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ازدحامِ خالیِ اندوه...
بازگویِی تجربه ای فردی از احساسی همگانی

صفحه 4صفحه 2

صفحه 5

به مناسبِت بزرگ داشت فردوسی؛

مروری بر اندوه   های مستطیلِ سبز؛
مخرجِ مشترکانعکاسِ سوگ

خنیاگرِ اساطیرِ ایرانی

بســیاری از فالســفه وجــه ممیــزه ی اصلــی انســان از دیگــر 
او  آگاهانــه ی  و  فعــال  عواطــف  در  را  زنــده  موجــودات 
دانســته اند. هــر  انســانی در طــول عمــر و در طــول زندگــی 
روزمــره، فــراز و فرود هــای فراوانــی را در احساســات خــود 
آرامــش،  و  خشــم  انــدوه،  و  شــادمانی  می کنــد؛  تجربــه 

دارنــد. هــم حضــور  کنــار  در  همگــی 
احساســات  در  پویایــی  وجــود  انسان شناســان،  از  برخــی 
را نشــانی از ســالمت انســان دانســته اند. بــه بیــاِن دیگــر، 
همیشــه  یــا  شادمانی ســت،  حالــت  در  همــواره  کــه  کســی 
می بــرد،  ســر  بــه  عاطفــی  لحــاظ  بــه  ثابتــی  وضعیــت  در 
مــردم  عمــوم  بــرای  امــا  نمی شــود.  شــمرده  متعــادل 
دل خــواه  دیگــر  برخــی  و  مطلوب ترنــد  احساســات  برخــی 
انــدوه،  و  اســت  مطلــوب  حالــت  شــادمانی  مثــالً  نیســتند. 
بایــد دیــد چنیــن  امــا  وضعیتــی مرضــی شــمرده می شــود؛ 
روزمــره ی  زندگــی  در  پیامدهایــی  چــه  انــدوه  از  برداشــتی 
انــدوه را  مــا می توانــد داشــته باشــد. کســانی کــه هرگونــه 
اندوه نــاک  کــه  موقعیت هایــی  از  می شــمارند،  نامطلــوب 
کــه  وضعیت هایــی  و  ماجراهــا  بــه  می گریزنــد.  اســت، 
را  خــود  چشــم  ناگزیــر  و  نمی پردازنــد  اســت،  غم نــاک 
واقعیــت  می بندنــد.  جهــان  ایــن  واقعیت هــای  روی  بــه 
سرشــار  کــه  می کنیــم  زندگــی  جهانــی  در  کــه  اســت  ایــن 
بشری ســت.  و  طبیعــی  فجایــع  و  غم نــاک  رخدادهــای  از 
بنگریــم،  امــروز  جهــان  بــه  انســانی  معیارهــای  بــا  اگــر 

می بینیــم. فــراوان  بی عدالتی هــای  و  ناراســتی ها 
دشــواری های  و  مظالــم  بــه  تنهــا  جهــان  ایــن  انــدوهِ  امــا 
وجــودی  اندوهــی  بلکــه  نمی گــردد؛  بــاز  انســان ها  زندگــی 
انســان  این کــه  دارد؛  وجــود  انســان  زندگــی  در  و عمیق تــر 
انــدک  نــدارد و فرصــت  آمــدن و رفتــِن خــود اختیــاری  در 

می دهــد. هــدر  بــه  بســیار  را  حیــات 
شــادمانی  جســت وجوی  می رســد  نظــر  بــه  همــه  ایــن  بــا 
آســان  ایــن جهــان  در  فراســت  بــا  و  تیزبیــن  انســاِن  بــرای 
انــدوه  بــا واقعیت هــا و کالبدشــکافِی  نیســت. مواجه شــدن 
شــمار  بــه  انســان  بــرای  فضیلتــی  خــود  می رســد  نظــر  بــه 

ــد. آی
خــود  خــودِی  بــه  انــدوه  بــر  شــادمانی  ترجیــِح  چــه  اگــر 
می توانــد  ترجیــح  ایــن  در  افــراط  امــا  نیســت،  نا مطلــوب 
انســان  مســئولیت گریزِی  و  ســطحی نگری  بــرای  را  راه 
و  شــناخت  از  برخاســته  کــه  اندوهــی  به واقــع  کنــد.  بــاز 
شــادمانِی  از  بیش تــر  بســیار  باشــد،  مســئولیت پذیری 
روانــی  ارتقــاء  بــرای  را  راه  می توانــد  بی تفاوتــی  از  حاصــل 

کنــد. بــاز  انســان 
غــرق  خــود  انــدوه  در  انســان ها  گاهــی  دیگــر،  ســوی  از 
پیــدا  مطلوبیــت  آن هــا  بــرای  انــدوه  نفــس  یــا  می شــوند، 
صرفــاً  انــدوه  مــا  اســتدالِل  در  حالی کــه  در  می کنــد؛ 
مطلوبیتــی  خــود  خــودِی  بــه  و  اســت  شــناخت  ماحصــل 

نــدارد.
کســانی کــه در انــدوه خــود غــرق می شــوند، همــان کســانی 
را  آگاهی بخشــی  و  آگاهی یابــی  مســئولیت  کــه  هســتند 
نظــر می رســد  بــه  کــه  همــان فضیلتــی  فرامــوش می کننــد. 
کــه  اندوهــی  زندگی ســت.  در  انســان  کلیــدی  وظیفــه ی 
دســتاوردی  و  نینجامــد  تحــول  بــه  نباشــد،  رهایی بخــش 

نــدارد. فضیلتــی  هیــچ  باشــد،  نداشــته  بشــر  بــرای 
بتوانــد  مــی رود  توقــع  انســان  از  این کــه  آخــر  نکتــه ی 
حداقــل تــا حــدی احساســات خــود را کنتــرل کنــد؛ بــه ایــن 
ــدوه را مدیریــت  ــد حــال شــادمانی و حــال ان معنی کــه بتوان
کنــد. بــه بیــان دیگــر انســان، اســیر عواطــف خــود نباشــد و 
ــد  ــر حــال عاطفــی خــود آگاهــی داشــته باشــد. حتــی بتوان ب
وضعیتــی  چنیــن  در  دهــد.  تغییــر  را  خــود  عاطفــی  حــال 
و  دارد  خــود  احــوال  بــر  واقعــی  مدیریتــی  آگاه  انســان 
اثــر رخدادهــای بیرونــی یــا  بــر  ادراک می کنــد کــه چگونــه 

می شــوند. تحریــک  او  عواطــف  درونــی،  تحــوالت 
البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه عواطــف تنهــا بازیچــه ای 
عواطــف  بلکــه  باشــند؛  انســان  عقالنیــت  و  آگاهــی  بــرای 
آن  حاصــل  تــا  می آینــد  انســانی  آگاهــِی  کمــک  بــه  خــود 

باشــد. انســان  اجتماعــی  و  روانــی  ارتقــاء 
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زندگی ما چطور و چگونه به غم، رنج و سوگ نیاز دارد؟

اندوهِ زیسته...



موضــوع خودکشــی بــه عنــوان یــک اختــالل روحی-روانــی کــه باعــث برانگیختــن عواطــف بــه نفــع یــا علیــه اقــدام کننــده می شــود و بــه نظــر می رســد 
کــه می توانــد همچــون یــک معظــل اجتماعــی بیــان شــود.

پدیــده خودکشــی یکــی از آســیب هــای اجتماعــی رو بــه پیشــرفت اســت کــه بــر اســاس یافتــه هــای تحقیقــی شــاخص هــای متفاوتــی نظیــر مســائل 
سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، اختــالالت روحــی و روانــی، ارتباطــات خانوادگــی و مســایل عاطفــی در ایجــاد یــا تشــدید آن نقــش دارد.

همانطــور کــه آمارهــا نشــان می دهــد، اختالفــات خانوادگــی، احســاس بــی هویتــی، بــی معنایــی در زندگــی، احســاس یــاس، اختــالالت روانپزشــکی، 
شکســت هــای عاطفــی و مســایل اقتصــادی و اجتماعــی، و حتــی تعارضــات در هویــت جنســی از مهمتریــن علــت هــای ایــن پدیــده بــه حســاب 

مــی آیــد.
ادامه ی خبر را می توانید از طریق اسکِن کیوآر کد درج شده، مطالعه کنید.

راه کارهای کارآمد برای پیش گیری از خودکشی
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روانشنـــاسی

اثــر  بــر  را  مــادر  کــه  ماهی ســت  چنــد  رامیــن  و  مــن 
دســت  از  نــوروزی  مســافرِت  در  وحشــت ناک  تصادفــی 
داده ایــم. زمانــی کــه خبــر تصــادف مــادر را می خواســتند 
یــک تصــادف جزئــی  ابتــدا گفتنــد  اعــالم کننــد؛  بــه مــا 
بــوده، امــا خــود را بــه بیمارســتان برســانید تــا مادرتــان را 
زیــارت کنیــد«. مــن از نوجوانــی ام بــه خاطــر دارم کــه هــر 
زمــان می خواســتند خبــر مــرگ عزیــزی را اطــالع دهنــد، 
به طــور  ســپس  و  نشــده  چیــزی  می گفتنــد  او  بــه  ابتــدا 
تدریجــی بازمانــدگان را بــا حادثــه ی هولناکــی کــه اتفــاق 
ایــن  بــرای  افتــاده روبــه رو می کردنــد. ناگفتــه نمانــد کــه 
مواقــع دمنــوش گل گاو زبــان بــه خــوردِ افــراد داغ دیــده ی 
ــا آمــاده ی شــنیدن تمامــِی  ــد ت ــر از  همه جــا می دهن بی خب

ماجــرا شــوند.
کــه خبــر  ابتــدا  را خیلــی دوســت داشــت.  مــادر  رامیــن 
در  کــه  مادربــزرگ  رســاندند،  او  گــوش  بــه  را  تصــادف 
و  خورانــده  دم نــوش  او  بــه  داشــت،  ســکونت  او  منــزل 
ــه ســمت بیمارســتان  ــوه ی خــود، ب ــه ن ــداری ب در حــال دل
نفســی  گریــه وزاری  شــدت  از  مــن  بودنــد.  شــده  راهــی 
ــود.  ــاه و شــوک آور ب ــر ســریع، کوت ــود. خب ــده ب ــم نمان برای
تلفــن زنــگ می زنــد و شــما یــک فــرد عزیــز را از دســت 
بــه  رامیــن  می افتــد؟  اتفاقــی  چــه  این جــا  در  داده ایــد!  
واســطه ی مــرد بــودن و نوشــیدن دم نــوش، بــه ظاهــر آرام 
اســت و بی صــدا؛ امــا مــن در حــاِل اشــک و داد و بیــداد. 
این کــه  از  عصبانــی  هــردو  بودیــم.  شــده  شــوکه  هــردو 
دنیــا خشــم خــود را نــازل می کنــد و مــا انســان های فانــی 

نمی آیــد. بــر  دســت مان  از  کاری 
ولــی روز ســوم مــادر رســید. مــن مــدام بــا خــود کلنجــار 
را  مســافرت  جلــوی  تمــاس  یــک  بــا  اگــر  کــه  می رفتــم 
می گرفتــم، االن مــادر زنــده بــود؛ ای کاش هایــی کــه همــه ی 
ــم.  ــه خــود می گویی ــوار ب ــاِق ناگ ــک اتف ــوع ی ــا بعــد از وق م
امــا چــه کنیــم کــه در حــد ای کاش باقــی می ماننــد. مــن 
ناراحتــی داشــتم. محــل  بــودم. احســاِس غــم و  عــزادار 
را  مشــکی پوش  مــِن  و  می گفتنــد  تســلیت  همــه  کار 
جــاری  لب هایــم  بــر  لبخنــد  مدتی ســت   کــه  می دیدنــد 
بــا  کــرده،  شــرکت  معلــم  روز  مراســم  در  امــا  نمی شــود؛ 

عرصــه ی  در  کــه  مفاهیمی ســت  از  یکــی   )mourning( ســوگ 
روان شناســی و مســائل روزمــره به وفــور بــا آن مواجــه می شــویم. ســوگ 
در لغــت بــه معنــای غــم، انــدوه، ماتــم و مصیبتی ســت کــه اغلــب در 
ــِف مطرح شــده  ــر تعاری ــه می شــود. بنا ب ــا »نوعــی مــرگ« تجرب مواجهــه ب
کــه  عواطفی ســت  و  احساســات  معنــای  بــه  ســوگ  روان شناســی،  در 
افــراد پــس از از دســت دادن یــک شــخص، یــک شــیء و حتــی یــک 
شــیوه ی تفکــر تجربــه می کننــد. بــه عبــارت دیگــر احساســاتی کــه افــراد 
پــس از هــر نــوع فقــدان تجربــه می کننــد، ســوگ تلقــی می شــود، کــه 

اغلــب ایــن احساســات در بــازه ی 6-3 ماهــه بــه طــول می انجامــد.
به شــمار  مــرگ  نوعــی  فقــدان،  هرگونــه  روان شــناختی  مفاهیــم  در 
برابــر  واکنــش هیجانــی در  تعاریــف ســوگ،  ایــن  اســاس  بــر  می آیــد؛ 
مــرگ اســت، امــا بــا ایــن تفــاوت کــه برداشــت مــا از واژه ی »مــرگ« تنهــا 
فــوت یــک شــخص نیســت؛ بلکــه انــواع مختلــف فقــدان، از جملــه از  
از خانــواده  دور شــدن  از دســت دادن شــغل،  رابطــه،  یــک  بین رفتــن 
معنــوی،  یــا  مــادی  ارزش  بــا  شــیء  یــک  دســت دادن  از  دوســتان،  و 
تعاریــف  بنابــر  ذهنی ســت.  فانتــزِی  یــک  دســت دادن  از  حتــی  یــا 
صاحب نظران،به طــور طبیعــی در تمامــِی روابــط انســان بــا اطرافیــان، 
اشــیاء و اُبژه ها)اشــیاء یــا اشــخاصی کــه فــرد نســبت بــه آن هــا احســاس 
عشــق یــا تنفــر دارد(،ارتباطــی ســالم بیــن ادراک و بازنمایــی فــرد وجــود 
بازنمایــی  و  ادراک  بیــن  کــه  می افتــد  اتفــاق  زمانــی  ســوگ  امــا  دارد؛ 
فــرد از یــک شــخص یــا یــک شــیء شــکافی ایجــاد شــود. هنگامی کــه 
ایــن شــکاف توســط فــرد تجربــه می شــود، وی احســاِس شــکنندگی و 
در خصــوص روابــط عاطفــی، احســاس رهاشــدگی را تجربــه خواهــد 
کــرد. در ایــن دوره، فــردِ ســوگ وار را می تــوان ماننــد فــردی رهاشــده در 
تاریکــِی مطلــق فــرض کــرد کــه هیــچ نــور و روشــنایی جهــت پیــدا کــردن 
کورمــال مجبــور  کورمــال  و  تنهایــی  بــه  وی  و  نــدارد  وجــود  مســیرش 
تــرس،  ماننــد  احساســاتی  فــرد  حیــن  ایــن  در  مسیریابی ســت؛  بــه 

رهاشــدگی، انــدوه و حســرت را تجربــه خواهــد کــرد.
منفــی  احساســات  تجربــه ی  به دلیــل  افــراد  از  بســیاری  عالوه بر ایــن، 
و  انگاشــته  یکســان  افســردگی  بــا  را  ســوگ واری  ســوگ،  فراینــد  در 

و  می بــارد  غــم  بــاران  کــه  جایــی  امیــد،  جــاِن  لحظــات  واپســین  در 
ــر  ــدوه را آرام آرام ب ــه میــدان می گــذارد، ســوگ رخــت ان مــرگ قــدم ب

می کشــد. آدمــی  تــِن 
انــدوه، واژه ای ســت کــه از دیربــاز بــا احــواالِت آدمــی عجیــن  شــده و در 
قلــب و جــان انســان ریشــه دوانــده. شــاید هــم بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه انســان بــدو تولــدش را بــا گریــه آغــاز می کنــد و گویــی غــم از آغــاز 

زندگــی، فریــاد حیــات آدمی ســت.
ســوگ، انــدوه، فقــدان و ناراحتــی احساســاتی هســتند کــه در تمــام 
عمــر بــا ســوءظن مواجه انــد و ایــن در حالی ســت کــه بقــا بــدون هــر 

یــک از ایــن احساســات دشــوار و گاه ناممکــن اســت.
مراحــل  راس«  کوبلــر  »الیزابــت  نــام  بــه  روان پزشــکی   ۱۹۶۹ ســال 
بــرای  تعمیــم  قابــل  مراحــل  ایــن  کــرد .  مطــرح  را  ســوگ  پنج گانــه ی 
حتــی  و  عزیــزان  مــرگ  عاطفــی،  شکســت  ماننــد  فقــدان  انــواع 

اســت. نیــز  زندگی مــان  کوچــک  کمبود هــای 
و  دفاعــی  کار  و  ســاز  انــکار،  اســت.  انــکار  ســوگ،  مرحلــه ی  اولیــن 
درونی ســت کــه در آن افــکار، احساســات، اعمــال و وقایــع دردنــاک و 
ــده انگاشــته می شــوند.  ــدن از خــود آگاه، نادی ــرون ران ــا بی ــه ب ناپذیرفت
معمــوال بــا ایــن تصــور کــه »ایــن اتفــاق نمی توانــد بــرای مــن افتــاده 

ادامــه می یابــد. باشــد«؛ 
در  می رســد.  عصبانیــت  و  خشــم  بــه  نوبــت  انــکار،  از  بعــد 

می گردیــم.  اتفــاق  مقصــر  دنبــال  بــه  بیش تــر  مرحلــه  ایــن 
و  کوتاهــی  از  می کنیــم،  خشــم  احســاس  بعضی اوقــات 
ــِج  ــِی  فقــدان و رن بی مســئولیتِی دیگــران و آن هــا را مقصــر اصل

ــه  ــی هســتید از این ک ــی عصبان ــه طــور کل ــم. ب درونی مــان می دانی
اســت؟ مقصــر  کســی  چــه  و  افتــاد؟  اتفــاق  ایــن  چــرا 

مرحلــه ی بعــد، چانه زنی ســت. در ایــن مرحلــه بــه دنبــال 
بهانــه و راه فــرار از احساســات درونی مــان می رویــم 

و بــا وعــده  و وعیدهــای گوناگــون بــه دنبــال آرامــش 
و  وعــده  ایــن  می گردیــم.  زندگی مــان  گمشــده ی 

وعیدهــا از ایــن حــرف کــه »اگــر اگــر ایــن اتفــاق 

غالبــاً ادراكات نادرســتی وجــود دارد كــه عمــالً می تواننــد 
تأخیــر  بــا  پنهــان  به طــور  را  رشــد  و  بهبــودی  جريــان 
نزديــكان  و  دوســتان  مثــال  عنــوان  بــه  ســازند.  روبــه رو 
ممكــن اســت بــا بيــان جمالتــی چــون »شــما بايــد قــوی 
دهيــد«،  ادامــه  خــود  زندگــی  بــه  بايــد  »شـــما  باشــيد«، 
ــج نمی كشــد« و... ســعی  ــه ديگــر رن »چــه خــوب اســت ك
ــی ممکــن  ــته باشــند. حت ــدگان داشـ ــردِن بازمان در آرام ک
دمنــوش  انــدازه  ی  از  بیــش  مصــرف  بــه  را  شــما  اســت 
و  جمــالت  اين گونــه  گفتــِن  کننــد!  دعــوت  زبــان  گل گاو 
گوينــده  بــراي  اســت  ممكــن  انــکار  و  پنهــان  رفتارهــای 
نــدرت  بــه  امــا  باشــد،  راحــت 
فــرد  بــرای 

بچه هــا بــه جشــنی کــه بــرای معلم شــان برپــا کــرده بودنــد 
بــا روی نســبتا گشــاده  ای حاضــر شــده و کم کــم بــا دیــدن 
ایــن بچه هــا دانســتم زندگــی بــا وجــود از دســت دادن ها 
هنــوز جاری ســت؛ مــادر شــاید حضــور فیزیکــی نداشــته 

باشــد، امــا در قلــب مــن در جریــان اســت. 
بــرای رامیــن چــه اتفاقــی افتاد؟ 

هنــوز  او  می شــویم.  نزدیــک  مــادر  ســالگرد  بــه  اکنــون 
بــاور  را  مــادر  مــرِگ  هنــوز  اســت.  انــدوه  و  غــم  درگیــر 
ایجــاد  کار  محــل  در  کــه  مشــکالتی  علــت  بــه  نــدارد. 
بــه  خــود  منــزل  اتــاق  در  اســت.  شــده  اخــراج  کــرده، 
»مــادر  می گویــد  گاهــی  از  هــر  و  می کنــد  ســیر  تنهایــی 
ــردد...  ــازار و برمی گ ــا ب ــه ت همین جاســت!«، »او فقــط رفت
.« دوبــاره مدتــی بعــد خشــمگین شــده و زمیــن و زمــان 
و  بســته  محکــم  را  اتــاق  درب  می گیــرد،  فحــش  بــه  را 
به ســوی تاریکــِی اتــاق مــی رود. آیــا رامیــن بــه  ایــن خاطــر 
و  غــم  ســردکننده ی  دم نــوش  ابتدایــی  روزهــای  در  کــه 

انــدوه را مصــرف کــرده، اکنــون دیگــر اثــر آن را دیگــر 
اثراتــی  شــاید  گاوزبــان  گل  نمی بینــد؟ 

ــه طوالنی مــدت! داشــته باشــد، امــا ن
مشــکل چــه بود؟ 

بــه  او  می گوینــد  روانشــناس ها 
اســت.  شــده  دچــار  اختاللــی 

طوالنی مــدت.  ســوِگ  اختــالِل 
الیزابــت  پروفســور  می گوینــد 
عــزاداری  بــرای  گفتــه  راس  کوبلــر 
انــکار،  و  شــوک  مرحلــه ی  پنــج 
و  افســردگی  چانه زنــی،  خشــم، 
ــد طــی شــود  ــرش بای درنهایــت پذی

بــا  و در هــر مرحلــه اگــر بمانیــم 
نــرم  دســت وپنجه  مشــکالتی 
آخــر  مرحلــه  بــه  و  می کنیــم 

رســید. نخواهیــم 
ســوگ  اختــال  از  امــا 

می گویــد؟  چــه  طوالنی مــدت 
جامعــه  در  ســوگ  بــا  ارتبــاط  در 

ــرد  ــه ف ــه احساســاتی ک ــا این ک ــل نیســتند؛ کم ــن دو قائ ــن ای ــی بی تفاوت
افســرده  فــردِ  بــا احساســات  در دوره ی ســوگ تجربــه می کنــد کامــال 
متفــاوت اســت. در دوره ی ســوگ افــراد احساســاتی ماننــد حســرت، 
انــدوه و دلتنگــی بــرای یــک فــرد یــا یــک شــیء را تجربــه می کننــد، امــا 
در افســردگی افــراد دارای ویژگی هایــی چــون خلــق پاییــن، خســتگی، 
افــراد  ســوگ  دوره ی  در  این حــال  بــا  هســتند.  و...  گوشــه گیری 

می گذراننــد. را  افســردگی  از  خفیفــی  دوره هــای  گاهی اوقــات 
بــه طــور کل، افــراد، تحــت تاثیــر علــل مختلــف از ســوگ واری اجتنــاب  
اســت.  متفــاوت  دیگــر  فــرد  بــه  فــردی  از  دالیــل  ایــن  کــه  می ورزنــد، 
ــد ســوگ واری،  ــودِن فراین ــرس از دردناک ب ــد از: ت عمــده آن هــا عبارت ان
تــرس از تجربــه ی احساســات منفــی، تظاهــر بــه قــوی بــودن، تــالش 
بــرای حفــظ عــزت نفــس، تــرس از تنهایــی، نداشــتن هــم راه و هــم دل 

. و... 
در ایــن میــان اختــالل خودشــیفتگی هــم باعــث اجتنــاب از ســوگ واری 
تحت عنــوان  مفهومــی  معتقد نــد  خودشــیفته  افــراد  چراکــه  می شــود؛ 
»از دســت دادن« وجــود نــدارد؛ بلکــه همــه چیــز »مصــرف« می شــود. 
کنش هایــی  و  انــدوه  و  غــم  ماننــد  احساســاتی  افــراد  هم چنیــن  ایــن 
خــود  ضعــف  نشــانه ی  را  و...  ناراحتــی  ابــراز  گریه کــردن،  چــون 
مــورد  زمــاِن  در  ســوگ واری نکردن  آن هــا  بــرای  واقــع  در  می داننــد. 
ــا در  ــر روی زخــم می گــذارد، ام ــرد ب ــه ف ــه مرهمی ســت ک ــه مثاب ــاز، ب نی
نهایــت ایــن زخــم بــه مرحلــه ای می رســد کــه هیچ مرهمــی پاســخ گوی  
ــر روی یــک  آن نیســت. همان طــور کــه مرهــم گذاشــتِن بیــش از حــد ب
زخــم منجــر بــه انــواع بیماری هــا خواهــد شــد، ســوگ واری نکــردن و 
پاییــن،  نفــس  عــزت  ماننــد  پیامدهایــی  منفــی،  احساســات  ســرکوب 
مختلــف  انــواع  فکــری،  وســواس های  انــواع  شــدید،  افســردگی 
بــر  در  را  و...  خــود  ســرزنش  گنــاه،  احســاس  اختــالالت  شــخصیتی، 

داشــت. خواهــد 
و  انســان ها  زندگــی  بــر  کرونــا  شــگرِف  تاثیــر  بــه  توجــه  بــا  امــروزه 
تجربــه ی مراحــِل ســوگ واری در نتیجــه ی آن، زمینــه ی انجــام بســیاری 
از مطالعــات جهــت بررســی ایــن پیامدهــا فراهــم آمــده اســت؛ از نتایــج 
و  ســوگ  عینی تــر  و  عمیق تــر  فهــم  جهــت  می تــوان  مطالعــات  ایــن 

بهــره جســت.  آن  پیامدهــای 

ــاد، مــن حتمــاً فــالن کار را انجــام مــی دادم« شــروع می شــود و  نمی افت
بــا وعده هــای بســیار بزرگ تــر و حســرت های بیش تــر پایــان می یابــد.
واهــی و  امیــدِ  انــدک  از مراحــِل قبــل کــه به دنبــال  از گذشــتن  بعــد 
بــه  می زنیــم،  چنــگ  دســتاویزی  هــر  بــه  باقی مانــده،  ریســمان های 
ایــن دلیــل کــه راه دیگــری بــرای رد کــردن و نادیــده انگاشــتِن ســوگ و 
ــم، دچــار غــم و افســردگی می شــویم.  ــدا نمی کنی ــان پی ــدوه درونی م ان
از آن چــه  ناتوان تــر  این کــه در حــال حاضــر  از  اندوهگیــن می شــویم 
کــه انتظــار داریــم، شــده ایم و بــه طــور قطــع در ایــن برهــه از زمــان 
روز  از  بیش تــر  روز  هــر  یــاس  و  برنمی آیــد  دســت مان  از  هیــچ کاری 

می کنــد. رخنــه  قلب مــان  در  قبــل 
بــه نقطــه  از تمامــی چهــار مرحلــه ی قبــل،  از گذشــت  باالخــره بعــد 
بــه  مرحلــه  ایــن  در  می رســیم.  فقــدان  بــا  آمــدن  کنــار  و  پذیــرش 
تثبیــِت  به دنبــال  و  نســبی دســت می یابیــم  درونــِی  و صلــح  آرامــش 
احساســات  بــار  از  کم شــدن  و  زمــان  گذشــت  بــا  می رویــم.  آرامــش 
ــاده ی گذشــت  ــد و آم ــان می تاب ــر قلب م ــدک ب ــی، شــادی اندک ان درون
در  زندگــی  احســاس  دوبــاره  و  می شــوید  اندوهگیــن  خاطــرات  از 

می کنــد. رخنــه  وجودمــان 
و   طبیعی ســت  فقــدان،  از  پــس  مراحــل  ایــن  از  یــک  هــر  تجربــه ی 
ایــن  توجــه  قابــل  نکتــه ی  می شــود.  حاصــل  زمــان  گــذر  در  بهبــود 
تجربه هــای  متفــاوت  شــخصیت های  کــه  اســت 
مراحــل  ایــن  گذرانــدِن  در  گوناگونــی 
بعضــی  اســت  ممکــن  و  دارنــد 
ایــن  پیوســته  طــور  بــه  افــراد 
نکننــد؛  طــی  را  مراحــل 
قطــع،  به طــورِ  امــا 
پیــروزی بــر فقــدان 
اتفــاق  لحظــه ای 
کــه  می افتــد 
تکه هــای  انســان 
جداشــده ی روح و روانــش 
را بــا عشــق و امیــد پیــدا کنــد و در 
کنــار هــم بگــذارد و آرام آرام از زیــرِ 

بیایــد. بیــرون  ســوگ  رخــِت 

ســـاير  شــد.  خواهنــد  مواقــع  مـــؤثر  و  مفيـــد  ســوگ وار 
باشــد  بــاور  ايــن  می توانــد  نادرســت  و  غلــط  ادراكات 
كــه فــرد نبايــد احساســات و عواطــف خــود را به جــز در 

دهــد! بــروز  ديگــر  جـــای  قبرســتان، 
مربــوط  واکنش هــای  اگــر  می گوینــد  روانشــناس ها 
روز  هــر  تقریبــا  روز،  اوقــات  اکثــر  در  ســوگ واری  بــه 
کــه  گفــت  می تــوان  دهــد،  روی  یک مــاه  حداقــل  بــرای 
مخصوصــاً  نیســت؛  به هنجــار  دیگــر  ســوگ واری  ایــن 
حداقــل  بزرگ ســاالن  بــرای  عزیــز  مــرگ  از  زمانی کــه 
مــاه گذشــته   6 نوجوانــان حداقــل  و  کــودکان  و  مــاه   12
در  وقفــه  بــا  شــدید  به صــورت  بازمانــده  فــرد  و  باشــد 
از  و  بپــردازد  متوفــی  فــرد  ســوگواری  بــه  زندگــی  امــور 
در  را  توجهــی  قابــل  اختــالل  یــا  پریشــانی  بالینــی،  نظــر 
عمل کــرد اجتماعــی، شــخصی یــا ســایر زمینه هــای مهــم 
زندگــی تجربــه کنــد. رامیــن بــه ایــن اختــالل دچــار شــده 
در  خــود  روان شــناس  راهنمایی هــای  بــا  اکنــون  و  بــود 

اســت.  گرفتــه  قــرار  درمــان  ســیر 
ســخن آخــر: نیــاز بــه یــک متخصــص حرفه ای

تشــخیص  بــرای  کــه  مالک هایــی  می توانیــد  شــما 
بــا  را  شــده  ذکــر  طوالنی مــدت  انــدوه  و  غــم  اختــالل 
شــرایطی،  در  انــدوه  و  غــم  هرچنــد  کنیــد؛  مــرور  خــود 
صحیــح  تشــخیص  ولــی  مــی رود،  شــمار  بــه  طبیعــی 
بررســی  بــه  نیــاز  طوالنی مــدت  ســوگ  اختــالل  از  آن 
از  یــا  شــما،  اگــر  لــذا  دارد.  ایــن حرفــه  متخصصیــِن 
از  می بریــد،  ســر  بــه  حالــت  ایــن  در  خــود  نزدیــکان 
را  درمــان  رونــد  فقــط  کــه  زبانــی  گل گاو  درمان هــای 
روان شــناس  بــه  حتمــا  و  بپرهیزیــد  می کننــد،  طوالنــی 

کنیــد. مراجعــه 

*در یادداشــتی کــه خواندیــد، از منابــع زیــر اســتفاده شــده اســت:
 1st ed.(.(  On Death and Dying  .)1969(  .Kubler-Ross, E

 .Routledge
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ــه  ــه ارائ ــر ب ــری خــود در توئیت فاطمــه محمــد بیگــی، عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی در حســاب کارب
گزارشــی از ســفر خــود بــه کشــور آذربایجــان جهــت شــرکت در مجمــع پارلمانــی ســازمان همــکاری اقتصــادی اکــو پرداخــت و نوشــت:
» در مجمــع پارلمانــی ســازمان همــکاری اقتصــادی اکــو)PAECO(در کشــور آذربایجــان، به عنــوان نماینــده ایــران در کمیتــه زنــان، جوانــان 
و امــور فرهنگــی، ضمــن اشــاره بــه موفقیت هــای بانــوان ایرانــی و نقــش بی بدیــل جوانــان درعرصه هــای مختلــف، آمادگــی ایــران بــرای 

گســترش همــکاری هــای فرهنگــی در منطقــه را اعــالم کــردم«.
ســومین نشســت ســاالنه مجمــع پارلمانــی ســازمان همــکاری اقتصــادی اکــو ۲۷ تــا ۲۸ اردیبهشــت مــاه در باکــو برگــزار شــد. ســازمان 
همــکاری اقتصــادی اکــو کــه در ســال ۱۹۸۵ میــالدی تأســیس شــد، یــک ســازمان منطقــه ای بیــن دولتــی اســت کــه هــدف آن ارتقــای 

توســعه اقتصــادی پایــدار بــرای کشــورهای عضــو خــود و کل منطقــه اســت.

میزبانی ایران از مجمع پارلمانی اکو در سال ۱۴۰۲

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و سوم/ نیمه دوم اردیبهشت  3۱۴۰۱
نگــــاهویژه

هــر وقــت کــه در برابــر واژه یــا حــِس انــدوه قــرار می گیــرم؛ 
تصویــر کُنــده پیــر بلوطــی را در ذهــن متصــور می شــوم 
کــه  حالــی  در  حــاال  و  ســوخته  روزهــا  و  ســاعت ها  کــه 
کامــال  درون  از  تیره تــر،  کمــی  تنهــا  ظاهــری اش  شــکل 
ــان بافت هــای  مضمحــل شــده؛ دود ســفید ســردی از می

ســابقش خــارج می شــود و بــه آســمان مــی رود.
ســفید  کشــیدگی  همیــن  ســرد،  و  ســفید  دود  همیــن 
رنگــی کــه پــس از فاجعــه -ســوختن- ایجــاد می شــود و 
منظــره را مختــل می کنــد؛ نمادین تریــن شــکِل انــدوه را 

در ذهــن مــن بــه تصویــر درمــی آورد!
کشــیدگی  شــبیه  انــدوه...  حــروف  کشــیدگی  حتــی 
همیــن دود ســفید رنگ اســت! دودی کــه منشــاش کامــال 
تــا  کــه  نیســت  معلــوم  دنبالــه اش  امــا  اســت،  مشــخص 

کــدام ماجــرا درمــی آورد؟ از  و ســر  دارد  امتــداد  کجــا 
همیــن  بــر  ســوار  انــدوه،  از  مــن  شــخصِی  تجربــه ی 
تصویــر اســت. ناامیــدی و حســرت و زمین گیــری، پــس 
 . امتنــاع...  غیرقابــل  و  مــداوم  ســوختن  و  جنگیــدن  از 
اســتیصال پــس از مقاومــت، ناچــاری پــس از شکســت 
گرمــای  و  ســوزش  حــس  و  دادن  تلفــات  و  خــوردن 
انســانی  صــورت  روی  جاری نشــده  اشــک  ناخواســته ی 
کــه بایــد فاصلــه ی برزخــی تــا بــرزخ دیگــر را بــا نهایــت 

کنــد. طــی  ســرعت 
بــه کنــده ی پیــر بلــوط برگردیــم و کمــی دقیق تــر در مثــل 
مناقشــه کنیــم! شــاید حســِن بــزرِگ انــدوه بــرای مــن در 
در  مفهــوم،  ایــن   بــا  مختلفــم  مواجه هــای  و  تجربیــات 
بخشــی از توصیــف اولیــه ی معنــای انــدوه، قابــل تشــریح 
ســوخته،  ســاعت ها  کــه  بلوطــی  کنــده  مثــال  در  باشــد. 
ذاتــی  تغییــر  و علی رغــم  بــود  کنــده حفــظ شــده  شــکل 
در مفهــوم آن، الیــه ی بیرونــی، حــال و حالتــش را حفــظ 

کــرده بــود.
وقتــی کــه خــط ســفید بــه آســمان مــی رود و دودِ انــدوه 
را  ایــن خــط  کــه می خواهــد  ذهنــی  روی  کــش می آیــد، 
ــه ی  ــاورد؛ تجرب ــای مســیر دربی ــد و ســر از انته ــال کن دنب
آخریــن  می گویــد:  انــدوه  بــا  مواجهــه  در  مــن  زیســته 
فرصــت بــرای تغییــر نــگاه و حفــظ حداقلــی از مفهــومِ از 

بــود. دســترس خواهــد  در  دســت رفته، 
داشــته اید؛  دوســت  را  چیــزی  یــا  کســی  کنیــد  تصــور 
تــا  را  خودتــان  یــا  و  زده ایــد  گــره  او  بــه  را  رویاهای تــان 
کرده ایــد.  تصــور  مضمــون  و  مفهــوم  آن  در  ســال ها 

رفتــه  بابــا  تیــر.  اواخــر  اســت؛  تابســتان  پنج ســاله ام. 
ــه ی یــک  ــدم باشــد. در میان ــد در تول ــت و نمی توان ماموری
برده ایــم  را  کیــک  تابســتانی،  گــرمِ  کالفه کننــده ی  عصــرِ 
ــه طــرز دل گیــری  وســط حیــاط و خامه هــای صورتــی اش ب
کرده ایــم.  وصــل  بادکنــک  درخت هــا  بــه  می شــوند.  آب 
نســیم می آیــد. بــه بادکنک  هــا می خــورد؛ بادکنک هــا بــه 
ــک  ــم اســت. ی ــی در دل ــد. حــال غریب شــاخه ها و می ترکن
ــد  حــال غریــب کــه هیــچ پنــج ســاله ای اســمش را نمی دان
تــا  ســنش  روی  بیایــد  دیگــر  پانزده ســال  بایــد  البــد  و 

می گوینــد. انــدوه  آن  بــه  آدم بزرگ هــا  بفهمــد 
د ه ســاله ام. برگــه ی امتحــان علــوم را در دســتم گرفتــه ام 
دلــم  می خــورد،  افتضاحــش  نمــره ی  بــه  کــه  چشــمم  و 
خط خطــی  را  دنیــا  کتاب علوم هــای  تمــامِ  می خواهــد 
غریــب  حــال  یــک  اســت.  دلــم  در  غریبــی  حــال  کنــم. 
ســایر  و  قورباغــه  زیســِت  چرخــه ی  نبــودن  بلــد  بــه  کــه 
چهارمــی  کالس  بچه هــای  کلــه ی  تــوی  کــه  چیزهایــی 
برابــر چیزی کــه  در  نــدارد. خشــم  ربطــی  می کننــد،  فــرو 
از  نــدارد، شــکلی دیگــر  چــاره ای جــز پذیرفتنــش وجــود 

اســت. بــودن  غمگیــن 
ــه  ــزِی ت ــن نیمکــت فل ــم را روی آخری پانزده ســاله ام. صورت
زده ام.  زل  نیم ســوخته  مهتابــی  بــه  و  گذاشــته ام  کالس 
دبیرادبیاتــی کــه »بــزرگ بــود و از اهالــی امــروز« برای مــان 
ســبز   / مــی کارم  باغچــه  در  را  »دســت هایم  می خوانــد: 
کوچــک  پــری  و  می دانــم«   / می دانــم   / شــد  خواهــد 
شــنا  مــن  قلــب  تــا  فــروغ  شــعر  اقیانــوس  از  غمگیــن 
می کنــد. حــال غریبــی در دلــم اســت. یــک حــال غریــب 

یــک روز صبــح از خــواب بلنــد می شــوید، هنــوز چشــم های تان 
آشــفته ای  خواب هــای  فکــرِ  در  و  اســت  نشــده  بــاز  بــازِ 
هســتید کــه شــب قبــل دیدیــد. در همیــن حیــن موبایل تــان 
را برمی داریــد و یادتــان می آیــد کــه امــروز روزِ خوبــی نیســت؛ 
ــل شــروع  ــل روزهــای قب ــد آن روز را مث چــون دیگــر نمی توانی
کنیــد، مثــال این کــه دیگــر نمی توانیــد بــه کســی صبــح به خیــر 
بگوییــد و منتظــر جوابــش باشــید؛ دیگــر نمی توانیــد مثــل 
ســابق بــه آرزوهــای دور و درازتــان فکــر کنیــد، دیگــر حتــی 
حــال ایــن را نداریــد از زیــر پتــو بلنــد شــوید و بــه ســراغ زندگــی 
کــردن برویــد. نــه حوصلــه ی درس را داریــد و نــه حوصلــه ی 
کار؛ نــه خــوردِن چیــزی می توانــد شــما را بــرای بیــدار شــدن 
و  روزتــان؛  برنامه هــای  بــه  کــردن  فکــر  نــه  و  کنــد  مشــتاق 
خالصــه برای تــان جــا می افتــد هیچ کــدام از چیزهایــی کــه 
ــان محــرِک  ــه شــما انگیــزه مــی داده، امــروز برای ت ــروز ب ــا دی ت

تــالش نیســت.
اشــک از چشــمانی کــه هنــوز بیــدار نشــده و نیمه بــاز اســت، 
حــس  وجودتــان  تمــام  در  را  بی رمقــی  و  می شــود  جــاری 
ــردی  ــرای ف ــی یــک روز زندگــی ب ــق ابتدای ــن دقای ــد؛ ای می کنی

اندوهگیــن یــا ســوگ وار اســت.
امــا مــن نمی گذاشــتم ایــن حــس باقــی بمانــد، بــه ایــن فکــر 
می کــردم کــه تــو قــوی هســتی، ایــن چیزهــا نبایــد تــو را از پــای 
یــک  و تصمیــم می گرفتــم  لبــاس می پوشــیدم  بیــاورد،  در 
روز خــوب را شــروع کنــم؛ هــر چنــد وقتــی در آینــه خــودم را 
می دیــدم حــس خوبــی نداشــتم، هــر چنــد از گــوش کــردن 
موســیقی لــذت نمی بــردم، امــا بــه اجبــار می گفتــم تنبلــی 

ــا بســیاری از مســیرها را از طریــق  ــان می خواســته ت دل ت
آن مفهــوم و یــا در کنــار آن شــخص طــی کنیــد؛ انگیــزه 
داشــته اید کــه بــه خاطــر آن فــرد یــا مضمــون یــا هــدف 
یــا خواســته، خطــر کنیــد. بارهــا در ذهن تــان معــادالت 
و  کرده ایــد  مــرور  و  ســنجیده  آن  ثابــت  متغیــر  بــا  را 
هــر  کــرده  و  آن طــی  کنــار  در  را  راهــی  هــر  بــه دفعــات 

پیموده ایــد. را  مســیری 
ــا  ــد ی ــد کــه راه رویاهــای شــما را بریده ان حــاال تصــور کنی
مناســبات جهــان و تقیداتــش، حســاب و کتــاب  شــما را 
جــوری درنمــی آورد کــه گرمــای دســتانش را حــس کنیــد!
ــه ســوختن  ــا ایــن رعد وبــرق شــروع ب کنــده ی پیــر بلــوط ب
قدرتمنــد  حریــق  ایــن  اطفــای  بــه  شــما  زور  و  می کنــد 
شــروع  آمال تــان  و  شــما  جــان  کاهــش  نمی رســد! 
توصیــف  شــروع  تــا  می کنــد  پیــدا  ادامــه  و  می شــود 
ُــر گرفتــه  ابتــدای مطلــب در مــورد وصــف حــال کنــده گ

. ناچــار...  و 
و  مــی رود  بــاال  و  لحظه هــا  بیــن  می پیچــد  انــدوه  دود 
شــما  حــاِل  و  نمی بینــد  هیچ کــس  کــه  جهانــی  در  شــما 
بــا او یــا آن؛ حــال »گُنــِگ خواب دیــده« اســت در آســتانه 

. تنهاییــد...  تحیــر، 
ایــن آخریــن مرحلــه ی بحــران، اولیــن یــا آخریــن بزنــگاه 

امیــدوارِی ناامیدانــه شــما هــم هســت!
و  دســت رفته  از  شــخص  و  مفهــوم  و  ســوخته  رویــا 
انــدوه جاری ســت؛ امــا شــکل رویــا و کالبــد ســوخته اش 
را داریــد  ایــن شــانس  را دارد؛ هنــوز  اول  هنــوز حالــت 
نگهــداری  حــال  همــان  در  ســوخته  بلــوط  از  کــه 
و  نمی خواهیــد  دیگــر  کــه  را  بلوطــی  بگذاریــد  و  کنیــد 
و  نخــورده  باشــید همان طــور دســت  نمی توانیــد داشــته 
همان طــور مضمحــل کــه هســت در گوشــه ای از جنــگل 
ســرد  ســفیدِ  دودِ  بگذاریــد  بمانــد؛  باقــی  خاطرات تــان 
ســوخته  کنــده ی  از  ســال ها  تــا  و  ماه هــا  تــا  روزهــا،  تــا 
دوســتش  کــه  رویایــی  از  باشــد  یــادگاری  و  بــرود  بــاال 
شــما  و  گوشــه ای  در  شــده  جاودانــه  حــاال  و  داشــتید 
باشــید،  ســوگ وارش  ناامیدانــه  می توانیــد  همیشــه 
بازگشــتش  بــه  احتمالــی  یــا  امیــدی  دیگــر  بی آن کــه 

باشــید! داشــته 
ناامیدانــه  یــا  دســت دادن  از  در  مــن  تجربــه ی 
دوست داشــتن، این گونــه رقــم خــورده کــه شــاید بتــوان 
و  داشــت  نگــه  ذهــن  در  را  رویــا  از  بی جــان  کالبــدی 
یــادآور دوران زندگــی  امــا تنهــا چیــزی کــه  حفــظ کــرد؛ 
رویــا خواهــد بــود؛ انــدوه آن اســت؛ دودِ ســفیدِ ســرد... .

کــه ســنگینی حزن آلــودش را هــر وقــت کــه شــعر خــوب 
می کنــم. حمــل  خــودم  بــا  می شــنوم،  و  می خوانــم 

اتوبــوس  پنجــره ی  بــه  را  پیشــانی ام  بیست ســاله ام. 
کــه  شــده ام  بــزرگ  قــدری  بــه  این بــار  و  می چســبانم 
ــرای فهــم احســاس نباشــد.  ــه توضیــح موقعیــت ب نیــازی ب
بــا  را  جهــان  می خواهــم  اندوهگینــم.  کــه  می دانــم 
چشــم هایی کشــف کنــم کــه فهمیده انــد آدم تــا تــه فاجعــه 
خورشــید  می مانــد،  آبــی  آســمان  بــاز  بــرود،  کــه  هــم  را 
صبحگاهی شــان  آواز  بــرای  گنجشــک ها  و  می درخشــد 
انــدوه،  نمی گیرنــد.  اجــازه  طوالنــی  و  تلــخ  شــب های  از 
غــرورِ آدم را در برابــر جهــان می شــکند. معلــوم می شــود 
بــه مــا بی اعتناســت و نه تنهــا  انــدازه  تــا چــه  کــه جهــان 
بلکــه  نمی دهــد،  مــا  بــه  را  می خواهیــم  کــه  چیزهایــی 

می گیــرد. هــم  را  داریــم  دوســت  کــه  چیزهایــی 
انــدوه، قــدم زدِن آدمــی زاد بــر آوارِ خــودش اســت. انــدوهِ 
هرکــس آییــِن خــودش را دارد. هرکــس بــه شــیوه ای غــم 
و  می ریــزد  خــاک  رویــش  می کشــد،  بیــرون  قلبــش  از  را 
بــرای آن ســوگ واری می کنــد. انــدوه شــکوهمند اســت و 
شــکوهش در چیــزی ورای لباس هــای ســیاه، چشــم های 
اســت.  نهفتــه  رفتــه،  دســت  از  آدم هــای  و  افتــاده  گــود 
انــدوه تعریــف مشــخصی نــدارد و بی نهایت بــار می توانــد 

تعریــف شــود.
مثــل  نــه  را  زندگــی ام  اندوه هــای  تمــام  می توانــم  حــاال 
نقاشــش  کــه  نقاشــی  یــک  مثــل  بلکــه  پــازل،  یــک 
رنگ هــای محــدودی در دســت داشــته اســت، نــگاه کنــم. 
ــدازه  ــه یک ان ــد ب ــه ی بلن ــده و گری ــم کــه خن ــم بگوی می توان
امــا  داشــت،  نمی تــوان دوســت  را  انــدوه  و  جســورانه اند 

کــرد. زندگــی  می تــوان 

مــی زدم  از خانــه  بکنــی؛  را  تالشــت  بایــد  و  اســت  ممنــوع 
ــا دوســتانم  ــا ب ــا محــل کار، ی ــا دانشــگاه می رفتــم، ی بیــرون، ی
ــا راســتش مــدام حــس می کــردم خــودم  ــم، ام ــرون می رفت بی

را گــول می زنــم.
درد  نــه  ســوگ،  درد  از  دیگــری  بخــِش 

جدایی ســت و نــه دل تنگــی و...، 
تنهایی ســت.  درد  بلکــه 

هســت  مرحلــه ای 
مــا  از  هریــک  کــه 

ــم  احســاس می کنی
و  تنهاییــم  کــه 
درک  خوبــی  بــه 
نمی شــویم .غــم و 
فقــدان بــرای همــه 

می افتــد  اتفــاق 
حــس  مــا  همــه ی  و 

تنهایــی و درک نشــدن 
کرده ایــم. تجربــه  را 
تالش مــان را بیش تــر 
بــا  مثــال  می کنیــم؛ 

می دانیــم  کــه  آن هایــی 
کننــد،  قضــاوت  کم تــر  شــاید 

آخــر  تیــر  امــا  گفت و گــو می کنیــم، 
ــد متاســفانه مــا  ــم. می دانی قعــا را می خوری ا و

شــیوه ی مواجهــه ی درســت بــا ســوگ را نمی دانیــم؛ 

ــرای  ــالش ب ــار چیســت؛ در ت ــم شــیوه ی درســِت رفت نمی دانی
و  می  شــمارند  کوچــک  را  شــما  ســوگِ   آدم هــا  تســکین، 
می گوینــد ایــن کــه چیــزی نیســت، یــا بــه شــما انــِگ ضعیــف 

می زننــد. بــودن 
تــالش و گفت وگــو هــم  از  کــه دیگــر دســت  این جاســت  و 
برمی داریــد؛ تســلیم می شــوید، تصمیــم می گیریــد 
اســت ؛ شــروع  کنیــد همه چیــز خــوب  وانمــود 
جمع هــا  در  می کنیــد،  خــود  ســرکوب  بــه 
می کنیــد. گریــه  خلــوت  در  و  می خندیــد 
یــادم اســت هــر گوشــه ی خلوتــی را کــه 
گیــر مــی آوردم گریــه می کــردم. بدتریــن 
بــا  کــه  اســت  ایــن  کــردن  گریــه  نــوع 
تــرس گریــه کنــی، می دانیــد چــرا؟ بــرای 
زیــادی  نبایــد  چشــمان تان  این کــه 
ــه  ــی در پاســخ ب ــه بتوان ــز شــود، ک قرم
آدم هــا بــه دروغ بگویــی حساســیت 
دارم، یــا مثــالً در حالی کــه انــگار 
چشــمت  تــوی  رفتــه  چیــزی 
حــواِس خــودت را پــرت کنــی و 
ــی  ــاد  و طوفان ــی عجــب ب بگوی

بــود و ایــن کارهــا.
بخش هــای  از  یکــی  بلــی؛ 
داســتان،  ســخت 
بــازی  نقــش 
بــرای  کــردن 

آدم هاســت، نقــش بــازی کــردن بــرای این کــه بگویــی حــال مــن 
ــچ  ــی هی ــه بگوی ــرای این ک ــردن ب ــازی ک خــوب اســت، نقــش ب
اتفاقــی نیفتــاده و هــزاران نقــش بــازی کــردِن مســخره ی دیگــر.
بــه خودتــان می آییــد، می بینیــد شــما  یــک روز  کــه  آن قــدر 
دیگــر خودتــان نیســتید؛ از صبــح کــه از خــواب بلنــد می شــوید 
تــا شــب بایــد نقــش بــازی کنیــد. فقــط یک شــب تــا صبــح 
بــرای خودتــان اســت، بــرای این کــه گریــه کنیــد، بــه اندوه تــان 
ــا  ــان فکــر کنیــد و ســعی کنیــد ب ــه جدایی های ت فکــر کنیــد، ب

ــد. ــه کنی صــدای آرام گری
و دوباره صبح می شــود و روزی از نو.

ثابــت  زیــادی  چیزهــای  دوره  ایــن  از  گــذر  از  بعــد  ولــی 
می شــود؛ این کــه انــدوه و ســوگ بــرای خیلــی از آدم هــا اتفــاق 
می افتــد و چیــز عجیبــی نیســت. درد دارد و ســخت اســت، 
ــا  ــه یــک واقعیــت ب ــه مثاب ــد ب ــر اســت و بای امــا اجتناب نا پذی

ــه رو شــد. آن رو ب
این کــه نبایــد تــالش بی خــود بــرای تســکین خــود یــا دیگــری 
کنیــم، ســوگ را ســرکوب نکنیــم، زمــان بدهیــم. بگذاریــم 
درد باقــی بمانــد و بــرای التیــام، زمــان بدهیــم تــا شــاید عبــور 

از آن راحت تــر شــود.
می کنــم  فکــر  مــن  بخواهیــد  را  راســتش  آخــر  در  و 
آخریــن مرحلــه اش  از ســوگ،  گــذر  ســخت ترین مرحلــه ی 
اســت: پذیــرش؛ یعنــی عیبــی نــدارد اگــر ایــن روزهــا حالــم 
کــه همیشــه  خــوش نیســت؛ پذیــرِش چیزهــا و آدم هایــی 
بودنــد و دیگــر نیســتند، پذیــرش این کــه بلــه شــوربختانه، 
دیگــر وقتــش رســیده کــه بــاور کنــی؛ تــا وقتــی از عمــق جــان 
بــه ایــن حقیقــت برســیم کــه دنیــا همیشــه از ایــن شــروع ها 

دارد. پایان هــا  و 

مهدی نعیمیان راد
دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

نیلوفر قاآنی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق 98

کوثر صدری
کارشناسی جامعه شناسی 98

اندوهِ زیسته...
اندوه و چیزهای دیگر

اندوهِ هرروزه ی یک انسانِ اندوهگین

زندگی ما چطور و چگونه به غم، رنج و سوگ نیاز دارد؟



ــت جــو  ــاد از مذاکــرات دول ــه انتق ــا روزنامــه اورشــلیم پســت ب ــو ب ــکا در گفت وگ ــت تگــزاس آمری ــد کــروز ســناتورجمهوی خواه از ایال ت
ــا ایــران بــر ســر احیــای برجــام پرداخــت.  بایــدن )رئیــس جمهــور آمریــکا( در ویــن بــرای حصــول توافقــی ب

ــد کــه مایلنــد هــر  ــران( اســت و متاســفانه آن هــا نشــان داده ان ــا ای ــال یــک توافــق )ب ــه دنب ــت بایــدن ب ــد کــروز گفــت: متاســفانه دول ت
ــد. ــکا را برهــم بزن ــی آمری ــر امنیــت و  ایمن ــی اگ ــد، حت ــود کن ــی اســرائیل را ناب ــن کار امنیــت و ایمن ــر ای ــی اگ ــد، حت ــازی بدهن امتی

وی  در ادامــه بــدون اشــاره بــه زیاده خواهی هــا و کارشــکنی های واشــنگتن در مذاکــرات ویــن کــه منجــر بــه ایجــاد وقفــه در گفت وگوهــا 
شــده اســت، مدعــی شــد کــه آنچــه به طــور موقــت موجــب توقــف ایــن گفت وگوهــا شــده، خواســته های افراطــی و رادیــکال ایرانی هــا 

اســت.
ادامه ی این خبر را می توانید از طریق کیوآر کدِ درج شده در صفحه ی خبرگزاری ایسنا مطالعه کنید.

تد کروز: دولت بایدن به هر قیمتی به دنبال توافق با ایران است

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و سوم/ نیمه دوم اردیبهشت  4۱۴۰۱
نگــــاهویژه

گــواهِ  بــه  اســت.  جهــان  ورزِش  پرطرفدارتریــن  فوتبــال، 
بــه  قریــب  دقیقــه ای  نــود  بــازِی  ایــن  ارقــام،  و  آمــار 
کــره ی خاکــی دارد.  ایــن  ســه و نیم میلیــارد طــرف دار در 

چیســت؟ فوتبــال  محبوبیــت  دلیــل  واقــع  بــه 
مهــره ی  زندگــی،  بــه  زیــاد  بســیار  کــه شــباهت  معتقــدم 
همــراه  را  چشــم  هفت میلیــارد  توانســته  کــه  ماری ســت 
خــود کنــد. عــده ای از بــزرگان هم چــون »بیــل َشــنکلی«، 
اســطوره ی باشــگاه لیورپــول، فوتبــال را مســئله ی مــرگ 
چیــزی  فوتبــال  بــود  معتقــد  او  نمی دانــد؛  زندگــی  و 
افــرادی  امــا  مقابــل،  طــرف  در  این هاســت.  از  فراتــر 
هم چــون »کارلــو آنجلوتــی«، کــه این روزهــا بــه واســطه ی 
مادریــد،  رئــال  تیمــش،  انتظــار  از  دور  درخشــش 
از  دور  بــه  نگاهــی  می چرخــد،  دهان به دهــان  نامــش 
ــِی 62 ســاله،  ــد. ایتالیای ــال دارن ــه فوتب سانتیمانتالیســم ب
بی اهمیت تریــن  رســته ی  در  چیــز  مهم تریــن  را  فوتبــال 
تیــم  در  نمی کنــد  فرقــی  می دانــد.  زندگــی  اتفاقــاِت 
ایــن  مشــترک  مخــرج  آنجلوتــی،  یــا  باشــید  شــنکلی 
بــه  فوتبــال  هــم شــباهت  آن  و  اســت  حرف هــا یک چیــز 

زندگــی .
نشــریه ی  از  شــماره   ایــن  تســبیح  نــخ  کــه  آن جایــی  از 
قبــل  دانه هــای  در  حتمــا  اســت،  انــدوه  اتفاقیــه  وقایــع 
مفهــوم  ایــن  از  متعــددی  تعاریــف  مطلــب،  ایــن  بعــدِ  و 
خوانــده   شــکوفا کننده  گاهــی  حتــی  و  دردآور  عمیــق، 
از  ماالمــال  زندگــی  کــه  همان طــور  خوانــد.  خواهیــد  یــا 
گــرد  کــه  نیســت  تلخــی و سختی ســت، هیــچ طرفــداری 
محبوبــش  بازیکــن  و  تیــم  شکســت  از  بلندشــده  انــدوهِ 
فــرش،  و  عــرش  بیــن  مــرز  باشــد.  ننشســته  قلبــش  بــر 
صعــود و ســقوط و خنــده و گریــه می توانــد وابســته بــه 
ســانتی متر   12 تمــام  از  تــوپ  ســانتی متر   22 تمــامِ  گــذرِ 

باشــد.  دروازه  خــط 

قصــه ی پرغصــه ی »بدتریــن بازنــده ی تاریــخ جــام جهانــی«
آدمــو  یــه  می تونــه  امیــد  خطرناکیــه.  چیــز  »امیــد 
ــم  ــورگان فریمــن« در فیل ــوِگ »م ــن دیال ــه«؛  ای ــه کن دیوون
بســیار  گفتــن،  بــرای  حــرف  شاوشــنک«  در  »رســتگاری 
ــه نیمه شــب  ــه مــردم ال ســالوادور فکــر می کنــم؛ ب دارد. ب
از  کــه  دخترانــی  و  پســران  چــه   .1982 ژوئــن  چهــاردم 
شــدت هیجــان اولین بــازی تیــم ملــی کشورشــان در جــام 
چــه  نیامــد.  چشم شــان  بــر  خــواب  لحظــه ای  جهانــی، 
پــدران و مادرانــی کــه از شــدت نگرانــی، پلــک روی هــم 
ــه  ــل را ب ــخ دوازده ســال قب نگذاشــتند. آن هــا خاطــرات تل
خاطــر داشــتند، آن هــا یادشــان بــود در مجمــوع ســه بازی 
نُه بــار  چطــور  شــوروی  و  مکزیــک  بلژیــک،  برابــر  در 
بــاز شــد؛ آن هــم درحالی کــه حتــی یک بــار  دروازه شــان 
بازیکنــان  شــوت های  رســیدن  ثمــر  بــه  شــیرینِی  هــم 
تیم شــان را نچشــیدند. امــا همــه ی آن هــا امیــد داشــتند! 
اوضــاع  می کردنــد  فکــر  و  بــود  گذشــته  دوازده ســال 
بلــه...! درســت فکــر می کردنــد.  متفــاوت خواهــد شــد. 
در  نخوردنــد؛  نــه گل  ســه بازی  مجمــوع  در  دیگــر  آن هــا 
ــد! آن هــا طعــم گل شــدِن شــوِت  ــازی ده گل خوردن یــک ب
نمی چشــیدند.  ای کاش  امــا  چشــیدند،  را  مهاجم شــان 
نفــع  بــه  پنج برصفــر  دوم  نیمــه ی  اواســط  تــا  بــازی 
ــه  ــود آبــی و ســفیدها ب ــگار قــرار ب ــود، امــا ان مجارســتان ب
ــار دروازه شــان را بازشــده ببیننــد.  ازای هــر یــک گل پنج ب
تنهــا   64 دقیقــه ی  در  زاپاتــا  رامیــرِز  لوییــز  گل  تــک 
ده  ال ســالوادور  نباشــد.  رنــد  بــازی،  نتیجــه  شــد  باعــث 
ــه عنــوان بدتریــن  ــام آن هــا ب ــا امــروز ن ــر یــک باخــت و ت ب
بازنــده ی تاریــخ جــام جهانــی بــر ســر زبــان می آیــد؛ حتــی 
ترنیــداد و توباگــو، کویــت، توگــو و اندونــزی هــم آن قــدر 
بــه  می کنــم؛  فکــر  ال ســالوادور  مــردم  بــه  نباختنــد.  بــد 
و  پســران  و  دختــران  چــه  ژوئــن.  پانزدهــم  نیمه شــب 
مــردان و زنانــی کــه از شــدت غــم و گریــه تــا صبــح پلــک 

نگذاشــتند.  برهــم 

باخــِت دراماتیــِک تیــمِ پرســتاره
نبودنــد.  امیــد  قربانیــان  تنهــا  ال ســالوادور  مــردم  امــا 
جــوی  لــب  بــه  کــه  می داننــد  خــوب  خیلــی  انگلیســی ها 
رفتــن و تشــنه بازگشــتن یعنــی چــه. مردمــی کــه در آغــازِ 
 It’s coming بــا شــعار  امیدوارانــه  ملــی  تورنمنــت  هــر 
home” “ از ســال 1966 چشــم انتظــار بازگشــت جــام بــه 
خانــه هســتند. انگلیســی هایی کــه بارهــا بــا ترکیب هــای 
پرســتاره بــه ســمت جام هــای مختلــف یــورش بردنــد، امــا 
نیمــه  از  باختنــد.  را  قافیــه  قبــل  از  دراماتیک تــر  هربــار 
نهایــی جــام جهانــی 90 بگویــم؟ از جایــی کــه کارت زرد 
بــه  حکــم  گاســکوئین«،  »پــل  تیــم،  ســتاره ی  موقــع  بــد 

اول را خــراب کردنــد. هــردو تیــم دو پنالتــی بعــدی را گل 
کردنــد. امــا در ضربــه ی چهــارم، تافــارل دســت ماســارو 
پالیــوکا  کــه  کاری  کــرد.  مهــار  را  پنالتــی اش  و  خوانــد  را 
وابســته  همه چیــز  تــا  دهــد  انجــام  دونــگا  بــا  نتوانســت 
ده،  شــماره  مــرد  کــه  پنالتــی ای  شــود.  آخــر  پنالتــی  بــه 
سوپراســتار تیــم، بــرای زدنــش حرکــت کــرد. مــردی کــه 
دقیقــه   120 تمــام  همســترینگ،  مصدومیــت  خاطــر  بــه 
پیرلــو«  »آنــدره آ  بــود.  کــرده  بــازی  بــه ضــرب مســکن  را 
دربــاره ی پنالتــی معروفــی کــه در مرحلــه ی حذفــی یــورو 
2012 وارد دروازه »جــو هــارت« کــرد، می گویــد زمانی کــه 
بــه  شــروع  پنالتــی  نقطــه  ســمت  بــه  زمیــن  وســط  از 
حرکــت کــرده، در هــر گام صــدای ضربــان مــردم ایتالیــا را 
ــری را  ــم باجــو فشــار کم ت ــد می دان احســاس می کــرد. بعی
ــه نقطــه پنالتــی تحمــل کــرده باشــد؛ آن هــم  ــا رســیدن ب ت
کاشــت.  را  تــوپ  باجــو  دیــده.  آســیب  همســترینگ  بــا 
عقــب  قدم به قــدم  کــرد.  دورخیــز  نقطــه.  وســط  درســت 
رفــت، تــا از محوطــه خــارج شــد. صــدای ســوت »شــاندور 
کــرد.  حرکــت  باجــو  آمــد.  در  صــدا  بــه  مجــار  پــِل« 
ســرعتش زیــاد شــد. رســید بــه تــوپ؛ شــوت کــرد و... . 
ــه  ــازی، ب ــه کمــک داور ب ــه محمــد فنایــی فکــر می کنــم، ب ب
آن پرچــمِ باالرفتــه، بــه آن تماشــاگری کــه بعــد از بارســی، 
حــاال تــوپ باجــو را هــم می توانــد بــا خــود بــه خانــه ببــرد. 
و ایــن، لحظــه ی ســقوط دم اســبی الهــی از عــرش بــود. 
تصویــر دراماتیــک بــه جامانــده از آن لحظــات، هنــوز هــم 

بــرای طرفــداران روبرتــو دردآور اســت.
امــا همان قــدر کــه لحظــات شــرح داده شــده بــرای مــردم 
ال ســالوادور، انگلیــس و ایتالیــا و طرفداران شــان زجــرآور 

بــود، بــه همــان میــزان، بــرای رقبای شــان شــیرین بــود.

تصویــری کــه همــه ی فوتبــال را گریانــد
البتــه در تاریــِخ پــر فــراز و نشــیِب فوتبــال، قطعــاً لحظاتــی 
بــوده کــه قلــِب طرفــداراِن خــودی و غیــر خــودی را هم زمان 
این طــور  کــه  برزیلــی  همــان  در  اســت.  آورده  درد  بــه 
ــود  ــی ب ــو در آمــد، ســتاره ی جوان ــه زان ــرش ب باجــو در براب
مقهــورِ  را  فوتبال دوســتی  هــر  چشــم  بعــد  ســال ها  کــه 
هنرنمایی هایــش می کــرد. پســر جــوان دندان خرگوشــی، 
معــروف بــه »مریخــی«، »رونالــدو لوییــز نازاریــو دالیمــا«؛ 
کــه از ایــن اســم طوالنــِی چهــار کلمــه ای می تــوان فقــط 
آپریــل  دوازدهــم  کــرد.  بســنده  رونالدویــش  همــان  بــه 
رفــت  دور  در  می بایســت  لیپــی«  »مارچلــو  اینتــرِ   ،2000
فینــال جــام حذفــِی ایتالیــا بــه مصــاف التزیــوی قدرتمنــد 
نیمــه ی  اوایــل  تــا  می رفــت.  اریکســن«  گــوران  »اِســون 
دوم، اینتــر دو بــر یــک از التزیــو عقــب افتــاده بــود. لیپــی 
زمــان را بــرای رو کــردن کارت طالیــی اش مناســب دیــد. 
بعــد از گذرانــدن دو فصــل فوق العــاده، یــک جــام جهانــی 
بی نظیــر و کســب یــک تــوپ طــال، رونالــدو کــه به تازگــی 
از بنــد مصدومیــت رهــا شــده بــود، هفت دقیقــه بعــد از 
بعــد در  زمیــن شــد و شــش دقیقه  وارد  گل »ســیمئونه« 
زمیــن  از  می کــرد،  شــیون  مرده هــا  مــادر  مثــل  حالی کــه 
ــا آمبوالنــس خــارج شــد. در ســریال گنگســتری و  ــازی ب ب
دیالوگــی  شــلبی«،  »تامــی  بالینــدرز«،  »پیکــی  پرطرفــدار 
تامــی  او می گویــد کســی جــز  دارد.  توجــه  قابــل  بســیار 
شــلبی نمی توانــد تامــی  شــلبی را بکشــد. شــاید برای تــان 

انگلیســی های  کــه  فینالــی  فینــال  داد؟  از  او  محرومیــت 
زود  خیلــی  ســتاره،  آقــای  نمانــدِن  تنهــا  بــرای  بهــت زده 
بــه آلمــان غربــی هدیــه اش کردنــد؟  در ضربــات پنالتــی 
بــه شش ســاِل  و  زمــان شــویم  ماشــین  این کــه ســوار  یــا 
بعــد برویــم و برســیم بــه دیــداری تکــراری، برابــر رقیبــی 
از  میزبانــی  متفــاوت؟  تورنمنــت  یــک  در  امــا  تکــراری، 
را  امیــد  96 مجــددا ســویه های  اروپــای  جــام ملت هــای 
ــده کــرد، امــا سه شــیرها مجــددا در  ــرای کســب جــام زن ب
بــه مصــاف ژرمن هــا می رفتنــد. این بــار  بایــد  نیمه نهایــی 
هــم مثــل شش ســال گذشــته بــازی بــه ضربــات پنالتــی 
کشــیده شــد و در بزنــگاه بــاز هــم آن چــه کــه نبایــد رخ 
داد و »ســاوت گیت« پنالتــی اش را در دســتان »آندریــاس 
هــزاران  از  یکــی  آخــر،  ضربــه ی  در  تــا  کوبیــد  کوپکــه« 
یــک  را  کار  تاریــخ  طــول  در  آلمــان  ملــی  تیــم  مولرهــای 

ســره کنــد و انگلیــس را حــذف.

انگلیــس و طلســمِ تصاحــِب جــام
را  کمربندهای مــان  زمان مــان.  ماشــین  بــه  برگردیــم 
ــورو  ــه تابســتاِن ســاِل گذشــته. ی ــم و برســیم ب ســفت کنی
2020 کــه در تابســتان 2021 برگــزار شــد. انگلیــس این بــار 
برخــالف 25 ســال پیــش یــک گام فراتــر رفــت و بــه فینــال 
ــر رقیبــی سرســخت.  رســید. در ورزشــگاهی آشــنا در براب
ــار دوازده، ســیزده  ــه ی ــو از تماشــاگر، یک تن ــِی« ممل »ومبل
مانچینــی  ایتالیــای  برابــر  در  انگلیــس  چهــاردهِ  حتــی  و 
کاپ  انــگار  در خانــه.  بــود.  ومبلــی  در  بــود. جــام  شــده 
کــه  »شــما  می گفــت:  و  بــود  کــرده  بــاز  نقــره ای  زبــان 
آمــدم.  خــودم  مــن  بیاوریــد،  خانــه  بــه  مــرا  نتوانســتید 
ــاز هــم مســاوی  ــازی ب ــد!« ب ــه مــن را نگــه داری فقــط کافی
الزم  شــد.  کشــیده  پنالتــی  بــه ضربــات  هــم  بــاز  و  شــد 
اســت پایانــش را بگویــم؟ الزم اســت بگویــم کــه ســانچو و 
ســاکا، دو بازیکنــی کــه مربــی ســاوت گیت بــرای پنالتــی 
زدن بــه زمیــن آورده بــود تــا اشــتباه 25 ســال قبلــش را 
را خــراب کردنــد  پنالتی های شــان  جبــران کننــد، هــر دو 

و جــام بــه جــای آمــدن بــه »home« راهــی »رم« شــد؟

ســقوِط دم اســبی الهی
یــادی  کســی  و  شــود  پنالتــی  از  صحبــت  اســت  محــال 
از جــام جهانــی 94 آمریــکا نکنــد. آن زمانــی کــه ایتالیــا 
کــه  زمانــی  آن  نبــود.  خوش شــانس   2020 یــورو  مثــل 
مــردم ســرزمین چکمــه  وقــت  توتــمِ  الهــی«،  اســبی  »دم 
حرفــه ای اش  غیــر  و  حرفــه ای  دوران  عطــف  نقطــه ی  در 
قــرار داشــت. هفدهــم جــوالی ســال 1994 بــه ایــن راحتــی 
تماشــا  را  بــازی  نزدیــک  از  کــه  نفــری   92542 خاطــر  از 
بلکــه  نفــر،   92542 آن  نه تنهــا  نمی شــود.  پــاک  کردنــد، 
تلویزیــون  پــای  از  کــه  نفــری  میلیون هــا  از  هیچ یــک 
شکســت  بــا  برزیــل  شــنیدند.  و  دیدنــد  را  آن  رادیــو  و 
»هریســتو  بلغارســتاِن  حــذف  بــا  نیــز  ایتالیــا  و  ســوئد 
»آریگــو  شــدند.  کالیفرنیــا  فینــال  راهــی  اســتویچکوف« 
ســاکی« در برابــر »لوییــز آلبرتــو پریــرا«، »پالیــوکا« در برابــر 
»دونادونــی«  »ســانتوس«،  برابــر  در  »بارِســی«  »تافــارل«، 
در برابــر »دونــگا«، »ماســارو« در برابــر »ببتــو« و »باجــو« 
دنیــا،  تمــام  برابــر  در  باجــو  نــه!  »روماریــو«؟  برابــر...  در 
باجــو در برابــر تمــام کائنــات...؛ انــگار ابــر و بــاد و مــه و 
ــه  ــد ک ــک دســت  در دســت هــم داده بودن خورشــید و فل
دم اســبی الهــی را بــه زانــو در بیاورنــد. قــدرت هیچ یــک 
از دو تیــم در طــول 120 دقیقــه بــر دیگــری نچربیــد و کار 
پنالتــی  تیــم،  هــردو  شــد.  کشــیده  پنالتــی  ضربــات  بــه 

ســوال شــده باشــد، چــه کســی رونالــدو را مصــدوم کــرد؟ 
نمی توانســت  مریخــی  خــودِ  جــز  هیچ کــس  هیچ کــس! 
رونالــدو درحالی کــه  کنــد.  را مصــدوم  این گونــه خــودش 
را  حریفانــش  پاهایــش  ســریع  حــرکات  بــا  داشــت 
ســردرگم می کــرد، بــه نــاگاه، نــه تنهــا مدافعیــن حریــف، 
»نیلتــون  دکتــر  کــرد.  ســرنگون  هــم  را  خــودش  بلکــه 
مصدومیــت  دربــاره ی  برزیلــی،  فــورارد  معالــج  پتــرون«، 
تمــام  او  شــد«.  منفجــر  او  زانــوی  می گوید:«کاســه ی  او 
فصــل را از دســت داد. هرچنــد کــه او دو ســال بعــد در 
ــور  ــدن مــچ »الی ــا شکســت آلمــان و خوابان ــی ب جــام جهان
کان« در فینــال، تمامــی افتخــارات را کســب کــرد؛ امــا بــه 
گــواهِ بســیاری از کارشناســان، رونالــدوی قبــل و بعــد از 
داشــتند.  باهــم  بســیار چشــم گیری  تفــاوت  مصدومیــت 
اگــر زانــوی لــرزاِن مریخــی مــدام او را زمین گیــر نمی کــرد، 
»مارادونــا«  و  »پلــه«  از  باالتــر  حتــی  می توانســت 
شــود.  تبدیــل  فوتبــال  تاریــخ  بازیکــن  بزرگتریــن  بــه 
زمیــن  بــر  نقــِش  زمانی کــه  رونالــدو  بی امــان  ضجه هــای 
ــی اگــر یک نفــر از  ــود کــه حت ــدر دردآور ب ــود، آن ق شــده ب
دور و فقــط یک لحظــه چشــمش بــه صورتــش می افتــاد، 
باقــی  ذهنــش  از  گوشــه ای  در  تصویــر  آن  ســال ها  تــا 
قلدرانــی  کــه  بــود  دردآور  آن قــدر  صحنــه  آن  می مانــد. 

کنــد. متاثــر  هــم  را  ســیمئونه  و  »میهایلوویــچ«  مثــل 
 

مــرِگ یــک منفــورِ فوتبالــی
اگــر قــرار بــود بــر اســاس خــط ســیر ابتــدای ایــن نوشــتار 
پیــش بــروم، االن نوبــت آن بــود کــه از رونالــدو پــل بزنــم 
بــه مربــی ســابقش در تیــم بارســلونا، یعنــی »ســر بابــی 
بگویــم؛  باشــگاه  ایــن  در  تلخــش  دوران  از  و  رابســون«، 
کاتالونیــا حضــور  در  فقــط یک ســال  کــه  بگویــم  ایــن  از 
بــه  را  رونالــدو  تنهــا  نــه  یک ســال  همــان  در  و  داشــت 
و  آبــی  بــا  هــم  جــام  ســه  بلکــه  کــرد،  معرفــی  جهانیــان 
اناری هــا کســب کــرد؛ از ایــن بگویــم کــه بــا وجــود ایــن 
افتخــارات امــا، بــه جــرم ادامــه نــدادن ســبک بــازی مربــی 
هــواداران  ســمت  از  افســانه ای،  کرایــوِف  یوهــان  قبلــی، 
»هــو« شــد و فصــل، تمام نشــده نســخه اش را پیچیدنــد 
و »فــن خــال« را کنــار دســتش نشــاندند؛ کســی کــه قــرار 
بــود چنــد هفتــه بعــد، جــای پیرمــرد انگلیســی را بگیــرد.
القــا  بــودِن  ناکافــی  حــِس  ایــن  از  بدهیــد  اجــازه  امــا 
کم تــر  انــدوه  یــک  از  و  کنــم  گــذر  بابــی  ســر  بــه  شــده 
منفــور  شــخصیِت  یــک  مــرگ  از  بگویــم؛  شــده  توجــه 
ــو مدیربرنامــه ی بســیاری از  ــوال«! مین ــو رای ــی. »مین فوتبال
سوپراســتارهای این روزهــای فوتبــاِل اروپــا بــود. اِیجنــِت 
بــود  شــده  نفــوذ  و صاحــِب  قدرتمنــد  آن قــدر  ایتالیایــی 
در  یونایتــد  منچســتر  چــون  اَبَرباشــگاه هایی  بــا  کــه 
»ارلینــگ  کــه  بــود  شــده  قدرتمنــد  آن قــدر  می افتــاد. 
»پســا  نســِل  احتمالــی  سوپراســتارِ  هالنــد«،  ِــرات  ب
بــه  لوکــس کشــور  کاالی  یــک  مثــل  را،  رونالدو-مســی« 
کشــور، شــهر بــه شــهر بــا خــود می بــرد و بــه باشــگاه های 
بــود  شــده  قدرتمنــد  آن قــدر  می کــرد.  عرضــه  مختلــف 
را  او  بازیکن هــای  خریــد  رویــای  کــه  باشــگاهی  هــر  کــه 
آقــای  ســهم  میلیــون  ده  چنــد  می بایســت  می داشــت، 
نــاگاه  بــه  امــا  می کــرد.  پرداخــت  ابتــدا  را  مدیربرنامــه 
و  ســر  پــر  و  بزرگ تریــن  گرفتــن  شــکل  آســتانه ی  در 
بیمارســتان  بــه  گرفــت،  قلبــش  پــروژه اش،  صداتریــن 
قریــب  هالنــد  انتقــال  بــرای  کــه  رایوالیــی  مــرد!  و  رفــت 
بــود؛  کــرده  درخواســت  خــودش  بــرای  میلیــون   30 بــه 
رایوالیــی کــه ســر »پـُـل پوگبــا« دادِ باشــگاهی بــه عظمــت 
منچســتر یونایتــد را در آورده بــود؛ رایوالیــی کــه قــدرت 
امــا  بــود.  کــرده  نگــران  هــم  را  فیفــا  حتــی  نفــوذش  و 
ایــن هیاهوهــا و ســر و صداهــا در یــک لحظــه،  همــه ی 
بــرای همیشــه، تبدیــل شــد بــه یــک خــط صــاف و یــک 
ایــن  یــادآور  بــرای مــن  اتفــاق مــدام  ایــن  ســوت ممتــد. 

می گویــد:  کــه  موالناســت  تامل برانگیــز  و  زیبــا  بیــت 
» دنیــا همــه هیــچ و اهــل دنیــا همــه هیــچ/ ای هیــچ بــرای 

هیــچ بــر هیــچ مپیــچ.«
هیلزبــورو،  حادثــه ی  مونیــخ،  پــرواز  فاجعــه ی 
لیــگ  نیمه نهایــی  در  »تن هــاگ«  پســراِن  شکســت 
منچسترســیتِی  پی درپــی  حذف هــای  اروپــا،  قهرمانــان 
دربرابــر  مورینیــو  رئــال  پنج گلــه ی  باخــت  »گواردیــوال«، 
توســط  بارســلونا  و  برزیــل  شــدن  گل بــاران  بارســلونا، 
ــا هفــت و هشــت گل، مــرگ  ــده ی آلمــان ب آلمــان و نماین
انــدازه ی  بــه  مارادونــا...؛  دیگــو  چــون  اســطوره هایی 
بــه  مثــال  و  مصــداق  می تــوان  بلندبــاال  طومــار  یــک 
در  چــه  کــه  نــرود  یادمــان  کــرد.  اضافــه  لیســت  ایــن 
شــباهت  فوتبــال  آنجلوتــی،  چــه  و  باشــیم  شــنکلی  تیــم 
بســیار زیــادی بــه زندگــی دارد، و بــه همــان میــزان هــم 
مشــترک  و  جداناپذیــر  وجــهِ  انــدوه،  اســت.  اندوهگیــن 

اســت.  فوتبــال  و  زندگــی  در 
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مروری بر اندوه   های مستطیلِ سبز؛



ــار کــرد:  ــاره حضــور ناشــرانی کــه کتاب هــای کپــی می فروشــند، اظه ــی نمایشــگاه، درب ــه ناشــران داخل ــاری، رئیــس کمیت محمــد الهی
مادامی کــه مبنــای حضــور ناشــران در نمایشــگاه تعــداد عناویــن تولیدشــده اســت، نمی شــود مانــع از  حضــور ناشــری شــد. نمایشــگاه 
ــرار  ــو ق ــورد گفت وگ ــن موضــوع در شــورای سیاســت گذاری نمایشــگاه م ــد. ای ــه ناشــران در آن حضــور یابن ــی عمومــی اســت ک فرصت
گرفــت و دوســتان مان در معاونــت فرهنگــی و خانــه کتــاب بــرای این کــه حضــور ناشــران در نمایشــگاه حضــور کیفی تــری باشــد و مــردم 
کتــاب جدیــد داشــته باشــند شــاخص هایی تدویــن کردنــد و امیدواریــم در دوره هــای آتــی نمایشــگاه، شــاهد ایــن باشــیم کــه حضــور 

ناشــرانی کــه تولیــدات کیفــی دارنــد، در نمایشــگاه شــاخص تر باشــد.
علــی رمضانــی بــا اشــاره بــه تشــکیل جلســه کمیتــه رســیدگی بــه تخلفــات گفــت: ۵۴ پرونــده در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه بــرای ۴۵ 

پرونــده، رأی از جنــس تخلفــات آیین نامــه ای صــادر شــد.

۴۵ ناشر متخلف حکم گرفتند

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و سوم/ نیمه دوم اردیبهشت  5۱۴۰۱
ادبــــــی

موســیقی و آن چــه بــدان وابسته اســت هم چــون هــم زادی 
بــرای کالم به حســاب می آیــد؛ حتــی برخــی زبان شناســان 
پیشــینه ی آن را بــه دوردســت تر از کالم نســبت می دهنــد. 
بــا  آغازیــن  ارتبــاط  برقــراری  جهــت  انســان  کــه  آوایــی 
موســیقی  نوعــی  نیــز  برمی کشــیده  خویــش  هم نوعــاِن 
را  کالم  و  درمی مانــده  هرجــا  بشــر  و  می آیــد  بــه حســاب 
ــا  ــه دامــاِن موســیقی می شــده و ب ــه، دســت ب نافــذ نمی یافت
پذیــرش  و  فهــم  قابــل  را  آن، کالم خویــش  ابــزار  ســاختِن 

ســت. خته ا می سا
موســیقی  کتــاب  بــر  مقدمــه ای  در  ملــک  اســتاد حســین 
و  متاثــر  کــه  »موســیقی  می نویســد:  ایرانــی  کالســیک 
فصــل  و  وصــل  و  فــرود  و  فــراز  هــزاران  از  برانگیختــه 
آیینــه ی  و  ملــت  خلق و خــوی  بیان گــر  خــود  تاریخی ســت، 

نیــز  خــود  ســرزمیِن  روزگاراِن  گذشــِت  از  تمام عیــار 
 » . شــد می با

و  اعــراب  ترک تازی هــای  از  پــس  فردوســی  جنــاب  نقــش 
ــا نادانــی  ــه ســرزمین پارســیان کــه ب ــه ب جســارت یافتن حمل
موجودیــت  و  تمــدن  و  زبــان  و  فرهنــگ  نابــودی  بــه  کمــر 
ایــران باســتان بســته بودند، نقشــی بی بدیــل اســت. جنــاب 
شــعله ی  انــدک  از  نگاهبانــی  بــه  یک تنــه  نه تنهــا  ایشــان 
ــه ی  ــان فارســی پــس از خاموشــی بی رحمان ــده ی زب به جامان
اعــراب ایســتادند، بلکــه دربــرآوردن ققنــوس موســیقی از 

خاکســترِ خویــش نیــز تالشــی بی همتــا داشــتند.

از  ایرانــی  تمــدن  هنرهــای  از  بســیاری  اســالم،  ظهــور  بــا 
از  پیکرتراشــی  و  فلســفه  موســیقی،  صورت گــری،  جملــه 
رونــق افتــاد و عرب زبانــان مســلط بــر ســرزمین پــارس نیــز 
زبــان فارســی را بــه ســخره گرفتنــد و ســخن گفتــن بــدان را 

مقابــل در بــزم خســروانی، صــدای عــود و ربــاب کام روح 
شــادی آفریِن  چنان کــه  می بخشــد؛  حــالوت  را  حاضــران 
برداشــت  و  مهــرگان  و  و جشــن های ســده  نــوروز  مراســم 

می  شــود. نیــز  محصــول 

درواقــع بــه هــر دوره ای کــه بازمی نگریــم، موســیقی همــراه بــا 
ســازِ مناســِب آن مراســم و شــرایط پیش آمــده، هم خوانــی 

دارد کــه بــه اختصــار بــه ذکــر مثالــی از آن هــا می پردازیــم:
ــده می شــود،  ــی »هــارپ« نامی چنــگ: کــه در موســیقی غرب
در بزم هــا و جشــن ها مــورد اســتفاده بــوده و اغلــب، بانــوان 

نوازنــده ی آن بوده انــد:
زن چنــگ زن، چنــگ در  بر گرفت

نخســتین خروش مغان، در گرفت
تصاویــر  تخت جمشــید،  ســنگ نگاره های  بــر  چنان کــه 

شده اســت. ترســیم  زیبایــی  بــه  چنگ نــواز  بانــوان 
آن  روی  از  را  »عــود«  اعــراب  کــه  ســازی  )بربــط(:  بربــت 
ســاختند و کاربــرد آن طــور کــه در شــاهنامه ذکــر شــده، بــرای 

ممنــوع ســاختند. در همیــن برهــه، شــعر بــه تنهایــی بــار 
تمــدن، هنــر و عرفــان  تاریــخ،  اســاطیر،  زنــده نگه داشــتن 
ایــران را بــه دوش کشــید و حکیــم فردوســی در کشــاکش 
ــخ  ــوی و ســلجوقی، ســنگرباِن تاری ــرکان غزن آشــفتگی های ت

و هویــت زبــان فارســی بــود.
ــا نقــِل سینه به ســینه ی داســتان های  ــاکاِن هوشــمندِ مــا ب نی
 اســاطیرِی خویــش و جنــاب فردوســی بــا درهم آمیختــن ایــن 
یــادگاران بــا شــعر و موســیقی، پلــی مســتحکم ســاختند تــا 
اندوختــه ی دیریــن و پربــار تمــدن چندهزارســاله ی ایرانــی 

را، بــه امــروز مــا پیونــد زننــد .

اگــر بــه بطــن شــاهنامه نفــوذی کارشناســانه داشــته باشــیم 
درمی یابیــم کــه فردوســی انــواع ســازها را بــه تناســب کاربــرد 

کرده اســت.  تقســیم بندی  دقــت  بــه  اســتفاده،  شــکِل  و 
درصــد  بیش تریــن  کوبــه ای  ســازهای  و  رزمــی  موســیقی 
کاربــرد را در ایــران باســتان داشته اســت؛ در آغــاز و میانــه ی 
کارزار، اســتقبال از شــاهان و پهلوانــان، شــروع بــازی و کار و 
نیــز درهنــگام بــزم و شــادی، نــوع موســیقی و ابــزار آن تغییــر 

می کرده اســت.
خنیاگرانــی چــون باربــد و نکیســا و بامشــاد و آزادوار کــه 
بــا هــر زخمــه ی خویــش، نوایــی جــاودان بــر روح بی  قــرار 
و  می نشــانده اند  روزگار،  نامرادی هــای  از  ایرانیــاِن خســته 
ایشــان را بــه عــرِش طــرب پیونــد می زده انــد. ایران شناســان 
باربــد  بــه  را  موســیقی  لحــن   ۳۶۰ ابــداع  و  ابتــکار  کهــن، 
نغمــات  از  نغمــه   ۷۲ نام گــذاری  در  می دهنــد.  نســبت 
روح نــوازی  زیبایــی  نیــز  ساســانیان  زمــان  در  موســیقی 
نــوروز، جامــه دران،  می بینیــم: پالیزبــان، راه گل، چــکاوک، 
ســبزه و...، کــه هنــوز بســیاری از ایــن نام هــا بــر نغمه هــای 

جاری ســت. نیــز  امــروزی 
زرتشــتی  آییــن  در  موســیقی  بــه  دیگــر،  جســتاری  در 
مقــدس  آب  کاربــرد  روش  بــه  کــه  »زنــد«،  می پردازیــم. 
بــه  و  مناجات گونــه  لحنــی  بــا  گفته می شــود،  زرتشــتیان 
دیگــر  نیــز  و  می شــده  اجــرا  مذهبــی  موســیقی  ســبک 
دلنشــین  آوایــی  بــا  نیــز  زرتشــتی  مذهبــی  ســرودهای 

می شــدند. خوانــده  
فردوســی حکیــم چنــان هنرمندانــه بــه نشــاندِن واژه هــای 
پارســی در کنــار یک دیگــر و ُســفتن آنــان بــه شــعر، تبحــر 
فاخــر  ایــن گردن آویــزِ  بــه خــرج مــی داده  کــه در البــه الی 
الماس هــای  فارســی،  هویــت  کهــن  تندیــس  بــر  شــاهنامه 
درخشــاِن موســیقی می درخشــند؛ صــدای کوفتــن آهنگیــن 
طبــل بــر بــاره و پیــل، حکایــت از آغــاز جنگــی ســهمگین 
در  و  می زنــد  گــره  ابــر،  بــه  را  رزم  غبــار  و  گــرد  و  می کنــد 

بوده اســت: حزن انگیــز  مراســم 
چو من دســت کردم به بربت دراز

سرشــکش ز دیده برون راند راز
ربــاب: ایــن ابــزار موســیقی نیــز در گاه بــزم و شــادی، بــه کار 

می آمده اســت:
ازو شــاد شــد جان افراسیاب

می روشــن آورد و چنگ و رباب
و نیــز ســاز های رزمــی شــامل دهــل، کــوس، شــیپور، بــوق 
ــال  ــی نشــدن کالم از آوردن شــاهد مث ــرای طوالن و...، کــه ب

می کنیــم. خــودداری 
درگذشــته،  تــازه   اســتاد  قــول  بــه  این کــه  ســخن  کوتــاه 
مینــو  بــه  روان شــان  کــه   - ندوشــن  اســالمی  محمدعلــی 
جــاودان بــاد - و نیــز اســتاد محمــود زنجانــی، دقــت و تعمــق 
ــاره ی موســیقی و  ــف شــاهنامه، درب ــات مختل ــی ابی در معان
ــران باســتان،  ســازها و موســیقی های بر آمــده از آن هــا در ای
کــه  می کــرده  ایجــاد  دل کشــی  و  گوش نــواز  نــوای  چنــان 
 ، آن  از  بــردن  لــذت  و  نیوشــیدن  مقابــل  در  مقاومــت 
نا ممکــن بوده  اســت. نکتــه ی جالــب این کــه، نواختــن چنــد 
ســاز در کنــار یک دیگــر بــرای بــه اوج رســاندن موســیقی و 
تاثیرگــذاری آن اســت؛ به طــوری کــه ســاز چنــگ و ربــاب در 
کنارهــم نواختــه می شــدند و در مقابــل نــای و رود، یــا بربــط 
و نــای بــا یک دیگــر هم نــوازی می کرده انــد و ازایــن رهگــذر 
پــی می تــوان  بــودن جنــاب فردوســی بیش تــر  بــه حکیــم 
بــرد کــه بــا زبــان شــعر ایــن نکتــه ی بســیار مهــم را بــرای 
مــا بــه یــادگار نهاده انــد و آن این کــه بــرای گــوش انســان، 
و  مــالل آور می شــود  نــوع موســیقی خــاص  یــک  شــنیدن 
تنــوع آالت  موســیقی موجــود در شــاهنامه بــه همیــن دلیــل 
ــی طنیــن آهنــگ، چــه در صحنــه جنــگ  اســت کــه گوناگون
و آمیختــن ســازهای کوبــه ای و رزمــی کــه چنــان ســپاه را بــه 
هیجــان مــی آورد کــه گویــی قلــب زمیــن را از جــا می کنــد و 
چــه در بزم هــای شــاهانه کــه زنــان چنگ نــواز و رامش گــران 
ــدوه خاکســتری روزگار از چهــره ی  ــج جنــگ و ان خنیاگــر، رن
شــنوندگان زدوده و آنــان را بــه وجــد و شــعف می آوردنــد.

مرضیه حقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

خنیاگرِ اساطیرِ ایرانی
به مناسبِت بزرگ داشت فردوسی؛

* عکس از: حانیه عامل

نقــلِ  بــا  مــا  هوشــمندِ  نیــاکانِ 
داســتان های  سینه به ســینه ی 
جنــاب  و  خویــش   اســاطیریِ 
فردوســی بــا درهم آمیختــن ایــن 
بــا شــعر و موســیقی،  یــادگاران 
تــا  ســاختند  مســتحکم  پلــی 
پربــار  و  دیریــن  اندوختــه ی 
ایرانــی  چندهزارســاله ی  تمــدن 
. زننــد  پیونــد  مــا  امــروز  بــه  را، 

معانــی  در  تعمــق  و  دقــت 
شــاهنامه،  مختلــف  ابیــات 
و  ســازها  و  موســیقی  دربــاره ی 
آن هــا  از  بر آمــده  موســیقی های 
در ایــران باســتان، چنــان نــوای 
ایجــاد  دل کشــی  و  گوش نــواز 
در  مقاومــت  کــه  می کــرده 
مقابــل نیوشــیدن و لــذت بــردن 
بوده  اســت. نا ممکــن   ، آن  از 



ــا وضعیــت چــاپ و  ــاط ب ــه گزارشــی جامــع در ارتب ــه تهی ــا دســت ب ــی ناشــران )ipa( داد ت ــه بین الملل ــا فرصتــی به دســت اتحادی کرون
نشــر کتــاب هــم بزنــد.

ایــن تحقیــق حاصــل دو ســال کار نماینــدگان ایــن اتحادیــه اســت کــه بــه بررســی تاثیــرات کوویــد ۱۹ بــر دنیــای کتــاب و چشــم اندازهای 
پیــش روی ایــن صنعــت پرداختــه اســت. بــه گفتــه اهل فــن و منتقــدان ادبــی، مشــکل اصلــی کوویــد ۱۹ و تعطیلــی نمایشــگاه  های کتــاب 
بــرای یــک دوره دو ســاله نیســت. پرسشــی کــه ایــن گــروه مطــرح می کننــد بیش تــر روی ایــن نکتــه تمرکــز دارد کــه آینــده کتاب خوانــی 

در عصــر دیجیتــال و نشــر الکترونیکــی کتاب  هــا چــه خواهــد شــد و باالخــره چــه بالیــی بــر ســر نشــر کاغــذی کتاب  هــا خواهــد آمــد.
ادامه ی خبر را می توانید از طریق اسکِن کیوآر کدِ درج شده مطالعه کنید.

تغییرات اساسی زیست بوم کتاب در جهان

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و سوم/ نیمه دوم اردیبهشت  6۱۴۰۱
تاریـخواندیشه

چندیــن دهــه اســت کــه زنــان بیــش از پیــش بــه دنبــاِل ابــراز 
خــود در مقــام ســوژگی و نمایانــدن امکانــات وجودی شــان 
بــه عنــوان یــک زن هســتند. در ایــن راســتا، گرچــه آن هــا از 

رویکردهــا و روش هــای گوناگــون بــرای بیــان دیدگاه هــای 
خــود بهــره برده انــد، امــا همــواره بــه جامعــه بــه منزلــه ی 
عنصــری مهــم و تاثیرگــذار در زمینــه ی جایــگاه زنــان 
ــرای  ــه ب ــدازه ک ــه همــان ان ــان ب ــن زن نگریســته اند. ای
رهایــی از دیگــری تلقــی شــدن بــه فردانیــت خــود 
نگــرش  اهمیــت  بــه  نســبت  می کننــد،  رجــوع 
اجتماعــی بــه موقعیــت زنانــه آگاهــی دارنــد. از ایــن 
چشــم انداز، ضمــن تصدیــق فردانیــت خــود، بــر 
ایــن موضــوع کــه بخشــی از خویشــتِن فــرد در 
بــه واقــع برداشــت های درونــی شــده ی او اســت را 
»مــن«  مطلــق  تمایــز  و  می شناســند  ز رســمیت  ا
ایــن خصــوص  در  می کننــد.  رد  را  مــن«  »غیــر 

بــه  دیگــری  از  فــرد  تمایــز  کــه  گفــت  می تــوان 
معنــای جــدا بــودن نیســت، بلکــه شــکل خاصــی 

از هم بســته بــودن بــا دیگــران اســت؛ زیــرا افتــراق در 
ســایه ی رابطــه اتفــاق می افتــد. از ایــن رو، ایــن پیونــد 

کــه  می آیــد  شــمار  بــه  انســان  وجــود  از  بخشــی 
اســت.  فــرد  در  رابطــه«  بــه  وابســته  »خویشــتن 

تاثیــر برســاخت اجتماعــی بر زنانگی
رویکــرد برســاخت گرایِی اجتماعــی، تکامــل 

یــک پدیــده را وابســته بــه زمینــه ی اجتماعــی 
بــر  وابســتگی  ایــن  کــه  دارد  تاکیــد  و  دانســته  آن 

رفتارهــای ممکــن اجتماعــی و نــه ضــروری انســان اثــر 
هم چــون  مفاهیــم  از  بســیاری  رو،  ایــن  از  می گــذارد. 
بــا  هســتند.  بشــر  زندگــی  برســاخته ی  نیــز  جنســیت 

چنیــن نگرشــی، رویکــرد برســاخت گرایی امکانــی جدیــد را 
بــه وجــود آورد کــه از ســوی حوزه هــای مطالعاتــِی گوناگــون 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در زمینــه ی مطالعــات زنــان 
و مباحــث مربــوط بــه تبعیــض جنســیتی، ایــن دســته از 
پژوهش گــران بــر ایــن باورنــد کــه مســائل مربــوط بــه ابژگــی 
زنانــه تــا حــد زیــادی ریشــه در برســاخت اجتماعــی دارد 
کــه قابــل اصــالح بــوده و بــا نگاهــی انتقــادی می تــوان آن 
بررســی  بــا  تــا  می کننــد  کوشــش  آن هــا  کــرد.  بازبینــی  را 
تجربــه ی زیســته ی زنانــه، عناصــری را کــه منجــر بــه قــرار 
گرفتــن زنــان در موقعیــت ابژگــی می شــوند را شناســایی و 

مــورد بحــث قــرار دهنــد.

دوگانگــی زنانــه و مردانــه؛ زن بــه مثابه دیگری
ــاره، بایــد خاطرنشــان کــرد کــه نوعــی دوگانه گرایــی  در این ب
در تاریــخ تفکــر غــرب وجــود داشــته کــه بــر اســاس آن، زن 
ایــن  اســت.  قــرار می گرفتــه  مــرد  از  پایین تــر  مرتبــه ی  در 
نگــرش، از زمــان باســتان در گفتمــاِن فلســفه ی غــرب وجــود 
داشــته اســت؛ به طوری کــه می تــوان رد و نشــان آن را در 

ــان و روم پیگیــری کــرد. اســاطیر یون
اســت.  دوگانه انگاری هــا  ایــن  از  سرشــار  فلســفه  تاریــخ 
بــه مــرد و زن، فرهنــگ و طبیعــت،  بــرای مثــال می تــوان 
عقــل و عاطفــه، ذهــن و بــدن، عمومــی و خصوصــی، تولیــد 
و بازتولیــد اشــاره کــرد. معمــوال در هــر دوگانــه ای، نوعــی 
رتبه بنــدی وجــود دارد کــه در آن مفهومــی را کــه در رتبــه ی 
ــر  ــه مــردان و مفهومــی را کــه رتبــه ی پایین ت ــر اســت، ب باالت
ســلطه ی  بدین-گونــه،  می دهنــد.  نســبت  زنــان  بــه  دارد 
رتبــه ی  در  زنــان  دادن  قــرار  بــا  جامعــه  بــر  نگــرش  ایــن 
فرعــی در مقایســه بــا مــردان و نســبت دادن هــر آن چــه 
غیــر عقالنی ســت بــه زنــان، موجــب شــد کــه زنــان در مقــام 
ســوژگی در فلســفه ورزی، اخــالق، سیاســت و بــه طــور کلــی، 
هــر حــوزه از علــوم نظــری بــه حاشــیه رانــده شــده و دیگــری 

تلقــی شــوند. شــایان ذکــر اســت کــه بــه بــاور فمینیســت ها 
ــه  ــری رخ می دهــد ک ــد جامعه پذی ــن نگاهــی طــی فراین چنی
ــا بازبینــی آن چــه  ــوان ب ــل تغییــر اســت و می ت از ایــن رو قاب
کــه پیــش از ایــن طبیعــی پنداشــته می شــده اســت، زنــان را 

بــه موقعیــت ســوژگی نزدیــک ســاخت.

گذر از ابژگی به ســوژگی
ــر برســاخت اجتماعــی  ــه تاکیــد باشــد کــه تاثی شــاید الزم ب
بــر ابژگــی زنانــه، داللــت بــر نفــی فردانیــت زنــان نیســت، 
افــراد  کنش گــری  اثرگــذارِی  نیــز  برســاخت گرایی  بلکــه 
را بــه رســمیت می شناســد و از ایــن رو قائــل بــه اصــالح 
ــد. چنیــن  مفاهیمی ســت کــه تبعیــض جنســیتی را دربردان
بهتــر مطــرح  دیــدگاه هــگل  بیــان  بــا  را می تــوان  نگرشــی 
ــان خــود  ــر هــگل، دیالکتیکــی دائمــی می ــه تعبی ســاخت. ب
شــده  نظــاره  یــا  تثبیت شــده  خــود  و  ناظــر  یــا  اســتعالیی 
وجــود دارد؛ چراکــه فــرد بــرای تاییــد و تصدیــق وجــودِ خــود 
همــواره بــه دیگــران نیــاز دارد. بدیــن ترتیــب، هنگامــی کــه 
جامعــه زنــان را در مرتبــه ی پاییــن و تحــت انقیــاد مردانــه 
تلقــی می شــود  دیگــری  زن  و  ســوژه  مــرد  قــرار می دهــد، 
تعریــف  مردانگــی  بــه  وابســتگی اش  تحــت  را  و زن خــود 

می کنــد.
فضایــی  در  نیــز  زنانــه  جنســیتی  هویــت  منظــر،  ایــن  از 
مردانــه تعریــف می شــود و ناگوارتــر آن اســت کــه خــود زنــان 
نیــز ایــن برداشــِت مردانــه نســبت بــه خــود را پذیرفتــه و در 
امــر از ســوی فمینیســت ها  ایــن  آن نقــش دارنــد.  تــداومِ 
آن  در  کــه  می شــود  خوانــده  انقیــاد«  جهــت  »تشــریفاتی 
هنگامــی کــه زنــان هویــت خــود را بــه عنــوان ابــژه ببینــد، بــه 
دلیــل جسمانیت شــان تحــت فشــار قــرار گرفتــه و مجبــور 
جامعــه  تعریف شــده ی  مفاهیــم  بــا  را  خــود  کــه  هســتند 
از زیبایــی، کــه از قضــا تعاریفــی مردانــه هســتند، تطبیــق 
دهنــد. از ایــن رو، هویــت زنانــه در مقــام ســوژگی ســرکوب و 
تضعیــف می شــود؛ زیــرا او صرفــا بــا بــدن خــود و بــا تعریــف 

مردانــه مــورد شناســایی قــرار می گیــرد.
ــی ســوژه  ــا اذعــان داشــت کــه توانای ــوان صراحت احتمــاال بت
بــر کنــش، در بافــت اجتماعــی و از طریــق بافــت اجتماعــی 
مــورد  جامعــه  در  ابتــدا  ســوژه  زیــرا  می آیــد؛  وجــود  بــه 
ــد.  ــه خــود آگاهــی می یاب ــرد و نســبت ب ــرار می گی خطــاب ق
نیــز  دیگــر  ســوی  از  کــه  اســت  آن  اساســی  نکتــه ی  امــا 
همان گونــه کــه گفتــه شــد، ســوژه بــه نحــوی اگزیستانســیال 
ضمــن حصــر در ایــن شــرایط بیرونــی، بــه نوعــی مســتقل 
عمــل می کنــد و بــه ایــن دلیــل بایــد موقعیــت ســوژگی زنانــه 
را تــا حــد امــکان تقویــت کــرد و آن را از حالــت انقیــاد و 
تضعیــف بیــرون کشــید. گرچــه ایــن امــر بــه صــورت مطلــق 
امکان ناپذیــر اســت؛ زیــرا اساســا ســوژگی مطلــق و خــارج 
ــرای مــردان و چــه  از وابســتگی در روابــط اجتماعــی، چــه ب

بــرای زنــان، ناممکــن اســت.

بازتعریف ســوژگی زنانه در برســاخت اجتماعی
بــا تصدیــق ایــن مســئله کــه ســوژه بــه هنجارهــای 
پافشــاری  آن  بــر  و حتــی  خــورده  گــره  اجتماعــی 
می کنــد، می تــوان پیچیدگــِی به کارگیــری رویکــردِ 
دریافــت.  زمینــه  ایــن  در  را  برســاخت گرایی 
اجتماعــی بــودن بنیادیــن زندگــی داللــت بــر آن 
ســوژه ها  میــان  تنهــا  نــه  وابســتگی ها  کــه  دارد 
ــد، بلکــه آن چــه ســوژه ها »هســتند« را  وجــود دارن
برســاخت گرایی  ایــن رو،  از  نمایــان می ســازد.  نیــز 
اجتماعــی بــر ایــن بــاور اســت کــه چــون فــرد خــود را در 
مســتقل  خــود  از  دیگــری  اگــر  می یابــد،  دیگــری  آینــه ی 
بازشناســی  را  خــود  هویــت  نمی توانــد  نباشــد،  برخــوردار 
ادامــه  بی گانگــی اش  خــود  از  و  ســرکوب  بــه  و  کنــد 
برســاخت  از  نخســت  بایــد  زن  نتیجــه،  در  می دهــد. 
اجتماعــی مردانــه بگســلد و خــود را بــا مفاهیــم آن تعریــف 
نکنــد تــا بــه فضایــی زنانــه از خــود در مقــام ســوژگی دســت 

یابــد.

مریم السادات سیاهپوش
دکترای ادیان و عرفان 

زن به مثابه دیگری



یوزپلنــگ آســیایی در ایــران در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد؛ به گونــه ای کــه در حــال حاضــر تعــداد یوزهــای بالــغ کشــور۱۲ قــالده اســت. 
در ایــن شــرایط فرصتــی بــرای آزمــون و خطــا بــرای تکثیــر وجــود نــدارد و بــه گفتــه کارشناســان بهره گیــری از تجــارب بین المللــی 

ــر باشــد. ــران« - یوزپلنــگ مــاده در اســارت - موث ــدان »ای می توانســت در نجــات فرزن
مهــدی نبی یــان، کارشــناس ارشــد تنــوع زیســتی، در ایــن بــاره بــه ایســنا می گویــد: دام پزشــکانی کــه روی فیــل یــا کرگــدن تحقیــق 
می کننــد، نســبت بــه دام پزشــکانی کــه روی گربه ســانان کار می کننــد، تجربیــات متفاوتــی را کســب می کننــد. مــا در کشــورمان تجربــه  

تکثیــر در اســارت یــوز را نداریــم و بایــد بــه طــور حتــم از تجربیــات بین المللــی اســتفاده کنیــم.

بی توجهی به تجربه های بین المللی راه نجات یوز آسیایی نیست

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و سوم/ نیمه دوم اردیبهشت  7۱۴۰۱
محیـــطزیست

»بوم گردشــگری« یــا »اکوتوریســم«، بــه گــردِش انســان در 
طبیعــت اطــالق می شــود. ایــن نــوع از گردشــگری محــدود 
و گردشــگری های دریایــی،  نبــوده  مراتــع  و  بــه جنگل هــا 
ســاحلی، کوهســتانی، بیابانــی و تمامــی اراضــی طبیعــی را 

شــامل می شــود.
کشــورهای  ســرمایه گذاری  شــاهد  اخیــر  دهه هــای  در 
از  حاصــل  اقتصــادی  رشــد  و  بخــش  ایــن  در  بســیاری 
بــدون  و  روزافــزون  تخریــب  همین حــال  در  بوده ایــم؛  آن 
توقــف طبیعــت در کشــورمان جهــت اســتفاده های اولیــه 
بــوده و هســت. ممکــن  بــرای بازدهــی فــوری در جریــان 
طبیعــت«  »تخریــِب  عبــارِت  بــا  برخــورد  اولیــن  در  اســت 
تخریب هــای  و  زباله هــا  پراکنــش  هم چــون  موضوعاتــی 
حاصــل از گردشــگراِن بی مالحظــه بــه ذهــن برســد، امــا 
اقتصــادی در همــه ی  اهــداف جبــران  بــا  تخریــِب عمــده 
بخش هــای طبیعــت در حــال وقــوع اســت. قطــع درختــان 
بــه  در جنگل هــا جهــت برداشــت چــوب و تبدیــل آن هــا 
جهــت  مراتــع  تخریــب  مســکونی،  و  کشــاورزی  اراضــی 
آبــی  منابــع  پتانســیل  از  فراتــر  بهره بــرداری  دام،  تعلیــف 
آبراهه هــا، دریاچه هــا، دریاهــا و هم چنیــن  انــواع  از  اعــم 
ــه  آلوده ســازی و ورود زباله هــای صنعتــی و غیــر صنعتــی ب

هســتند. طبیعــت  تخریــب  از  مثال هایــی  آن هــا، 
بایــد توجــه داشــت کــه نفــع اقتصــادی پشــِت همــه ی ایــن 
تخریب هــا بــوده و بــرای کاهــش و جلوگیــری از آن بایــد 
طبیعــت  از  پایــدار  اســتفاده ی  هــدف  بــا  جایگزین هایــی 
ایجــاد شــود. بوم گردشــگری یکــی از جایگزین هــای موفــق 
بــوده کــه نیازمنــد توجــه همگانــی و ســرمایه گذاری ویــژه 

و غیردولتی ســت.  دولتــی  کنــار حمایت هــای  در 

حیــات  در  تاثیر گــذار  و  مهــم  بســیار  عناصــر  از  اقلیــم 
اســت.  اکوسیســتم  یــک  پایــداری  و  زنــده  موجــودات 
غیــر  تغییــرات  بــا  حیاتــی  عنصــر  ایــن  حاضــر  حــال  در 
تغییــرات  ایــن  اســت.  رو بــه رو  فراوانــی  برگشــت  قابــِل 
آن هــا  زیســتگاه  و  تنوع زیســتی  بــر  مختلفــی  پیامد هــای 
الگو هــای  گســتره ی جغرافیایــی،  بــر  می توانــد  و  داشــته 
پراکنــش، الگو هــای رفتــاری حرکتــی، روابــط بوم شــناختی 
و... اثــرات فراوانــی را ایجــاد کنــد. گیاهــان و جانــوران در 
اقلیــم، پاســخ های مختلفــی را  بــا چالــش تغییــر  مواجــه 
بــه  می تــوان  پاســخ ها  ایــن  جملــه ی  از  می دهنــد.  بــروز 

ــرد: ــل اشــاره ک مــوارد ذی
در  جابه جایــی  و  جغرافیایــی  گســتره ی  کاهــش   .1
سراســر  در  متعــددی  مطالعــات  جغرافیایــی:  پراکنــش 
تغییــرات  کــه  دارنــد  اشــاره  موضــوع  ایــن  بــر  دنیــا 
زیســتگاه های مطلــوِب  کاهــش  اقلیمــی می توانــد ســبب 
گونه هــا شــده و حیــات آن هــا را مــورد تهدیــد قــرار دهــد. 
رســیدند  نتیجــه  بدیــن   2018 ســال  در  مثــال  به  طــور 
در  اساســی  نقــش  دمــا،   افزایــش  بــا  اقلیــم  تغییــر  کــه 
و  ســم داران  مطلــوب  زیســتگاه های  گســتره ی  کاهــش 
نیمه کوهســتانی  و  کوهســتانی  مناطــق  پســتانداران 
می دهــد.  کاهــش  را  گونه هــا  ایــن  فراوانــِی  و  داشــته 
روی  بــر   1396 ســال  در  کــه  بررســی  ای  در  هم چنیــن 
ــت؛  ــی در جنگل هــای لرســتان صــورت گرف ســنجاب ایران
ــرای ســنجاب  مشــخص شــد کــه مطلوبیــت زیســتگاهی ب
57 درصــد کل مســاحت جنگل هــای لرســتان  ایرانــی از 

می توانــد  بخــش  ایــن  می رونــد.  شــمار  بــه  مهــم  بســیار 
از طریــق آمــوزش در مــدارس و دانشــگاه ها، رســانه ها و 

گیــرد. صــورت  مجــازی  فضــای  به خصــوص 
توســعه بوم گردشــگری در ایران

ایــران در بیــن کشــورهای جهــان جــزو ۲۰ کشــور برتــر از 
لحــاظ تنــوع زیســتی غنی ســت کــه ایــن موضــوع پتانســیل 
طریــق  از  درواقــع  می کنــد.  فراهــم  را  پایــدار  گردشــگری 
ــی تورهــای طبیعت گــردی و تبلیغــات در مــورد تنــوع  برپای
زیســتی در ایــران، می تــوان گردشــگران خارجــی و حتــی 
داخلــی را تشــویق بــه بوم گردشــگری کــرد. توســعه در ایــن 
کمــک شــایانی  اشــتغال زایی  در مســیر  بخــش می توانــد 
و  منابــع طبیعــی  کنــار حفــظ  در  اقتصــادی  پایــداری  بــه 

کنــد.  کشــور  محیط زیســت 
ــری داشــته  هرچــه بخــش بوم گردشــگری توســعه ی بیش ت
بخــش  ایــن  می کنــد.  حاصــل  را  بهتــری  نتایــج  باشــد، 
می توانــد بــا بهبــود حداقلــِی وضعیــِت جوامــع روســتایی، 
در ســطوح باالتــر جایگزیــن مؤثــری بــرای کنتــرل کشــاورزی 

ــاال باشــد.  ــب ب ــا آالیندگــی تخری ــازده ب ــم ب ــع ک و صنای
طبیعــت  تخریــب  باعــث  خــود  بوم گردشــگری  آیــا 

؟ د نمی شــو
چالــش بــزرگ بوم گردشــگری، ایــن موضــوع اســت کــه آیــا 
توســعه ی ایــن امــر به خصــوص در اراضــی تخریب نیافتــه 
افزایــش  بــا  آیــا  شــد؟  نخواهــد  تخریــب  باعــث  خــود 
افزایــش  آلودگــی  انــواع  میــزان  طبیعــت،  در  گردشــگری 
هســتند  مهمــی  بســیار  نــکات  این هــا  یافــت؟  نخواهــد 
نه تنهــا  می شــود  باعــث  آن هــا  بــه  توجــه  عــدم  کــه 
بلکــه  نشــود،  منجــر  پایــدار  حفاظــت  بــه  بوم گردشــگری 
طبیعــی  اراضــی  در  شــدیدتر  بســیار  تخریــب  شــاهد 

خانگــی،  گســتره ی  بــزرگ  به نســبت  انــدازه ی  رویــداد، 
جمعیت هــای  از  برداشــت  و  انــدک  تولید مثــل  قــدرت 
ایــن پســتانداران توســط انســان بــرای مصــارف پوســت و 

اســت. بــدن  اجــزای  ســایر 

تغییــرات اقلیمــی تمــام ابعــاد زندگــی گونه هــای گیاهــی 
گونه  هــا  می دهــد.  قــرار  تاثیــر  مــورد  را  جانــوری  و 
را  مختلفــی  پاســخ های  تغییــرات  ایــن  بــا  مواجــه  در 
از  نمی توانــد  الزامــا  پاســخ  ها  ایــن  امــا  می دهــد.  بــروز 
ــه این کــه انســان  ــا توجــه ب آســیب  پذیری آن هــا بکاهــد. ب

د نقــش عمــده ای در بــروز تغییــرات اقلیمــی  ر ا د
نگرانــی  یــک  تغییــرات  ایــن  و 
حفاظــت  و  مدیریــت  بــرای  عمــده 
می شــود،  محســوب  تنوع زیســتی 

درک بهتــر تغییــر اقلیــم در زمــان آینــده 
منظــور  ایــن  بــه  ضروری ســت.  امــری 

بســیاری  مدل هــای  و  روش هــا 
گونه هــا  تغییــرات  ارزیابــی  جهــت 

ــه تغییــرات اقلیمــی  در پاســخ ب
یافته انــد  توســعه 

درک  در  را  مــا  کــه 
تاثیــرات  ایــن  بهتــر 

راه کار هایــی  ارائــه  و 
ــاری  ــم ی ــر اقلی ــرات تغیی ــر اث ــت هرچــه بهت جهــت مدیری

. می کننــد

مســیر حرکت به ســوی بوم گردشــگری
ایجــاد  از  ســاده تر  معمــوالً  جدیــد  ســازوکار  یــک  ایجــاد 
بــوده  جریــان  در  ســال ها  کــه  سازوکاری ســت  در  تغییــر 
مثــال  به طــور  اســت.  شــده  عــادت  یــک  بــه  تبدیــل  و 
ــب توســط چــرای  ــِع در حــال تخری ــت یــک مرت ــر حال تغیی
بی رویــه ی دام بــه یــک بخــش بوم گردشــگری بــا مخالفــت 
ذی نفعــاِن دامپــروری در آن بخــش روبــه رو خواهــد شــد. 
افــرادی  منافــع  بایــد  بخــش  هــر  در  تغییــر  از  قبــل  پــس 
غیرمــادی  یــا  مــادی  ضربــه ی  دچــار  تغییــر  از  بعــد  کــه 
می شــوند را در نظــر داشــت. در ایــن مثــال بــا توجــه بــه 
ــا متوقــف می شــود  ــل ی ــروری تعدی پتانســیل عرصــه، دامپ
منطقــه ی  از  بهره بــرداری  و  ایجــاد  در  ذی نفعــان  و 
ذی نفــع  آن  در  و  داده شــده  مشــارکت  بوم گردشــگری 
حــال  در  یــا  تخریب یافتــه،  اراضــی  ســایر  در  می شــوند. 
تخریــب نیــز بــا عملیــات مشــابه می تــوان راه را هموارتــر 

کــرد.  ایجــاد  بیش تــری  پایــداری  و  کــرده 
نقــش ترویــج و آمــوزش در بوم گردشــگری پایدار

در  حرکــت  هنــگام  در  و  بعــد  قبــل،  آمــوزش  و  ترویــج 
مســیر توســعه های پایــدار، گام بســیار مهــم و از عوامــل 
پایداری ســت. اگــر آگاهــی همگانــی در ایــن مــورد ایجــاد 
عامــه  ذهــن  در  مشــارکت  و  حفاظــت  اهمیــت  نشــود، 
ایجــاد نخواهــد شــد و شــاهد مشــکالت فراوانــی خواهیــم 
بــود. به طــور مثــال فــردی کــه دارای دانــش و آگاهــی در 
مــورد اهمیــت آثــار ملــی باشــد، نه تنهــا در حفــظ ایــن آثــار 
خدشــه ایجــاد نمی کنــد، بلکــه در حفــظ و نگهــداری آن هــا 
همــکاری خواهــد کــرد. ایــن مثــال در مســائل مرتبــط بــا 
منابــع طبیعــی و محیط زیســت نیــز صــادق اســت. پــس 
ارکان  از  آمــوزش  و  ترویــج  نیــز  بوم گردشــگری  امــر  در 

در زمــان حــال بــه 22.58 درصــد در ســال 2050 کاهــش 
یافــت. خواهــد 

 2013 ســال  در  فنولوژیکــی:  و  رفتــاری  ســازش های   .2
پدیــده ی  بــه  خزنــدگان  پاســخ  بررســی  بــه  مطالعــه ای 
نتیجــه  بدیــن  مطالعــه  ایــن  پرداخــت.  اقلیــم  تغییــر 
خزنــدگان  نســبت جنســی  دمــا،  افزایــش  بــا  کــه  رســید 
و خزنــدگان  کــرده  پیــدا  مــاده ســوق  گونــه ی  بــه ســمت 
ــن تغییــرات پاســخ های رفتــاری مناســبی  در پاســخ بــه ای
النه ســازی،  مــکان  تغییــر  جملــه  از  می دهنــد؛  بــروز  را 
در  کــه  تحقیقــی  در  هم چنیــن  زاد آوری.  زمــان  و  عمــق 
ســال 1393 انجــام شــد، فنولــوژی رشــد گیــاه گنــدم مــورد 
بــود کــه در  از آن  نتایــج، حاکــی  قــرار گرفــت و  بررســی 
اثــر تغییــر اقلیــم دوره رشــد ایــن گیــاه کوتاه تــر شــده و 

یافــت. خواهــد  کاهــش  درصــد   15 تــا  آن  عمل کــردِ 
در  کــه  بــرآوردی  طبــق  جمعیــت:  انــدازه  در  تغییــر   .3
ســال 2013 از پرنــدگان اروپــا انجــام شــد، تعــداد پرنــدگان 
کاهــش  بــا  اقلیــم  تغییــر  به واســطه ی  کــه  اروپــا  ســاکن 
انــدازه جمعیــت مواجــه خواهنــد شــد، ســه برابر تعــداد 
واســطه ی  بــه  احتمــاال  کــه  پرندگانی ســت  جمعیت هــای 
ــه خواهنــد کــرد. تغییــر اقلیــم، افزایــش جمعیــت را تجرب
در  بزرگ جثــه  پســتانداران  بررســی  بــا  انقــراض:   .4
ــوران  ســال 2013 ایــن نتیجــه به دســت آمــد کــه ایــن جان
اقلیــم  تغییــر  و  زیســتگاه  تخریــب  و  تجزیــه  به دلیــل 
ناشــی از فعالیت هــای انســانی بیش تــر از ســایر گونه هــا 
ایــن  دلیــل  و  گرفته انــد  قــرار  انقــراض  خطــرِ  مــورد 

شــیم.  با
صنعــت  مؤسســات  نماینــدگان  مشــکل  ایــن  رفــع  بــرای 
گردشــگری اتریــش بــا آگاهــی داشــتن از ارتبــاط حیاتــی 
و  گردشــگری  صنعــت  و  طبیعــی  چشــم اندازهای  میــان 
بهبــود  و  طبیعــی  محیط زیســت  از  حفاظــت  به منظــور 
کیفــی آن اقــدام بــه تدویــن و اجــرای سیاســت گردشــگری 
به عنــوان  را  ذیــل  مــوارد  مــورد،  ایــن  در  و  نمــوده  پایــدار 
پایــدار  گردشــگری  سیاســت گذاری  در  مهــم  معیارهــای 

کردنــد: پیشــنهاد 
تنظیــم منحنــی تقاضــا جهــت ایجــاد تعــادل میــان تقاضــا، 
بیش ازحــد،  تقاضــای  ایجــاد  از  جلوگیــری  و  ظرفیــت 
جهــت  زیســتی  محیط هــای  و  اماکــن  تخریــب  کاهــش 
نســبت  محیط هــا  ایــن  )حفــظ  گردشــگری  اســتفاده های 
از  حفاظــت  اســت(،  اولویــت  در  گردشــگری  منافــع  بــه 
صنایــع،  ســایر  بــا  همــکاری  طبیعــی،  چشــم اندازهای 
در  تخصــص  ایجــاد  جنــگل داری،  و  کشــاورزی  به ویــژه 
جهان گــردان. رفتــار  دادن  تغییــر  گردشــگری،  صنعــت 

رعایــت ایــن نــکات در کنــار ترویــج و آموزش هــای همگانــی 
تخریــب  از  می توانــد  محلــی  جوامــع  در  به خصــوص 

کنــد. جلوگیــری  بوم گردشــگری  از  حاصــل 
ســخن آخر

می توانــد  بوم گردشــگری  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
شــود؛  شــامل  را  پایــدار  توســعه ی  از  مهمــی  بخــش 
امیــد اســت بــا نــگاه ویــژه بــه ایــن موضــوع، اســتفاده از 
توســعه  مســیر  از  بخــش  هــر  در  شایســته  متخصصــان 
نیروهــای  به کارگیــری  هم چنیــن  و  پایــدار  بوم گردشــگری 
آتــی  ســال های  دانشــگاهی،  آموزش دیــده ی  و  جــوان 
در  کــه  باالیــی  بســیار  پتانســیل  بــه  توجــه  بــا  را،  ایــران 
آن شــاهد هســتیم، در جمــع برتریــن کشــورها در زمینــه 

ببینیــم.  گردشــگری  و  بوم گردشــگری 

نوید نوین
دانش آموخته کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری

فاطمه باقری ازغذی
کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی 99

بوم گردشگری، راه نجاتِ پایدارِ طبیعت

فاجعه ای به نام تغییر اقلیم
واکنش تنوع زیستی در تقابل با بزرگ ترین چالش قرن؛
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Beauty is by no means an unidentified con-
cept since one often appreciates it even on 
his daily basis. From looking at a dense jun-
gle filled with willow trees and observing the 
stars in a clear night sky to watching couples 
holding hands under the rain and seeing a 
local bookstore casually blending in with a 
cafe, a person finds a sense of pleasure in 
perceiving them, and ponder these pictur-
esque sceneries “beautiful” or “aesthetic”. 
However, this is not the case in the works 
of art. Although people believe that a rose, 
for some reason, is innately a beautiful ob-
ject, a conflict of opinion on the art subject 
is quite apparent. For example, while some 
experts consider a painting beautiful, others 
may see it as having nothing of aesthetic 
value or vice versa. Though, since mankind 
is always striving for the unification of the 
plural concepts and objects, he formulated 
Aesthetics, which sheds - only some - light 
on the discussion. 
The most straightforward definition of Aes-
thetics is: the philosophy (theory) of beauty, 
which explains (or attempts to explain) the 
nature and value of a piece of art. But in a 
broader sense, it also deals with the audi-
ence’s perception of an object (in this case, 
a work of art) in the language of the beau-
tiful and the ugly. One might ask himself 
“what did I mean when I regard a piece of 
art as “beautiful” or “aesthetic”?” Does the 
object contain an aesthetic quality by nature, 

or I, as a human individual, simply consid-
er it beautiful? The former forms Aesthetic 
Objectivity and the latter Aesthetic Subjec-
tivity view. Throughout history, two schools 
of thought were present: one suggests that a 
particular painting, piece of music, or sculp-
ture has some aesthetic features that will stay 

It is universally acknowledged that a library 
in possession of many books must include 
at least one of Jane Austen’s works. More 
than two centuries after her death, Austen’s 
works are still among the most read, dis-
cussed, and popular novels in the history of 
English literature. But what has led to this 
consistent and everlasting popularity? What 
is Austen’s secret that has kept her books an 
inspiration for modern readers and creators?  
If a person reads about the theory of the 
novel, they will see what perfect examples 
Jane Austen’s works are for the genre. No 
matter which definition of the novel you re-
fer to, Austen’s works will be identified as 
exemplary novels. The novel is described as 
a work of fiction in prose with at least 150 
to 200 pages and includes psychological and 
sociological aspects of the characters and 
the society portrayed. These last two fea-
tures are the ones that raise questions about 
whether or not a work, presumably consid-
ered a novel, is a novel or just looks like one. 
When it comes to the works of Jane Austen, 
there is no argument. The psychological and 
sociological aspects of her stories are vivid-
ly visible. The presence of these aspects is 
one of the reasons why her characters and 
stories are as relatable and life-like as they 
are. When we read her works, we see into 
the minds of her characters. They come to 
life, and sometimes the reader even sees 
through the eyes of her protagonists, feeling 
what they’re feeling, seeing their mistakes 
and reasons behind them, and in general, 
understands them like they are living and 
breathing people, not made up characters 
that were created by someone who lived 200 
years ago. For example, when reading her 
masterpiece, “Pride and Prejudice”, we can 
see the reason behind Elizabeth Bennet’s ha-
tred towards Mr. Darcy at the beginning. We 
may even hate him too at first, and as the 
story goes on and everything falls into place, 
we understand how and why Lizzy falls in 
love with Darcy, and somewhere along the 
way, we fall for him as well. All this char-
acterization and life-likeness make us relate 
and understand her characters, even though 
we live in a drastically different society and 
world. This makes her works, their influence 
and popularity last as long as they have. 
Another critical aspect of a novel is how the 
author portrays the society their work is set 
in, which is another area that Jane Austen is 
a master of. When one reads an Austen nov-
el, they see England and the English society 
as she knew it. The importance that was giv-
en to the social status of a person, the way it 
affected their worldview and behavior, and 
many other features of the world she lived in 
are perfectly portrayed in her works. Using 
her Pride and Prejudice as an example, again, 
we become familiar with the English society 
and norms of that period; the importance 
of marriage is shown in the words and acts 
of Mrs. Bennet. The way the upper-middle 
class and the aristocracy treated and saw the 

untouched throughout eternity, and when 
encountered by different people of different 
eras, it is regarded, without any hesitation, 
beautiful. The second one implies that all 
objects are aesthetic neutral, and it is us who 
ascribe beautiful qualities to them. Thus, ac-
cording to this view, it seems fairly common 
when a person (of general knowledge of mu-
sic) considers Tchaikovsky’s Waltz of Flow-
ers ugly (or simply not beautiful), while the 
other regard it as a beautiful masterpiece. 
“…beauty of things,” wrote David Hume, 
“exists merely in the mind which contem-
plates them.” This is clearly a subjective ap-
proach; that members of a primitive African 
tribe find colored-face black women with 
big earrings beautiful, whereas an Ameri-
can stockbroker finds tall and skinny mod-
els wearing Gucci beautiful. To apply it on 
Art context, based on Hume’s belief, a critic 
may find William Faulkner’s The Sound and 
The Fury of aesthetic value, while a teen-
age girl loves how beautiful Jojo Moyes’ Me 
before you is. They seem of equal aesthet-
ic value since it is the reader (the audience) 
who decides whether a piece of art is beau-
tiful or not. 
On the other side of the coin, there is objec-
tivity. “There are things,” said Pluto, “which 
are beautiful always and by themselves.” 
In other words, Fine Arts have always been 
considered beautiful and will stay that way. 
Though, many art pieces were labeled not 
aesthetic during their time, and still there 
are many whose aesthetic features have not 
yet been discovered. For example, Alfred 

Hitchcock’s Vertigo 
and Jean Renoir’s The 
Rules of the Game – 
both being among the 
top five on the Sight 
and Sound list of hun-
dred greatest films of 
all time (the first and 
the fourth, respective-
ly) – did not receive 
the appreciation they 
deserved at first. It 
took a while for peo-
ple, and surprisingly, 
the experts to consider 
them beautiful, regard-
ing them not beautiful 
until the discovery. 
The controversy of ob-
jectivity and subjectiv-
ity “was one of those 
philosophical disputes 
that do not deal in de-
finitive and convinc-
ing argument” (Tatark-
iewic, 1963). 
Arguably, therefore, 
instead of considering 
the two views as op-
posing forces, it can 
be said that Aesthetics 
Objectivity and Sub-
jectivity are somehow 
intertwined. However, 
during the course of 
history, although phi-
losophers were looking 
for a middle approach, 

one view was always predominant (current-
ly subjectivity has more followers). Further, 
the presence of artist’s name and the lan-
guage that the artist chooses for the title of 
his work and their effect on Aesthetic Judg-
ment (subjective view) and profundity of an 
artwork (objective view) will be discussed. 

lower classes are expressed in Mr. Darcy’s 
first proposal, his early behavior, and his 
thoughts. This is also portrayed in his aunt, 
Lady Catherine’s, attitude and reaction. She 
disrespects Lizzy and her family. The novel 
demonstrates  laws of inheritance, the un-
justness of which is pointed out in the reason 
why Mr. Collins is to inherit Longbourn in 
the event of Mr. Bennet’s death and many 
other matters and features that are hidden 
or explicitly mentioned in the lines of this 
work of art are all contributing and adding to 
our understanding of that England. The way 
her works help us increase our knowledge 
about her society is another reason why they 
are still widely read and appreciated, she 
gives the later generations a palpable insight 
into the world she lived in and had first-hand 
information about. 
Furthermore, the issues presented in her 
works are timeless. Love and marriage are 
still the primary concern of many novels and 
stories. The hypocrisy of the men of religion 
is still discussed and is still a problem in the 
21st century. How unjust so many laws are, 
especially against women, is still topics for 
endless debates and discussions. The gap be-
tween different social classes of the society 
is still present, and the up-down look of the 
more affluent people to those of less income 
is still hurting many people’s feelings. Most 
of the things that were discussed in Austen’s 
works are not yet resolved in our “modern” 
world, at least not everywhere. All this re-
sults in us sympathizing with the characters 
and putting ourselves in their shoes, result-
ing in the enduring popularity of Pride and 
Prejudice’s author. 
Finally, her works are appealing to people of 
all ages. A teenager can read Pride and Prej-
udice or Emma and enjoy the world they’re 
holding in their hands the same way an adult 
or a middle-aged person would. One can 
even read these works in different stages of 
their life and get something new from the 
novel each time. Not only don’t her works 
belong to any specific age of time, but they 
don’t even belong to one single age catego-
ry.
It is because of all that has been mentioned 
above and much more that Jane Austen is 
still one of our favorite authors of all time. 
And I, as a 21st century 21-year-old who has 
read most of her works at least once, and her 
Pride and Prejudice more than three times, 
can confidently confirm the presence of all 
that has been pointed out in these master-
pieces. I have felt hatred for the wicked Mr. 
Wickham, have been angry with Mr. Col-
lin’s hypocrisy, and have felt the unjustness 
of Lizzy’s world for it’s similar to mine. I 
enjoyed reading Pride and Prejudice at 20, 
as I did when I was 15 and when I was 11. 
With Jane Austen, English literature should 
always be on the most intimate terms. We, as 
well as the British, really love her; and we 
all should be ever sensible of the warmest 
gratitude towards the person who, by writ-
ing such works, has been a means of uniting 
us with the past and literature. 
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