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خشونت علیه محیط زیست: خشونت علیه زنان

خانوادگــی  منشــاء  اجتماعــی،  خشــونت های  از  بســیاری  اســاس  و  پایــه 
رفتــاری  پیش زمینــه  به عنــوان  خانــواده  دارد؛  فرزنــدان  تربیــت  جنــس  از 

بگیــرد. قــرار  بررســی  مــورد  هرچیــزی  ابتــدای  در  بایــد  انســان ها، 
خشــونت های درون خانوادگــی می توانــد شــامل خشــم فیزیکــی اعــم از کتــک 
ــر می گیــرد، باشــد. امــا  ــر فیزیکــی، کــه توهیــن  و ســرزنش  را درب ــا غی زدن، ی
در نمایــی کلی تــر، خشــونت درون خانوادگــی می توانــد بــه خشــونت کالمــی 
یــا غیــر کالمــی )ســردی روابــط( و روانــی و در ابعــاد اجتماعــی، خشــونت های 

اقتصــادی و جنســی در ســنین متفــاوت نیــز منجــر شــود.
بــه  می تــوان  را  جامعــه  در  خشــم  بــروز  بــا  خانگــی  خشــونت های  ارتبــاط 
مســائل متعــددی ربــط داد. یکــی از ایــن مســائل، تغییراتی ســت کــه بــه 
رونــد رشــد فرزنــد، هم چــون بلــوغ و حتــی تاخیــر در رونــد مطلــوب رشــد 
بــا رفتارهــای نادرســتی  او بازمی گــردد؛ مادامــی کــه اختــالل رشــد کــودک 
از ســمت خانــواده روبــه رو شــود، عــالوه بــر این کــه خــود فــرد در طــی ایــن 
اختــالل دچــار ضعــف و کمبودهــای توانــی و روانــی شــده، انباشــت تاثیــر 
رفتارهــای خانــواده و جامعــه بــر فــرد موجــب بــروز خشــونت در منــزل و بیــرون 

منــزل می شــود. از محیــط 
بــا  روحــی  مشــکالت  و  اختــالالت  دچــار  والدیــن  وقتــی  دیگــر  ســویی  از 
بــه صــورت  بــا فرزنــد  ایــن در رفتارشــان  و  بــا خــود هســتند  یــا  یک دیگــر 
پرخاشــگری  خالــق  نوعــی  بــه  مســئله  ایــن  درمی آیــد؛  ســرزنش  و  توهیــن 
اجتماعی ســت. اختــالط ایــن انتقــال رفتارهــا بــا چاشــنی الگوبــرداری کــودک و 
عــدم مدیریــت صحیــح والدیــن در تمــام ایــن فرایندهــا، در بزرگســالِی کــودک 
نمــود بیرونــی پیــدا کــرده و موجــب بــروز خشــونت در روابــط میان فــردی، 

می شــود. و...  زناشــویی 
ایجــاد می شــود،  بــاال  بــا ســطح  دارای خشــونت  در جوامــِع  کــه  مشــکلی 
خشــم های پنهــان اســت؛ خشــم های پنهــان شــامل آن دســته رفتارهایی ســت 
کــه ســالیاِن ســال مثــل بــذری درون انســان ها رشــد می کنــد تــا روزی ســرباز 
نمایــان  کودکــی  دوره  در  انباشته شــده  زیــر خاکســترِ  از  را  خــودش  و  زنــد 
کنــد. ســبک فرزندپــرورِی غلــط کــه عــدم کســب مهــارت فرزندپــروری در کنــار 
بــروز  زمینه ســاز  عوامــل  از  دارد، می توانــد  خــود  آغــوش  در  را  فرزنــدآوری 
خشــم نهــان در انســان ها باشــد. درواقــع هنگامــی کــه کــودکان درحــال ثبــت 
بــه یک دیگــر  توهیــن  و  والدیــن، کتک کاری هــا  مشــاجره  و ضبــط صحنــه 
رشــد  فــرد  درون  رفتــه  رفتــه  کــه  می شــوند  متقبــل  را  استرســی  هســتند، 
خواهــد کــرد و موجــب بــروز مســئله خواهــد شــد. در خــالل ایــن اتفــاق، 
متاســفانه فرزنــدان و والدیــن توانایــی حــل مســئله و تعارض هــای پیش آمــده 
ــز خــود عنصــری  ــی در حــل مســئله نی ــن ناتوان ــد، کــه ای ــواده را ندارن در خان

آسیب زاســت.
خانــواده  بــه  کــه  اقتصــادی  فشــارهای  از  نبایــد  اجتماعــی  بعــد  در  امــا  و 
ــز  توســط نابرابری هــای مالــی تحمیــل می شــود، غافــل شــویم؛ امــا نکتــه حائ
اســت؛  یک دیگــر  بــه  نســبت  والدیــن  زناشــویی  رابطــه  ســواد  اهمیت تــر، 
چراکــه کــودکان در واقــع تابلــوی رفتــار والدیــن و آیینــه بالقــوه آن هــا محســوب 

می شــوند.
ببرنــد؛  کار  بــه   خشــم  بــا  تــرادف  در  را  عصبانیــت  واژه  بســیاری  شــاید 
درحالی کــه ایــن دو تفــاوت بســیاری بــا یک دیگــر دارنــد؛ خشــم یــک جریــان 
و احســاس درونی ســت کــه مربــوط بــه دیــده نشــدِن نیازهــا و احساســات 
افــراد اســت و قابــل مشــاهده نیســت، امــا عصبانیــت امــری کامــال بیرونــی 
و قابــل مشــاهده اســت. عصبانیــت شــامل آموخته هــای قبلــی و یادگیــری 
بــوده و یــک احســاس کامــال طبیعــی و مفیــد اســت؛ خشــونت را نیــز از حیــث 
ــه بیمــاری تبدیــل  ــار ب ــه کنیــم، امــا زمانــی یــک رفت ــودن« بایــد تجرب ــار ب »رفت
خواهــد شــد کــه خــارج از کنتــرل و عقالنیــت باشــد و منجــر بــه آســیب  شــود.
مابیــن ســطح فــردی و اجتماعــی در حیــات انســانی، پلی ســت کــه رفتارهــای 
انســان روی آن قــرار دارد؛ وقتــی رفتــار فــرد آن پــل را رد می کنــد دیگــر وارد 
جهــان اجتماعــی شــده اســت. حــاال تصــور کنیــد کــه ایــن فــرد، کســی باشــد 
کــه درون خــودش فــردی ســرخورده و آســیب دیده را حمــل می کنــد. افــرادی 
کــه گذشــته آســیب دیده دارنــد، از عواطــف و حقــوق خــود محــروم بــوده و 
ــه صــورت رفتــاری  ــا تولیــد خشــم ب ــا ســرخورده شــده اند؛ در آینــده ب ــاکام ی ن
انتقام جویانــه، ســعی می کننــد کــه حــق خــود را از جامعــه بگیرنــد. درنتیجــه 
بســیاری از افــراد بــه علــت عــدم آگاهی شــان از رفتــار مناســب و صحیــح، 
پیش زمینــه  بــه  ایــن  کــه  می کننــد  توجیــه  تعصــب  و  غیــرت  بــا  را  خشــم 
گســترده تابوهــای ذهنــی، تفکــرات اشــتباه، تعصبــات نادرســت، نابرابری هــا 
عــدم  محدودیت هــا،  مــا،  کشــور  در  می گــردد.  بــر  جنســی  کلیشــه های  و 
آزادی هــا و برخــی ناعدالتی هــا باعــث شــده کــه شــاهد ارتــکاب خشــونت 

باشــیم و ایــن بدنــه خشــم، شــامل همــه افــراد و جنســیت ها اســت.
در پایــان بایــد گفــت کــه خشــونت درمان پذیــر اســت؛ مشــروط بــه این کــه 
ــواده  ــن ســطح آن، کــه خان ــی آن  را از پایین تری بتوانیــم ریشــه یابی و علت یاب
ــا ســطح اجتماعــی و کالِن آن مــورد بررســی قــرار دهیــم. همان طــور  باشــد، ت
کــه مشــهود اســت؛ پیش گیــری، کــه مرحلــه پیشــادرمان محســوب می شــود، 
ــت روان شناســان همــواره  ــن عل ــه همی ــع شــده اســت. ب ــر واق همیشــه موثرت
بــه  اعتمــاد  افزایــش  چــون  مهارت هایــی  خانــواده   کــه  می کننــد  پیشــنهاد 
و  ترقیــب  و  تخلیــه هیجانــی  زناشــویی، خودآگاهــی،  روابــط  نفــس، ســواد 
ــه طــور جــدی  ــه روان شــناس و روان پزشــک را ب ــرای رجــوع ب ــراد ب تشــویق اف

آمــوزش ببیننــد.

صفحه 5

در گفت و گو با دکتر صادق صفری مطرح شد؛

»خشونت ناشی از غیرت، با جرم انگاری مهار 
نمی شود«



محمــد مرنــدی، مشــاور هیــات مذاکــره کننــده ایــران در ویــن در گفت وگــو بــا شــبکه المیادیــن بــا بیــان این کــه اروپایی هــا و آمریکایی هــا 
بایــد بداننــد کــه ایــران از خواســته های خــود عقب نشــینی نمی کنــد تــا توافــق هســته ای بــار دیگــر نقــض نشــود، گفــت: اگــر آمریکایی هــا 

و اروپایی هــا انعطــاف و عقالنیــت نشــان دهنــد، می تــوان مســائل باقی مانــده را بــا ســرعت زیــاد حــل کــرد.
مرنــدی هم چنیــن ادعــای غربی هــا مبنــی بــر تعلــل تهــران را رد کــرد. وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد کــه ارزیابــی محافــل غربــی دقیــق 

نیســت و مســائلی کــه هیــات ایرانــی مطــرح می کنــد از همــان روز اول موجــود بــود.
مرنــدی تاکیــد کــرد: اظهــارات غربی هــا مبنــی بــر رســیدن بــه ۹۸ درصــد از تفاهمــات عجیــب اســت. اگــر توافــق هســته ای برداشــت 

تحریــم هــا را تضمیــن نکنــد و از برداشــتن آن هــا مطمئــن نشــویم، نمی توانیــم توافقــی منعقــد کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: برخــی از مســائل در مذاکــرات ویــن حــل شــده اســت، امــا برخــی دیگــر هنــوز پابرجاســت. هیــات ایــران امیــدوار 

اســت کــه بــه زودی توافقــی حاصــل شــود، امــا هم چنــان مشــکالت مهمــی باقــی مانــده اســت.

مرندی: اگر لغو تحریم ها تضمین نشود، توافقی انجام نمی شود

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  2۱۴۰۰
خبرنامــــه

»چهارشــنبه ۱۳ بهمــن، در جــاده شــیراز بــه ســمت کــوار؛ 
ســتوان یکــم علی اکبــر رنجبــر اهــل فســا، بــا ضربــه چاقــو بــه 

گردنــش بــه هم قطــاراِن شــهیدش می پیونــدد«.
ایــن موضــوع بــه خــودِی خــود، محــل بحــث مــا نیســت؛ 
محــل بحــث مــا آن جاســت کــه مطابــق تصاویــر منتشرشــده، 
علی اکبــر بارهــا فرصــت داشــته تــا از ســالحش اســتفاده 
کــرده و جلــوی سرنوشــت تلــخ خــود را بگیــرد، امــا اســتفاده 
نکــرد و شــد آن چــه نبایــد می شــد. سرنوشــتی کــه خیلی هــا 
ســالح«  به کارگیــری  دســت وپاگیر  »قوانیــن  را  آن  علــت 

می داننــد.
مأموریــن  توســط  ســالح  به کارگیــری  »قانــون  بــه  ســری 
مجلــس  مصــوب  ضــروری«  مــوارد  در  مســلح  نیروهــای 
ــا درک شــرایط  ــم ت شــورای اســالمی در ســال ۱۳۷۳ می زنی

شــود.  آســان تر  اندکــی  برای مــان  علی اکبــر 
علی اکبــر بــه وضــوح یــک ضابــط قضایی ســت کــه مطابــق 
 ،۲ مــاده  مطابــق  اســت.  ســالح  حمــل  بــه  مجــاز  قانــون، 
و  تســلط  توانایــی،  و  دارد  روانــی  و  او ســالمت جســمانی 
آشــنایی کامــل بــه قوانیــن را فــرض دارد. هم چنیــن طبــق 
از خــود  قانــون، می توانســته  مــاده ســه همیــن  یــک  بنــد 
در برابــر کســی کــه بــا ســالح ســرد یــا گــرم بــه وی حملــه 
کــرده اســت، دفــاع کنــد. طبــق تبصــره یــک همیــن مــاده، بــه 
ظاهــر می تــوان دریافــت کــه علی اکبــر رنجبــر مــدام در حــال 
ــوده اســت.  ــه فــرد مهاجــم ب اخطــار دادن قبــل از شــلیک ب
مطابــق تبصــره ســه، مشــخصا چــاره ای به جــز به کارگیــری 
ســالح نیــز نداشــته و متاســفانه دیگــر کار بــه رعایــت مراتــب 
الــف( تیــر هوایــی ب( شــلیک کمــر بــه پاییــن ج( شــلیک کمر 
بــه بــاال نمی رســد و علی اکبــر رنجبــر در مظلومیــت تمــام بــه 
شــهادت می رســد. وی در صــورت شــلیک بــا رعایــت ایــن 
قوانیــن، مطابــق مــاده ۱۲ ایــن قانــون، هیچ گونــه مســئولیت 
اعــالم مــی دارد  یــا مدنــی نداشــته و در مــاده ۱۳  جزایــی 
کــه حتــی اگــر بی گناهــی مقتــول یــا مجــروح ثابــت شــود، 
ــه عهــده ســازمان مربوطــه اســت کــه همــه ســاله  ــه آن ب دی

بودجــه ای را بــا همیــن هــدف از دولــت دیافــت می کنــد.
البتــه  و  دســت وپاگیر  آن چــه  گفــت  می تــوان  شــاید 
جرائــم  مجــازات  »قانــون  در  بایــد  را  اســت  »ترســناک« 
نیروهــای مســلح« و مــاده ۴۱ آن جســت و جو کــرد. جایــی کــه 

شــانزدهم بهمن مــاه یــک هزاروچهارصــد، میــدان کســایِی 
اهــواز شــاهد واقعــه ای دردنــاک بــود؛ واقعــه ای کــه بــه گفتــه 
شــاهدان عینــی آن، هنــوز بــا گذشــت چنــد روز خــواب و 
خــوراک را از آن هــا گرفتــه اســت. هرچنــد کــه شــاید ایــن 
نــوع وقایــع تازگــی خاصــی بــرای عمــوم نداشــته باشــد، امــا 
کــرد.  را مبهــوت  باالتفــاق همــه  افتــاد،  اتفــاق  کــه  آن چــه 
آن گاه کــه ســرِ بریده شــده دختــری در چنــگاِل مــردی آمــاده 

می شــد بــرای چرخانــدن دور میــدان... .
بــه کــرات  این چندوقــت  ناموســی! عبارتــی کــه طــی  قتــل 
شــنیدیم. هرچنــد کــه تــا پیــش از ایــن گمــان می کــردم قتــل 
ناموســی بــرای حفــظ کیــان خانــواده و دفــاع از نامــوس خــود 
ــاب حاصــل  اســت، امــا ظاهــرا بایــد تجدیدنظــری در ایــن ب
همســر  شــدِن  قربانــی  شــامل  ناموســی  قتــل  گویــا  کنــم. 
مــردی  کــه  زمــان  آن  می شــود.  هــم  خــود  از  ضعیف تــر 
از  یکــی  همــراه  بــه  و  برمی خــورد  نداشــته اش  غیــرت  بــه 
محــارمِ همســر خــود، اقــدام بــه ذبــح او می کنــد؛ ایــن غیــرِت 
نداشــته اســت کــه باعــث می شــود ســرِ همســر در خیابــان 
بگــردد. ایــن غیــرت نداشــته اســت کــه باعــث می شــود بــدِن 
ــو،  ــده شــده در پت ــان دیگــری، پیچی ــدوِن ســر زن در خیاب ب
یافــت شــود و... . بــه راســتی کــه عــده ای بــه رغــم قلیــل 
بودنشــان، خــوب واژگان و معانــی را بــه ســخره گرفته انــد؛ 

تــا آن حــد کــه می تــوان بــوی تعفنــش را شــنید.
دارای  و  اهــوازی  هفده ســاله  دختــر  حیــدری  مونــا  قتــل 
یــک فرزنــد، از جنبه هــای گوناگونــی قابــل بررســی اســت؛ 
 ، و...  جامعــه شــناختی، روان شــناختی، حقوقــی، مدنــی 
امــا یکــی از مناظــر قابــل توجــه بــرای بررســی ایــن اتفــاق، 
را  موجــود  حقوقــِی  خــأ  نمی تــوان  حقوقی ســت.  منظــر 
در ایــن موضوعــات منکــر شــد، امــا آن چــه کــه متاســفانه 
قانــون  از  غلــط  برداشــت های  شــد،  دیــده  روزهــا  ایــن  در 
فــن  اهــل  تحیــر  باعــث  کــه  بــود  عجیبــی  تفســیرهای  و 
مــاده 630  از  کــه  آن تفسیر هایی ســت  بــارز  نمونــه  شــد. 

ایــن  اهمیــت  می شــود.  ایشــان  علیــه  ناعادالنــه  کیفــری 
موضــوع وقتــی مشــخص تر می شــود کــه می دانیــم ســالی 
ــان  ــر از حکــم قصــاص یــک محیط ب نیســت کــه در آن، خب
بــه گــوش نرســد و قلــب جامعــه را نخراشــد؛ محیط بانــی 
ــا نشــانه گیری دقیــق  ــه وضــوح شــرایط اخطــار قبلــی ی کــه ب
بــه خــود را  پاییــن و شــرایط کامــل درک حملــه  بــه  کمــر 
دارا نیســت؛ یــا مرزبانــان کــه شــرایط خــاص خــود اعــم از 

دسترســی آســان بــه خــاک کشــور مقابــل، یــا حمایــت اشــرار 
نمی تواننــد  مــوارد  اکثــر  در  قطعــا  دارنــد،  را  خاطیــان  از 
طبــق مــواد قانــون فــوق عمــل کننــد، یــا عمــل بــه آن هــا، 
ــا ماموریــن دریابانــی  موجــب کشــته شدن شــان می شــود؛ ی
کــه نمی تواننــد بــا توجــه بــه امــواج دریــا به خوبــی نشــانه 

بگیرنــد؛ یــا… .
قانــون تنهــا  ایــن  فــوق، می تــوان گفــت  بنــد  بــه  بــا توجــه 
در  امــا  شهری ســت،  کالنتری هــای  ماموریــن  مناســب 
همیــن فــرض هــم تشــکیک وارد اســت؛ زیــرا نــوع و مــکان 
ماموریــت و شــرایط جــوی و مجرمــی کــه مقابــل آن هاســت 
از  متفــاوت  گشــت ها  و  ماموریت هــا  تــک  تــک  در   ، و... 
شــرایط دیگــر اســت کــه قانــون بایــد بــه آن هــا نیــز توجــه 

می داشــت.

در  قانون گــذاری  مامــوراِن  قصــور  شــاهد  هــم  این بــار  امــا 
عالــم  کــه  آن چــه  دیگــر،  از جانبــی  بوده ایــم.  ایــن مســیر 
ــر  ــد تحــت تاثی ــه نبای ــن اســت ک ــه، ای ــا آموخت ــه م ــوق ب حق
حتــی شــدیدترین تالمــات و اتفاقــات قــرار گرفــت و بایــد از 
عوام گرایــی کیفــری حــذر داشــت. آن چــه جامعــه تقنینــی 
همیــن  می کنــد،  متمایــز  ســایر  بــه  نســبت  را  قضاوتــی  و 
اســتقالل فکــری او اســت. بــا این حــال بایــد امیــد داشــت 
کــه بهارستان نشــینان اوال در پــی قدمــی در جهــت اصــالح 
قانــون باشــند و ثانیــا از حــرکات ناگهانــی پرهیــز کننــد، کــه 
در غیــر این صــورت شــاهد از چالــه در آمــدن و در 
چاهــی بــس عمیق تــر افتــادن خواهیــم بــود.
اگــر بخواهیــم از منظــر جامعه شــناختی 
بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم، خواهیــم 
ــد قتــل ناموســی اتفاقی ســت کــه  دی
را تقبیــح  ایــران آن  جامعــه حاضــر 
می کنــد. بــا این حــال شــاهد هســتیم 
کــه در برخــی نقــاط، قتــل ناموســی 
پســندیده  ارزش  یــک  به عنــوان 
در  آن  بــارز  نمــود  و  اســت  مطــرح 
جایی ســت کــه خانــواده مقتــول 
شــکایتی  قاتــل  از  تنهــا  نــه 
نســبت  بلکــه  نمی کننــد، 
اعــالم  او  عمــل  بــه 
و خشــنودی  رضایــت 
تحقیقــات  دارنــد. 
نشــان داده در نقــاط 
روســتایی، عشــایری 
شــهرهای  و 
کــه  مــرز  بــه  نزدیــک 
قبلیــه ای  ســنت های 
آن  فرهنــگ  بنــای  ســنگ  آن جــا  در 

ضابــط قضایــی بــا خــود می پنــدارد کــه اگــر شــرایط، شــرایط 
مــاده ۳ محســوب نشــده، اخطــار قبلــی اش بــه گــوش طــرف 
مقابــل نرســیده یــا رســا نباشــد، موقعیــت، موقعیتــی تلقــی 
نشــود کــه چــاره ای جــز اســتفاده از ســالح نداشــته یــا بــر 
فــرض، تیــرش خطــا بــرود و بــه جــای شــلیک از کمــر بــه 
پاییــن، اندکــی باالتــر بــرود، یــا... ؛ همــه ایــن مــوارد کلــی 
به کارگیــری  »قانــون  بــودن  مجمــل  و  بــودن  مبهــم  بــودن، 

مأموریــن  توســط  ســالح 
مــوارد  در  مســلح  نیروهــای 
ضــروری« را می رســاند؛ عــالوه 
مطابــق  خســارت،  جبــران  بــر 
مجــازات  »قانــون   ۴۱ مــاده 
بــه  مســلح«  نیروهــای  جرائــم 
یک ســال  تــا  مــاه   ۳ حبــس 
قتــل  مرتکــب  اگــر  و  محکــوم 
قصــاص  بــه  شــود،  جــرح  یــا 
می شــود.  محکــوم  دیــه  یــا 
 ۶۱۲ مــاده  مطابــق  هم چنیــن 
قانــون مجــازات اســالمی ســال 
۷۵ کــه منســوخ نشــده و قابــل 
اجراســت، حتــی اگــر شــاکی از 
شــکایت قتــل عمــد خــود نیــز 
بــه  ده ســال  تــا  ســه  بگــذرد، 

زنــدان محکــوم می شــود و مطابــق مــاده ۶۱۴ همــان قانــون، 
اعضــاء،  افتــادن  کار  از  و  شکســتن  نقصــان،  باعــث  اگــر 
ــا فقــدان و نقــص یکــی از حــواس، منافــع  مرضــی دائمــی ی
ــا دو  ــاه ت ــه حبــس ۶ م ــل شــود، ب ــا زوال عقــل طــرف مقاب ی

می شــود. محکــوم  ســال 
نکتــه دیگــری کــه در مــورد بــا ایــن موضــوع بــه هیــچ عنــوان 
نبایــد از یــاد بــرود، ایــن اســت کــه »قانــون به کارگیــری ســالح 
توســط مأموریــن نیروهــای مســلح در مــوارد ضــروری« بــه 
هیــچ عنــوان شــمول نــدارد و نمی توانــد نیازهــا و شــرایط 
مختلــف انــواع ضابطیــن قضایــی، اعــم از شــرایط و مناطــق 
جغرافیایــی، نــوع ماموریــت، وظایــف تخصصــی و... را در 
بگیــرد و نیــاز مبرمــی بــه اضافــه شــدن مــواد جدیــد دارد؛ 
یــا  چراکــه در بســیاری مواقــع موجــب مســئولیت مدنــی 

قانــون مجــازات اســالمی صــورت گرفــت. بــه موجــب ایــن 
ــا مــرد  ــا ب مــاده »هــر گاه مــردی همســر خــود را در حــال زن
اجنبــی مشــاهده کنــد و علــم بــه تمکیــن زن داشــته باشــد، 
در  و  برســاند  قتــل   بــه  را  آنــان  حــال  در همــان  می توانــد 
صورتــی کــه زن مکــره باشــد، فقــط مــرد را می توانــد بــه قتــل 
برســاند. حکــم ضــرب و جــرح در ایــن مــورد نیــز ماننــد قتــل 
ــرای  ــن مــاده جــوازی ب ــا توســل این کــه ای اســت«. عــده ای ب
قاتــل )ســجاد( قائــل شــده اســت، خواهــان رفــع ایــن مــاده 
مــاده شــرایط بســیار خاصــی  ایــن  شــده اند. حــال آن کــه 

دارد و نمی تــوان هــر نــوع قتلــی را منتســب بــه قتــل 
در فــراش دانســت. همان طــور کــه می بینیــد در صــدر 
مــاده گفتــه شــده اســت: »هــرگاه مــردی همســر خــود 

فعــل  کنــد«؛  مشــاهده  اجنبــی  مــرد  بــا  زنــا  حــال  در  را 
مشــاهده کــردن را شــاید بتــوان اصلی تریــن 

شــرط ایــن مــاده دانســت. بنابرایــن مــرد 
بعــدی  نکتــه  ببینــد.  بایــد  فقــط  و  فقــط 

کــه  حــال  همــان   در  می توانــد  مــرد  این کــه 
ســایر  رعایــت  بــا  اســت  دیــده  را  آن هــا 
این کــه  پــس  برســاند.  قتــل  بــه  شــروط، 

دیگــر  دگــر،  فرصتــی  بــرای  بگــذارد 
نمی تــوان مــاده 630 را دربــاره او مجــری 
دانســت و او را بــا اســتناد ایــن مــاده از 

قصــاص و دیــه رهایــی بخشــید.
از  صرفــا  شــد  ذکــر  کــه  نکتــه ای  دو 
قانــون  بــه  وارده  شــبهه  رفــع  بــاب 
کــه  همان طــور  این حــال  بــا  بــود. 

منکــر  نمی تــوان  شــد،  گفتــه 
موضوعــات  در  قانــون  نقــص 
معظــم  رهبــر  شــد.  خانوادگــی 

انقــالب هــم پیش تــر ایــن مــورد را 
بــه مســئوالن گوشــزد کــرده بودنــد، 

نکتــه بعــدی این کــه در مــوارد دوازدهگانــه مــاده ۳ »قانــون 
در  مســلح  نیروهــای  مأموریــن  توســط  ســالح  به کارگیــری 
مــوارد ضــروری«، بعضــی شــرایط مهــم ماننــد تیرانــدازی بــه 
گروگان گیــر، بمب گــذار انتحــاری، یــا فــردی کــه بــه ســمت 
اشــخاص مهــم حملــه یــا تیرانــدازی می کنــد، احصــا نشــده 

اســت.
بمب گــذاری  ماننــد  ماموریت هــا  برخــی  در  هم چنیــن 
ــا شــلیک  ــی ی ــر هوای ــه امــکان شــلیک تی ــا آن ک انتحــاری، ب
از کمــر بــه پاییــن موجــود اســت، می تــوان بــا قطعیــت گفــت 
کــه شــرایط اقتضــا می کنــد ضابــط قضایــی بــدون رعایــت 
مراتــب، نقــاط حیاتــی بــدن مهاجــم را هــدف قــرار بدهــد.
جریــان  در  کــه  مامورانــی  بــا  نیــز  مــا  جزایــی  قانــون  در 
برقــراری نظــم، مرتکــب قتــل شــهروند بی گناهــی می شــوند، 
البتــه  کــه  برخــورد شــده  عــادی  یــک شــهروند  مثابــه  بــه 
شایســته نیســت؛ زیــرا اوال آن مامــور بــرای برقــراری نظــم 
درگیــر ایــن حادثــه شــده، در ثانــی برقــراری نظــم وظیفــه 
کل  در  و  کنــد  امتنــاع  آن  از  نمی توانــد  و  اســت  پلیــس 
ــه در  ــور پلیــس را ک ــدازی مام ــوان تیران به نظــر نمی رســد بت
حیــن ماموریــت و بــا ســالحی کــه ســازمان در اختیــار او قــرار 
داده، بــا تیرانــدازی فــردی کــه هیــچ وظیفــه ای در قبــال نظــم 
جامعــه نــدارد و بــا قصــد، اقــدام بــه تهیــه ســالح کــرده، برابــر 
دانســت و بایــد ظرافت هایــی خــاص مــد نظــر قــرار گیــرد.
بــه هیــچ  کــه  را متذکــر شــد  ایــن مســئله  بایــد  پایــان  در 
عنــوان آســان گیری یــا تســهیل قوانیــن به کارگیــری ســالح 
توصیــه نمی شــود؛ زیــرا اوال ایــن قوانیــن در آغــاز بــرای آن 
تدویــن شــده اند کــه دایــره اســتفاده از ســالح را در ضابطیــن 
قضایــی محــدود کنــد و ثانیــا اســتدالل »شــیب لغزنــده«، 
حکــم می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه منفــذی بــرای اســتفاده 
راحــت از ســالح بــاز نشــود تــا مبــادا شــاهد گشــایش بابــی 
اســتفاده های  ســوء  و  نیســت  انتهایــی  آن  در  کــه  باشــیم 
کــه  پیــدا کنــد؛ همان طــور  قانــون رواج  اســم  بــه  مختلــف 
ایــن نــوع برخوردهــا  در کشــورهای غربــی، روزانــه شــاهد 
ضابطیــن  و  پلیــس  توســط  گســیخته  افســار  قتل هــای  و 
قضایــی هســتیم )۱۶۴۶ نفــر در طــی ســال گذشــته توســط 
پلیــس آمریــکا بــه قتــل رســیده اند(. بلکــه شــاید تکمیــل 
شــرایط  کــه  جدیــدی  قوانیــن  تدویــن  و  گذشــته  قوانیــن 
خــاص و اســتثنایی را در برگرفتــه و حداقــل ابهــام را داشــته 

باشــند، کافــی و وافــی باشــد.

مناطــق را تشــکیل می دهــد، قتــل ناموســی رواج بیش تــری 
دارد. البتــه ایــن بــه معنــای عــدم وجــود قتــل ناموســی در 
نقــاط مرکــزی ایــران نیســت؛ بلکــه صرفــا از بــاب غلبــه بــا 
آن روبــه رو می شــویم. وجــود فرهنگ هــای قبیلــه ای کــه در 
آن هــا هنــوز هــم دیــدگاه مردســاالرانه وجــود دارد و مــرد 
ســبب  می دانــد،  خانــواده  رئیــس  و  حاکــم  عنــوان  بــه  را 
می شــود کــه مــرد اجــازه هرگونــه عملــی نســبت بــه همســر 
ــدان خــود داشــته باشــد؛ حتــی اگــر آن عمــل ازهــاق  و فرزن
نفــس باشــد. حــال آن کــه ایــن باورهــای فرهنگــی نادرســت 
و کهنــه، هیــچ تطابقــی بــا دیــن مبیــن اســالم هــم نــدارد؛ 
چراکــه تعلیمــات مذهبــی هیــچ گاه مبتنــی بــر خشــونت و 
حکمیــت مــرد بــر جــان زن و فرزنــد نبــوده اســت. قــدرت 
کــه  بــه حدی ســت  و جامعــه در مناطــق مذکــور  فرهنــگ 
می توانــد چنیــن فجایعــی را رقــم زنــد؛ بی آن کــه لحظــه ای 

. برُبایــد...  قاتــل  لبــان  از  را  رضایــت  لبخنــد 
افــراد  بــر روان و عقایــد  تاثیــر فرهنــگ و جامعــه  مســلماً 
را نمی تــوان نادیــده انگاشــت. توضیحــات مــادر قاتــل بــه 
کــه  آن زمــان  می کنــد؛  تصدیــق  را  موضــوع  ایــن  وضــوح 
ســجاد  خشــم  بــر  روزبــه روز  اطرافیــان  ســخنان  می گفــت 
می افــزود. هرچنــد کــه وضعیــت روانــی قاتــل را نمی تــوان 
باعــث بــری شــدن مجــازات از وی دانســت، امــا شــناخت 
دقیق تــر اختــالالت روانــی و فکــرِی جانــی می توانــد بــازوی 
و  اســتوارتر  جنایــی  سیاســت های  تدویــن  در  موثــری 

باشــد. بازدارنده تــر 
ایــن  دوای  کــه  می رســیم  ایــن  بــه  مذکــور  توضیحــات  بــا 
اصــالح  در  هــم  بــاز  فرهنــگ،  پیکــره  از  ناشــی  مشــکالِت 
ایــن  اجــرای  قابــل توجــه، دقــت در  امــا نکتــه  اســت؛  آن 
اصالحــات در محیط هــای جغرافیایــی خــاص اســت. همــه 
مــا می دانیــم کــه اصالحــات عمیــق و جــدی، نیازمنــد حرکات 
زیراکــه در  اجــرای سیاســت های ســخت!  نــه  اســت؛  نــرم 
مــوارد متعــددی شــاهد ایــن بوده ایــم کــه حــرکات ســخت 
و غیرمنعطــف، نــه تنهــا نــوک پیــکان را بــه طــرف اصــالح 
تغییــر نــداده، بلکــه باعــث مقاومــت بیش تــر فرهنــگ در 

برابــر آن شــده اســت.
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اشــتباه، ناكافی يا ســخت گيرانه؟ 

قتل ناموســی؛ ســازه باورهای کهنه

بررســی قوانین به کارگیری ســاح؛

بــه بهانــه واقعــه ناگوارِ اخیر در اهواز؛



دکتــر مرتضــی امیدیــان بــا اشــاره بــه نقــش پــدر در زندگــی دختــران، اظهــار کــرد: در نظــام خانــواده هــم پــدر و هــم مــادر نقــش مهمــی 
در زندگــی فرزنــدان دارنــد؛ بــه ویــژه در روابــط بــا دختــران، پــدر نقــش ویــژه ای دارد، از ایــن نظــر کــه نحــوه ارتبــاط پــدر و مــادر الگویــی 

اســت بــرای تصــورات دختــر از مــردی کــه در آینــده قــرار اســت بــا او زندگــی کنــد.
وی ادامــه داد: اینکــه پــدر خانــواده یــک منبــع غنــی از محبــت و تکیــه گاه عاطفــی باشــد کــه همیشــه بــه احساســات دختــر خــود توجــه 
دارد و بــرای او زمــان اختصــاص می دهــد تــا مشــکالتش را بــا او طــرح کنــد، باعــث می شــود کــه دختــر احســاس نیــاز و تشــنگی نکنــد 
و از بســیاری از آســیب ها جلوگیــری شــود. اگــر پــدر حاکــم و زورگــو باشــد احتمــاالً بــرای دختــر، تصویــری منفــی از مــردان بــه وجــود 
می آیــد و ممکــن اســت ایــن ارتبــاط را قبــول نداشــته باشــد. در مقابــل نیــز، اگــر پــدر ضعیــف باشــد می توانــد الگــوی نامناســبی بــرای 

فرزنــد خــود بــه ویــژه فرزنــد دختــر باشــد.
امیدیــان خاطرنشــان کــرد: قطعــاً شــکل محبــت کــردن پــدر بــه دختــر مهــم اســت؛ نیــاز بــه احتــرام، صمیمیــت، محبــت، عشــق و توجــه 

در دختــران بســیار قــوی اســت و پــدر می توانــد منبــع غنــی عاطفــی بــرای دختــران در محیــط خانــه باشــد. 

چگونه »پدر« جلوی آسیب های متوجه دختران می ایستد؟

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  3۱۴۰۰
روانشنــاسی

اساســاً خشــونت  علیــه زنــان، درگیــری  و نزاع هــای خانگــی، 
ــود  ــوری از این دســت طلیعــه و مول قتل هــای ناموســی و ام

چیســت؟
ریشــه آن را در کجــا و چــه بســتری بایــد کاویــد و چه دســت 
علــت  و عواملــی را بایــد در آن هــا دخیــل و مقصــر دانســت؟ 
و  روان شناســی  علــوم  در  موجــود  اصــول  دیربــازِ  از 
فــردی،  خصایــص  در  وقایــع  ریشــه یابیِ   روان پزشــکی، 
زندگــی  ناخوشــایند  تجــارب  و  کودکــی  دوران  نامالیمــات 

می شــد. انجــام  آن هــا  عاملیــن 
امــا آن چــه کــه به طــور جامــع منجــر بــه ریشــه یابی می شــود، 
ــن مــوارد کــه در ابعــاد گســترده تری یافــت  ــای ای ــه در اثن ن

خواهــد شــد.
بیســبال،  بازیکنــان  رفتــار  از  الهــام  بــا   ۱۸۸۸ ســال  در 
اقــدام  زمانی کــه آن  هــا در ارزیابــی شــیوه  عمل کــرد خــود 
واژه ای  می کردنــد،  کاذب  کُری خوانــی  و  الف زنــی  بــه 
عنــوان  تحــت  شــد  وارد  انگلیســی  واژگان  فرهنــگ  بــه 
خودنمایــِی  آن،  فارســِی  معــادل  کــه   grandstanding
اخالقی ســت و آن را »خــود را پــاک و منــزه نشــان دادن« 
کارهــا«  و  رفتار هــا  در  زدن  اخــالق  حــدِ  از  بیــش  »الف  و 

می کنیــم. تعریــف 
هــدف در خودنمایــِی اخالقــی بیــش از آن کــه اصــالح رفتــار 
کــردن  باشــد، مطــرح  اخالقــی  امــور ضــد  بــه  اعتــراض  و 

اخالقی ســت. فــردی  به عنــوان  اغــراق شــده  خویشــتن 
اقســام  وجــود  اســت،  ملمــوس  کــه  آن چــه  ادامــه  در 
هنجار هــا در بطــن جامعــه اســت کــه بــا نظــری اجمالــی بــه 
ــوان نتیجــه گرفــت، هنجارهــا قطعــا »ســودمند«  آن هــا می ت
هســتند؛ حــال یــا بــرای همــه  مــردم یــا الاقــل بــرای قشــری 

خــاص.

ــه آن صفــت می شــود.  ــرای دســت یابی ب کــردن منابعــش ب
)ماننــد بــزرگ شــدن دم طــاووس در طــول زمــان(

و شــاید تــا بــه این جــای امــر بتــوان حــدس زد کــه علــت 
در  زنــان  علیــه  خشــونت   ناموســی،  قتل هــای  توجیــه  یــا 

لفــاف واژه  غیــرت کــه بشــر هم چــون یــک تلــه در آن هــا 
گیــر افتــاده و به نظــر خروجــش مشــکل بیایــد، چیســت.
ثابــت  کــه  کــه  هســتند  دام هایــی  اجتماعــی«  »تله هــای 
آن هــا،  صفــات  افــراد،  کودکــی  همه  چیــز،  می کننــد، 
و  جایــگاه  بعضــاً  و  نیســت  شخصیت شــان  و  خصائــل 

ممکــن  آیــا  کــه  آمــد  خواهــد  به وجــود  ســوال  ایــن  امــا 
اســت هنجــاری شــکل بگیــرد کــه بــه کســی ســود نرســاند؟ 
و  تکاملــی  زیست شناســان  همــراه  بــه  جامعه شناســان 

بلــه! می گوینــد:  بیولوژیســت ها 

کــه می تــوان آن را بــا ارجــاع بــه پدیــده  »مســابقٔه تســلیحاتی 
تکاملــی« ســاده تر توصیــف و درک کــرد. بــه ایــن ترتیــب 
کــه گاهــی در زیست شناســی رقابت هایــی شــکل می گیــرد 
آن  در  گونــه  جانــورِی دخیــل  بــرای  ثمــری  کــه هیچ گونــه 
ــا گیــر افتــادن در آن، حیــوان ناچــار از بســیج  ــدارد، امــا ب ن

به واقــع  و  می کنــد  ایفــا  را  اساســی تری  نقــش  موقعیــت، 
فناتیــک بــودن و هیســتریک بــودن، نــه یــک صفــت کــه 

اســت. موقعیــت  یــک 
و در نهایــت این کــه در سیســتم هایی کــه در آن هــا سلســه 
سیســتم  )هم چــون  دارد  وجــود  درجه بنــدی  و  مراتــب 
ســه  و  دو  یــک،  درجــه  بــه  آن هــا  در  افــراد  و  انســانی( 
انکارناپذیــر  تله هــا  ایــن  وجــود  می شــوند  تقســیم بندی 
بــه  گوناگــون  شــرایط  در  موقعیت هــا،  بازیگــران  اســت. 
جهــت آن کــه اثبــات کننــد، هســتند، وجــود دارنــد؛ آن هــم 
نــه بــه عنــوان درجــه  ســه یــا دو، کــه درجــه یــک، اقــدام 
اغراق شــده  شــکل  در  اخالقــی  خودنمایــی  نوعــی  بــه 
مــن هســتم!  بلــه،  بگوینــد  این کــه  بــرای  فقــط  می کننــد. 

. و...  بلــدم!  را  غیــرت  مــن  می فهمــم!  مــن 
کفایــت  شــاید  ناموســی  قتل هــای  تحلیــل  در  نتیجــه   در 
مشــکل  اســت،  قصی القلــب  فــردی  قاتــل،  این کــه  بــه 
روانــی دارد و خشــن اســت یــا... ، کمــی کوتاهــی باشــد. 
می خواهــد  کــه  فردی ســت  او  گفــت  می تــوان  بالعکــس 
ــه هــر قیمــت و بــه هرشــکل خــود را بــه هنجــاری آویــزان  ب
ــی کــرده  نگــه دارد؛ صــرف این کــه تصــور نشــود شــانه خال
ــی و اغــراق  ــاری فــوق هیجان و بی غیــرت خطــاب شــود، رفت

اخالقــی می کنــد. و خودنمایــی  داده  بــروز  شــده 
و بــه عنــوان حســن ختــام، گفتــِن این کــه بیش تریــن میــزان 
دفــاع از یــک هنجــار در یــک گــروه، توســط افــرادی انجــام 
می شــود کــه بــه حاشــیه رانــده شــده اند و هــر آن ممکــن 

اســت حــذف شــوند، خالــی از لطــف نیســت.
در  پارامتر هــا  ایــن  تصــور  بــا  می تــوان  ســهولت  بــه 
پدیده هایــی هم چــون قتل هــای ناموســی و مشــابه  آن بــه 

یافــت. دســت  توجهــی  حائــز  نتیجه گیری هــای 
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چرایی وقوعِ قتل های ناموســی از نگاه روان شناســانه؛

قتــل ناموســی )honor killing( پدیــده ای اجتماعی ســت. 
نظــر  بــه  بدیهــی  بیــش  و  کــم  گــزاره ای  چنیــن  اگرچــه 
گفتمــاِن  روان شناســی،  کــه  روزگاری  در  امــا  می رســد، 
 )psychologization(غالــب اســت بــا روان شناسی ســازی
برابــر  در  بایــد  مواجهیــم.  اجتماعــی  مســائل  بیش تــر 
کــرد؛  مقاومــت  پدیده هایــی  چنیــن  روان شناسی ســازِی 
چــرا کــه چنیــن رویکــردی پدیــده مذکــور را در تمامیــت اش 
دارای  را  قاتــل  روانشناســی  غالــب  گفتمــان  نمی بینــد. 
عواطــف و باورهایــی ناهنجــار می دانــد کــه چنیــن جنایتــی 
اســت.  شــده  ممکــن  عواطــف  و  باورهــا  آن  میانجــی  بــه 
و  باورهــا  کــه  چــرا  مشکل زاســت؛  نیــز  دیدگاهــی  چنیــن 
بــه قتــل را در درون فــرد قــرار می دهــد،  عواطــِف منجــر 
اجتماعی ســت  تعین یافتگــِی  فــردْ  کنــد  توجــه  بی آن کــه 
روان شناســی  نگارنــده  نظــر  بــه  می زیــد.  آن  در  کــه 
 )critical social psychology( انتقــادی  اجتماعــی 
ــد  ــور آن می دان ــط، بلکــه تبل ــه جــدای از محی ــرد را ن ــه ف ک
وقایعی ســت.  چنیــن  تحلیــل  بــرای  مناســبی  موضــع  در 
تــراز  کــه  حیــث  آن  از  کــم  دســت   – جامعه شناســی 
زیســته  تجربــه   – اجتماعی ســت  نهادهــای  تحلیــل اش 
فــرد را از دســت می دهــد و روان شناســی جریــان غالــب 
عنــوان  بــه  و جامعــه  نهادهــا  از  جــدای  را  فــرد  کــه  نیــز، 
عاملــی خودبســنده )self-contained( می بینــد، جامعــه 
را نادیــده می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر رویکــردی کــه تجربــه 
زیســته فــرد را تابعــی از ســاختارهای اجتماعــی، سیاســی، 
ــده را از دســت  ــد، تمامیــت پدی اقتصــادی و فرهنگــی نبین

اســت. داده 
امــا روا ن شناســی اجتماعــی انتقــادی چگونــه ایــن پدیــده 

می کنــد؟ تحلیــل  را 
بررســی  جوامعــی  چنیــن  در  را  فــرد  معنــای  بایــد  ابتــدا 
کــرد. فــرد را می تــوان از آن حیــث کــه بــا دیگــران متفــاوت 
اســت، فــرد نامیــد یــا از آن حیــث کــه در گــروه جایــگاه 
بــا یک دیگــر متفاوتنــد.  ایــن دو تلقــی  و کارکــردی دارد؟ 
داشــتن  دلیــل  بــه  نــه  فــرد  فردیــت  کــه  اجتماعاتــی  در 
ویژگی هایــی متمایــز از دیگــران، بلکــه برعکــس، بــه دلیــل 
دیگــران  کــه  جایگاهــی  و  دارد  دیگــران  بــا  کــه  رابطــه ای 
در گــروه بــرای او قائل انــد، معنــا می یابــد، هــر آن چیــزی 
فردیــت  بینــدازد  خطــر  بــه  را  جایــگاه  و  روابــط  ایــن  کــه 
فــرد را نیــز در خطــر افکنــده اســت. بــه عبــارت ســاده تر 
فــرد  گــروه  از  جدایــی  بــا  مــا  اجتماعــات،  از  بعضــی  در 

اختــالالت  می کنــد،  توصیــف  روان شناســی زده  دیــدگاه 
روان شــناختی، انتقــام یــا تخلیــه ناگهانــی خشــم نیســت. 
در این جــا کشــتن مونــا، مســیری بــرای بازیافتــن جایــگاه 
از دســت رفتــه در گروهی ســت کــه فــرد بــه آن تعلــق دارد. 
و  زن  از  کــه  تصویــری  بــه  بایــد  این کــه،  دیگــر  نکتــه 
جایــگاه  و  نقــش 
ش  عــی ا جتما ا
شــده،  ترســیم 
کــرد.  توجــه 
چنیــن  در  معمــوال 
زن  فرهنگ هایــی، 
 )object( ابــژه ای 
از  بایــد  کــه  اســت 
کــرد،  محافظــت  آن 
کــرد،  کنتــرل  را  آن 
»صحیــح«  راه  او  بــه 
را  »درســت«  و 
را  او  و  آموخــت 
زن  کــرد.  تربیــت 
اســت.  گنــاه  عامــل 
خــودش  یــا  حــال 
می افتــد  گنــاه  بــه 
بــه  را  دیگــری  یــا 
می انــدازد.  گنــاه 
تولیــد  روان شناســی 
چنیــن  در  شــده 
پیــش  از  فرهنگــی 
فضــا را بــرای چنیــن 
جنایتــی آمــاده کــرده 
نمی توانیــم  اســت. 
نگرش هایــی  چنیــن 
زنــان  مــورد  در  را 
تبلیــغ کنیــم و ســپس انتظــار چنیــن قتل هایــی را نداشــته 
باشــیم. در جوامعــی کــه مــردان دائمــا هم چــون دارنــدگان 
شــرافت و غیــرت و زنــان آن »چیــزی« کــه بالقــوه می توانــد 
چنیــن شــرافت و غیرتــی را بــه خطــر افکنــد، بــه تصویــر 
چنیــن  شــاهد  کــه  نیســت  عجیــب  می شــوند،  کشــیده 
خشــونت  چنیــن  حــال  عیــن  در  باشــیم.  خشــونت هایی 

آن.  بــه  پیوســتن  بــا  گاه  و  می شــویم 
ناموســی  قتل هــای  پدیــده  بــه  تحلیلــی  چنیــن  ربــط  امــا 
گــروه  کــه در آن هــا فردیــت اعضــای  چیســت؟ جوامعــی 
بــا  فــرد  و  می یابــد  معنــا  گــروه  در  جایگاهــی  داشــتن  بــا 
ــه  ــه ای ک ــف می شــود، هــر حادث ــا دیگــران تعری روابطــش ب

را  جایگاهــی  چنیــن 
بینــدازد  خطــر  بــه 
مــرگ  بــا  مصــادف 
فــرد  اجتماعــی 
چنیــن  در  اســت. 
فــرد  جوامعــی 
می میــرد  زمانــی 
کــه اعضــای گروهــی 
می زیــد،  آن  در  کــه 
وی  دلیلــی  هــر  بــه 
و  کننــد  طــرد  را 
کــه  را  جایگاهــی 
در  ایــن  از  پیــش 
داشــته،  گــروه 
بســتانند.  او  از 
ایــن  در  هم زیســتی 
آن چنــان  جوامــع 
کــه  اســت  مهــم 
اجتماعــی  هســتی 
بــر  مقــدم  فــرد، 
فیزیکــی  هســتی 
فــرد اســت. باالخص 
فــرد  عضویــت  اگــر 
حفــظ  بــه  مشــروط 
گروهــی  ارزش هــای 
از  باشــد؛  خاصــی 
و  غیــرت  جملــه 

شــرافت. از آن جــا کــه ارزش هــای گــروه، ارزش هــای فــرد 
بــا  ارزش هــا  ایــن  علیــه  تهدیــد  هرگونــه  هســتند،  نیــز 
واکنــش فــرد مواجــه می شــود؛ باالخــص اگــر ایــن تهدیــد 
عضــو  یعنــی  باشــد؛   )in-group( گــروه  درون  ســوی  از 
دیگــری از گــروه کــه از وی انتظــار چنیــن کاری نمــی رود. 
کــه  آن گونــه  قتل هایــی،  چنیــن  نخســتیِن   )drive( رانــه 

سیســتمی،  خشــونت های  دیگــر  از  را  مــا  نبایــد  عریانــی 
مزمــن و هــر روزه ای کــه بــر زنــان مــی رود غافــل کنــد. زنــان 
حمایت هــای  تنهــا  نــه  خشــونت هایی،  چنیــن  برابــر  در 
تقویــت  بــا  روز  هــر  بلکــه  نمی کننــد،  دریافــت  مناســبی 
گفتمانــی مواجــه می شــوند کــه بــه چنیــن خشــونت هایی 

می زنــد.   دامــن 
نکتــه آخــر این کــه اعضــای هــر گــروه اجتماعــی میــل بــه 
یکــی  گــروه  ارزش هــای  حفــظ  دارنــد.  خــود  گــروه  حفــظ 
گــروه  اعضــای  اگــر  اســت. حــال  گــروه  راه هــای حفــظ  از 
گــروه  و  کننــد  زندگــی  اقتصــادی  نامطلــوب  شــرایط  در 
بــا  ناعادالنــه  توســعه  و  اقتصــادی  مشــکالت  دلیــل  بــه 
ــرای حفــظ  خطــر فروپاشــی مواجــه باشــد، اعضــای گــروه ب
ایــن  می کننــد.  پیــدا  بیش تــری  انگیــزه  آن  ارزش هــای 
ارزش هــای  از  کــه کوچک تریــن تخطــی  بــه آن معناســت 
گــروه – چــه مثبــت و چــه منفــی – بــه معنــی بــه خطــر 
ایــن  از  انداختــِن وجــود گــروه اســت؛ گروهــی کــه پیــش 
موجودیــت اقتصــادی اش و بــه تبــع آن کل موجودیــت اش 
بــه خطــر افتــاده اســت. بــه همیــن دلیــل چنیــن خطاهایــی 
در  کــه  نکتــه ای  می شــوند.  مجــازات  تمــام  شــدت  بــا 
وقتــی  کــه  اســت  ایــن  کــرد،  توجــه  آن  بــه  بایــد  این جــا 
اعضــای گــروه تحــت خشــونت سیســتمی، یعنــی همــان 
می شــوند،  لــه  فرهنگــی،  و  اقتصــادی  ناعادالنــه  توســعه 
تجربــه  کــه  را  خشــونتی  همــان  تناقض آمیــزی  نحــو  بــه 
به حاشیه رانده شــده  اعضــای  بــا  نســبت  در  کرده انــد 
اقلیت هــای  توان خواهــان،  کــودکان،  زنــان،  یعنــی  گــروه، 
بــار دیگــر می بینیــم  جنســی و غیــره، بازتولیــد می کننــد. 
کــه فروکاســتن چنیــن خشــونتی بــه امــری فــردی نــه تنهــا 
چنیــن جنایتــی را تبییــن نمی کنــد، بلکــه بــا دســت نخورده  
رهــا کــردن ســاختارهای اجتماعــی، ســبب بازتولیــد آن در 
غالبــا  گــروه  اعضــای  این کــه  نهایــت  در  می شــود.  آینــده 
ارزش هــای خــود را بــا پیش رانــان گــروه تنظیــم می کننــد. 
ــگاه مهمــی  ــه جای ــان ک ــن وقایعــی آن ــن حیــث در چنی از ای
ــا دیگــر  ــه ت ــدگان گرفت ــد – از نماین در گــروه داشــته و دارن
مقاماتــی کــه در ســالیان گذشــته گفتمــان نامناســبی را در 

دارنــد. مســئولیت  کرده انــد،  تبلیــغ  زنــان  مــورد 
ســه  شــد،  عرضــه  اینجــا  در  کــه  تحلیلــی  بــر  تکیــه  بــا 
راهــکار پیــش رو داریــم: تغییــر گفتمــان ناظــر بــه زنــان، 
گروهــی  ارزش هــای  حفــظ  بــرای  جایگزیــن  حل هــای  راه 
ــی  ــن جنایت های ــه چنی ــه ب ــی ک ــای ارزش های ــر معن ــا تغیی ی
منجــر می شــوند و توســعه  متــوازن اقتصــادی و فرهنگــی.     

نیما اورازانی
دکترای روان شناسی اجتماعی از دانشگاه ماساچوست و دانشگاه کارلتون

خشونت فردی
یــا تجلیِ توســعه ناعادالنــه اقتصادی و فرهنگی؟

قتــل مونا حیدری؛



»طــالق توافقــی نبایــد بــه ســهولت انجــام شــود، نبایــد مشــاوره بــه ســمت جدایــی باشــد، بلکــه مشــاوران بایــد مشــکل را حــل کننــد« اینهــا 
تاکیــدات رئیــس جمهــوری پیرامــون کیفیــت مشــاوره های پیــش از طــالق توافقــی اســت. اگرچــه دادگاه پیــش از صــدور رای طــالق توافقــی بــا 
هــدف افزایــش بازگشــت بــه زندگــی مشــترک و بــه اجبــار تمــام زوجیــن خواهــان طــالق توافقــی را مکلــف بــه شــرکت در ایــن جلســات مشــاوره 
مــی کنــد امــا کیفیــت و تاثیــر خدمــات مشــاوره کــه یــا از ســوی مرکــز امــور مشــاوران وابســته بــه قــوه قضاییــه و یــا مراکــز تحــت نظــر ســازمان 

بهزیســتی ارائــه می شــوند، هم چنــان مــورد ســوال اســت.
رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور، در این بــاره گفــت: مســئله مشــاوره های طــالق چنــد سالی ســت کــه بــه دغدغــه 
ــه را  ــوه قضایی ــواده، ق ــت خان ــس شــورای اســالمی در قانــون حمای ــه مجل ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــل شــده و شــاید ب مســئوالن کشــور تبدی
مامــور کــرده در راســتای ســاماندهی وضعیــت طــالق، مراکــزی را بــرای ارائــه مشــاوره قبــل از طــالق تاســیس کنــد، امــا متاســفانه برداشــت 
قــوه قضاییــه از ایــن مــاده قانونــی درســت اجــرا نشــده و موجــب شــده در جهــت مشــاوره طــالق چنــدان گام هــای مثبتــی برداشــته نشــود و در 

مــواردی نتیجــه عکــس هــم داده اســت.
ادامه خبر را با اسکن کیوآر کد درج شده مطالعه کنید.

جلسات »صوری« مشاوره های طالق!

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  4۱۴۰۰
نگـــاهویـژه

خانــه  اعضــای  زمانی کــه  دارد.  دوگانــه  حالتــی  خانــه 
آن هــا  یک ســو  از  می شــوند؛  خانگــی  خشــونت  درگیــر 
بــه دنبــال فضــای امــن هســتند و از ســوی دیگــر در ایــن 
ــد.  ــرار می گیرن ــت ق فضــای امــن مــورد خشــونت، آزار و اذی
کــودکان و زنــان، مهم تریــن هــدف ایــن خشــونت هســتند 
و از ســوی دیگــر مــردان، عامــل اصلــی چنیــن خشــونتی 
مختلفــی  انــواع  در  نــوع خشــونت  ایــن  می شــوند.  تلقــی 
مــا خشــونت  اســت  ممکــن  اگرچــه  می کنــد؛  پیــدا  نمــود 
بــه  و آسیب رســاندن  بعــد جســمی  از  را بیش تــر  خانگــی 
جســم هم چــون خشــونت جنســی، جراحــت، زخــم و حتــی 
بــدن تلقــی کنیــم، ولــی خشــونت خانگــی  قطــع اعضــای 
نمایــان می شــود؛ خشــونت های  دیگــر  انــواع مختلــف  در 
داده  قــرار  هــدف  را  افــراد  روان  و  فکــر، ذهــن  کــه  روانــی 
بــا  را  روانــی  ســالمت  و  شــخصیت  اعتماد به نفــس،  و 
منجــر  کــه  اقتصــادی  خشــونت  می کنــد؛  روبــه رو  خطــر 
و  اشــتغال  از  ممانعــت  اقتصــادی،  محدودیت هــای  بــه 
کســب ثــروت و عدم امــکان دســتیابی بــه منابــع اقتصــادی 
ــی  می شــود؛ هم چنیــن خشــونت اجتماعــی کــه هــدف اصل
آن کنتــرل شــدید فــرد و محرومیــت وی از روابــط اجتماعــی 

اســت. وی  منزوی کــردن  و  دیگــران  بــا 
در  ریشــه  و  اســت  پیچیــده  خانگــی  خشــونت  مســئله 
روانــی  و  فــردی  ویژگی هــای  افــراد،  عمومــی  ویژگی هــای 
اقتصــادی  و  قانونــی  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  ابعــاد  آن هــا، 
دارد و طبیعتــاً در ایــن منظومــه علــل و شــرایط، پیامدهــای 
ــک  ــد داشــته باشــد و تمامــی ارکان ی ــز می توان مختلفــی نی
یــک  و  رفتــه  فراتــر  آن  از  قــرار داده،  تأثیــر  را تحــت  فــرد 
جامعــه را درگیــر کنــد. در قــدم اول افــرادی کــه در معــرض 
خشــونت خانگــی قــرار می گیرنــد، دچــار آســیب  های بدنــی 
حســاس  مــوارد  باالخــص  آن هــا  بــدن  اعضــای  و  شــده 
نقصــان  دچــار  مختلــف  ســطوح  در  بینایــی،  هم چــون 

عنــوان  بــا  میدانــی  پژوهــش  در  زنــان،  اظهــارات  بنابــر 
در  خیابانــی  خشــونت های  جامعه شــناختی  »بررســی 
شــهر تهــران« کــه پیش تــر انجــام دادم، خشــونت خیابانی 
طیــف وســیعی از رفتارهــا، از آزارهــای بصــری و نگاه هــای 
خیــره و ممتــد گرفتــه تــا آزارهــای کالمــی، متلک پرانی هــا، 
اماکــن  در  فــرد  تعقیــب  تنه زنــی،  ماننــد  رفتــاری  آزارهــای 
ــی تجــاوز و اسیدپاشــی را  ــوع آن، یعن ــن ن ــوت و حادتری خل
شــامل می شــد. عــالوه بــر ایــن، برخــی از زنــان رفتارهــای 
می کردنــد  تجربــه  رانندگــی  هنــگام  در  کــه  آزاردهنــده ای 
بــه  می دانســتند.  خیابانــی  خشــونت  نوعــی  به مثابــه  را 
عبارتــی تحقیــر، تمســخر و اذیــت کــردن زنــان در هنــگام 
رانندگــی، یکــی  دیگــر از مزاحمت هــای رایــج علیــه آنــان در 

عمومی ســت.  فضــای 
فضــای  در  کــه  خشــونتی  یعنــی  خیابانــی،  خشــونت های 
محیــط  از  منظــور  و  می افتــد  اتفــاق  زنــان  بــرای  عمومــی 
اســتفاده  آن  از  مــردم  کــه عمــوم  یعنــی مکانــی  عمومــی، 
می کننــد؛ ماننــد خیابــان، معابــر، پــارک، بــازار، ســینما و... . 
ــرای  ــان از آزادی بیش تــری ب ــا ورود مدرنیســم، زن هرچنــد ب
حضــور در فضــای عمومــی برخــوردار شــدند، ولــی هنــوز 
مســائل اساســی فرهنگی-اجتماعــی بــرای حضــور ســالم و 
بی دغدغــه آن هــا در فضاهــای عمومــی حــل نشــده اســت.
ایــن  خشــونت خیابانی  تعریــف  در  قابل تامــل  مســئله 
جنــس  توســط  فقــط  خیابانــی  خشــونت های  کــه  اســت 
مذکــر علیــه زنــان اعمــال نمی شــود، بلکــه توســط عمــوم 
بــه  می افتــد.  اتفــاق  زنــان  علیــه  دوجنــس،  هــر  از  مــردم 
دیگــر بیــان، درســت اســت کــه بخــش عظیمــی از انــواِع 
مزاحمت هــای خیابانــی توســط مــرداِن مزاحــم در فضــای 
عمومــی علیــه زنــان اعمــال می شــود، ولیکــن برخــی از ایــن 
مزاحمت هــا نیــز توســط زنــان علیــه زنــان رقــم می خــورد؛ 
ممتــد(،  و  مــداوم  )نگریســتن  خیــره  نگاه هــای  ماننــد 
کــه  زنــان،  پوشــش  زمینــه  در  اظهارنظــر   و  متلک گویی هــا 

می گیــرد.  انجــام  خانم هــا   توســط  اکثــرا 
و  مزاحمت هــا  بــه  نســبت  اجتماعــی  بی تفاوتــی 
خشــونت های خیابانــی علیــه زنــان بــه مثابــه عامــل مهــم 
دیگــری در افزایــش میــزان خشــونت های خیابانــی مطــرح 
اســت. به طورمثــال زمانــی کــه یــک زن در خیابــان مــورد 
ــرد، هنگامــی  ــرار می گی ــی و... ق مزاحمــت، آزار و متلک گوی
کــه افــراد حاضــر در آن محیــط علی رغــم مشــاهده  صحنــه 
خشــونت، بی تفــاوت از کنــار ایــن مســئله عبــور می کننــد، 

گنــاه و تقصیــر داشــته و خــود را مقصــر می دانــد. افســردگی 
دامــن وی را می گیــرد و حتــی ممکــن اســت بیماری هــای 
روانــی شــکل گرفتــه، تشــدید شــده و بــه جنــون ختــم شــود. 
خانگــی  دچــار خشــونت  کــه  افــرادی  اجتماعــی،  بعــد  در 

دســت  از  را  اجتماعــی  مشــارکت  انگیــزه  می شــوند، 
می دهنــد و مشــارکت خــود در خانــه را بــه حداقــل ممکــن 
از  کاهــش می دهنــد. مهــر و محبــت در فضــای خانــواده 
بیــن رفتــه، روابــط بــه ســردی گراییــده و افــراد نســبت بــه 
هــم بی اعتنــا می شــوند. آن هــا صرفــاً بــه فکــر مراقبــت از 
ابعــاد  بــه  و  اولیه شــان هســتند  نیازهــای  رفــع  و  فرزنــدان 
در  نمی کننــد.  فکــر  آن هــا  تحصیلــی  و  آموزشــی  تربیتــی، 
روابــط اجتماعــی بــا ســایرین دچــار ناهنجــاری شــده و حتــی 

می بــرد«  بیش تــری  لــذت  می کنــد  کــه  کاری  از  مزاحــم 
.)1391:147 )کاوه،

نظیــر  بــا خصایصــی  مــردان  جامعــه  یــک  در  کــه  زمانــی 
مهارناپذیــر  جنســی  نیــاز  دارای  و  توانایــی  قدرت منــدی، 
تعریــف و بــه حضــور در فضــای عمومــی جامعــه بــرای انجــام 
محدودیتــی  هیــچ  بــدون  اجتماعــی  فعالیت هــای  تمــام 
و  مطیــع  وابســته،  زنــان  مقابــل،  در  و  می شــوند  تشــویق 
بــرای  بایســتی  کــه  می شــوند  معرفــی  آســیب پذیر  بســیار 
آســیب های  برابــر  در  آن هــا  حفاظــت  و  امنیــت  تامیــن 
دارد،  وجــود  جامعــه  عمومــی  فضــای  در  کــه  احتمالــی 
در  و  باشــند  داشــته  حضــور  اجتمــاع  محیــط  در  کم تــر 
خانه هــا  داخــل  و  محیــط خصوصــی  بــه  بیش تــر  نتیجــه 
رانــده می شــوند؛ در ایــن صــورت قلمــرو عمومــی جامعــه بــه 
یــک محیــط پرمخاطــره و دلهــره آور تحــت تســلط مــردان 
ــاال اســت،  ــان در آن بســیار ب کــه احتمــال آســیب دیــدن زن

می شــود.  تبدیــل 
بــا  عمومــی  عرصــه  در  جنســی  مزاحمــت  پدیــده  شــیوع 
گونــه  ایــن  جنســیتی  جامعه پذیــری  نظریــه  از  اســتفاده 
می بیننــد  نوجوانــی  از  پســرها  کــه  اســت  توضیــح  قابــل 
دردســری  هیــچ  بــدون  و  به راحتــی  می تواننــد  مــردان 
و  کننــد  مزاحمــت  ایجــاد  زنــان  بــرای  عمومــی  اماکــن  در 

بــاردار،  زنــان  اســت  ممکــن  مــواردی  در  حتــی  می شــود. 
ســقط جنیــن کــرده و در اغلــب مــوارد نیــز ایــن آســیب ها بــه 
ــد. جالــب اســت  ــان باقــی بمان صــورت همیشــگی همــراه آن
کــه نهادهــای نظارتــی، پلیــس و دســتگاه های قضایــی نیــز 

بیش تــر بــه همیــن بعــد توجــه می کننــد و اگــر مــوردی قابــل 
مشــاهده و اندازه گیــری نباشــد، از آن صرف نظــر می کننــد.
آســیب بــه روح و روان افــراد بســی دشــوار و تحمل ناپذیرتــر 
اغلــب  در  جســمی  آســیب  جسمی ســت.  آســیب های  از 
اســت  بعیــد  روانــی  آســیب  ولــی  می یابــد،  التیــام  مــوارد 
التیــام یابــد. خشــونت خانگــی باعــث می شــود، اعتمــاد بــه 
نفــس افــراد کاهــش یافتــه و ایــن مســئله بــر ســایر ارکان 
فعالیتــی آن هــا نیــز تأثیرگــذار باشــد. فــرد همیشــه احســاس 

تنهــا  و  حامــی  بــدون  را  قربانــی  زِن  مزاحمــت،  عاملیــِن 
بیش تــری  جســارت  و  جرئــت  نتیجــه  در  می انگارنــد، 
ــر ایــن،  ــه او پیــدا خواهنــد کــرد. عــالوه ب ــرای آزاررســانی ب ب
مــردم حاضــر در صحنــه موجــب عادی شــدن  بی تفاوتــی 
علیــه  خیابانــی  آزارهــای  شــدن  نرمالیــزه  و  مزاحمــت 
زنــان و در نهایــت موجــب افزایــش آن در ســطح جامعــه 
بــه  نســبت  مــردم  کــه  زمانــی  مقابــل،  در  می شــود.  نیــز 
مزاحمت هــای خیابانــی علیــه زنــان بی تفــاوت نبــوده و در 
قبــال آن احســاس مســئولیت کننــد و بــه ماننــد ناظریــِن 
زنــان  بــه  نســبت  مزاحمــت  مشــاهده  هنــگام  بــه  فعــال، 
بــه منظــور خاتمــه یافتــن مزاحمــت یــا جهــت توبیــخ فــردِ 
خشــن واکنــش نشــان دهنــد، فــردِ خاطــی بــه ایــن مســئله 
واقــف می شــود کــه در صــورت اعمــال مزاحمــت علیــه زنــان 
بــا واکنــش صریــح افــراد حاضــر در محیــط مواجــه خواهــد 
منصــرف  عملــش  تکــرار  از  را  او  مســئله  همیــن  و  شــد 

خواهــد کــرد.
خیابانــی  مزاحمت هــای  مســئله  سبب شناســِی  »در 
ایجــاد  قصــد  کــه  مردانــی  لــذت  بیش تریــن  گفــت  بایــد 
طــرف  جنســی  تحقیــر  دارنــد،  را  خیابانــی  مزاحمت هــای 
تــرس،  میــزان  هرچــه  کــه  گونــه ای  بــه  اســت.  مقابــل 
ــر باشــد، مــرد  اســترس و تحقیــر روحــی و روانــی زن بیش ت

ممکــن اســت بــه ســمت جــرم و جنایــت نیــز گرایــش پیــدا 
کننــد. ایــن گــروه دچــار مظلومیــت شــگرف قــرار گرفتــه و 
بیش تــر در معــرض آســیب قــرار می گیرنــد. ممکــن اســت 
بــه تــرک خانــه گرایــش پیــدا کــرده و کــودکان یــا خــود را 
دچــار مســائل جدیــد و عمیق تــری نماینــد. طــالق ماحصــل 
مهــم در تضعیــف روابــط زناشــویی بــه واســطه خشــونت 

نگی ســت. خا
فرزنــدان در چنیــن خانه هایــی احســاس ناامنــی می کننــد 
بــر عمل کــرد اجتماعــی و تحصیلــی آن هــا  ناامنــی  ایــن  و 
صــورت  بــه  آن هــا  شــخصیت  بــود.  خواهــد  تأثیرگــذار 
متزلــزل تربیــت و رشــد یافتــه و از عمل کــرد شــهروندی و 
ــی اجتماعــی آن هــا در آینــده کاســته می شــود. ممکــن  تعال
اســت ایــن خشــونت در بیــن فرزنــدان ترویــج داده شــده 
و  بازنمــای خشــونت خانگــی در مدرســه، محلــه  آن هــا  و 
جامعــه باشــند. خشــونت هم چــون گلولــه برفــی بــزرگ و 
پــاک و معصــوم، مجــرم  کــودک  یــک  از  و  بزرگ تــر شــده 
ضعیــف  اجتماعــی  مشــارکت  می ســازد.  جنایــت کار  و 
مشــارکت  می شــود  باعــث  پاییــن،  مرتبــه  در  قرارگیــری  و 
اقتصــادی آن هــا نیــز خدشــه دار شــده و در نتیجــه خشــونت 

بــر ارکان کلــی جامعــه تأثیرگــذار باشــد. خانگــی 
بنابرایــن خشــونت خانگــی را نبایــد صرفــاً در محیــط خانــه 
ایــن مســئله  بلکــه  دهیــم،  قــرار  بررســی  و  تحلیــل  مــورد 
جامــع  نقش آفرینــی  می گیــرد،  فــرا  را  جامعــه  دامــن 
اعضــای خــود را از دســت می دهــد و طبیعتــاً هزینه هــای 
ــری جامعــه را افزایــش می دهــد. خشــونت  کنتــرل و پیش ب
کــه الزم  وارد می کنــد  بــه جامعــه  خانگــی خســارت هایی 
ــی، اجتماعــی و فرهنگــی مــورد توجــه  اســت در ارکان قانون
ــه و زمینه هــای کاهــش آن فراهــم شــود. اصــالح  ــرار گرفت ق
زنــان،  علیــه  خشــونت  منــع  قوانیــن  تصویــب  قوانیــن، 
آمــوزش در رســانه و مــدارس و تغییــر باورهــای مردانــه در 
جامعــه می توانــد تأثیــر مثبــت بــر کاهــش خشــونت خانگــی 

بگــذارد.

هنگامــی کــه در گــروه هم ســاالن هســتند، ایــن رفتــار بــه 
عنــوان نشــانه بزرگــی و مردانگــی تلقــی می شــود. بنابرایــن، 
آموختــه  پســران،  جامعه پذیــری  فرآینــد  طــی  رفتــار  ایــن 
دیگــر  ســوی  از  می شــود.  تقویــت  هم ســاالن  گــروه  در  و 
باعــث می شــود  زمینــه  ایــن  در  زنــان  تجربه هــای متعــدد 
کــه آن را امــری طبیعــی تلقــی کننــد و بــرای این کــه بیش تــر 
مــورد مزاحمــت قــرار نگیرنــد، در برابــر آن ســکوت کننــد؛ 
در نتیجــه رفتارهــای مزاحمت آمیــز توســط مــردان شــایع 
شــده و طــی فراینــد جامعه پذیــری نســل بــه نســل ادامــه 

بــد. می یا
»گیدنــز اشــاره می کنــد بســیاری از مــردان براســاس الگوهای 
براســاس  هم چنیــن  و  خانــواده  در  تربیتــی  نادرســت 
الگوهــای ســنتی کــه مــرد را انســان قــوی، زورگــو، پرخاشــگر 
و بی احســاس معرفــی می کنــد، تصــور می کننــد کــه رفتــار 
خشــونت آمیز آن هــا بــا زن جزئــی از حقــوق طبیعی شــان 
اســت و می خواهنــد برتــری خــود را بــه ایــن صــورت حفــظ 
ایــن  کننــد )کاظمــی نســب ،1394 :85(«. بنابرایــن، طبــق 
در  افــراد  کــه  خشــونت هایی  اجتماعــی  یادگیــری  نظریــه 
کودکــی  دوران  در  ریشــه  می شــوند،  مرتکــب  بزرگســالی 
از خشــونت  می شــود خشــونت  گفتــه  حتــی  دارد؛  آن هــا 

گــردش خشــونت(. )تئــوری  زاده می شــود 

حمید مسعودی
عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند

بهناز شوشتری
دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان

خشــونت خانگی؛ آبشخور آســیب های اجتماعی

زنان و تجربه احســاسِ ناامنی در فضاهای شــهری



ــا  ــکا توســط رئیس جمهــور ایــن کشــور بســیار بیــش از آن چیزی ســت کــه در دنی ــر مصــادره امــوال توقیــف شــده افغانســتان در آمری اهمیــت خب
وخصوصــا در ایــران بــه آن پرداختــه شــد. شــاید یــک دلیــل عمــده آن مزیــد مظلومیــت یــک ملــت اســت کــه حداقــل طــی 50 ســال اخیــر بدتریــن 
ــرای رســاندن صــدای ســتمدیدگی خــود را  ــزار الزم ب ــا او صــورت گرفتــه اســت و چــون اب وغیرانســانی ترین برخوردهــا ازســوی شــرق وغــرب عالــم ب

ــا ایــن ملــت رفتــار می کننــد. نــدارد هرکــس خصوصــا ابرقدرت هــا هرگونــه کــه بخواهنــد ب
اکنــون همســایه شــرقی مــا یکــی از بدتریــن دوران خــود را ســپری می کنــد و دولتــی در آن کشــور قــدرت را به دســت گرفتــه کــه مــورد شناســایی جهــان 

قرار نمی گیرد و همه ســاختارهای اداری و سیاســی و اقتصادی و اجتماعی آن مخدوش شــده و در آســتانه یک فاجعه انســانی گســترده اســت.
درایــن میــان آمریــکا در اقدامــی شــرم آور نیمــی از دارایی هــای یــک ملــت را مصــادره کــرده و نیــم دیگــرش را بــه کمک هــای انســان دوســتانه بــرای 

مــردم افغانســتان اختصــاص داده اســت! 
تعجــب از وزارت خارجــه ودولــت ســیزدهم اســت کــه بــا شــعار انقالبــی روی کارآمده انــد ولــی هنــوز ایــن اقــدام آمریــکا را محکــوم نکــرده یاحداقــل 

بــا ملــت افغانســتان ابــراز همــدردی نکرده انــد.
با اسکن کیوآر کد درج شده ادامه این یادداشت را مطالعه کنید. 

سرقت اموال مردم فقیر!

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  5۱۴۰۰
نگـــاهویـژه

ابعــاد بزرگ تــر هــم وجــود دارد و همیــن مســئله باعــث 
آن  بــه  کــه  خانــواده ای  پیچیده تــر،  شــرایط  در  می شــود 
انــدازه دختــرش را تحــت کنتــرل داشــته، اگــر گمــان ببــرد 
اقداماتــی  بــه  گرفتــه،  قــرار  نامتعــارف  رابطــه ای  در  او 
ــت  ــن حــال، در وضعی ــد و در عی ــل او دســت بزن ــل قت مث
مشــابه واکنــش آن خانــواده  دیگــر کــه شــرایط آزادتــری 
را بــرای دختــرش فراهــم کــرده، قطعــا بــه ایــن شــدت و 

حــدت نخواهــد بــود.
تفــاوت  بــه  توجــه  بــا  امــا  اســت،  یکســان  موضــوع 
بــه  اگــر  متفاوت انــد.  واکنش هــا  فرهنگــی،  بســترهای 
انگیــزه مرتکبیــن در ایــن پرونده هــا نــگاه کنیــم بــه یــک 
افــراد  ایــن  می رســیم:  واضــح  و  مشــخص  خیلــی  نکتــه 
تحــت فشــار افــکار عمومــی پیرامــون خــود مرتکــب ایــن 
خــود  اطرافیــان  مطالبــه  نوعــی  بــه  و  می شــوند  اقــدام 
انجــام  اقدامــی  کــه  صورتــی  در  معتقدنــد  و  می داننــد 
و  می شــد  بــار  آن هــا  بــر  دیگــران  ســرزنش  نمی داننــد، 
غیرت شــان زیــر ســوال می رفــت. در یــک پرونــده واقعــی، 
بــرادر دختــر اذعــان داشــت کــه بــه خاطــر بدنامــی ای کــه 

محلــه  در  خانــواده  کل  آبــروی  کــرده،  ایجــاد  خواهــرش 
ــه اســت و او را مســتحق کشــته شــدن می دانســت و  رفت
مجــازات خــود را هــم می پدیرفــت؛ چــون معتقــد بــود کار 
درســت را انجــام داده اســت. در چنیــن بســتر فرهنگــی ای 
و  کننــد  کنتــرل  را  افــراد خیلــی ســخت می تواننــد خــود 
ــر آن هــا حاکــم اســت، مجبورشــان  ــه ب فشــار اجتماعــی ک
بــه  دســت  آبــرو،  و  نامــوس  حفــظ  بــرای  کــه  می کنــد 
معمــوال  افــراد  فضــا،  ایــن  در  و  بزننــد  اقداماتــی  چنیــن 
هســت،  آن هــا  از  کــه  کــه  انتظاراتــی  ســمت  همــان  بــه 

می رونــد. پیــش 

ایــن نکتــه را مدنظــر داشــته باشــید کــه راهــکار مقابلــه 
ــا تمــام معضــالت جامعــه از مســیر پیش بینــی مجــازات  ب
یــک  تــا  نبایــد  مــا  یعنــی  نمی گــذرد؛  جرم انــگاری  و 
قــوه  ســراغ  بــه  می آیــد،  وجــود  بــه  جامعــه  در  مشــکلی 
تغییــر  بــرای  قانون گــذاری  دنبــال  بــه  و  برویــم  مقننــه 
وضعیــت در ایــن زمینــه باشــیم و از طرفــی در موضــوع 
مــورد بحــث، نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه عده  ــای 
از افــراد جامعــه در ایــن مــوارد، کســی کــه مرتکــب قتــل 
بلکــه  نمی داننــد،  مجــازات  مســتحق  تنهــا  نــه  را  شــده 
الگــو  مــورد  حتــی  شــاید  و  می ســازند  قهرمــان  آن هــا  از 
گرفتــن نیــز قــرار بگیرنــد و چنیــن نگاهــی در میــان افــراد 
جامعــه مــا هم چنــان وجــود دارد. موضــوع بعــدی این کــه 

شــدن  رســانه ای   شــاهد  اخیــر،  ســال های  در  مقدمــه: 
نتیجــه   در  کــه  ناموســی  قتل هــای  از  مــورد  چندیــن 
ــه وقــوع  ــان ب ــگارِی زن خشــونِت ناشــی از غیــرت و ملک ان
همیــن  در  آن چــه  بــه  توجــه  بــا  بوده ایــم.  پیوســته اند، 
در  کردیــم  تــالش  داد،  رخ  اهــواز  در  اخیــر  هفته هــای 
صفــری،  صــادق  دکتــر  آقــای  جنــاب  بــا  گفت وگــو  ایــن 
دانشــگاه  در  جرم شناســی  و  جــزا  حقــوق  مــدرس 
بــه  ۲۰۸ دادســرای مشــهد،  بازپــرس شــعبه  و  فردوســی 
بــا تاکیــد دکتــر صفــری  ایــن مســئله بپردازیــم.  بررســی 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه مطالبــی کــه در ایــن 
دکتــر  نظــرات  از  بهره گیــری  بــا  می خوانیــد،  مصاحبــه 

شــده اند. نگاشــته  ســاداتی  دکتــر  و  جوان جعفــری 

قتل هایــی  بــه  بگوییــم  بایــد  ناموســی  قتــل  تعریــف  در 
دســت  بــه  زن  یــک  آن هــا  در  کــه  می شــود  گفتــه 
از  یکــی  دســت  بــه  مــواردی  در  یــا  شــوهر  بــرادر،  پــدر، 
بــه نحــو فجیعــی  آبــرو  بــرای حفــظ شــرف و  نزدیکانــش 
کشــته می شــود. زن هــا در ایــن پرونده هــا اساســا قربانــی 
اســت  ممکــن  البتــه  می شــوند؛  نامتعــارف  رابطــه  یــک 
و  باشــد  نداشــته  وجــود  هــم  نامتعارفــی  رابطــه  اصــال 
صــرف گمــان شــخص مقابــل )قاتــل( ایــن باشــد کــه زن 
در رابطــه نامتعارفــی بــوده اســت. یعنــی ایــن موضــوع کــه 
زن در رابطــه  نامتعارفــی بــوده، همــواره بــه طــور قطعــی 
بــرای طرفــی کــه مرتکــب قتــل شــده احــراز نمی شــود و 
در بیش تــر مــوارد، ایــن صرفــا گمــان و تصــور مردی ســت 
قابــل  نکتــه   نامــوس خــود می زنــد.  قتــل  بــه  کــه دســت 
ایــن  هســتیم،  شــاهد  قتل هــا  این گونــه  در  کــه  توجهــی 
و  اســت  زن  همیشــه  پرونده هــا  ایــن  قربانــی  کــه  اســت 
ــه مســئله نامــوس در کشــور  ــت طــرز نگاهــی کــه ب ــه عل ب
ایــن  قربانــی  زنــان  همــواره  دارد،  وجــود  مــا  جامعــه  و 
موضــوع می شــوند و تــا بــه حــال بــه گــوش مــا نرســیده 

کــه مــردی بــا ایــن انگیــزه بــه قتــل رســیده باشــد.

در  تقریبــا  ناموســی  قتل هــای  نــوع  ایــن  بگوییــم  بایــد 
می افتــد  اتفــاق  و  دارد  وجــود  جهــان  کشــورهای  همــه 
و  کم تــر  امــا  نیســت،  خاصــی  آییــن  و  دیــن  مختــص  و 
بیشــتر می شــود و مــا نبایــد ایــن را صرفــا بــه دیــن ارتبــاط 
شــهرهای  در  قتل هــا  ایــن  هــم  مــا  کشــور  در  دهیــم. 
مناطقــی  در  اکثــرا  امــا  پیوســته،   وقــوع  بــه  مختلــف 
و  ایــالم  لرســتان،  اهــواز،  بلوچســتان،  و  مثــل سیســتان 
گفتــه  کــه  همان طــور  شــده اند.  گــزارش  آذربایجان هــا 
اصطالحــا  و  فجیع انــد  معمــوال  قتل هــا  نــوع  ایــن  شــد، 
ســنتی،  بافــت  قطعــا  می پیوندنــد.  وقــوع  بــه  داعــش وار 
ایــن  ارتــکاب  بــر  مختلــف  مناطــق  فرهنگــی  و  مذهبــی 
جرایــم اثرگــذار اســت و گاه فشــار اجتمــاع اطرافیــان فــرد 
بــه گونه ای ســت کــه او پــاک کــردن لکــه  ننــگ را از طریــق 

می دانــد. خــود  وظیفــه   زن،  رســاندن  قتــل  بــه 

اطرافیــان  در  می توانیــم  کوچک تــر  ابعــاد  در  را  ایــن  مــا 
دانشــگاه  همیــن  در  مثــال  کنیــم.  مشــاهده  نیــز  خــود 
ایــن  از لحــاظ فرهنگــی می تواننــد  یک ســری خانواده هــا 
ــح ســاعاتی  ــد کــه دخترشــان بــرای تفری مســئله را بپذیرن
دیگــر  یک ســری  و  بگذرانــد  دوســتانش  بــا  را  شــب  از 
از خانواده هــا حتــی تلفــن همــراه دختــر دانشجوی شــان 
هــم  را  آزادی  از  میــزان  ایــن  تــا  و  می کننــد  کنتــرل  را 
بــرای او قائــل نیســتند؛ خــب ایــن تفــاوت فرهنگ هــا در 

قوانیــن کشــور مــا بعضــا ایــن مــوارد را حمایــت کرده انــد؛ 
مثــال قتــل در فــراش کــه در مــاده 630 قانــون مجــازات 
اســالمی قســمت تعزیــرات آمــده، رســما و قانونــا بــه مــرد 
ــا یــک مــرد اجنبــی  ایــن اجــازه را داده کــه اگــر زنــش را ب
در بســتر در حــال زنــا مشــاهده کــرد، می توانــد هــر دو 
ــه  ــدون این کــه هیچ گون آ  ن هــا را در همــان حــال بکشــد؛ ب
مســئولیتی متوجــه او باشــد. وقتــی قانــون تــا ایــن میــزان 
پیش بینــی  زن  رســاندن  قتــل  بــه  بــرای  را  شــرایطی 
کــه  می آیــد  وجــود  بــه  افــراد  در  تصــور  ایــن  می کنــد، 
اقدامــات  چنیــن  بــه  دســت  مــوردی  هــر  در  می تواننــد 
مهدورالــدم  بــه  اعتقــاد  بــا  قتل هــای  بزننــد.  فجیعــی 
تشــکیل  را  کیفــری  پرونده هــای  از  خیلــی  کــه  بــودن، 
پیــدا  ارتــکاب  انگیــزه  همیــن  بــا  اکثــرا  می دهنــد، 
مجــازات  پیش بینــی  مقــداری  کــه  مســئله ای  می کننــد. 
و جرم انــگاری ایــن رفتارهــا را بــرای قانون گــذار دشــوار 
فــرد  موضوعــی  یــک  در  اگــر  کــه  اســت  ایــن  کــرده، 
جــرم  مرتکــب  بعــد  و  باشــد  داشــته  عقالنــی  محاســبه 
مجــازات  پیش بینــی  بــا  می گوییــد  بلــه،  خــب  شــود؛ 

منصــرف  و  می کنــد  کتــاب  و  حســاب  فــرد  ســنگین، 
کــه  شــاهدیم  مــا  پرونده هــا  ایــن  در  ولــی  می شــود، 

بــه این کــه مجازاتــش چــه هســت، فکــر  مرتکــب اصــال 
نمی کنــد؛ در اکثــر مــوارد خــودش بــه جــرم اقــرار دارد 
بــه  مســتحق  کــه  اســت  ایــن  صحبتــش  هــم  اول  از  و 
ــرای  ــوده، حکــم الهــی را اجــرا کــرده و ب قتــل رســاندن ب
ــن عمــل  ــردن لکــه ننــگ تکلیــف داشــته کــه ای ــن ب از بی
را مرتکــب شــود و حتــی اگــر مجازاتــش طنــاب دار هــم 

می بوســد. را  آن  باشــد، 
پیش بینــی  بــا  حتــی  مــا  مــوارد  ایــن  در  خــب 
حبس هــای  یــا  حیــات  ســالب  مجازات هــای 
بــاز  جــرم  ارتــکاب  از  را  فــرد  نمی توانیــم  طویل المــدت، 
در  رفتــارش  بــرای  محاســبه ای  اصــال  او  چــون  داریــم؛ 
این کــه  جــواب  در  نهایتــا  اســت.  نداشــته  مواقــع  اکثــر 

بــه  بایــد  نمی رویــم،  جرم انــگاری  ســمت  بــه  مــا  چــرا 
بــه ســمت  زمانــی  مقنــن  کــه  کــرد  توجــه  ایــن موضــوع 
زیــادی  حــدود  تــا  کــه  مــی رود  عمــل  یــک  جرم انــگاری 
ااّل  و  باشــد؛  داشــته  خــود  همــراه  را  عمومــی  افــکار 

کــه  قوانینــی  از  خیلــی  مثــل  شــود،  وضــع  کــه  قانونــی 
مــواردی  مثــل  یــا  می شــود  متــروک  تصویــب،  از  بعــد 
نخواهــد  کارایــی  می شــود،  متولــد  مــرده  قانــوِن  کــه 
اگــر  امــا  کــرد،  نخواهــد  دوا  را  دردی  عمــال  و  داشــت 
باشــد  جامعــه  عمومــی  مطالبــه  واقعــا  مســئله ای  یــک 
قطعــا  گیــرد،  صــورت  قانون گــذاری  حــوزه  آن  در  و 
خواهــد  قــرار  اســتفاده  مــورد  مدت هــا  تــا  قانــون  آن 
ایــن اســت کــه  گرفــت و متــروک نخواهــد شــد. بحــث 
ایــن مســئله چنــدان  مــا در  افــکار عمومــی در جامعــه 
شــد،  گفتــه  کــه  هم چنــان  و  نیســتند  متحــد  هــم  بــا 
ــن رفتارهــا تشــویق هــم  ــوز در بســیاری از مناطــق ای هن

. ند می شــو

امــور  بــه  زمینــه  ایــن  در  پیشــنهادی  راهکارهــای 
هــر  از  پیــش  مــا،  جامعــه  در  برمی گردنــد.  بنیادیــن 
می خــورد  چشــم  بــه  فرهنگ ســازی  بــه  نیــاز  اقدامــی 
این گونــه  و  بــود  خواهــد  زمان بــری  مســئله  قطعــا  کــه 
شــبه  یــک  باشــیم،  داشــته  انتظــار  کــه  نیســت 
وقــت  بــا  می تــوان  امــا  برســیم،  فاضلــه  مدینــه  بــه 
گذاشــتن در ایــن حــوزه و رســیدن بــه روش هایــی بــرای 
تغییــر طــرز نــگاه و فرهنــگ خشــونت باری کــه در ایــن 
اســت،  حاکــم  مناطــق  برخــی  در  هم چنــان  مســائل 
این گونــه پرونده هــا  آینــده  این کــه در  بــه  بــود  امیــدوار 

ببینیــم. کم تــر  را 
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در گفت و گــو بــا دکتــر صادق صفری مطرح شــد؛

»خشــونِت ناشــی از غیرت، با جرم انگاری مهار نمی شــود«

کــه  بپردازیــم  مســئله  ایــن  بــه  ابتــدا 
گفتــه  پدیــده ای  چــه  بــه  ناموســی«  »قتــل 

از  آن  پیوســتن  وقــوع  بــه  فراینــد  و  می شــود 
می گــذرد؟ بســتری  چــه 

آیــا ایــن طــرز نــگاه بــه مســئله نامــوس 
باورهــای  کــه  مــا  مثــل  جوامعــی  در  صرفــا 

پررنــگ  هم چنــان  آن  در  مذهبــی  و  ســنتی 
یــا در ســایر جوامــع  اتفــاق می افتــد  هســتند 

جریان انــد؟ در  پرونده هــا  این گونــه  نیــز 

بــر  تاکیــد  و  اجتماعــی  فشــار  ایــن 
چگونــه  نامــوس  و  غیــرت  مثــل  مفاهیمــی 

منجــر بــه چنیــن اقدامــات وحشــیانه ای شــده 
اســت؟

امــروز  شــرایط  بــه  نظــر  بــا  پایــان  در 
بــر  بســتر  ایــن  از  کــه  انزجــاری  و  جامعــه 

بــه  اســت،  شــده  حاکــم  اجتماعــی  فضــای 
نظــر شــما چــه راهکارهایــی را می تــوان بــرای 
بســت؟  کار  بــه  وضعیــت  ایــن  از  برون رفــت 

ناموســی،  قتل هــای  اکثــر  در 
مســتحق  می کنــد  تصــور  قاتــل 
حکــم  بــوده،  رســاندن  قتــل  بــه 
حتــی  و  کــرده  اجــرا  را  الهــی 
هــم  دار  طنــاب  مجازاتــش  اگــر 
باشــد، آن را می بوســد. در ایــن 
پیش بینــی  بــا  حتــی  مــا  مــوارد 
حیــات  ســالب  مجازات هــای 
طویل المــدت،  حبس هــای  یــا 
ارتــکاب  از  را  فــرد  نمی توانیــم 

داریــم. بــاز  جــرم 

این گونــه  زیــاد  تعــداد  بــه  توجــه  بــا 
از  هم چنــان  قانون گــذار  چــرا  پرونده هــا، 

ــر جامعــه  مردســاالر کــه  تفکــر ســنتی حاکــم ب
زنــان را بــه نوعــی در ملکیــت مــردان درآورده، 
وضعیــت،  بهبــود  بــرای  و  نمــوده  حمایــت 

نمی کنــد؟ قوانیــن  در  بازنگــری  بــه  اقــدام 

تمــام  بــا  مقابلــه  راهــکار 
مســیر  از  جامعــه  معضــالت 
جــرم  و  مجــازات  پیش بینــی 
مقنــن  نمی گــذرد؛  انــگاری 
جرم انــگاریِ  ســمت  بــه  زمانــی 
یــک عمــل مــی رود کــه تــا حــدود 
زیــادی افــکار عمومــی را همــراه 
ااّل  و  باشــد،  داشــته  خــود 
مثــل  شــود،  وضــع  کــه  قانونــی 
بســیاری از قوانیــنِ دیگــر، بعــد 
می شــود. متــروک  تصویــب،  از 



حســین تراب نــژاد، نویســنده فیلمنامــه »ضــد« می گویــد تجربــه اش در فیلــم ســینمایی »ســیانور« باعــث شــد پدیــده نفــوذ را در بســتر یــک درام 
عاشــقانه روایــت می کنــد، چــرا کــه بــه ایــن نتیجــه رســید داســتان عاشــقانه می توانــد مخاطــب را بــا خــود همــراه کنــد و بــرای او جذابیــت دارد.

وی ادامــه داد: هم چنیــن بایــد بگویــم ذات قصــه ضــد، ایــن را می طلبیــد. دوراهی هایــی کــه جلــوی راه ســعید قــرار می گیــرد، یعنــی این کــه بــه 
رابطــه عاشــقانه خــود ادامــه بدهــد یــا بــه وظایــف و اصولــی کــه گروهــک منافقیــن به عهــده اش گذاشــته اســت، پایبنــد بمانــد نیازمنــد روایــت 
ــا حــزب جمهــوری و گروهــک  ــرار بدهــد و ارتباطــش ب ــود کــه ســویه عشــقی آن جنبه هــای انســانی را مــورد چالــش ق یــک قصــه عاشــقانه ب
منافقیــن را از ســر وظیفــه بــه چالــش بکشــد. در حقیقــت انتخاب هایــی کــه ســعید می کنــد، می توانــد شــخصیتش را بــرای مخاطــب مشــخص 

کنــد.
تراب نــژاد ضمــن اشــاره بــه ماجــرای انفجــار دفتــر حــزب، کــه بهانــه ای بــرای روایــت قصــه »ضــد« بــود، گفــت: در حقیقــت شناســاندن شــهید 
بهشــتی و افــکار ایشــان ابتــدا جــزو اهــداف مــا بــود امــا پــس از مدتــی کمرنــگ و کمرنگ تــر شــد، چراکــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم اگــر بخواهیــم 
شــخصیت شــهید بهشــتی را بــرای مخاطــب تبییــن کنیــم، بایــد بــه ماجراهــای مفصلــی می پرداختیــم کــه از حوصلــه فیلــم ســینمایی خــارج 

می شــد.

نویسنده »ضد«: داستان عاشقانه مخاطب را با خود همراه می کند

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  6۱۴۰۰
فرهنـگوهنـر

چطــور؟ بــا پرداخــت افراط گونــه  ماجراهــای فرعــی  در بطــن 
راســتاِی  در  آن چنــان  کــه  روایــی  فصل هــای  از  شــماری 

واحــد عمــل نمی کننــد. تقویــت کنشــی 
و  می  مانــد  بی پاســخ  کــه  فراوانــی  ســؤال های  از  گذشــته 
ــع غیرمنطقــی، از اســاس می شــود  ابهام هــای جــدی و وقای
کارکــرد  پرســید  می شــود  فی المثــل  چــه!  کــه  پرســید 
جانمایــی شــخصیت »حمیــد باکــری« در خــط روایــی فیلــم 
»موقعیــت مهــدی« در چیســت؟ مثــالً قــرار اســت پی رنــگ 
را گســترش دهــد و بعــد از مــرِگ محتوم الوقــوع اش باعــث 
شــود تــا خواهــر خانــواده نــزد بــرادر بزرگ تــر خــود )مهــدی 
ــر  ــرادر کوچک ت باکــری( شــکوه ســر دهــد کــه چــرا جســد ب
)حمیــد( را در بیابــان رهــا کــرده؟ یــا مثــالً باعــث شــود تــا 
همســر ایشــان در حرکتــی قهرآمیــز بــار ســفر را بــه شــهر 

قــم ببنــدد؟ همــه ا ش همیــن؟
اصــال این هــا بــه کنــار؛ تکلیــف آن دو شــخصیت »ممــد« 
باکــری  مهــدی  )مــن  فیلــم  میانــی  فصــل  در  »خســرو«  و 
پی رنــگ  این کــه  نــه  مگــر  می شــود؟  چــه  نیســتم!( 
»مهــدی  محــوری  ســوژه  بــه  متعلــق  فیلــم  بیوگرافیــکال 
به یک بــاره  فیلم ســاز  دوربیــن  چــرا  پــس  اســت؟  باکــری« 
از ایشــان کنــده شــده و در یــک اکــت جامــپ کات وار بــه 
»خســرو«  شــخصیت  بی وقفه خوابی هــای  خرده پی رنــِگ 
بســنده  پایــان  در  »ممــد«  پرســناژ  شــدن  کشــته  ایضــاً  و 
می کنــد؟ راســتی کارکــرد آن فلش بک هــای زائــد در بطــن 
ــده یک خطــی فصــل را  ــور چیســت؟ کــه مثــال ای فصــل مزب
ــول  ــی را مدل ــه برف ــری »ممــد« در زمان ــد و کولب کــش دار کن
حمل  شــدن جســدش توســط »خســرو« در اکنــوِن خاکــی 

بگذریــم! می گویــد  کــه  نگارنــده  دهــد؟  جلــوه 
باکــری،  مهــدی  بــه  منتســب  فصل هــای  در  امــا  روایــت 

قامــت  -در  او  تــا  ایــن گذاشــته  بــر  را  غــم اش  و  هــم  کل 
پرســوناژ محــوری- بــا انگیــزه و عالقــه ای مفــرط در انجــام 
ایــن  تبــع  بــه  کــه  شــود  پرداخــت  خطیــر  مأموریت هــای 
متعــال  مرگــی  در  اصلــی  شــخصیت  خواســت  پرداخــت، 
یــک  در  )شــهادت( تبییــن شــود. چنیــن پرداختــی طبعــاً 

کــه  کشــف مهمــی محســوب نمی شــود  بلــه خــب، اصــالً 
باســمه ای،  موقعیتی ســت  مهــدی«،  »موقعیــت  بگوییــم 
شــهیدپروری.  و  شــهید  کهن   الگــوی  از  برســاخته  و  الکــن 
)کــدام  بیوگرافیــکال  دراماتیــک   غیــر  موقعیــت  یــک 
دهه هــای  هم قطــاراِن  بــه  شــوربختانه  کــه  بیوگرافــی؟!( 
پیشــین خــود حتــی نزدیــک هــم نمی شــود؛ چــه از منظــر 

ســبک. وادِی  در  چــه  و  روایــت 
»موقعیــت  فیلــم  باشــیم:  منصــف  بیاییــد  علی ای حــال، 
همــه   دســت  کم  باشــد،  نداشــته  هــم  هیــچ  اگــر  مهــدی« 
شناســه های مضمونــِی فیلم هــای دفــاع مقدســی را یک جــا 
ایضــاً  و  جان فشــانی ها  رشــادت ها،  بــر  اصلــی  درام  دارد: 
ــا شــده اســت. ــده جنــگ بن ســیره شــهادت گونه یــک فرمان
و  بــر  خــوش  نماهــای  آن  تکلیــف  پــس  می پرســید  حتمــاً 
ویــژه  جلوه هــای  مــارِش  و  مرعوب کننــده  باندصــدای  رو، 

می شــود؟ چــه  دهان پرکــن 
کــدام  می گویــد  پاســخ  در  نگارنــده  کــه  این جاســت 
پــس  در  دراماتیــک  منطقــی  نــه  کــه  مادامــی  تکلیــف؟ 
نــه  نــه ذره ای کشــش و  خــط روایــی فیلــم وجــود دارد و 
تنهــا  اتفاقــاً  تبیین شــده  شــخصیت محوری،  انگیــزه  حتــی 
چیــزی کــه آزاردهنــده می شــود اســتعماِل شــماری نمــای 
بــه  تنهــا  نــه  کــه  اســت،  فــرم  از  گســیخته  کارت پســتالی  
بلکــه  می خورنــد،  آن ورآبــی  تبلیغاتــی  ژورنال هــای  درد 
ذیــل  در  را  جنگــی  درامِ  یــک  زیبایی شــناختی  مناســبات 
و جامپ کات هــای  روایــی  تقطیع هــای  روایــت،  شــلختگی 

کــرده. روکــش  منطــق  فاقــد 
کــدام روایــت؟ کــدام قصــه؟ نگارنــده کــه می گویــد  اصــالً 
نــه قصــه ای در میــان اســت و نــه ســاختار منطقــی ای بــرای 
بــا فــرم و  تفاهــم و ســاخت خرده پی رنــگ – ضدپی رنــگ 
ــرای پــرورش شــخصیت )قهرمــان( در  نــه حتــی برنامــه ای ب

بطــن درام.
بــه نظــر می رســد فیلم نامه نویــس 
چنیــن پنداشــته کــه قــرار اســت 
یــک ســاختار روایــِی اپیزودیــک 
ــاب  ــل آتلیــه عکاســِی جن را تحوی
از  بدهــد؛  )خــودش(  فیلم ســاز 
خــودش  بــه حســاب  کــه  آن جــا 
موقعیــت  مشــتی  برآینــد  آمــده 
شــماری  و  دراماتیــک  غیــر 
پــرده  را  تیپیــکال  شــخصیت 
یــک قبضــه  اول:  پــرده  نامیــده: 
ســوم:  پــرده   ]…[ کمــری!  کلــت 
نیســتم!  باکــری  مهــدی  مــن 
موقعیــت  آخــر:  پــرده  و   ]…[
این کــه  از  غافــل  امــا  مهــدی! 
پرده هــای  پــس   در  بدانــد 
)سرگذشــت  ماجرایــش  روایــت 
از  یک جــور  باکــری(  مهــدی 
دارد  وجــود  هم گســیختگی 
نمــودن  پــال  و  پخــش  بــا  کــه 
و  شــخصیت ها  موقعیت هــا، 
بــه  را  فیلــم  کلیــت  رخدادهــا، 
چنددســت  و  تکه تکــه  کــوالژی 

اســت. کــرده  مســخ 
بــر  فیلــم  نــام  از  کــه  آن طــور 
بــر  اســت  قــرار  پــالت  می آیــد، 
عاطفی-عقیدتــی  سرگذشــت 
باشــد  متمرکــز  باکــری«  »مهــدی 
-کــه از یــک عشــق مــادی آغــاز 
مختــوم  مینــوی  فرجامــی  بــه  و 
درام  پیشــبرد  امــا  می شــود. 
توجــه ای  قابــل  شــمار  برحســب 
داســتانی  بی راهه هــای  از 
بیش ازحــد  اتــکای  ایضــا  و 
و  خرده پی رنگ هــا  بــر 
بــه کل  فرعــی،  شــخصیت های 
خلــق  از  و  می شــود  شــلخته 
این همانی هــای  و  کشــمکش 
اصلــی  شــخصیت  بــه  منتســب 

می مانــد. نــاکام 
بــا  پی رنــگ  اُپنینــگ 
و  باکــری  بــرادراِن  رمانــِس 
رقــم  معشوقه های شــان 
همیــن  از  درســت  می خــورد. 

ملــو  شــکلی  فیلــم،  روایــی  الگــوی  کــه  اســت  نقطــه 
ــه  ــا پرداخــت فیلم نامــه و ب ــرد، ام دراماتیــک به خــود می گی
طــور اخــص شــکل توزیــع رویدادهــا )پی رنــگ( در ادامــه، 
می زنــد. برهــم  تمامــاً  را  ابتدایــی   ملودراماتیــک   بافتــار 

هــرگاه بــه فجــر می پردازیــم تصاویــری از بازیگــران، فیلم هــا 
ــا خــود  و کارگردانــان در ذهن مــان پدیــدار می شــود و اگــر ب
کــرده، جویــای  کــه کاهلــی  بپذیریــم  بایــد  باشــیم  صــادق 
همیــن ســه دســته می شــویم و بــه ســادگی از بخش هــای 
می شــود  آن  مســبب  مســئله  ایــن  می کنیــم.  گــذر  دیگــر 
بی آن کــه  پرمفهــوم،  و  عمیــق  عظیــم،  بخش هایــی  از  کــه 
اطالعــی داشــته باشــیم گــذر کنیــم؛ گــذری کــه گاه عدمــش 
موجــب درک دوچنــدان آثــار می شــود. و چــه هنرمنــدان 
یــا الاقــل  ایــن وادی می ماننــد،  بزرگــی کــه ناشــناخته در 

بازیگــران! از  ناشــناخته تر 
مســعود ســخاوت دوســت، آهنگ ســاز برجســته  ســینما، 
فــردی کــه جمــالت عمیقــی را در میــان نت هایــش بیــان 
می کنــد و همان طــور ناشــناخته باقــی می مانــد، یــا الاقــل 
مــدرک  دارای  کــه  او  اول!  نقــش  بازیگــر  از  ناشــناخته تر 
دکتــرای فلســفه و کارشناســی ارشــد موســیقی از دانشــگاه 
بــه  »فجــر«  در  را  ســاله  ده  تالشــی  اســت،  ســوره  هنــر 
نمایــش گذاشــت و آثــاری بــه دســت او خلــق شــدند کــه 
بــاری عظیــم از معنــا و احســاس را بــه دوش می کشــند.
از  فجــر«  فیلــم  »جشــنواره ی  در  او  بــرای  چیــز  همــه  امــا 

شــد. آغــاز   »۱۴۳ »شــیار 

شــیار 143 )1391(
نت هایــی کــه ســخن می گفتنــد، ســخن از حــزن، حمیــت 
و رشــادت؛ ایســتادگی بــا غــرور و افتخــار در اندوهــی کبیــر. 
موســیقی آن چنــان بــه زیبایــی در لحظــه لحظــه  فیلــم جــاری 
می شــود کــه گاه احســاس مقــدس مادرانــه را در دلــی از 
ــا بی حوصلگــی در ســالن ســینما زمــان  جنــس ســنگ کــه ب
ایــن  ماحصــل  ســیمرغ  امــا  می کنــد؛  زنــده  می گذرانــد، 

غوغــا نمی شــود.

نفس )1395(
بــرای  والســی  بــزرگ؛  آرزوهــای  و  کودکانــه  دنیــای  شــور، 
یعنــی  ایــن  و  اســت؛  اجبــار  کــه  آرامشــی  رویــا؛  و  عشــق 

هنــر…
اما ســیمرغ بر دوش موســیقی نفس نمی نشــیند.

شــبی که ماه کامل شــد )1397(
بیــان اصولــی  و  رِنــدی  بــا مدرنیتــه،  تلفیــق ســنت  نقطــه 
یکــی  بــه  را  آن  فیلــم  ایــن  به جــا در قطعــات موســیقی  و 
کــرد،  بــدل  متــن  موســیقی های  به یادماندنی تریــن  از 
اضطــراب، شــادی،  احســاس  کــه هوشــمندانه  به گونــه ای 
بــر  ســیمرغ  امــا  می کشــد.  تصویــر  بــه  را  انــدوه  و  غــم 

نمی گشــاید. پــر  نیــز  شــب  ایــن  آســمان 

شــنای پروانه )1398(
وقتــی کــه آرشــه بــر ســیم بــه رقــص آمــد؛ رقصــی کــه نــوای 
پختــه  ویولن ســل را در گــوش جــان مخاطــب تزریــق کــرد و 
بــا افــزودن معنــا بــه نت هــا قلــب را هــدف گرفــت، امــا بازهــم 

کافــی نبــود انــگار… .

موقعیــت مهدی )1400(
»مجموعــه ای از تمــام تجربیــات در حــوزه  فولکلــور و محلــی 
و ترکیــب بــا موســیقی ارکســترا و ســمفونیک«؛ تشــریحی 
ــرای اثــرش بیــان کــرد، گویــی  کــه ســخاوت دوســت خــود ب
و  خــود  احساســات  همــراه  بــه  را  ســالیانش  تجربــه   کــه 
دانشــی کــه از زیبایی شناســی بــه دوش می کشــید، پیــاده 

کــرده باشــد.
و این بار طلســم ده ســاله شکســت!

ســرانجام ایــن تــالش در خلــق آثــاری کــه بــدون بیــان واژه ای 
بهتریــن  بلوریــن  ســیمرغ  دریافــت  می گفتنــد،  ســخن 
موســیقی متــن در چهلمیــن جشــنواره ی فیلــم فجــر بــود؛ 
تالشــی کــه تــا بــه امــروز آثــاری عمیــق را بــرای قلب های مــان 

به جــا گذاشــت.

کــه  می شــود  صورت بنــدی  »شــخصیت محور«  دیاگــرام 
غالبــاً بــه حــاالت روان شــناختی و روابــط میــان پرســوناژهای 
اصلی-فرعــی )اعضــای جوخــه خــط مقــدم( می پــردازد تــا 
یــا  و  ماجرامحــور  درشــت  دانــه  اعمــال  بخواهــد  این کــه 
پیشــرفت های چشــم گیر قهرمــان و ضــد قهرمان هایــش را 

وارد جریــان درام ســازد.
ضعــف اساســی روایــت فیلــم هــم درســت در همین جاســت؛ 
از آن جــا کــه مــا در طــول فیلــم اصــالً شــمایل یــک قهرمــان 
جســورانه،  اعمــال  و  اکــت  بــا  بخواهــد  کــه  نمی بینیــم  را 
بــه ســاحت دیــدگان مخاطــب عرضــه کنــد،  را  اقتــدارش 
کــه  هســتیم  طــرف  منفعــل  شــخصیتی  بــا  اتفاقــاً  بلکــه 
ــا بــه دِل خــط مقــدم بزنــد و همــه   فقــط بلــد اســت بی مهاب

اعضــای جوخــه را وادار بــه شــهادت بکنــد!
ــی  ــا نارنجــک در دســت نوجوان ــد کــه قهرمــان قصــه م بمان
دشــمن  تانک هــای  بــه  بــرود  تــا  می گــذارد  ســاله   ۱۴-۱۳
بــه  را  روایــت  آن چــه  نتیجتــاً  بــاری،  بزنــد!  شــبیه خون 
پیــش می بـَـرد، نیــازِ باســمه ای شــخصیت محوری مبنــی بــر 
جنگیــدن در نــوک خــط مقــدم جبهــه و عاقبــِت مختــوم بــه 
شــهادت اســت کــه شــوربختانه آن قــدر زیرپوســتی و درونــی 
پرداخــت گشــته کــه ذره ای از نمــود بیرونــی اش را عیــان 

نمی ســازد.
ــا بلکــه برهــه ای خــاص  از ســویی دیگــر، روایــت کوشــیده ت
از زندگــی شــخصیت مرکزی اش )مهــدی باکــری( را پوشــش 
دهــد و بــه قبــل و بعــد سرگذشــت ایشــان کاری نداشــته 
باشــد. کــه خــب خروجــی اش تاکیــد وافــر فیلــم در پرداخــت 
بــوده  شــخصیت محوری  زیســت  جزئیــات  افراط گونــه  
اســت؛ جزئیــات یومیــه  و فراز هایــی از یــک زندگــی نظامــی، 
هم چــون تأکیــد بــر شــیوه راه رفتــن، شــیوه غــذا خــوردن، 
ــواده و به طــور کلــی تأکیــد  اســتحمام، دوری از عیــال و خان

ــل توجــه ای از زمان هــای مــرده. ــر شــمار قاب ب
از تمــام کاســتی های فوق الذکــر 
بایــد گفــت فیلــم  کــه بگذریــم، 
منظــر  از  مهــدی«  »موقعیــت 
هویــت  و  پرداخــت  و  ســاخت 
دادن بــه اتمســفر بصــری ای کــه 
از جنــگ می خواهــد بســازد -بــه 
منفعــل  و  ترســو  دوربیــن  مــدد 
فیلم ســاز کــه صحنه هــای نبــرد 
و درگیری را در شــماری کلوزآپ 
کــرده  دکوپــاژ  مدیوم شــات  و 
نیســت؛  موفــق  اصــال  اســت- 
ســکانس  های  بــه  کنیــد  نــگاه 
دوربیــن  کــه  خاک ریــز  درون 
همــواره اکــِت پرســناژهای فرعــی 
تصویــر  را  پی رنــگ  اصلــی  و 
کنش هــای  بــه  و  می کنــد 
فضــای  در  وقــوع  حــال  در 
پشــت  بــه کل  جنــگ  کلــی 
نمی دانیــم  اصــالً  مــا  می کنــد. 
خاک ریز هــا  آن ســوی  دشــمن 
ســتون  عراقی هــا؟  کیســت؟ 
فرضــی؟!  دشــمن  یــا  پنجــم؟ 
تانــک  چنــد  این کــه  جــز 
عــرض  و  می آینــد  هــی  مزاحــم 
چنــد  و  می کننــد  اندامــی 
مشــایعت  بــا  هــم  بعــد  دقیقــه 
و  گــم  ســپاه  آرپی چی زن هــاِی 

می شــوند! گــور 
بمانــد کــه »هــادی حجــازی فــر« 
همــان  اصلــی،  نقــش  در  هــم 
فیلــم  دو  میمیک هــای  و  لحــن 
»ماجــرای نیــم روز« و »ایســتاده 
در غبــار« را درهم آمیختــه و در 
مملــو  و  کنترل نشــده  اجرایــی 
همیشــگی  غلوبازی هــای  از 
نشــاِن  را  تــازه ای  قابلیــت   هیــچ 

نمی دهــد. مخاطــب 
گفــت  بایســتی  پایــان  در 
را  فیلــم  می شــود  به ســختی 
دوســت داشــت؛ نــه آن روایــت 
اپیزودیــک عجیــب و غریــب اش، 
بــی  روایــی  جامپ هــای  آن  نــه 
کارت پســتالی اش  بصــرِی  فــرم  آن  نــه  و  پیکــرش،  و  در 
کارگردان/فیلم نامه نویــس  کــه  روزی  بــه  کــردن  فکــر  را. 
ــه باشــد،  ــر ســینما رفت ــم ســراغ شــغل دیگــری غی ــن فیل ای
بســیار مایــه مباهــات ســینمای ترکش خــورده  ایــن مــرز و 

بــود. خواهــد  بــوم 

مروری بر آثار مســعود سخاوت دوســتنقــد و بررســی فیلــم موقعیت مهدی؛

»فجر« موسیقیضــد موقعیت مهدی!
متــن هم دارد!

مطالب منتشرشده در این صفحه صرفا نظرِ نویسندگاِن آن است و توسط نشریه، تایید یا رد نمی شود.



ــه  ــی ک ــاه مدت ــاره سیاســت های کوت ــگ و ارشــاد اســالمی ـ  درب ــری وزارت فرهن ــت هن محمــود شــالویی ـ سرپرســت معاون
بــرای حمایــت از هنرمنــدان موســیقی و خصوصــا فعــاالن حــوزه موســیقی نواحــی در نظــر گرفتــه اســت این گونــه توضیــح 
داد: چهاردهمیــن دوره جشــنواره موســیقی نواحــی در کرمــان در هفتــه گذشــته بــه پایــان رســید کــه در ایــن دوره شــاهد 
حضــور بیــش از ۷۰ هنرمنــد موســیقی نواحــی از نقــاط مختلــف کشــور بودیــم. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه اکنــون در دوران 
کرونــا بــه مــرور بــه مقطعــی می رســیم کــه چــراغ کنســرت های حضــوری موســیقی روشــن و امــکان حضــور مخاطبــان فراهــم 

می شــود.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: امیدواریــم بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی بــرای ایجــاد شــرایط مطلــوب ســالن ها 
جهــت میزبانــی مخاطبــان و واکسیناســیونی کــه بــه صــورت عمومــی و پرشــتاب انجــام می گیــرد، بــه زودی شــاهد برگــزاری 

کنســرت های زنــده باشــیم.

چراغ کنسرت های حضوری روشن می شود

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  7۱۴۰۰
فرهنـگوهنـر

بخش دوم:
خطــوط روایــی نمــاش چنــان دنبــال می شــود کــه مقاصــد 
ظریــف  بیــان  طریــق  بــه  را  اجتماعــی  اصالح طلبانــه  
بــه  مطایبه آمیــز  زبانــی  کاربســت  و  کاســتی ها  چالش هــا، 

بنشــانَد. کرســی 
بــه  تنهــا  نمایــش،  کمیــک  زبــان آوری  فرآینــد  کــه  البتــه 
از  ای بســا  نمی شــود،  محــدود  »طنــز«  صــرف  پرداخــت  
ــد؛ در  فنــون »هجــو« و »هــزل« هــم بهــره  به ســزایی می جوی
جای جــای نمایــش دیالوگ هــای هجوآمیــز متعــددی -بــه 
قصــد تمســخر، ریشــخند و تخریــب پرســوناژ ها- رد و بــدل 

می شــوند.
بــاری، فــرم روایــی نمایــش بــا بهره گیــری از پرداخت هــای 
زده ای  شــعار  جســتارهای  بازتــاب  »هجــو«،  مطایبه آمیــز 
نمی پرورانــد  ســر  در  را  ســاختار«  یــک  »اصــالح  چــون 
»تفکــر  گرفتــن  به ســخره  صرفــاً  معیــارش  رویکــرد  و 
زده  افــراط  »فرهنــگ  حتــی  یــا  غربــی«  ســانتی مانتال 

اســت. ســنتی« 
رفتــار  نامطلــوب  جنبه هــای  نمایــش،  جهان بینــی  ایــن 
بشــری، فســادهای اجتماعــی، سیاســی، یــا حتــی تفکــرات 

بــه چالــش می کشــد. بــا شــیوه ای خنــده دار  را  فلســفی 
در ایــن میــان، “هــزل” هــم دیگــر ســالح نمایــش در ادغــام 
ــه الی  ــاب الب ــر پیکــر درام اســت؛ در همیــن ب ــار کمیــک ب ب
الفــاظ  کــه  می بینیــم  نمایــش  صحنه هــای  از  شــماری 
موقعیت هــای  ادب،  و  اخــالق  خلــف  مضامیــن  و  رکیــک 

می کننــد. کُمدیــزه  را  دراماتیــک  ارزش  فاقــد  بعضــاً 
-در  کــه  به گونه ای ســت  اجــرا  فــرم  مــوارد،  ایــن  ســوای 
دیالوگ هــا  فی مابیــن  ولنــگاری  و  لودگــی  اســتعمال  عیــن 
و میزانســن- حــق ارکان زیبایی شــناختی درام را به خوبــی 
ــه کاربســت اطــوار، میزانســن و موســیقی   ادا نمــوده، چراک
متــن به ظاهــر لــوده  در فــرم، بــا هــدف تحقــق تماتیک هــای 
ــه مصونیــت از ممیزی هــای  ــادی و صــد البت اعتراضی-انتق

حکومتــی صــورت پذیرفتــه اســت.
در همیــن راســتا، آن چنــان کــه شــمایل ظاهــری اجــرا جلــوه 

ســکوت خالــِی اتــاِق مــرا، خنــده  دل انگیــزت می شــکند و 
ایــن زیباتریــن شکســت جهــان اســت.

ــل  ــش دلی ــان بی پایان ــره می شــوم؛ جه ــه چشــمانت خی ب
ــا را. ــد و زیباییــش معن ــی را تداعــی می کن زندگان

کــه  قهــوه  می ریــزم؛  قهــوه  فنجــان  دو  همیشــه  مثــل 
مــال  »چــای  می گفتیــم:  هســت  خاطــرت  چایــی.  نــه، 

می خوریــم؟« چایــی  مــا  سوسوالســت، 
پنجــره را مثــل همیشــه برایــت بــاز می کنــم کــه هــوای 
بــا همــان چانکــِی  را  بــوزد و شــانه ات  خنــک در خانــه 
کــه  مبــادا  می پوشــانم؛  دیرینــه ات،  هدیــه   مخصــوص، 
تــن لطیفــت طعــم بی انــدازه  ســرما را بچشــد؛ می دانــی 
کــه ایــن کار را نــه از بــرای تــرس بیمــار شــدنت انجــام 
هنگامــه   یــاد  کــردن  زنــده  مــن  مقصــود  کــه  می دهــم، 
پاییــز در دل شــورانگیزت اســت؛ همــان هــوای خــوش و 
ــوز  ــرواز مــی آورد. آخــر هن ــه پ ــو را ب ــب ت ــز کــه قل دل انگی
هــم بــه خاطــر دارم کــه فصــل مــورد عالقــه ات پاییــز بــود.
بــه خاطــر داری تــو را می گفتــم: »جونمــو بــرات مــی دم؟« 

هنــوز هــم همــان اســت، کل وجــودم بــرای تــو.
اصــال می دانــی؟ مــرا جــان بــه چــه کار آیــد؟ همیشــه راه 
نجــات بــرای مــن جاری ســت، همیشــه و همیشــه؛ حتــی 
بــرای زندگــی و زنــده بــودن نیــازی بــه جانــم نیســت. در 
درمانــده ام  کــه  هرکجــا  گرفتاری هــا،  و  ســختی ها  تمــام 
و دیگــر هیــچ کاری از وجــودم ســاخته نیســت، یــک راه 
نجــات هســت و تــو خــود بــه خوبــی می دانــی کــه آن راه 

نجــات چیســت؛ »چشــمانت«.
همیشــه وقتــی ســخن از چشــمانت می گویــم، می دانــم 
توصیف شــان  نمی توانــد  واژه ای  و  جملــه  هیــچ  کــه 
کنــد؛ هیــچ شــعری نمی توانــد دنیــای منــزل گرفتــه در 
اعماقــش را توصیــف کنــد؛ و میدانــی نکتــه کجاســت؟ 
این جــا کــه بعــد از گذشــت ایــن همــه ســال، چشــمانت 
حمــل  خــود  ســینه   در  را  فروغــی  همــان  هــم  هنــوز 

دیــدار. اولیــن  در  اول،  روز  در  کــه  می کننــد 
دســتم را بــه ســوی رخ چــون ماهــت پــرواز می دهــم کــه 
تــار مــوی نگاریــن ات را از برابــر چشــم رویایــی ات کنــار 
ــم  ــه خــود آمــده، می بین ــل همیشــه ب ــاز هــم مث ــم و ب بزن

اینجــا نیســتی.
ــو زندگــی  ــا تصــوری از ت ــا گذشــت قرن هــا ب ــوز ب آری، هن

می کنــم.
می دانــی وقتــی در ایــن شــرایط بــه خــود می آیــم و بــه 
می توانــد  چــه  برمی گــردم،  کثیــف  واقعــِی  دنیــای  ایــن 
ــه کــه چشــمانت؛  ــد؟ البت ــق کن ــم تزری ــه جان آرامــش را ب
دیــدن  قرن هاســت  کــه  می دانــی  خوبــی  بــه  خــود  امــا 
ــو فقــط در  ــا غیرممکــن شــده و ت ــن دنی چشــمانت در ای

خیــال مــن بــه دیــدارم می آیــی.
پــس شــاید یــک موســیقی بتوانــد شــرایط را بهتــر کنــد، 

نــه؟
می گویــد:  بالفاصلــه  صــدا  و  می کنــم  روشــن  را  رادیــو 

بی حســابم« گذشــته  بــا  باشــه  کــه  تــو  »خاطــرات 
مــرور  را  تــو  بــا  خــود  هــرروز  داســتان  دوبــاره  مــن  و 
می کنــم؛ آن زمــان کــه خواننــده بــه آواز از مــا می خوانــد.
همیشــه  مثــل  را  خواننــده   نــام  دلــم،  عزیــز  راســتی 
فرامــوش کــرده ام. می دانــم اگــر واقعــا در اینجــا بــودی 
نــام او را بــا صــدای گــرم خــود می گفتــی و از احســاس 

ســخن.  مــن  بــا  ســاعت ها  شــعرش 
و در همیــن لحظــه صدایــی آشــنا و گــرم از پشــت ســرم 

گفــت:
»رضــا یزدانی«

و  خنــده  از  ملغمــه ای  قتــل«  شــبیه  »مضحکــه  می کنــد، 
و  مضامیــن  حقیقــت  در  امــا  فکاهی ســت،  رویدادهــای 

نمــوده می شــود؛ پــرده شــوخی  در  محتــوای جــدی 

در سیر روایی نمایش شکست  و ناکامی های دو شخصیت 
محــوری »آقــا مــردک جــان« و »هرکی باش خــان« هم چــون 
عــدم یافــت مکانــی بــرای خــواب، فــراق معشــوق)حوری(، 
و ســرگرمی  تهی دســتی و… علی الظاهــر جنبــه شــادی آور 
پرســوناژها  شــخصیت پردازی  بطــن  در  بســا  چــه  دارنــد. 
عرضــه  درام  درون مایــه ای  پرداخت هــای  جانــب  از  -کــه 
می شــوند- رهنمود هایــی تلــخ و اخالق گرایانــه جــای خــوش 
کــرده باشــد. البتــه کــه فکاهــی جلــوه کــردن بیــش از انــدازه  
فـُـرم، عمــال بــه تماشــاگر نمایــش این گونــه القــا می کنــد کــه 
فاجعــه بزرگــی اتفــاق نخواهــد افتــاد، بلکــه ســیر حــوادث 

در جهــت کامرانــی شــخصیت ها پیــش خواهــد رفــت.
امــا دســت آخــر، مخاطــب رکــب می خــورَد ملــس! چراکــه 
شــمایل  پایان بنــدی،  در  »هرکی باش خــان«  مــرگ  رویــدادِ 

کمیــک فــرم را بــه یــک تــراژدی تــام بــدل می نمایــد.
بــا ایــن همــه، پرســوناژ های محــوری نمایــش دائمــاً مرتکــب 
اشــتباهات یــا رفتارهایــی می شــوند کــه مخاطــب بعضــاً بــر 

دردسرســاز بــودن ایــن اهمــال اشــراف کامــل دارد.
طبعــی  شــوخ  در  فــرم  چــگال  رویکــرد  دیگــر:  بیانــی  بــه 
ــدازه، ســطح آگاهــی مخاطــب پیرامــون مســائل  بیــش از ان

و رخدادهــای پیشــه روی پرســوناژها را باالتــر می بــرد، تــا 
موجبــات  خطــی  دانســته های  پیــش  همیــن  کــه  جایــی 
موقعیت هــای  نــه  و  مــی آورد  فراهــم  را  مخاطــب  خنــده   

نمایش نامــه. روایــی  بســترهای  از  برآمــده  دراماتیــِک 
آن چنــان  نمایــش  روایــی  فــرم  نگذریــم،  حــق  از  البتــه 
داســتان  خــط  بــه  را  »طنــز«  وقایــع  بــا  بی ربــط  فرعیــات 
اصلــی نمایــش وارد نســاخته و توالــی رویداد هایــی چــون 
ضدیــت بیــوگان، عشــق دیرینــه پرســوناژ محــوری )پرســوناژ 
توزیــع  درام  پیشــبرد  اقتضــای  نســبت  بــه  و…  حــوری( 

بیش تــر. نــه  و  می شــوند 
فی مابیــن صحنــه  نمایــش  اجرایــی  فــرم  ایــن،  بــر  افــزون 
به ســاِن  مینیمــال،  اکسســوار  تعبیــه  و  ســلیس  پــردازی 
را  اوســتا  ســرودهای  کــه  می مانــد  مغ هایــی  جلــوس 
جــاری  دســته جمعی  رقص هــای  و  اطــوار  به انضمــام 
را  درام  وزیــن  میزانســن های  متعاقبــاً  و  می ســازند 
عرضــه  کمــدی  ظــرف  در  تمــام  هرچــه  به شایســتگی 

. ینــد می نما
در مــورد بــازی بازیگــران هــم بایــد گفــت: جملــه  بازی هــا 
از تیــپ صــرف فراتــر مــی رود و بــر مبنــای ضــرورت متــن، 
تمامــی اطــوار، میمیک هــا و میزانســن در فرمــی از »کمــدی 

موقعیــت« چفــت و بســت می شــوند.
روی هــم رفتــه می تــوان گفــت نمایــش »مضحکــه شــبیه 
نمایشــی  اســت؛  هدفمنــد  و  اصولــی  کمــدی   یــک  قتــل« 
و دراماتیــک در ظــرف  نــاب  بــا طنزپــردازی ســوژه ای  کــه 
یــک  پــی  بــر  را  قاجــار، ســاحت درام  هیســتوریِک دوران 
نقــد سیاســِی مطایبه آمیــز ســوار کــرده اســت و در ضمــِن 
از دغدغــه و  ارزنــده  کمــدی، وجهــی  بــه اصــول  پایبنــدی 

تفکــر را نیــز بــه دنبــال دارد.
مخلــص کالم: »مضحکــه شــبیه قتــل« اگرچــه طبیعتــش 
بــر خنــده اســتوار اســت، امــا خنــده را ابــزاری می انــگارد 
تــوده  بخشــیدن  آگاهــی  در  برتــر  هدفــی  بــه  نیــل  بــرای 
»طنــز«  کالبــد  در  اگرچــه  رذالت هــا؛  بــه عمــق  )مخاطــب( 
امــا در  تــن دارد،  بــر  »هــزل« رخــت مطایبــه  و  و »هجــو« 
پــس اش حقیقتــی تلــخ جــای خشــک کــرده کــه در عمــق 
یــک  بــه  وجــود، خنــده را می خشــکاند و در نهایــت هــم 
بــدل  پایان بنــدی-  منظــر  -از  خوش نقــش  »تراژیکمــدی« 

می شــود.

علیرضا هنگوال 
نویسنده و منتقد ادبی

نقد و بررســی نمایش مضحکه شــبیه قتل؛

گذری به موســیقی؛

کمــدی؛ ابزارِ بیانِ رذالت ها

هنوز همانم و هنوز چشــمانت 

تمــام دنیای من!

ــه دوش  ــا را ب ــار دنی غیــرت، ایــن واژه  مقــدس، واژه ای کــه ب
می کشــد؛ بــار عشــق را

رذالــت،  و  می شــود  رذالــت  مشــوق  آن چــه  حماقــت،  و 
خشــم. مســبب 

زمانــه  غریبی ســت. شــرم خانــه  وجــودم را ویــران می کنــد؛ 
خجــل  می کننــد.  بی غیرتــی  غیــرت،  نــام  بــا  کــه  آن جــا 
آســمان  از  کــه  غیرت منــدی  مــردان  برابــر  در  می شــوم 
بیابانــی  در  بی ســالح  کــه  همان هــا  می کننــد؛  نگاه مــان 
بعــث  تانک هــای  برابــر  در  بــود  شــاهدش  خــدا  تنهــا  کــه 
بلــرزد؛  شــهر  در  ناموس شــان  دل  کــه  مبــادا  ایســتادند، 

بودنــد. غیرت منــد  عاشــقانی  کــه  همان هــا 
فرامــوش  را  نامــوس  تقــدس  کــه  آمــده  مــا  ســر  بــر  چــه 
بــر ســر مــا آمــده کــه بی غیرتــی را غیــرت  کرده ایــم؟ چــه 
می دانیــم؟ چــه شــده کــه مــرد مســلمان، در خیابــان نــگاه 
چــپ بــه نوامیــس خاکــش، وطنــش می انــدازد؛ در خانــه 
هتاکــی  و  فحاشــی  می کنــد،  بلنــد  همســرش  بــر  دســت 
پــر  می گیــرد،  خــود  نامــوس  از  را  قلــب  قــوت  می کنــد؛ 
وادارش می کنــد  مرگــی خامــوش  بــه  و  را می گیــرد  پــرواز 
و بــا تمــام این هــا خــود را غیرت منــد می دانــد؟ چــه شــده 
ــب  ــد، مکــر مــی ورزد و فری ــی می کن ــه زن مســلمان دوروی ک
می دهــد؛ ناموســش را بــه گلولــه می بنــدد و بــا تمــام این هــا 

می دانــد؟ غیرت منــد  را  خــود 
ایــراد کار کجاســت؟ مگــر نــه آن اســت کــه تعریــف غیــرت و 
ناموس را نســل به نســل از غیور انســان های ناموس پرســت 
ــه دوش کشــیده ایم و در ســینه حفــظ کرده ایــم. همان هــا  ب
کــه بــا رفتارشــان بــه مــا آموختنــد: ناموس،خواهــر اســت، 
نامــوس، همســر  اســت؛  بــرادر  اســت،  پــدر  اســت،  مــادر 

اســت، فرزنــد اســت؛ نامــوس، وطــن اســت.

نامــوس یعنــی پــاره ای از وجــود؛ چــه اشــتباه فاحشــی! یعنــی 
تمــام وجــود. یعنــی خــون در رگ هــا، یعنــی دلیــل هرنفــس، 

یعنــی شکســتن قفــس!
ــه مــا آموختنــد: مبــادا دل  ــان بی زبانــی ب ــا زب همان هــا کــه ب
نامــوس را بشــکنی، مبــادا بگــذاری »غــم« خانــه  دلــش را 

ویــران کنــد، مبــادا کم تــر از گل بــه او بگویــی.
و آن جــا کــه تجلــی غیــرت شــدند آواز عشق شــان بــه مــا 
ــا نامــوس بــودن اســت، نــه بــر نامــوس  آموخــت: »غیــرت« ب
بــودن! آن چنــان کــه رفتــارت بگویــد: »مــن بــا تــو ام،نــه بــر 

ــو!« ت
غیــرت یعنــی بخشــیدِن پــر پــرواز بــه نامــوس نــه چیــدن آن. 

دل  حــرف  یعنــی  غیــرت 
نامــوس را شــنیدن، آزادی 
قلبــش،  بــه  بخشــیدن 
افــکارش و روحــش؛ یعنــی 
یعنــی  بــودن؛  کنــارش  در 
دنیــای  جرعــه  جرعــه 
نوشــیدن. را  چشــمانش 
غیــرت  به راســتی  و 
آرامــش؛  القــای  یعنــی 
نامــوس  آن کــه  یعنــی 
بدانــد هرقــدر هــم جهــان 
باشــد،  پلیــد  اطرافــش 
کــه  اوســت  کنــار  مأمنــی 
او  بــرای  وجــود  تمــام  بــا 
می کنــد؛  ایســتادگی 

اســت. کــرده  کــوه  بــه  تکیــه  کنــد  یقیــن  او  کــه  آن طــور 
کاش  ای  آری،  می دانســتیم.  را  این هــا  تمــام  کاش  ای 

. نســتیم ا می د
می دانســتیم پنجــه ای کــه به جــای گل بــه قمــه می چســبد، 

پنجــه  بی غیرتی ســت. زبانــی کــه به جــای آســوده کــردن دل 
بی غیرتی ســت.  زبــان  می چرخــد،  هتاکــی  و  فحاشــی  بــه 
چشــمی کــه به جــای نوشــیدن چشــمان معشــوق بــه هــر 
ســو می چرخــد، چشــم بی غیرتی ســت. دســتی کــه به جــای 
بافتــن مــوی همســرِ ســیلی شــده بــر گــوش او می نشــیند، 

بی غیرتی ســت. دســت 
کــه  داشــتیم،  غیــرت  کاش  ای  و  می دانســتیم  کاش  ای 
غیــرت  را  پلیــد  خشــم  بــود،  وجودمــان  در  غیرتــی  اگــر 
باشــیم  بی غیــرت  بایــد  چقــدر  نمی دانــم  نمی خواندیــم! 
کــه خنــده  محــو شــده  از صــورت ناموس مــان، شرمســارمان 
بــرای آرامــش  نکنــد و دغدغه مــان نباشــد. به راســتی کــه 

ــه  نامــوس و لحظــه ای لبخنــد دلگشــایش بایــد جــان داد؛ ب
گونــه ای کــه خیــره در چشــمانش قاطعانــه و بــا مهــر زمزمــه 

کــرد:
»عزیزتریــِن مــن، جــان مــرا بگیر، اما تا همیشــه بخند«.

محمدسجاد اعتماد گلستانی
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عزیزترینِ من؛
جــان مــرا بگیر، اما تا همیشــه بخند!



دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  8۱۴۰۰
محیـــطزیست

رئیــس اســبق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر پیامدهــای منفــی ادغــام ســازمان جنگل هــا و ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در حــال حاضــر اظهــار کــرد: اگــر ادغــام ایــن دو ســازمان در وضعیــت فعلــی انجــام شــود، طرفــی کــه آســیب خواهــد دیــد 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت کــه پــس از ادغــام، زیــر مجموعــه یــک معاونــت بزرگ تــر خواهــد شــد، در حالــی کــه اکنــون 
ســازمانی مســتقل زیــر نظــر نهــاد ریاســت جمهــوری اســت. ســازمان در حــال حاضــر اختیــارات خوبــی دارد کــه البتــه برخــی از آن هــا 
ماننــد کنوانســیون تنــوع زیســتی بایــد بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــردد. در صــورت ادغــام نکتــه خطرنــاک ایــن اســت کــه 

مشــخص نیســت کــدام ســازمان نقــش حاکمیتــی و اختیــارات را خواهــد داشــت و کــدام ناظــر خواهــد بــود؟ 
ابتــکار در پایــان بــا اشــاره بــه تجربه هــای پیشــین در ایــن زمینــه گفــت: ادغــام جهــاد و وزارت کشــاورزی نیــز تبعاتــی داشــته اســت و ایــن 
دســتگاه ها مــورد ســوء اســتفاده رانت خــواران و دالالن قــرار گرفته انــد. ادغــام ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان جنگل هــا 
اکنــون و در اوضــاع فعلــی مفیــد نیســت و بایــد روی مــوارد دیگــری ماننــد قانــون حفاظــت از جنگل هــا، قانــون حفاظــت از تاالب هــا، 

حفاظــت آب، خــاک، هــوا و جلوگیــری از بهره بــرداری از جنگل هــا تمرکــز شــود. 

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، آبی که در یک جوی نمی رود

قــرار  تاثیــر  تحــت  شــدت  بــه  را  آن هــا  شــرب  آب  منابــع 
آن هــا  بــه  را  بیش تــری  زحمــت  و  کار  کــه  چــرا  می دهــد؛ 

می کنــد.  تحمیــل 
ــواده تحــت تنــش و عواقــب برآمــده از  ــه یــک خان ــی  ک زمان
تخریــب و کمبــود منابــع قــرار می گیــرد، اعضــای آن خانــواده 
در  کــه  بــاز می ماننــد  ماننــد تحصیــل  امکانــات  اولیــن  از 
ابتــدای امــر، ایــن محدودیــت شــامل دخترهــا می شــود و 
بــه منظــور کــم شــدن  ازدواج ســریع دخترهــا  پــی آن  در 
مصرف کننــده از منبــع آن خانــواده اســت کــه ایــن بــه معنــی 

ــده و زندگــی آن هاســت. ــن آین ــرار گرفت ــر ق تحــت تاثی
در حــوزه آســیب پذیری بهداشــتی، تهدیــد ســالمت و ابتــال 
بــه انــواع بیماری هــا نیــز زنــان حســاس ترند و بیماری هــای 
ــر بــوده  خــاص خودشــان را دارنــد کــه درمــان آن هــا هزینه ب
و در نهایــت خشــونت خانوادگــی در کمبــود منابــع بیش تــر 
رخ می دهــد کــه آن هــم، زنــان را بیش تــر تحــت تاثیــر قــرار 

 می دهــد.

دوگانــه   نظــر می گیرنــد؛  در  را  دوگانــه  دو  اکوفمنیســت ها 
زن و مــرد و دوگانــه  انســان و طبیعــت؛ آن هــا معتقدنــد ایــن 
دو شــبیه به هــم بــوده و بــه دیگــر ســخن، رابطــه انســان 
کــه  اســت.  همان طــور  مــرد  و  رابطــه زن  مثــل  و طبیعــت 
بــه  را  آن  و  داشته باشــد  برتــری  زن  بــر  می خواهــد  مــرد 
خدمــت بگیــرد، در بعضــی مواقــع علیــه آن خشــونت بــه 
ــا حتــی بهره کشــی کنــد؛ انســان هــم، چنیــن  خــرج بدهــد ی
رابطــه ای بــا طبیعــت دارد و مــا خودمــان را برتــر از طبیعــت 
منابعــش  از  و  می دهیــم  به خــرج  خشــونت  می دانیــم، 

. و...  می کنیــم  بهره کشــی 

و  روان شناســی  تحقیقــات  اســاس  بــر  اکوفمنیســت ها 
بیــان  را  مــورد  ایــن  شــده  انجــام  کــه  جامعه شناســی ای 
جنبش هــای  از  بســیاری  در  دیگــر  طــرف  از  و  می کننــد 
کــه گویــا  زنانــه ای هســتیم  محیــط  زیســتی  شــاهد وجــه 
طبیعــت  تــا  قوی تری ســت  ارتبــاط  زن  و  طبیعــت  بیــن 
ویژگی هــای  و  زنــان  ویژگی هــای  بیــن  بســیاری  مــرد.  و 
فرهنگــی  یــک وجــه  ایــن  و  طبیعــت مشــابهت می بیننــد 
نظام هــای  در  خدایــان  از  بســیاری  کــه  دارد  گذشــته  از 
زمینــی  منابــع  و  زمیــن  بــه  مربــوط  کــه  خدایــی  چنــد 
بودنــد، زن بودنــد؛ چــرا کــه اصــوال زایندگــی و ژینایــی بیــن 
زن هســت  و  دارد  قرابــت  باهــم  طبیعــت  و  زن  سرشــت 
بــه عنــوان مثــال  تــداوم نســل هســت.  کــه عامــل بقــا و 
الهه هــای آب، زمیــن، زایندگــی و عشــق، زن بودنــد، امــا 
بودنــد  مــرد  خشک ســالی،  و  آتــش  جنــگ،  خداونــدگار 
نیــز  معاصــر  دوران  در  و  فرهنگی ســت  ســنت  یــک  کــه 
بســیاری از جنبش هــای نویــن محیــط   زیســتی پرچــم داران 
خانــم  زنده یــاد  ایــران،  در  و  کارســون  راشــل  مثــل  زنــی 
ــر  ــه بیش ت ــم ک ــد و در ســمن ها می بینی ــر مــالح را دارن دکت
خانم هــا فعــال هســتند و گاهــی شــاهد ایــن هســتیم کــه 
سانتی مانتالســیمی بــر آن فضــا حاکــم شــده کــه بــه دلیــل 
حضــور پررنــگ زن هاســت، ولــی نمی تــوان کتمــان کــرد کــه 
میــل بــه حفــظ محیــط  زیســت در روحیــه زن هــا بیش تــر 
اســت کــه می توانــد به دلیــل آســیب پذیری بیش تــر زنــان 
هســتند؛  آینــده  نگــران  بیش تــر  آن هــا  این کــه  و  باشــد 
چراکــه تخریــب محیــط  زیســت، آینــده  آن هــا را بیش تــر 

می دهــد. قــرار  تاثیــر  تحــت 

ــر اســت،  ــه اقدامــات عملــی شــود موث اگــر آمــوزش منجــر ب
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کنیــم کــه گاهــی آمــوزش و 
فرهنگ پــروری بــا انتقــال مطالــب اشــتباه گرفتــه می شــود 
ــه مــردم داده  ــر ب ــد بیش ت ــار ب و تصــور می شــود هرچــه اخب
نیســت  این طــور  کــه  حالــی  در  بــود؛  خواهــد  بهتــر   شــود 
انتقــال  شــود.  و...  خشــم  انــکار،  بــه  منجــر  می توانــد  و 
ــا سیاســت مداران  ــر مــدل برخــورد ب اطالعــات شــاید بیش ت
کنــار  در  بایــد  مــردم  بــرای  امــا  اســت،  و سیاســت گذاران 

ســایر  بــا  رابطــه اش  و  خــود  از  انســان  وقتــی  مقدمــه: 
موجــودات زنــده و کل مجموعــه  اکوسیســتم های روی زمیــن 
ــد، خــود  ــدا کن ــدگاه زیســت محور شــناخت پی ــای دی ــر مبن ب
را بــه عنــوان عضــوی از حیــات زمیــن خواهــد یافــت و ایــن 
راهی ســت بــرای شــناخت خــود واقعــی تــا فــرد، عضویــت 
فصــل  عنــوان  بــه  زمیــن  حیــات  جامعــه   در  را  خویــش 
و  جانــوران  گونه هــای  تمــام  بــا  را  او  کــه  ببینــد  مشــترکی 
گیاهانــی کــه در طــی دوران هــای مختلــف تکامــل یافته انــد، 
پیونــد می دهــد. انســان درمی یابــد کــه او نیــز، مثــل تمــام 
موجودیــت اش  کــره،  ایــن  ســاکن  دیگــر  زنــده   موجــودات 
زیست شــناختی  سیســتم  تمامیــت  و  ســالمت  گــرو  در 

. طبیعی ســت
نوشــتار پیــش رو ماحصــل گفت و گویی ســت بــا جنــاب آقــای 
دکتــر کمال الدیــن ناصــری، عضــو هیــات علمــی گــروه مرتــع 
و آبخیــزداری دانشــکده منابــع طبیعــی و محیــط  زیســت 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، در بــاب تبعــات زندگــی انســان 

ــه  آن؛ ــده انگاشــتِن سرشــت طبیعت گرایان مــدرن و نادی

پیــدا  تکامــل  طبیعــت،  در  ســال  میلیون هــا  بــرای  مــا 
در  زیســِت  توســط  مــا  عالئــق  و  ترس هــا  و  کرده ایــم 
طبیعــت شــکل پیــدا کــرده اســت. پیونــدی میــان انســان و 
ــه اســت و زندگــی شهرنشــینِی مــدرن  طبیعــت شــکل گرفت
پدیــده  جدیدی ســت کــه بــه نوعــی بــا سرشــت تکاملــی و 
گرایش هــای روحــی و روانــی مــا ســازگار نیســت و دور شــدن 
از آن رابطــه  عاطفــی و عرفانــی، باعــث اضطــراب پنهــان در 

می شــود. مــا 
ــزرگ و  ــی اجتماعــات ب انســان موجــودی اجتماعی ســت، ول
ــوب نیســت و ترس هــای  ــرای انســان مطل متراکــم شــهری ب
ــه ارمغــان  ــرای مــا ب ــد، کرختی هــا و پریشــانی هایی را ب جدی

مــی آورد.
در قدیمی تریــن ادیــان بشــری کــه امــروزه نمونــه اش را در 
بســیار  آیین هــای  یــا  سرخ پوســتی  )آیین هــای  َشــَمن ها 
کهــن در آســیا و آفریقــا کــه نمونــه ای از نخســتین آئین هــای 
بشــری هســتند( می بینیــم؛ آن هایــی کــه خداونــدگار دارنــد، 
اصــوال طبیعــت را بــه عنــوان خــدای خــود انتخــاب کرده انــد. 
شــکلش  نخســتین  در  طبیعــت  بــا  انســان  رابطــه  یعنــی 
به طــوری بــوده کــه انســان بــه طبیعــت وابســته و محتــاج 
بــوده، از آن می ترســیده، اقــدام بــه پرســتش آن می کــرده و 

ــرده اســت. ــرار می ک ــی برق ــاط عرفان ــا آن ارتب ب
زیســت مــدرن، مــا را از جلوه هــای طبیعــی دور کــرده اســت؛ 
گرچــه در کوتاه مــدت رفــاهِ زیســت شــهری و زرق و برقــش مــا 
را خشــنود می کنــد، ولــی در درازمــدت روح انســان را آزرده 
می  کنــد و ایــن میــل بــزرگ مــا بــرای برگشــت بــه طبیعــت 
نشــان دهنده  سرشــت کهــن ماســت کــه مــا را از نیازمــان 
ــه  ــاق قدیمــی ای ک ــا آن میث ــد خاطــره ب ــه برگشــت و تجدی ب
ســادگی،  آن  بــا  طبیعــت  می ســازد؛ چراکــه  آگاه  داشــتیم 
ــا ضرب آهنــِگ درونــی  صمیمیــت و ضرب آهنــِگ کنــد کــه ب
ــه مــا آرامــش می دهــد. مــا  ــر اســت، ب ــی هماهنگ ت مــا خیل
را از خشــونت دور می کنــد و طبــق تحقیقاتــی کــه در داخــل 
ــا  ــر روی آن شــده اســت، خشــونت ورزی ب و خــارج کشــور ب
بــا  اضطــراب  و  دارد  مالحظــه ای  قابــل  ارتبــاط  اضطــراب 

دوری از طبیعــت همبســتگی و پیونــد دارد.

جنســیتی  لحــاظ  بــه  هــم  هســت؛  ناهمگــن  تاثیــر  قطعــا 
و هــم بــه لحــاظ اجتماعــی و طبــق مطالعاتــی کــه انجــام 
شــده زنــان و کــودکان از تخریــب محیــط   زیســت و عواقــب 
آن بیش تــر تحــت تاثیــر و آســیب قــرار گرفته انــد؛ چراکــه 
افــرادی کــه وابســته بــه ســرزمین هســتند و توانایــی نقــل 
و انتقال شــان کم تــر اســت، آســیب بیش تــری می بیننــد و 
ایــن زنــان و کــودکان هســتند کــه نســبت بــه مــردان توانایــی 
ــگام  ــه هن ــق برخــی مطالعــات ب ــد و طب ــری دارن تحــرک کم ت
محــدود شــدن و نابــودی منابــع محیطــی، مــردان ســریع تر 
و  زنــان  امــا  می کننــد،  مهاجــرت  دیگــر  مکان هــای  بــه 
کــودکان در معــرض عواقــب ایــن تخریب هــا قــرار می گیرنــد.
از  بســیاری  در  آبــی  منابــع  رفتــن  بیــن  از  مثــال  به طــور 
کشــورهای جهــان ســوم زنــان را بیش تــر تحــت تاثیــر قــرار 
هنــد  قــاره  شــبه  و  افریقایــی،  کشــورهای  در  اســت.  داده 
ــن  ــن رفت ــان اســت و از بی ــا زن ــع ب ــه بعضــی مناب اصــوال تهی

انتقــال اخبــار، راه حل هایــی را عنــوان کــرد تــا فقــط پریشــان 
مفیــد  و  احســاس رضایت منــدی  بلکــه  نشــوند،  نگــران  و 
ــا در جهــت بهبــود شــرایط مشــارکت کننــد.  ــودن بکننــد ت ب
بــه  بین المللــی  تحقیقــات  در  خصــوص  بــه  پدیــده  ایــن 
ــا  ایــن صــورت اســت کــه عمومــا انتقــال اطالعــات مرتبــط ب
طبیعــت و محیــط   زیســت، اخبــار و اطالعــات منفی ســت 
افــراد  کــه  و آســیب هایی می شــود  بــه نگرانــی  کــه منجــر 
نشــان می دهنــد.  آن هــا عکس العمل هایــی  بــا  مواجــه  در 
یــک نــوع از ایــن عکس العمل هــا انــکار اســت؛ چراکــه مغــز 
مــا طــوری تکامــل پیــدا کــرده کــه از مــا در مقابــل اخبــار 
شــرایطی  چنیــن  در  اگــر  و  کنــد  اســترس حفاظــت  و  بــد 
ــار را نفــی  کننــد، مــردم  برخــی از افــراد سرشــناس ایــن اخب
ــار اضطــراب و  ــا از ب ــه آن هــا جــذب می شــوند ت ــه ب بالفاصل
مســئولیت فــرار کننــد. یــک عکس العمــِل دیگــر می توانــد 
ــه رفتارهــای خشــونت آمیز شــود؛  خشــم باشــد کــه منجــر ب
مثــال در کامبــوج خِمِر هــای ســرخ داشــتیم کــه افــرادی را کــه 
بــه نظرشــان مخــرب محیــط  زیســت بودنــد را می کشــتند 
فعالیت هــای  کــه  دارد  وجــود  جبهه هایــی  آمریــکا  در  یــا 

. می کننــد  خشــونت آمیز 
یــک عکس العمــل و نمــود دیگــر، افســردگِی ناشــی از عــدم 
اثرگــذاری،  از  اســتیصال  و  ناتوانــی  ایــن  و  اســت  توانایــی 
از بدتریــن حــاالت روحی ســت؛ بــه ایــن شــکل کــه مــا از 
و  دهیــم  انجــام  کاری  نمی توانیــم  امــا  ناراحتیــم،  چیــزی 
هســتند. احســاس  ایــن  القاکننــده   محیط زیســتی  اخبــار 

انــرژی و  ایــن  بایــد راهکارهایــی پیــدا کنیــم کــه  پــس مــا 
خشــم را کاهــش دهــد؛ مثــال افــراد دور هــم جمــع شــوند 
و درمــورد ایــن موضوعــات بحــث کننــد، یــا انجــام اقدامــات  
ــار  ــه آن هــا رضایــت می دهــد و از ب فــردی و اجتماعــی کــه ب
و  آمــوزش  بحــث  هم چنیــن  می کنــد.  کــم  اضطــراب  ایــن 
فرهنگ ســازی کــه بــه افــراد نشــان دهــد کــه می تواننــد از 
چرخــه اضطــراب و خشــم بیــرون بیاینــد و در حــد خودشــان 
تغییــر  مثــل  کالنــی  مســائل  در  حتــی  باشــند؛  تاثیرگــذار 

اقلیــم و از بیــن رفتــن جنگل هــا. 

ســردمداران  جــزو  کــه  ویلســون  ادوارد  دو؛  هــر 
کتــاب  در  اســت  حفاظــت  و  تکاملــی  زیست شناســی 
علــم  کــه  اســت  ایــن  راه صحیــح  تنــوع حیــات می گویــد: 
بــه تحقیــق بپــردازد، اقدامــات مردمــی بــه تاخیــر بینــدازد 
و قانــون حفاظــت کنــد؛ یعنــی ایــن ســه ضلــع بایــد باهــم 
باشــند؛ مــردم در جاهایــی مقاومــت کننــد و قانــون بایــد 
بــرای حفاظــت و اصــالح رویه هــا تــالش کنــد و علــم بــرای 
روشــنگری و شــناخت پدیده هــا پیــش بــرود. در کشــور مــا و 
ــن  ــا اصــوال حفاظت گراهــا و فعالی ــی جاهــای دیگــر دنی خیل
محیــط  زیســت تبدیــل بــه هســته های مقاومــت شــدند و 
مجهــز  افــراد حقیقــی  یــا  نظام هــای سیاســی  نمی گذارنــد 
نظــام  مثــال  دهنــد.  انجــام  را  کارشــان  راحــت  قانــون،  بــه 
دموکراســی می خواهــد هرچــه بیش تــر منابــع را ببلعــد و 
آن  پشــتیبان  هــم  لیبرالیســم  مثــل  اقتصــادی  نظام هــای 
مقاومــت  آن  مقابــل  در  فعالیــن محیــط  زیســت  و  اســت 

می آورنــد.  فشــار  قانون گــذاران  بــه  و  می کننــد 
در اروپــا، کــه در ایــن زمینــه موفق تــر اســت، اکولوژیســت ها 
و  جریانــات سیاســی  وارد  و  دادنــد  تشــکیل  ســبز  حــزب 
ــا و دیگــر پارلمان هــای ملــی شــدند و االن  پارلمان هــای اروپ
در بســیاری از کشــورهای اروپایــی یکــی از حزب هــای قــوی 
ــل آلمــان،  محســوب می شــوند. در بســیاری از کشــورها مث
اتریــش و... اصــوال دولت هــای ائتالفــی بــدون حضــور حــزب 
ســبز تشــکیل نشــده و تصمیمــات ملــی و فــرا ملــی گرفتــه 

نمی شــود.

ــِب امــروزه طبیعــت ناشــی از نظام هــای  تخری
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی ماســت؛ 
مبنــای  بــر  لیبــرال  اقتصــادی  نظام هــای 
تــا  بنــا شــدند  مــا  و طمــِع  آز  و  حــرص 
شــکوفا  را  مــا  بــودن  حریــص  غریــزه 
ندارنــد.  توقفــی  حــد  و  انتهــا  و   کننــد 
بــه ســمت کنتــرل  بایــد  مــا  بنابرایــن 
ــم  کــردن و بناگــذاری نظام هایــی بروی

بــه  مــا  تمایــل  و  دارنــد  را  تخریــب  میــزان  کم تریــن  کــه 
کننــد. مهــار  را  طبیعــت  از  بهره گیــری 

پیشــنهاد  زیســتی  محیــط  فعــاالن  کــه  راهکارهایــی  از 
ــه بحــث جمعیــت اشــاره  ــوان ب می دهنــد؛ اول از همــه می ت
بایــد  و  اســت  زمیــن  کــره  تــوان  از  فراتــر  بســیار  کــه  کــرد 
کنتــرل شــود و بــه ســمت ســبکی از زندگــی فــردی برویــم 
کــه آســیب کم تــری بــه محیــط  زیســت بزنــد و بــه نوعــی 
زیســِت قناعــت وار باشــد؛ یعنــی مــا قناعــت و صرفه جویــی 
را بــرای مهــار حــرص و طمع مــان بــه کار بگیریــم؛ نمونــه 
آن، ســبک زندگی ای ســت کــه در یکــی دو دهــه اخیــر در 
اروپــا، بــه خصــوص در کشــورهای اســکاندیناوی و شــمال 
اروپــا بــه نــام ســبک زندگــی مینیمالیســتی رو بــه افرایــش 
بــوده اســت؛ کــه از گذشــته هــم در نــروژ و دانمــارک رایــج 
بــوده اســت. ایــن ســبک زندگــی در مقابــل ســبک زندگــی 
بــه شــدت اســراف کارانه و تجمالتــی آمریکایــی قــرار دارد و 
می گویــد: »آهنــگ زندگــی را کنــد کــن، بــه طبیعــت بیش تــر 
ــاز داری بخــر و اســتفاده کــن و  ــدازه ای کــه نی ــه ان ــرداز، ب بپ
ــح  ــره شــده ات را در تفری ــه ازای آن، زمــان و ســرمایه  ذخی ب
بیش تــر و گذرانــدن وقــت بیش تــر بــا خانــواده و دوســتان 

بگــذران«.
بعــد از جمعیــت بحــث عدالــت اجتماعــی مطــرح اســت. 
داشــته  و ســرخورده  فقیــر  بســیار  مــا جوامــع  کــه  زمانــی 
و خشــونت  فعال تــر  مــا  غرایــز  نخواهــی  باشــیم، خواهــی 
شــود،  فراگیــر  فقــر  کــه  زمانــی  و  می شــود  بیش تــر 
بی هویــت  و  محیــط  زیســتی  کوچ هــای  یــا  بی جاشــدگی 
شــدن افــراد بــا مهاجــرت رخ می دهــد. بــه طــور مثــال برخــی 
افــراد بــه علــت از بیــن رفتــن زمین هــای زراعــی و منابــع 
آبــی یــا سدســازی بــه حاشــیه شــهر مهاجــرت می کننــد و 
ــد؛ چراکــه یــک رکــن مهــم  هویت شــان را از دســت می دهن
هویــت، هویــت سرزمینی ســت. اصــوال انســان بــدون هویــت 
نمی توانــد زندگــی کنــد و یکــی از ارکان هویــت، وابســته بــه 
روســتا، زمیــن، شــهر، کشــور و... اســت و اگــر آن هــا از بیــن 
برونــد و تخریــب شــوند، ایــن بی هویتــی افــراد را مســتعد 
دیگــران  و  خــود  بــه  زدن  آســیب  و  بزهــکاری  خشــونت، 

می کنــد.
شــاخص شــادمانی ســازمان ملــل کــه هرچنــد وقــت یک بــار 
رضایت خاطــر  شــاخص  مبنــای  بــر  می شــود،  منتشــر 
توســعه  کشــوری  آن  می کنــد  مطــرح  و  شادمانی ســت  یــا 
یافته تــر اســت کــه مــردم شــادتری دارد و ایــن الزامــا ربطــی 
بــه ثروتمنــدِی آن کشــور نــدارد. در شــاخص شــادمانی رتبــه 
اول مربــوط بــه کشــور کاســتاریکا اســت؛ کشــوری اســتثنایی 
انرژی هــای  از  را  نظــرش  مــورد  انــرژی   ٪۱۰۰ تقریبــا  کــه 
احیــا  را  جنگل هایــش  تمــام  می کنــد.  تهيــه  تجدیدپذیــر 
کــرده و از ســال ۱۹۴۹، یعنــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم، 
ارتــش خــود را منحــل کــرده و تمــام بودجــه ارتــش، صــرف 
آمــوزش، بهداشــت، رفــاه مــردم و حفــظ طبیعــت می شــود.
ســخن آخــر ایــن کــه حفــظ محیــط  زیســت و بازگردانــدن 
ســالمت و کارکــرد بــه طبیعــت یــک اقــدام قطعــا موثــر در 
بهداشــت روانــی مــردم اســت و اصــوال هیــچ کشــورِ بــا رفــاه 
و مــردم آســوده و دارای شــاخص های رفاهــی ای نداریــم کــه 
در آن طبیعــت تخریــب شــده باشــد؛ چراکــه در طبیعتــی 
شــاد  و  آســوده خاطر  مردمانــی  شــده،  ویــران  و  ســوخته 

نمی کننــد.   زندگــی 

همــکاری  و  همراهــی  بابــت  ملــک زاده  ســعیده  خانــم  از  تشــکر  بــا 
مصاحبــه. ایــن  انجــام  در  ارزشمندشــان 
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گفت و گــو بــا دکتــر کمال الدیــن ناصری در باب گفتمان اکوفمنیســم؛

خشــونت علیه محیط زیست،
خشــونت علیه زنان

محیــط  و  زنــان  میــان  نســبتی  چــه 
آیــا می تــوان رابطــه و   زیســت وجــود دارد؟ 

همبســتگی خاصــی را میــان خشــونت و فشــار 
بــود؟ دو متصــور  ایــن  علیــه 

ممکــن اســت ایــده و آرمــان اکوفمنیســم 
را بــه زبــان ســاده بفرمائیــد؟

تخریــب و نابــودی محیــط   زیســت بــر 
زندگــی انســان چــه تاثیــری می توانــد داشــته 

باشــد و آیــا ایــن تاثیــر بــر زن و مــرد و شــهری و 
روســتایی یکســان خواهــد بــود؟

و  روح  ســالمت  اکولوژیکــی  منظــر  از 
تحــت  میــزان  چــه  تــا  مــدرن  انســان  جســم 
اســت؟ گرفتــه  قــرار  طبیعــت  از  دوری  تاثیــر 

آمــوزش و ترویــج اخــالق و دانــش محیــط 
  زیســتی در رونــد کاهــش میــزان خشــونت و 

جرائــم چــه قــدر موثــر خواهــد بــود؟ 

نقــش  فرهنگ پــروری  شــما  نظــر  بــه 
خشــونت  و  تخریــب  کاهــش  در  موثرتــری 

علیــه محیــط  زیســت دارد یــا قانون گــذاری و 
جریمــه؟  اعمــال 

بــا  انتهــا بهتــر اســت صحبت مــان را  در 
بــا  مرتبــط  پیشــنهادهایی  و  چالش هــا  ارائــه 

کنیــم.  جمع بنــدی  بحــث  مــورد  موضــوع 



رقابتــی زیــر پوســت شــهر جریــان دارد کــه طــی آن، دانشــگاه ها دارنــد فضــای تعامــل و گفــت وگــو را بــه کافه هــا می بازنــد! بســیاری از 
دانشــجویان ایــن روزهــا ترجیــح می دهنــد بخــش زیــادی از روز خــود را در کافه هــا یــا فضاهــای کاری اشــتراکی بگذراننــد و در حالــی 
ــا همکالســی ها  ــا تذکــر حراســت، ب ــه محدودیــت زمــان ی ــی راجــع ب ــدون نگران ــد، ب ــد کارهــای درســی خــود را پیــش ببرن کــه می توانن
و دوســتان خــود گفــت وگــو کننــد. گویــی دانشــگاه بــرای بخــش قابــل توجهــی از دانشــجویان، فقــط صرفــاً بــه محلــی بــرای برگــزاری 

کالس هــا و ارائــه دروس تنــزل یافتــه اســت!
بــه نظــر می رســد دانشــگاه ها دارنــد بــازی را بــه کافه هــا و فضاهایــی کــه آزادی فــردی و امکانــات بیشــتری را بــرای دانشــجویان فراهــم 
می کنــد، می بازنــد! شــیوع کرونــا و بازگشــت دانشــجویان بــه شــهرهای محــل زندگــی خــود نیــز بــه ایــن وضعیــت دامــن زده اســت. شــاید 
ایجــاد فضایــی تفکیــک شــده و اختصاصــی کــه البتــه غیررســمی تر از کتابخانه هــا و بــدون قوانیــن ســختگیرانه، در آن امــکان گفــت 

وگــو و تعامــل بــا یکدیگــر بــرای دانشــجویان فراهــم باشــد، بتوانــد نقــش دانشــگاه را بــه مکانــی فراتــر از محــل ارائــه درس ارتقــا دهــد.

دانشگاه ها چطور میدان را به کافه ها واگذار کردند؟

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  9۱۴۰۰
دارالفنـــون

بــا فســاد را مطــرح کردنــد کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه 
فرهنگ ســازی اجتماعــی و افزایــش روحیــه مطالبه گــری 
در مــردم، گســترش سیســتم های الکترونیکــی در ادارات 
بــا تاکیــد بــر وجــود ســاختارهای مناســب بــرای آن هــا و... 

اشــاره کــرد. 
ــان برنامــه در ۱۰ دقیقــه پایانــی خــود، هــر  ســپس میهمان
مطالــب  جمع بنــدی  و  راه حل هــا  ســایر  بیــان  بــه  کــدام 
خــود پرداختنــد. بخشــی از مطالــب عنــوان شــده در ایــن 

ــر اســت: ــه شــرح زی قســمت ب
یــا  قانــون  کمبــود  فســاد،  بحــث  در  اصلــی  »مشــکل   
ــی در  ــون نیســت؛ بلکــه مشــکل اصل ــی قان برخــورد ناکاف
قســمت نظــارت و اجــرا اســت. ایــن رویکــرد کــه هنگامــی 
کــه در جامعــه اتفــاق مهلکــی می افتــد، انگشــت اتهــام 
ابتــدا بــه ســمت قوانیــن مــی رود اشــتباه اســت و اصــوال در 
بحــث مفاســد، نبایــد نــگاه اول بــه قوه قضاییــه و برخــورد 
قضایــی باشــد؛ بلکــه رجــوع بــه ایــن قــوه راه حــل آخــر 

اســت نــه اول«.
در پایــان جلســه، نماینــدگان دانشــجویان ســواالت خــود 
و ســایر دانشــجویان را، کــه از قبــل گــردآوری شــده بود، 
ــه مباحــث  ــد. از جمل ــن موضــوع مطــرح کردن پیرامــون ای
ذیــل  مــوارد  بــه  می تــوان  قســمت  ایــن  در  طرح شــده 
اشــاره کرد: شــفافیت مالــی نماینــدگان، تعــارض منافــع، 

. و...  علــت کم کاری هــای نظارتــی 
سلســله  ایــن  برگــزاری  از  مــراد  گفــت  بایــد  پایــان  در 
و  اجتماعــی  معضــالت  مهم تریــن  بررســی  نشســت، 

اقتصادی ســت تــا بــا کمــک جامعــه نخبگانــی در درجــه 
ــه راه حل هــای  ــه ارائ ــه آگاه ســازی و در درجــه دوم ب اول ب
بــرای  جامعــه  عمــوم  بــه  آن  بازتــاب  و  مشــکالت  ایــن 
تبدیل شــدن بــه یــک مطالبــه عمومــی منجــر شــود. بــه 
امیــد آن کــه در آینــده شــاهد کاهــش و رفــع ایــن مشــکالت 

در جامعــه خــود باشــیم.

انقــالب  معظــم  رهبــر  فرمایشــات  اجــرای  راســتای  در 
مناظــره  کرســی های  راه انــدازی  ضــرورت  خصــوص  در 
اســتناد  بــا  هم چنیــن  و  دانشــگاه ها  در  آزاداندیشــی  و 
نقــد،  کرســی های  از  حمایــت  نظام نامــه   ۲ مــاده  بــه 
نظریه پــردازی و مناظــره مصــوب شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی، مبنــی بــر ترویــج آزاداندیشــی در حــوزه علــوم 
انســانی، ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی تصمیــم 
بــه برگــزاری سلســله جلســات کرســی های آزاداندیشــی در 
قالــب »طــرح حکمــت« نمــود. هم چنیــن به جهــت آن کــه 
باشــیم،  جلســات  ایــن  در  بازدهــی  بیش تریــن  شــاهد 
برگزیــده  مــواردی  انتخــاب موضــوع،  تــا در  تــالش شــد 
شــوند کــه عــالوه بــر چالشــی بــودن، در خصــوص دغدغــه 

مــردم و مشــکالت اساســی کشــور باشــد.
اداری  مفاســد  بــا  »مبــارزه  موضــوع  بــا  جلســه  ایــن 
ســازمان  در  بهمــن   ۱۸ تاریــخ  در  بــود،  اقتصــادی«  و 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  جهاددانشــگاهی  دانشــجویان 
برنامــه، از دکتــر صــادق صفــری، دکتــر ســعید خدیــوی 
و ســرکار خانــم نــادره شــاملو منتظرمقــدم کــه از اعضــای 
هیئــت علمــی در رشــته های حقــوق جــزا و جرم شناســی، 
اقتصــاد و حقــوق عمومــی هســتند، دعــوت شــد تــا ضمــن 
بیــان نظرات شــان در  بــه  پوشــش همه جانبــه موضــوع، 

بپردازنــد. خصــوص  ایــن 

باتوجــه بــه شــیوع اُمیکــرون و اعــالم وضعیــت قرمــز در 
ایــن  به جهــت حفــظ ســالمت جامعــه،  و  شــهر مشــهد 
برنامــه بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد و ســالن از 
حضــور انبــوه دانشــجویان خالــی مانــد، امــا ســعی شــد 
بــا فراهــم آوردن امــکان حضــور تعــدادی از نماینــدگان 
دانشــجویان  دانشــجویی، جــای خالــی ســایر  فعــاالن  و 
ــه   ــه ســواالت و دغدغه هــای جامع ــر شــود و ب ــا حــدی پ ت

دانشــجویی نیــز پاســخ داده شــود. 
 ۱۵ بــه مــدت  اســاتید  از  کــدام  ابتــدای جلســه، هــر  در 
دقیقــه بــه تبییــن وجــود فســاد حاکــم بــر جامعــه و پشــت  
پرده هــای فســاد اداری و اقتصــادی پرداختنــد. ســپس در 
ادامــه بــه طــور خالصــه، چنــد مــورد از راه حل هــای مبــارزه 

همان طــور کــه در آغــاز گفتیــم، دانشــگاه نمــودی جزئــی 
از کلیــت جامعــه اســت و هــر ضعــف و معضلــی کــه در 
در  نشــود  مرتفــع  و  شــده  ایجــاد  دانشــگاهی  محیــط 
بــود. عــدم قطعیــت  بطــن جامعــه  مشکل ســاز خواهــد 
تکلیــف  نکــردن  مشــخص  آموزشــی،  تصمیمــات  در 
نپذیرفتــن  و  دانشــگاهی  جامعــه   در  نفــر  هــزاران 
مســئولیت و اهمــال کاری در انجــام پروژه هــای بــزرگ 
و مهــم، اگــر بــه درون جامعــه ســرایت یابــد، قطعــا بــه 
روشــن تر  بــرای  خواهدشــد.  بــدل  الینحــل  مشــکلی 
دکتــر  ســخن  بــه  موضــوع  ایــن  اهمیــت  میــزان  شــدن 
کــه گفته انــد: »پاســخ قطعــی  اســتناد می کنــم  بهشــتی 
نهضــت  موفقیــت  عوامــل  از  یکــی  روز،  مســائل  بــه 
نهضــت،  آخــر  تــا  اول  از  اکــرم)ص(  رســول  اســت. 
و  قانع کننــده  قطعــی،  جــواب  ســواالت  بــه  همیشــه 
نهضــت  موفقیــت  عوامــل  جــزو  ایــن  و  مــی داد  روشــن 

اســت.«   اســالم 
مســئول  یــک  وظیفــه   مهم تریــن  گفــت  بتــوان  شــاید 
اســت؛  ســخن گفتن  قاطــع  و  شــفاف  بادرایــت،  و  آگاه 
نهــاد  می شــود  ســبب  قاطعیــت  و  شــفافیت  کــه  چــرا 
دربــاره  مســئله   بهتــر  آگاهــی  و  بــا هوشــیاری  مردمــی، 
و  بنــدد  بــه کار  را  آن  گرفتــه،  تصمیــم  به وجود آمــده 
مــی آورد؛  مســئولیت  قاطعیــت،  بگــذارد.  ســر  پشــت 
نظام هــای  در  قطعیــت  عــدم  دلیــل  مهم تریــن  شــاید 
مختلــف علی الخصــوص نظــام آموزشــی، تــرس از ایــن 
بــه  میلــی  هیچ کــس  کــه  باشــد  زمین افتــاده  بــر  بــارِ 
ــط،  ــه ضواب ــت ک ــد پذیرف ــدارد. بای بردوش کشــیدن آن ن
حدی ســت  در  مســئول  نهــاد  از  پشــتیبانی  و  روابــط 
احتماالهــا،  و  شــایدها  امیدوارم هــا،  اگرهــا،  و  امــا  کــه 
ایشــان  ســخنان  در  رفتــه  بــه کار  قید هــای  بیش تریــن 
بایســتد  ایشــان  اســت و کســی نیســت کــه در مقابــل 
تــا  منتظریــد  و  نمی دانیــد  هــم  شــما  اگــر  بگویــد  و 
تصمیــم  بایــد  کســی  چــه  پــس  بدمــد،  دولــت  صبــح 
وجــود  تصمیم گیرنــده  بــه  نیــازی  چــه  اصــال  و  بگیــرد؟ 
و  بــد  نــدارد حامــل خبرهــای  دارد؟ هیچ کــس دوســت 
روشــن  و  قاطعانــه  بــدِ  خبــر  امــا  باشــد،  ناامیدکننــده 
از  و  نصفه ونیمــه  خبــر  از  قابل درک تــر  و  بهتــر  بســیار 

اســت. تردیــد  و  شــک  روی 
بــاری، میــزان اهمیــت یــک مســئله و دغدغــه، در وهلــه  
در  قاطعیــت  و  شــفافیت  و  صراحــت  طریــق  از  اول 
از  بســیاری  در  کــه  همان طــور  می شــود؛  هویــدا  کالم 
آیــات قــرآن کریــم، ایــن کتــاب هدایت بخــش در تمامــی 
اعصــار، ابالغــات مهــم نه تنهــا بــا صراحــت بیان شــده، 
تاکیــد  آن  بــر  موکــد،  قیــود  از  اســتفاده  بــا  بلکــه 
شده اســت کــه از جملــه  آن می تــوان بــه ایــن آیــه اشــاره 
َّــُه بَِمــا  ُّــَك أَعَْمالَهُــْم إِن َّهُــْم رَب ِّيَن ـا لَيُوَف کــرد: )) وَإِنَّ كاُلًّ لَمَـّ
(( ، قطعــا پــروردگارت ]نتيجــه[ اعمــال  ُــوَن َخبِيــرٌ  يَعَْمل
هــر یــک را به تمــام بــه آنــان خواهــد داد؛ چــرا كــه او بــه 

)هــود،۱۱۱(  اســت.  آگاه  انجــام می  دهنــد  آن چــه 

جدایی ناپذیــر  و  مهــم  عنصــری  عنــوان  بــه  دانشــگاه 
و تصمیمــات  اتفاقــات  ثقــل  نقطــه  از جامعــه، همــواره 
نمونــه   گویــی  و  بوده اســت  جامعــه  در  کلیــدی  و  مهــم 
چالش هــا،  تمــام  بــا  اســت؛  جامعــه  کوچک شــده  

موفقیت هایــش. و  دغدغه هــا  مشــکالت، 
چالــش  اساســی ترین  کنونــی،  حســاس  برهــه   در 
یــا  شــدن  حضــوری  مســئله   دانشــگاه ها  پیــش روی 
امتحانــات  مهم تــر،  آن  از  و  کالس هــا  مانــدن  مجــازی 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  اظهــارات  طبــق  اســت. 
آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  بازگشــایی  فنــاوری، 
بایــد  وقــت  اســرع  در  و  حیاتی ســت  امــری  عالــی 
آمــوزش و در پــی آن امتحانــات، بــه صــورت حضــوری 
برگــزار شــود، امــا در انتهــای گــزارش ذکــر می شــود کــه 
دانشــگاه ها  روســای  عهــده   بــه  نهایــی  تصمیم گیــری 
وجــود  بازگشــایی  در  قطعیتــی  و  عالی ســت  مراکــز  و 
تالشــی  ابــدا  و  اصــال  دانشــگاه ها  طرفــی  از  نــدارد. 
رعایــت  و  مناســب  زیرســاخت های  ایجــاد  جهــت  در 
نمی کننــد  الزم  بهداشــتی  پروتکل هــای  و  اســتانداردها 
وزارت  نظــر  برخــالف  تــرم  هــر  ابتــدای  در  صرفــا  و 
شــیوع  افزایــش  دلیــل  بــه  می رســد  خبــر  علــوم، 
بیمــاری کرونــا، حتــی بــا داشــتن کارت واکســن، امــکان 
دســت  ایــن  از  نــدارد.  وجــود  دانشــگاه ها  بازگشــایی 
ایــن  و  افتــاده  اتفــاق  بارهــا  و  بارهــا  اطالع رســانی ها 
جمــالت بــرای هــر دانشــجویی در ایــن دوره، آشناســت 
ــه، دو ســال اســت  ــن داســتاِن تکــراری و بالتکلیفان و ای
ــه ســرانجام نرسیده اســت.  ــوز ب کــه گفتــه می شــود و هن
در این جــا بایــد پرســید کــه آیــا نفعــی در مجازی بــودن 

کالس هــا بــرای دانشــگاه وجــود دارد؟ 
در ابتــدای هــر تــرم اســتادان و دانشــجویان بــه امیــد 
کســی  اســت  ســال  دو  کــه  کالس هایــی  در  نشســتن 
کــور  و  می ماننــد  منتظــر  نگذاشــته،  آن هــا  در  قــدم 
در  وزارت خانــه  معــاون  و  ســخنگو  کــه  امیــدی  ســوی 
و  نگــه  می دارنــد  روشــن  را  می کننــد  ایجــاد  دل شــان 
را  شــعله  ایــن  ســردی،  بــاد  هم چــون  دانشــگاه  حکــم 

می کنــد. خامــوش 
رعایــت  را  انصــاف  جانــب  بخواهیــم  اگــر  طرفــی  از 
کنیــم، خطــر ابتــال بــه کرونــا هــر روز بیش تــر و شــدیدتر 
بازگشــایی  کــه  داشــت  انتظــار  نبایــد  و  می شــود 
فراهــم آوردن  و  تدبــر  و  تامــل  بــدون  دانشــگاه ها 
زیرســاخت های مناســب، انجــام پذیــرد؛ بلکــه مشــکل 
قطعیــت.  عــدم  از  می گیــرد،  نشــات  دیگــر  جایــی  از 
ابتــدای  در  یک بــار   - بــار  دو  تــرم  هــر  کــه  بالتکلیفــی 
گریبان گیــر  امتحانــات-  بــازه   از  پیــش  یک بــار  و  تــرم 
اســتادان و دانشــجویان اســت، عامــل اصلــی دل ســردی 

و ناامیــدی اســت. 

شکیبا صاحب
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 98

سحر عسلیان 
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کرســی آزاداندیشــی با موضوع مبارزه با مفاســد اداری و بررســی دالیل عدم قطعیت در تصمیمات آموزشــی
اقتصادی در ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی؛ جدال با ســایه هاشــاید یا باید؟

ــم کامــل ایــن  شــما می توانیــد فیل
کــدِ  کیــوآر  اســکن  بــا  را  جلســه 
ــد. ــاهده کنیـــــ درج شــده، مشـــــــــ



ــه  تنهــا از صــد ســال و چندصــد ســال قبــل، بلکــه گاهــی از  آواهــا، کلمــات، تحریرهــا و ملودی هایــی کــه از ســال های دور می آینــد؛ ن
هــزاران ســال پیــش؛ از روزگاری کــه هنــوز بســیاری از کشــورها و تمدن هــای امــروز حتــی وجــود خارجــی نداشــتند.

موســیقی نواحــی ایــران ایــن شــب ها هم پــای موســیقی کالســیک، موســیقی بین المللــی و ســایر گونه هــا و گروه هــا در ســی و هفتمیــن 
جشــنواره موســیقی فجــر روی صحنــه مــی رود. هــر ســال خنیاگرانــی از نواحــی مختلــف در جشــنواره حضــور داشــته و هنرشــان را بــه 
نمایــش گذاشــته اند. هــر چنــد امســال تعــداد تماشــاگران کمتــر اســت امــا هنرمنــدان همچنــان مــورد تحســین و تشــویق قــرار می گیرنــد 

و حضورشــان بــه مهم تریــن رویــداد موســیقایی کشــور معنــا و غنــا می بخشــد.
گروه هــای موســیقی نواحــی در ســی وهفتمین دوره موســیقی فجــر در فرهنگســرای ارســباران روی صحنــه رفته انــد. »نــوای ســیمره« از 
لرســتان، »داالهــو« از کرمانشــاه، »بربــط« هرمــزگان، »مقــام ترکمنــی« از گلســتان، گــروه »پامچــال« از خراســان، »نــدای تفتــان« سیســتان 
ــدان  ــان و عالقه من ــه مخاطب ــران را ب ــه موســیقی بومــی ای ــن گروه هــا هســتند ک ــه ای ــان از جمل ــدان مســت« اصفه و بلوچســتان و »رن

ارائــه می کننــد.

نواهای هزاران ساله در فجر

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  10۱۴۰۰
تاریخواندیشـه

بــا امپراتــوری اتریش-مجارســتان داشــت،  ارتبــاط نزدیکــی 
ترور آرشــیدوک را هدیه ای الهی تلقی کرد و آن را دســتاویزی 
قــرار داد بــرای اعــالن جنــگ بــه روســیه و صربســتان. آلمان هــا 
پــای  روســیه،  بــه  جنــگ  اعــالن  از  پــس  کــه  می دانســتند 
فرانســه و انگلیــس هــم بــه عرصــه نبــرد بــاز خواهــد شــد. 

را  اول  جهانــی  جنــگ  بــه  آلمــان  ورود  بســیاری  گرچــه 
از گاوریلــو  امــا جملــه ای  اجتناب ناپذیــر توصیــف می کننــد، 
گویــای  اتریش-مجارســتان،  ولیعهــد  قاتــل  پرنســیب، 
بــه  »آیــا  کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  او در  اســت.  همه چیــز 
خاطــر جنــگ و کشته شــدن میلیون هــا نفــر، از تــرور ولیعهــد 

هــم  مــن  »اگــر  گفــت:  هســتی؟«  پشــیمان 
هیــچ کار نمی کــردم، آلمان هــا یــک بهانــه دیگــر 

می کردنــد«.    پیــدا 
آلمان، فاتح جبهه شرق

پــس از تســلیمِ روســیه، آلمــان کــه خــود را در 
قــوا  تمــام  بــا  پیــروز می دیــد،  جبهــه شــرقی، 
ــا  ــا فرانســه و بریتانی ــگ ب ــی جن ــر غــرب، یعن ب
متمرکــز شــد. ژنرال هــای آلمانــی می دانســتند 
کــه آمریــکا، دیــر یــا زود وارد جنــگ می شــود، 
آلمــان  کــه  می کردنــد  پیش بینــی  آن هــا  امــا 
نیرو هــای  رســیدن  از  پیــش  می توانــد 
و  فرانســه  کار  جنــگ،  جبهــه  بــه  آمریکایــی 

بریتانیــا را تمــام کنــد.
یــورش آلمــان بــه غــرب آن چنــان برق آســا بــود 
کــه در برخــی مناطــق، خطــوط خندق هــا، کــه 
بــه مــدت ســه ســال تغییــر مهمــی نکــرده بــود، 
فرانســه،  خــاک  درون  بــه  کیلومتــر،   120 تــا 
جا به جــا شــد و آلمــان، جبهــه جنــگ را بــه 60 

ــری پاریــس رســاند. کیلومت
آمریکای تازه نفس، آلمان بی رمق

در تابســتان ســال 1918، ورق برگشــت. بلغارســتان، امپراتوری 
هم پیمان هــای  از  همــه  کــه  عثمانــی  و  اتریش-مجارســتان 
آلمــان در جنــِگ جهانــِی اول بودنــد، تســلیم نیرو هــای متفّــق 
ــه جنــگ،  شــدند؛ ائتــالف مرکــز فرو پاشــید و آلمــان در صحن
ــه آلمــان،  ــکا، پــس از اعــالن جنــگ ب ــد. آمری ــا مان یکــه و تنه
یــک میلیــون پیاده نظــام را در خــاک فرانســه پیــاده کــرد و 
کــرد.  بــه عقب نشــینی  وادار  تمامــی جبهه هــا  در  را  آلمــان 
بعد هــا وینســتون چرچیــل در خاطراتــش نوشــت: »حضــور 
ســیل عظیــم و بــه ظاهــر پایان ناپذیــر جوانــان آمریکایــی، تاثیــر 
شــگفتی بــر فرانســه، کــه بســیار تحــت فشــار بــود، داشــت«.
ــا در حقیقــت در یازدهمیــن  در نوامبــر ســال 1918 میــالدی ی
ســاعت یازدهمیــن روز از یازدهمیــن مــاه ســال و قبــل از ورود 

و تحقیــر ایــن ملـّـت نبــود. در ادامــه، برخــی از جزئیــات ایــن 
پیمــان را بررســی می کنیــم. در نتیجــه ایــن پیمــان، مــوارد زیــر 

ــروز اعطــا شــد: ــه کشــور های پی ــه و ب از آلمــان گرفت
1. یک هشتم مساحت کشور

2. دو  ســوم معــادن آهــن، نیمــی از معــادن زغال ســنگ، ســه 
چهــارم معــادن روی، نصــف معــادن ســرب و تقریبــا تمامــی 

معــادن پطــاس
دهــم  یــک  و  کشــاورزی  محصــوالت  ششــم  یــک   .3

صنعتــی کارخانه هــای 
4. تمام دارایی های آلمان در کشور های خارجی 

عالوه بــر این هــا، کشــور های پیــروز، مســئولیت برپایــی جنــگ 
ناتــوان آلمــان  بــر شــانه های  بــه طــور کامــل  جهانــی اوّل را 
نهادنــد؛ تمــام تجهیــزات نیــروی دریایــی آلمــان بــه انگلیــس و 
فرانســه داده شــد، هم چنیــن آن هــا از داشــتن نیــروی هوایــی 
منــع و بــه پرداخــت 6.5 هــزار میلیــون پونــد غرامــت جنگــی 

محکــوم شــدند.
پیمــان ورســای، آن قــدر ناعادالنــه بــود کــه بعد هــا بــه دســتاویز 
کلیــدی حــزب نــازی بــه رهبــری آدولــف هیتلــر، بــرای آغــاز 
جنــگ جهانــی دوم بــدل شــد. بــه اعتقــاد برخــی، فرانســه 
ــر ملـّـت آلمــان، مقدمــاِت  ــن پیمــان ب ــا تحمیــل ای ــا ب و بریتانی

جنگــی دیگــر را فراهــم کردنــد.

مقدمه
بی رحم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  همــواره  نــازی  حــزب 
احــزاب سیاســی شــناخته شــده کــه غالبــاً از سیاســت های 
بــا مخالفــان خــود اســتفاده  ســرکوب گرایانه، بــرای برخــورد 
می کــرد؛ سیاســت هایی چــون ســلب آزادی. گاه یــک مثــال 
دارد.  عرضــه  کلمــات  بــه  نســبت  بهتــری  درک  می توانــد 
بگذاریــد متــن را بــا نقــل قولــی از دکتــر ویکتــور فرانــکل آغــاز 
کنیــم. او کــه ســه ســال از زندگــی خــود را در اردوگاه هــای کار 
اجبــاری نــازی گذرانــده اســت، روز آزادی را چنیــن توصیــف 
آرام  می شــد،  ختــم  اردوگاه  بــه  کــه  جــاده ای  »در  می کنــد: 
شــروع بــه قــدم زدن کردیــم. لنــگ لنــگان بــه راه مــان ادامــه 
اطــراف  اوّلین بــار  بــرای  می خواســت  دل مــان  و  می دادیــم 
اردوگاه را از دیــد یــک انســان آزاد تماشــا کنیــم. کلمــه »آزادی« 
را مــدام زیــر لــب تکــرار می کردیــم، امــا هم چنــان برای مــان 
ــه ذهــن آگاه مــان  ــای واقعــی آزادی ب ــود. معن ــل درک ب غیر قاب
نفــوذ نمی کــرد و قــادر بــه پذیرفتــن ایــن حقیقــت کــه آزاد 

نبودیــم«.  هســتیم، 
در ایــن مقــال، قصــد داریــم طلــوع حــزب نــازی را شــرح دهیــم، 
امــا قطعــاً تشــریح ایــن حــزب، بــدون روایــت سرگذشــت کشــور 
ــی اول، از انســجام برخــوردار نخواهــد   آلمــان در جنــگ جهان
بــود. پــس در ایــن نوشــته، بــه توصیــف وضعیــت آلمــان در 
ــده، نقــش  ــم و در شــماره آین ــزرگ« می پردازی طــول »جنــگ ب
کلیــدی حــزب نــازی در پیشــرفت آلمــان و شــکل گیری  جنــگ 

جهانــی دوم را بررســی خواهیــم کــرد.
آلمان و جنگ جهانی اول

آلمــان در دوران صدراعظمــی بیســمارک، در مدتــی کوتــاه 
بــه موفقیت هــای چشــم گیری دســت پیــدا کــرد. در ابتــدای 
قــرن بیســتم، برلیــن، قلــب فلســفه، هنــر و علــم و دانــش 
جهــان،  دولت مــردان  از  بســیاری  می شــد.  شــناخته  اروپــا 
فارغ التحصیــل دانشــگاه های ایــن کشــور بودنــد. آلمــان کــه 
خــود را مســتحق حکم رانــی بــر اروپــا می دانســت، ســالیان 
ســال بــرای یــک جنــگ بــزرگ آمــاده می شــد. جنگــی کــه در 
صــورت پیــروزی، ســلطه او را بــر اروپــا، آفریقــا و خاور میانــه 
جوانــی  میــالدی،   1914 ســال  ژوئــن  در  می کــرد.  تثبیــت 
فرانتــس  آرشــیدوک  گلولــه،  دو  شــلیک  بــا  صربســتانی، 
فردینانــد، ولیعهــد امپراتــوری اتریش-مجارســتان، و همســر 
بــه همیــن دو  ایــن دو گلولــه،  امــا قربیــان  تــرور کــرد.  را  او 
نفــر محــدود نمانــد و بــه روایــت کیــوان حســینی، گویــی ایــن 
دو گلولــه بــه ســوی بزرگ تریــن انبــار بــاروت جهــان شــلیک 
شــدند. در نتیجــه ایــن تــرور، امپراتــوری اتریش-مجارســتان، 
بــه کشــور صربســتان اعــالن جنــگ کــرد. در آن زمــان حمایــت 
روســیه از صربســتان، بــر کســی پوشــیده نبــود. آلمــان کــه 

حتــی یــک ســرباز خارجــی بــه خــاک  آلمــان، قــرارداد آتش بــس 
میــان ایــن کشــور و متّفقیــن بســته شــد.

پیمان ورسای: صلح یا تحقیر؟
بــه خصــوص فرانســه و بریتانیــا  پیــروز جنــگ،  کشــور های 
ــِل خســارت هاِی زیــادی شــدند، حاضــر نبودنــد بــه  کــه متحمّ
ایــن راحتــی کوتــاه بیاینــد. در 18 ژانویــه 1919، بــه مــدت یــک 
ســال مجموعــه نشســت هایی در شــهر پاریــس برگــزار شــد 
کــه بــا نــام »کنفرانــس صلــح پاریــس« شــناخته می شــوند. 
هــدف کنفرانــس، ایــن بــود کــه کشــور های آســیب دیده در 
ــن  ــد و طرفی ــاِت خــود را مطــرح کنن ــگ، شــکایت و مُطالب جن

نبــرد، یــک پیمــان صلــح را امضــا کننــد. ناگفتــه نمانــد کــه 
کشــور هایی چــون ایــران، کــه تنهــا عایــدی آن هــا از جنــگ، 
کنفرانــس  بــه  حتــی  بــود،  بی شــمار  خســارت های  و  مــرگ 
ّــت، در  پاریــس دعــوت نشــدند و فریــاد دادخواهــی ایــن مل

میــان زیاده خواهی هــای انگلیــس و فرانســه گــم شــد.
شــد.  تهیــه  پیمان نامــه  پنــج  نشســت ها،  ایــن  نتیجــه  در 
ــِی  ــه یکــی از کشــور های اصل ــن پیمان نامه هــا، ب هرکــدام از ای
پیمــان  داشــت.  اختصــاص  جنــگ،  جنــاِح شکســت خورده 
ورســای، یکــی از ایــن پیمان نامه هــا بــود کــه در رابطــه بــا کشــور 
آلمــان نــگارش یافــت. بریتانیــا و فرانســه، هــدف خــود را از 
ــا در  ــد، ام ــی می کردن ــح معرف ــن پیمــان، صل ــردن ای منعقــد ک
حقیقــت ایــن پیمان نامــه چیــزی جــز انتقــام گرفتــن از آلمــان 
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نوشــتاری درباره آلمان در دوران »جنِگ بزرگ«؛

جهان در آتش خیره ســری آلمان

اینســتاگرام قوانیــن شــهرت خــودش را دارد. طبعــاً بعضــی 
نهایتــاً  قواعــد  ایــن  امــا  قواعــد می شــدند.  ایــن  رام  کم کــم 
از خــود مــا منتــج نمی شــد؟ ایــن مــا نبودیــم کــه آن هــا را 
هم زمــان  پــس  توجــه؟  رام  می کردیــم؟  چشــم های مان  رام 

چیــزِ مهم تــری توجــه ام را جلــب کــرد: چشــم. انســان بــه چــه 
چیــز نــگاه می کنــد؟ ایــن ســوال بــا کمــی تغییــر بــه مهم تریــن 
ســوالی  می شــود.  تبدیــل  تبلیغاتــی  شــرکت های  ســوال 
چه طــور  گرفته انــد؛  جــواب  و  پرســیده اند  کــه سال هاســت 

هــم اثــر می گذاشــت؟ حــدس می زنــم جــواب مثبــت بــود و 
هســت. آیــا شــیوه  دریافــت اطالعــات مغزمــان تغییــر نکــرده 

بزرگی ســت. ســوال  اســت؟ 
مــا از نظــر بصــری در دنیایــی چنــان عظیــم زندگــی می کنیــم 
آرژانتینــی،  کــور  خیال پــرداز  آن  تنهــا  قبــل  قــرِن  در  کــه 
خورخــه لوئیــس بورخــس، می توانســت تصــورش را بکنــد. 
ــه  ــف« شــیئی هســت، ب در داســتانی از بورخــس به اســم »ال
همیــن نــام کــه اگــر در آن نــگاه کنــی در یــک لحظــه همــه  
عالــم را از تمــام زوایــا خواهــی دیــد. در ایــن داســتان شــاعری 
کــه یــک الــف در زیرزمیــن خانــه اش دارد، تمــام عمــرش را 
صــرف ســرودن ایــن تصاویــر، یعنــی تمــام هســتی، می کنــد.
می بینیــم کــه بــرای او دیــدن همــه  جهــان، امکانــی شــاعرانه 
بــوده، امــا امــروز کــه درحــال تجربــه کــردن ایــن رویــا هســتم، 
دائمــاً  دیــدم  دایــره   می کنــم  حــس  شــاعر،  آن  برخــالِف 
کوچــک می شــود، مــن دیگــر نمی بینــم! آیــا تعــداد چیزهایــی 
ــن چــه  ــر نشــده؟ ای ــد، کم ت ــوان جلــب نظــر مــن را دارن کــه ت
خطراتــی در پــی دارد؟ ایــن عــادِت چشــم بــه ندیــدن، چــه 

اثــرات اجتماعــی ای خواهــد داشــت؟
حــل  بــرای  بعــدی  گام  در  تکنولــوژی  اســت  ممکــن 
مشــکالت مان، امــکان حــس کــردن تصاویــر بــا هــر چهــار 
از  مــا  گفتــم  کــه  همان طــور  کنــد.  فراهــم  را  دیگــر  حــس 
ــه  شــگفت انگیزی  ــه می کنیــم، تجرب طریــق حواس مــان تجرب
خواهــد بــود. امــا آیــا ســلطه  روزافــزون ایــن ابــزار بــر شــیوه  

نمی کنــد؟ دگرگــون  کامــالً  را  مــا  مــا،  تجربــه  
می کنــم  فکــر  امــا  باشــم،  بدبیــن  بیش ازحــد  نمی خواهــم 
کــرد،  خواهیــم  تجربــه  را  واقعیــت  کــه  شــیوه ای  بــه  بایــد 
بیندیشــیم و همین طــور بــه چیزهایــی کــه از ایــن بــه بعــد 
مــا دیگــر،  باشــند؛ چــون حــواس  نامحســوس  اســت  قــرار 

جــای دیگــر اســت.

جملــه  ایــن  می کنیــم.  تجربــه  حواس مــان  به وســیله¬  مــا 
ــه  ــود ک ــه ب ــن دوران قرنطین ــا ای ــه نظــر می رســد، ام روشــن ب

باعــث شــد اهمیــت آن را درک کنیــم.
ــه دوســتان¬مان  ــن ب ــد گفت ــِک  تول ــه  تبری ــال؛ تجرب ــرای مث ب
ــری: او آن جاســت، صدای مــان را می شــنود  ــا تمــاس تصوی ب
به ســرعت  امــا  می بینیمــش،  و  می شــنویم  را  صدایــش  و 
ــن اســت.  ــز مهمــی درحــال از دســت رفت ــه چی ــم ک می فهمی
دیــدن چهــره عزیــزان روی صفحــه  گوشــی و نــه در آغــوش 
گرفتن شــان، شــیوه ای از ارتبــاط بــود کــه ابتــدا بایــد بــه آن 
عــادت می کردیــم تــا کم کــم بعــد از دو ســال نقــش اساســی 
ــن  ــد؛ حــاال دیدارهــای مهم مــان آنالی ــدا کن در زندگی مــان پی

اســت.
چشــم های مان  و  بودیــم  حبــس  خانه های مــان  در  مــا 
را  مــن  طوالنی مــدت  در  ایــن  و  می دیــد  را  عالــم  سراســر 
کمــی گیــج کــرد؛ می شــد بســیار دیــد، موزه هــا را، کوه هــای 
شــگفت انگیز ایســلند را، جنگل هــای افریقــا را، امــا کرختــی 
هســتیم؛  قرنطینــه  در  کــه  می کــرد  یــادآوری  بدن هامــان 
دمــای ثابــت خانــه، بافــت بی تغییــر مبــل و هــوای ســنگین 
شــهر ایــن آگاهــی را تحمیــل می کردنــد. چیــزی از تجربــه  
مــا از زندگــی واقعــی کــم شــده بــود و مجبــور بودیــم آن را 
بــا گســترش زندگــی مجازی مــان پــر کنیــم، کــه آن هــم بــه 
تجربه هــای ناقــص می انجامیــد؛ از چیزهایــی کــه مقابل مــان 
حضــور ندارنــد. بایــد بــه تجربــه کــردِن ناقــص، بــه ناتوانــی از 

حضــور کامــل و توجــه کــردن، عــادت می کردیــم.
بــدون  ســفرهای  و  ارتباط هــا  ایــن  کــه  جادویــی  به ســرعت 
جابه جایــی را ممکــن می کــرد، اهمیــت آن را، نــه به عنــوان 
قرنطینــه  در  آن چــه  چهارچــوب  به عنــوان  بلکــه  ابــزار، 
برای مــان ممکــن اســت، به عنــوان عنصــر مســلط، نمایــان 
و  می شــدیم  دیــده  بایــد  بودیــم،  شــده  تنهــا  مــا  کــرد؛ 

گســترش یافتن  بــا  کــرد؟  جلــب  را  انســان  توجــه  می شــود 
شــگردهای  تمــام  بــا  به ســرعت  طبعــاً  مجــازی ،  زندگــی 
و چشــم هامان  گرفتنــد  را  روان شناختی شــان چشــم هامان 
پــر شــد از رنگ هــای تنــد، عناویــن جــذاب و... . کم کــم بایــد 

می توانســتیم کم تــر بــه چیزهایــی توجــه نشــان دهیــم کــه 
طبــق تحقیــق شــرکت های تبلیغاتــی بایــد توجه مــان را جلــب 
ــا ایــن  می کــرد... . آیــا چشــم مــا داشــت تربیــت می شــد؟ آی
تربیــِت چشــم، در شــیوه ای کــه جهــان را نــگاه می کردیــم 
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دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و هفتم/ نیمه دوم بهمن  11۱۴۰۰
تاریخواندیشـه

یکــی از چالــــش های جــدی محافــل روشــنفکری، عــدم توانایــی بومی ســازی مفاهیــم، ایده هــا، طرح هــا و آرمان هــای وارداتی ســت. قانــون اساســی 
هم چــون دموکراســی، آزادی و... از مفاهیــم وارداتــی پرکاربردی ســت کــه هرگــز بومــی ســازی نشــده اســت. این کــه عــدم بومی ســازی مفاهیــم وارداتــی 
بســتری بــرای تناقضــات آشــکار میــان اظهــارات و عمل کــرد صاحــب منصبــان و سیاســت ورزان اســت. به همیــن دلیــل یکــی از برجســته ترین 
ریشــه های دشــوار فهــم بــودن برخــی اظهــارات سیاســی ایــن اســت کــه »اهــداف فــردی و جناحــی« در قالــب یــا ســاختارهای زبانــی مناســب بــرای 

بیــان »اهــداف جمعــی )ملــی(« بیــان می شــود.
ــه،  ــل گوناگــون، از جمل ــه دالی ــه، ب ــون اساســی در کشــورهای توســعه یافت ــر قان ــی ب ــی مبتن ــراز و نشــیب تحقــق حکمران ــر ف ــد پ صرف نظــر از فراین
»عــدم توســعه روشــنفکری« و موانــع بی شــمار، حکمرانــی مبتنــی بــر قانــون اساســی در بســیاری از کشــورها در حــال توســعه مســتقر نشــده اســت. 
حکمرانــی مبتنــی بــر قانــون اساســی یعنــی جایگزیــن کــردن اراده و خــرد جمعــی )ملــی( بــه جــای اراده و خــرد فــردی و گروهــی. حــال بایــد پرســش 
شــود، اساســا، آیــا قانــون اساســی بــه عنــوان جدایــی یــا تفکیــک قــدرت سیاســی از اراده افــراد و گروه هــا در تاریــخ ایــران زمیــن شــکل گرفتــه اســت؟

نسخه کامل این یادداشت را در کیوآر کد درج شده، بخوانید. 

قانون اساسی و اراده ملی

ملــت،  یــک  منزلــه  بــه  چــه  گرفتــن سرنوشــت خویــش، 
بــه  چــه  و  دهنــده اش  تشــکیل  اجــزای  بــا  ارتبــاط  در 
مــورد  بین المللــی اش،  ارتباطــات  در  کشــور  یــک  منزلــه 

دهــد. قــرار  توجــه 
میــالدی  هفدهــم  قــرن  در   elite واژه  مســئله:  بیــان 
کار  بــه  خــاص  مرغوبیــت  بــا  کاالهایــی  توصیــف  بــرای 
ــه گروه هــای  ــرای اشــاره ب ــرد آن ب می رفــت و بعدهــا کارب
یــا  نظامــی  ضربــت  واحدهــای  ماننــد  برتــر،  اجتماعــی 
قدیمی تریــن  یافــت.  تعمیــم  اشــرافیت  عالی تــر  مراتــب 
انگلیســی،  زبــان  در  نخبــه  واژه  شناخته شــده  کاربــرد 
ســال  در  آکســفورد،  انگلیســی  فرهنــگ  نوشــته  طبــق 
بــوده  اجتماعــی  گروه هــای  بــه  اشــاره  بــرای  و   1823
سیاســی  نوشــته های  در  اصطــالح  ایــن  امــا  اســت، 
و  بریتانیــا  در  و   19 قــرن  اواخــر  تــا  اروپــا  اجتماعــی  و 
ــدا نکــرد و  ــرد گســترده ای پی ــا دهــه 1930 کارب ــکا ت آمری
تنهــا در ایــن هنــگام بــود کــه اصطــالح مزبــور از طریــق 
نظریــات جامعه شناســان دربــاره نخبــگان و به خصــوص 

کــرد. پیــدا  رواج  پاره تــو«  »ویلفــردو  نوشــته های 
اندیشــه های  بــه  ورود  پیرامــون  خــود  بحــث  باتامــور 
مواجهــه  در  کــه  آغــاز می کنــد  این گونــه  را  نخبه گرایــان 
نخبه گرایــی  متفکــران  )از  پاره تــو  پیرامونــی،  جامعــه  بــا 
از  متشــکل  جامعــه  هــر  کــه  اســت  معتقــد  کالســیک( 

دو قشــر اســت:
بــه  اینجــا  فعــال در  کــه  یــا غیرنخبــگان  پاییــن  1. قشــر   

نداریــم. کار  بــر حکومــت  آن  احتمالــی  نفــوذ 
دســته  دو  بــه  خــود  کــه  نخبــگان  یــا  باالتــر  قشــر   .2
الــف( نخبــگان حاکــم و ب( نخبــگان غیرحاکــم تقســیم 

. ند می شــو
فکــر  ایــن  »نظام هــای سوسیالیســتی«  کتــاب  در  پاره تــو 
اوالً  کــه  می کنــد  اســتدالل  چنیــن  و  داده  گســترش  را 
ســطح  ماننــد  معیارهــا  ســایر  برحســب  را  افــراد  اگــر 
منــش  ریاضــی،  اســتعداد  موســیقی،  اســتعداد  هــوش، 
منحنی هــای  احتمــاالً  کنیــم،  رده بنــدی  و...  اخالقــی 
توزیــع مشــابهی بــا منحنــی توزیــع ثــروت بــه 
دســت خواهیــم آورد و ثانیــاً اگــر افــراد 
بــر حســب میــزان قــدرت یــا نفــوذ 
اجتماعی شــان  و  سیاســی 
کنیــم،  رده بنــدی  نیــز 
کــه  یافــت  درخواهیــم 
جوامــع،  اغلــب  در 
فــرد  یــک  جایــگاه 
سلســله  ایــن  در 
همــان  مراتــب 
کــه  جایگاهی ســت 
سلســله  در  وی 
ثــروت دارد. مراتــب 
می گویــد:  پاره تــو 
موســوم  »طبقــات 
باالتــر  طبقــات  بــه 
ثروتمندتریــن  معمــوالً 
هســتند.  نیــز  طبقــات 
نماینــده  طبقــات  ایــن 
یــک گــروه نخبــه، یــک 
اشراف ســاالر  گــروه 
ایــن  امــا  هســتند«. 
متفکریــن  )از  موســکا 
بــود  کالســیک(  نخبه گرایــی 
شــمار  بــه  کســی  نخســتین  کــه 
و  »نخبــگان«  بیــن  کــه  مــی رود 
قائــل  اصولــی  تمایــزی  »توده هــا« 
ــه دانــش  ــا برایــن پای شــد و کوشــید ت
سیاســی جدیــدی بنــا نهــد. موســکا 
در  نخبــگان  بــه  هــردو  پاره تــو  و 
اعمال کننــدگان  مفهــوم 
قــدرت  مســتقیم 
سیاســی یــا آنــان 
نفــوذ  کــه 

بخــش اول
ســیطره  زیــر  کــه  امــروز  جهــان  در  کــه  اســت  »آشــکار 
دارد،  قــرار  ســرمایه داری  کشــورهای  پیشــتازترین 
طبقــات و مناســبات طبقاتــی، نیرومندتریــن تاثیــر را بــر 
دیگــر  نتیجــه  در  دارنــد.  فرمانروایــی سیاســی  سرشــت 
عمــالً نظریــه نخبــگان به عنــوان نظریــه جامــع و مانعــی 
نظریه هــای  انــواع  یــا  طبقــات  نظریــه  جایگزیــن  کــه 
مطــرح  باشــد،  نــو«  اجتماعــی  »جنبش هــای  بــه  مربــوط 
مباحثــات  اصلی تریــن  حاضــر  حــال  در  و  نمی شــود؛ 
نســبت  حــول  عمدتــاً  نخبه گرایــی  و  نخبــگان  دربــاره 

زنــد«. مــی  دور  دموکراســی  بــا  آن هــا 
بــه  کــه  روشن فکرانی ســت  جملــه  از  باتامــور  مقدمــه: 
پیرامــون  بحــث  بــه  موشــکافانه  و  تخصصــی  شــکلی 
پیدایــش  زمینــه  و  نخبه گرایــی  مکتــب  اندیشــه های 
بــا  مشــخص  به طــور  او  اســت.  پرداختــه  مکتــب  ایــن 
نگاهــی نافــذ بــه واکاوی عقایــد و باورهــای نخبه گرایــان 
میخلــز  و  موســکا  پاره تــو،  هم چــون  کالســیکی 
آنــان،  اندیشــه های  و  آراء  بررســی  دِل  از  و  پرداختــه 
متفکــران  ایــن  اندیشــه های  تفــاوت  و  شــباهت  وجــوه 
نقــد  محــک  بــه  را  آن  و  داده  قــرار  بررســی  مــورد  را 
کــرده در خصــوص  او هم چنیــن ســعی  اســت.  کشــیده 
بــا  مقابلــه  جهــت  در  نخبه گــرا  متفکــران  کــه  تالشــی 
داده انــد  صــورت  مارکسیســم  مکتــب  اندیشــه های 
بــه  هــدف  ایــن  بــه  نیــل  در  موفقیت شــان  میــزان  و 
تنــاوب، بــه بحــث و بررســی بپــردازد. باتامــور بحــث در 
مکاتــب  تکامــل  دریچــه  از  را  جامعــه  و  نخبــگان  مــورد 
می ســازد.  مطــرح  مســاوات طلبانه  و  نخبه گرایــی 
انتخــاب  بحــث  طــرح  بــرای  او  کــه  منظــری  اهمیــت 
بــه  مربــوط  مســائل  می توانــد  کــه  اســت  آن  در  کــرده، 
اقتصــاد را هم زمــان مــورد توجــه  حوزه هــای سیاســی و 
حاکــم  نخبــگان  جایــگاه  طریــق  ایــن  از  تــا  دهــد  قــرار 
را، نــه بــا انتــزاع از واقعیــات جامعــه، بلکــه در ارتبــاط 
بــا امکانــات مــادی و معنــوی آن جامعــه در بــه دســت 

دارنــد،  سیاســی  قــدرت  اعمــال  بــر  چشــم گیری 
عالقه منــد بودنــد. در عیــن حــال آنــان اذعــان داشــتند 
از  خــود  سیاســی«  »طبقــه  یــا  حاکــم«  »نخبــگان  کــه 
اســت. یافتــه  تشــکیل  مجزایــی  اجتماعــی  گروه هــای 
اندیشــه های  و  آراء  درخصــوص  گرامشــی«  »آنتونــی 
معتقــد  می کنــد،  وارد  آن  بــر  کــه  نقــدی  در  و  موســکا 
مگــر  نیســت،  چیــزی  موســکا  سیاســی«  »طبقــه  اســت 
موســکا  اصطــالح  ایــن  حاکــم.  گــروه  روشــن فکر  بخــش 

ــده تاریخــی  ــرای تفســیر پدی ــو ب ــا مفهــوم نخبــگان پاره ت ب
و  سیاســی  زندگــی  در  آنــان  نقــش  و  روشــن فکران 
بــر  پاره تــو  تاکیــد  هم چنیــن  دارد.  قرابــت  اجتماعــی 
تمایزی ســت کــه در هــر جامعــه میــان حکومت کننــدگان 
کــه  نمی پذیــرد  و  دارد  وجــود  حکومت شــوندگان  و 
بــا  لحــاظ  ایــن  از  دموکراتیــک  سیاســی  نظــام  یــک 
در  پاره تــو  امــا  باشــد.  داشــته  تفــاوت  نظام هــا  ســایر 
نمــوده  بیــان  عمومــی«  جامعه شناســی  »رســاله  کتــاب 
بــا کمــک  اســت کــه مســئله گــردش نخبــگان را عمدتــاً 

می کنــد. تشــریح  روان شناســانه  اصطالحــات 
»کارل فریدریــش« در نقــد باورهــای متفکــران نخبه گــرا 
نوزدهــم  قــرن  »مکتب هــای  کــه  می ســازد  خاطرنشــان 
از  مرکــب  نخبــه  گــروه  یــک  حکومــت  دربــاره  اروپــا 
کارالیــل  قهرمانــی  فلســفه  شــامل  )کــه  برتــر  افــراد 
بررســی های  نیــز  و  ابرمــرد  مــورد  در  نیچــه  دیــدگاه  و 
هســتند(  بوکهــارت  و  پاره تــو  موســکا،  کســل کننده تر 
از  برخــی  هنــوز  کــه  بوده انــد  جامعــه ای  زاده  همگــی 

داشــت«. خــود  در  را  فئودالــی  بقایــای 
هم چنیــن »گئــورگ لــوکاچ« عقیــده دارد جامعه شناســان 
رهبــری  طــرح مســئله  بــه  همــان کشــورهایی  در  دقیقــاً 
ــی  ــه برپای ــه توفیقــی در زمین ــد ک ــادرت کردن سیاســی مب
در  و  نداشــتند  حقیقــی  بورژوایــی«  »دموکراســی  یــک 
برخــوردار  خاصــی  قــدرت  از  فئودالــی،  عناصــر  آن هــا 
بودنــد. وی مفهــوم کاریزمــای »ماکــس وبــر« در آلمــان و 
مفهــوم نخبــگان پاره تــو در ایتالیــا را تجلّیــات مشــابه و 

می دانــد. دل مشــغولی  همیــن  نمونــه وار 
نخبــگان  اندیشــه  میــان  تضــاد  می کنــد  عنــوان  باتامــور 
بیــان  شــکل  دو  بــه  می تــوان  را  دموکراســی  اندیشــه  و 
بــر  نخبه گــرا  نظریه هــای  کــه  تاکیــدی  نخســت  کــرد: 
اصلــی  بــا جریــان  دارنــد  افــراد  اســتعدادهای  نابرابــری 
برابــری  بــر  مبنــی  دموکراتیــک  سیاســی  اندیشــه 
یــک  تصــور  دوم،  و  دارد؛  منافــات  انســان ها  بنیادیــن 
حکومــت  دموکراتیــک  نظریــه  بــا  حکومت گــر  اقلیــت 
کــه  دارد  عقیــده  باتامــور  اســت.  تضــاد  در  اکثریــت 
یــک  بــه  موســکا  و  پاره تــو  نخبه گرایانــه  نظریه هــای 
معنــا بــا اندیشــه عمومــی دموکراســی تضــادی نداشــته 
آنــان  عمــده  و  اصلــی  دشــمن  واقــع  در  ندارنــد.  و 
مارکسیســتی  سوسیالیســم  ویــژه  بــه  سوسیالیســم، 
بــوده اســت. باتامــور معتقــد اســت حملــه افــرادی چــون 
جهــت  بدیــن  دموکراســی  آرمــان  بــه  کارالیــل  و  نیچــه 
بــود کــه دموکراســی را بــه شــیوه ای متفــاوت و هم چــون 
بنــا  کــه  می کردنــد  تلقــی  توده هــا  طغیــان  از  مرحلــه ای 
بــه ضــرورت مســلم بــه سوسیالیســم خواهــد انجامیــد.
می زنــد  مارکــس  عقایــد  بــه  گریــزی  باتامــور  امــا 

کــه  دارد  بــاور  مارکــس  کــه  می نمایــد  عنــوان  و 
یــک  فرهنگــی  و  مــادی  پیش شــرط های  ســرمایه داری 
پیش شــرط های  مــی آورد.  فراهــم  را  بی طبقــه  جامعــه 
کــه  خــود  هنگفــت  تولیــد  قــدرت  وســیله  بــه  را  مــادی 
را  افــراد  همــه  اساســی  نیازهــای  ســاختن  بــرآورده 
ممکــن می ســازد و از شــدت مبــارزه بــرای بقــای مــادی 
وســیله  بــه  را  فرهنگــی  پیش شــرط های  و  می کاهــد؛ 
ترویــج  روســتایی،  زندگــی  بالهــت  بــر  آمــدن  غالــب 

تــوده  ســاختن  درگیــر  و  علمــی  معرفــت  اشــاعه  ســواد، 
ــر  مــردم در زندگــی سیاســی. از ســویی دیگــر ماکــس وب
در  و  ســرمایه داری«  روحیــه  و  پروتســتانی  »اخــالق  در 
نقــد عقایــد مارکــس، در پــی اثبــات ایــن مطلــب اســت 
بــر  عــالوه  جدیــد  ســرمایه داری  توســعه  و  تکویــن  کــه 
کــه  جدیــد،  طبقــه ای  تشــکیل  و  اقتصــادی  تغییــرات 
تحــول  نیازمنــد  می دانســت،  الزم  را  آن هــا  مارکــس 
انباشــت  و  کار  بــه  نســبت  افــراد  تلقّیــات  در  ریشــه ای 
مذهــب  کــه  چیزی ســت  همــان  ایــن  و  بــوده  ثــروت 

اســت. کــرده  ایجــاد  پروتســتان 
دگرگونــی  بــه  مربــوط  مســائل  از  بحــث  در  موســکا 
اجتماعــی«  »نیروهــای  مفهــوم  می شــود  ناچــار  سیاســی 
)یعنــی گروه هــای ذی نفــوذ مهــم در جامعــه( را به عنــوان 
همان طــور  و  ســازد  وارد  جدیــد  نخبــگان  سرمنشــاء 
کــه میــزل بیــان نمــوده اســت، ایــن امــر »او را بــه نحــو 
ناخوشــایندی بــه مارکــس نزدیــک می ســازد«. در واقــع 
نظریه پــردازان  اصطالحــات  )طبــق  نخبــگان«  »گــردش 
جامعه شناســانه  بررســی های  زبــان  )بــه  یــا  نخبه گــرا( 
از  تعــدادی  کــه  اجتماعــی«  »پویایــی  جدیدتــر( 
به عنــوان  عمومــی  رای  حــق  از  پــس  را  آن  نویســندگان 
ذکــر  صنعتــی  پیشــرفته  جوامــع  مهــم  ویژگــی  دومیــن 
حاکــم  طبقــه  یــک  وجــود  ادعــای  ناقــض  می کننــد، 
را  ادعــا  ایــن  کــم  دســت  یــا  صنعتی ســت  جوامــع  در 
ــن ترتیــب بــه دیدگاهــی  شــدیداً مشــروط می ســازد. بدی
می رســیم کــه از جملــه توســط »کارل مانهایــم« تدویــن 
شــده اســت. در ایــن دیــدگاه، رشــد جوامــع صنعتــی بــه 
ــه  ــی ب ــر حرکتی ســت از یــک نظــام طبقات ــی نمایان گ خوب
یــک نظــام نخبــگان؛ از یــک سلســله مراتــب اجتماعــی 
کــه  دیگــری  نــوع  بــه  ثــروت  بــری  میــراث  بــر  مبتنــی 

اســت. موفقیــت  و  شایســتگی  بــر  مبتنــی 
نخبــگان  و  حاکــم  )طبقــه  مفاهیــم  ایــن  کمــک  بــه 
ــز ســاختن ســه دســته از  ــرای متمای ــوان ب سیاســی( می ت
جوامــع تــالش نمــود: جوامعــی کــه در آن هــا یــک طبقــه 
گروه هــای  حــال  عیــن  در  و  اســت  کار  ســر  بــر  حاکــم 
جنبه هــای  نماینــده  کــه  دارنــد  وجــود  هــم  نخبــه ای 
خــاص منافــع آن طبقــه هســتند؛ جوامعــی کــه در آن هــا 
نخبــه  گــروه  یــک  ولــی  نــدارد،  وجــود  طبقــه حاکمــه ای 
سیاســی هســت کــه قــدرت خــود را، نــه بــر مالکیــت و 
میراث بــری ثــروت، بلکــه بــر پایــه کنتــرل امــور اجرایــی 
و  اســت؛  ســاخته  اســتوار  نظامــی  نیــروی  پایــه  بــر  یــا 
نخبــه  گروه هــای  زیــادی  تعــداد  آن هــا  در  کــه  جوامعــی 
گــروه  نمی تــوان در میــان آن هــا  ابــداً  کــه  وجــود دارنــد 
خانواده هــای  و  افــراد  از  متشــکل  پایــه ای  و  منســجم 

کــرد. پیــدا  را  ثروتمنــد 
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Interpretation(n.): The act or result of ex-
plaining or interpreting something: the way 
something is explained or understood.
While encountering different works of art 
(including literature, painting, music, cin-
ema, etc.), we often strive to understand 
something from them, i.e., interpret. But 
the question is whether the understanding 
is correct, or say, close to what the artist 
wanted to suggest. Surprisingly, according 
to Barthes and Foucault, there are infinite 
correct understandings. In Barthes’ Death 
of the Author, as the name suggests, he 
states that the artist (in the case of litera-
ture, the author) is entirely absent, and “the 
reader can choose whatever paths he/she 
wants” to make an interpretation. Foucault, 
also in favor of the idea, chooses quite the 
same approach in what is an author?  He 
believes that while creating a work of art, 
an artist may go through different cultur-
al, social, and religious phases. Thus, they 
might include some elements different from 
their perspective (intention) or other works. 
Therefore, the meaning behind the work can 
be “remade” by the audience based only and 
only on the internal factors (the text’s ele-
ments such as allusions, metaphors, etc.), 
and the author plays a limited, if not trivial, 
role in reader’s interpretation of the liter-
ary work. Thereby, (1) there are unlimited 
correct interpretations in a work of art, and 
(2) the author is sent to the place of Hades, 
and the reader is, freely, able to make any 
interpretation of a literary text while sitting 
beside Zeus, having grapes. 
This, at least to me, does not make any 
sense. Firstly, based on this approach, there 
is absolutely no difference between a casu-

“I do not quite fancy what you gentlemen are 
proposing.” Lord Chancellor said furiously. 
In sheer bewilderment, all eyes turned to-
wards his mouth. The old Archbishop was 
the first one to protest, “My dear lord, I 
cannot believe my ears! Do you…” but Lord 
Chancellor couldn’t hear him. “For years, 
we have been oppressing our people. Heavy 
taxes, poor living conditions, and merciless 
surveillance, and now we are banishing them 
from the little delights they take in their an-
nual traditions. Do we not fear God’s wrath, 
or at least that of those poor folks? My good 
lords, to pass this new law will bring nothing 
upon us but being overthrown.”
His Majesty was silent and looked calm, but 
any experienced spectator who chanced to 
catch a glimpse of his gaze could tell that a 
hurricane was coming. A few moments of si-
lence had passed when Lord Share began, “I 
could not agree more with Lord Chancellor. 
I also believe that it is time to make sweep-
ing changes in our economic system. My sug-
gestion is that…” he was interrupted by Lord 
Wealth. “Before you continue bragging about 
your noble doctrines, dear lord, I would like 
to remind you of the disastrous consequenc-
es they have had on the eastern regions of 
Nihitsch, where they have been tested over 
the past few years. Your claims about “equal-
ity” are nothing but guises to lure people into 
serving the rich, to keep them delusional and 
fatten your own bellies.” With utter spite, 
Lord Share said, “Says the man who has the 
smallest one in the whole Counsel.” Looking 
at Lord Wealth’s huge stomach.  
“My good lords!” Lord Chancellor said, “Are 
we here to eradicate each other or the prob-
lems of the kingdom? It is in everyone’s best 
interest that….” His Majesty’s voice was fi-
nally heard. “Everyone’s best interest?” Once 

al reader and an incisive critic. Like a critic 
who has dedicated most of his life to review-
ing works of art and collected comprehen-
sive knowledge about history, philosophy, 
religion, psychology, etc. in order to form a 
stronger and more precise opinion about a 
piece of art, the casual reader, whose only 
“mental activity” is to read best-selling and 
commercial fictions once a year, possesses, 
in Barthes and Foucault’s opinion, the equal 
right to make a “correct” interpretation. 
Secondly, it is difficult, if not impossible, to 
make a correct interpretation based solely 
on the internal factors since “a work of art, 
unlike other natural objects, is created by a 
specific person in a specific time,” as Ann 
Sheppard, professor of Ancient Philosophy 
at Royal Holloway, writes in Aesthetics, An 
Introduction to the Philosophy of Art. Thus, 
achieving an accurate understanding of a 
work of art requires acknowledging and ex-
ploring external factors such as other works 
in the same genre, other works of the artist, 
primary audience’s expectation, and last but 
not least, the artist’s intention(s). I will be 
discussing the latter in more detail by pro-
viding a couple of examples. 
Many experts consider Bram Stoker’s Drac-
ula a – second-rate – classic. On the one 
hand, some critics believe that Count Drac-
ula is nothing but a fictional character; a 
mythical creature, which many in that time 
(the late 1800s) thought to have existed and 
lived among them mysteriously, consumed 
the virgins’ blood, and hated garlic. Also, 
they believe that the whole story is mytho-
logical and apocryphal. Some critics (mainly 
under the influence of socialistic ideas), on 
the other hand, are under the impression 
that Count Dracula is a representation of 

again, petrifying silence ruled over The Royal 
Counsel. “I indeed admire your audacity, my 
good advisor. It has always served our king-
dom very well. But is this you from whom I 
hear such terms? For a moment, your voice 
sounded exactly like that of my traitor wife in 
my ears. Are you longing for a journey into 
the depths of inferno and becoming her new 
groom?”

“Your Majesty, I did not mean to….”
“Let us not forget,” he stormed, “that every-
one’s best and worst interests lie in what I de-
sire. I am not merely your ruler, but the very 
God whose mighty wrath you all shall fear, 
the one this old hack (pointing to The Arch-
bishop) and his ancestors have been com-
manding people to worship for centuries. I 
have never been born, nor will I ever die. At 
the beginning of each generation, the sacred 
soul is breathed into new flesh. I am what is 
above and below, inside and out, present but 
never absent; I am The Overlord!”

Lord Chancellor felt crushed to the bones. 
Nonetheless, that same look of invincible 
determination shone in his eyes once again.
“The law will be passed, and all the tradi-
tional harvest celebrations will be abolished 
henceforth. Meeting adjourned.” 
Coming out, Lord Chancellor saw The Prince 
await him. Before he could say a word, his 
godfather said, “the time has come.”

“But I’m here to inquire about your daugh-
ter.”
“You must wait. All that matters now is our 
preparation.”
“But it’s been seven years now.”
“You must wait.” Lord Chancellor left The 
Prince in indescribable disappointment. 
Nothing did either of them know about the 
twin sister who, behind a stone pillar a few 
paces away, was eavesdropping on them.
Disguised as an ordinary merchant, Lord 
Chancellor went to the same house where he 
had left his butler and The Son, this time to 

find neither of them there. Upon a piece of 
paper, he wrote:
‘tis the time for the nocturnal ones to scorch 
the blackened sky.
He whistled, and a raven came sitting upon 
his forearm. He tied the folded sheet to 
the black creature’s left tarsus. It spread its 
mighty wings and flew away. 
On a barren plain, where once roses and dai-
sies used to grow, The Son and The Beauty 
were walking next to each other. None was 
looking at the other, both preserving a bash-
ful distance. Desperate to break the deafen-
ing silence, The Son, still not looking at his 
companion, as if talking to the dust beneath 
his feet, said, “Pray to tell me about the 
twins’ story, my lady.”
“My mother died a few days following my 
birth,” she began “her Majesty The Queen 
nourished me like her own child, her blood 
children being all of seven months older than 
me. Some years later, having grown weary of 
His Majesty’s obstinacy (for she had the pur-
est spirit I have ever seen among humans), 
she secretly endeavored to turn all the king-
dom’s noblemen against her husband so as 
to redeem this land from his animosity. The 
Black Sword found out about their intention 
and, commanded by His Majesty, slaugh-
tered them all. That is how The Order of The 
Eye was founded”.
The Son, as if petrified by another recurring 
nightmare, shuddered.
The Beauty went on, “His Majesty wanted 
to kill his son as well, believing that all little 
boys grow up to be mirrors reflecting their 
mothers’ deeds. My father dissuaded him 
and promised that he would raise The Prince 
to become a loyal soldier of Nihitsch”.
Before he could think of a way to react, a 
reverberating sound made them both look 
upwards. An uncountable number of ravens 
were spiraling all over their heads. It was the 
time to scorch the blackened sky.

high-class and aristocratic society, who con-
sumes middle-class’ blood. It symbolically 
suggests that the rich are getting richer by 
making the poor poorer. Plus, they think 
that the whole story has plausible scenarios 
that relate to social situations. There are not 
enough clues in the story to reject one idea 
or accept the other. Therefore, here the art-
ist’s intention(s) is accessible. John William 
Polidori’s The Vampyre and Sheridan La 
Fenu’s Carmilla, both vampire-themed and 
purely fictional, “impressed young Stoker, 
we can have no doubt.” writes A. N. Wilson, 
English writer and newspaper columnist 
known for his critical biographies in the 
book’s introduction. It has also been said 
that Bram Stoker has been probing into the 
matter for years. Thereby, he most probably 
wanted to write a horror-gothic story about 
vampires, and again most likely, there were 
not any socialistic ideas involved in the pro-
cess of creation. 
In that case, providing the presence and 
availability of the author’s intention(s), we 
can come to a more valid conclusion about 
the literary text’s meaning(s). Though, as 
I mentioned above, there are three more 
factors to consider. For example, Kathleen 
Raine, the British poet, critic, and scholar, 
believes that the tiger in William Blake’s 
The Tyger is “a symbol of the spirit of an-
ti-rivalism and plunder”. In contrast, E. D. 
Hirsch, the American educator, literary crit-
ic, and theorist of education, believes that 
Blake is indeed “adoring the tiger’s piety”. 
One uses Blake’s other works and the oth-
er, in addition to this, uses Blake’s notes to 
back up his statement. At last, both interpre-
tations become valid and reasonable. 
On the whole, it is possible to acquire a 

rather precise understanding of a piece of 
art (in this case, a literary text). Besides, as 
described above, at least two correct inter-
pretations exist if we take both internal (the 
text) and external (the author) factors under 
advisement.
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