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حاکمیتشمشیربرهنه

عمومــاً در بررســی هــر مفهــوم و رخــدادی، از گــذرگاهِ تاریــِخ آن عبــور 
می کنیــم؛ چراکــه بــاور داریــم آگاهــی از مســیرِ تحــوالت و تغییــراِت 
و  کــرده  گســترده تر  را  فکری مــان  منظومــه ی  موردنظــر،  مســئله ی 

را روشــن تر می ســازد. چرایــِی وقــوع دگرگونی هــا 
اگــر زمــان را روی دور تنــد بگذاریــم و از دوراِن انســان های اولیــه گــذر 
کنیــم و نقاشــی های روی دیوارهــای غارهــا و پیام هایــی کــه بــا دود 
آتــش ارســال می شــد را نادیــده  بگیریــم؛ بــه فصــِل تولــدِ مفهومــی 
ــا همــان عصــر گوتنبــرگ.  ــام »رســانه« می رســیم: عصــر کتابــت، ی به ن
حــاال بــا اختــراع ماشــین چــاپ، انتقــال اطالعــات بــه روش و رویکــردی 
جدیــد انجــام می شــد؛ رســانه های اولیــه بــه عنــوان یکــی از ده هــا 
محصــوِل جامعــه ی صنعتــی رســماً شــکل گرفتــه بودنــد و اخبــار و 
افــکارِ انســانی در ســطح وســیع تری میــان مــردم انتشــار می یافــت. 
رســانه ها  اطالعــات،  عصــر  آغازیــِن  دهه هــای  از  پــس  مدت هــا  تــا 
در تعامــل بــا یک دیگــر پیــام واحــدی را بــه مخاطــب می رســاندند 
ارتباطــی یک ســویه را برقــرار  ایدئولــوژِی خــود،  انتقــاِل  بــا هــدف  و 
مــردم،  و  بــود  وحــده  متکلــم  رســانه  ارتبــاط،  ایــن  در  می کردنــد؛ 
به دنبــاِل رضایــِت  رســانه ها  نــه  ایــن تک گویــی؛  منفعــِل  مخاطبــاِن 
هرچــه بیش تــرِ مخاطبــاِن خــود بودنــد و نــه مــردم، در تــالش بــرای 
مخاطبــان،  واحــدِ  دهکــده ی  ایجــاد  و  شنیده شــدن. همگون ســازی 
شــیوه ی  ایــن  در  بــود؛  ســنتی  رســانه های  اهــداِف  از  یکــی  شــاید 
موجــود،  رســانه های  معــدود  ارتباطــات،  و  اطالعــات  پیش بــردِ 
چــه  بــه  و  داده هایــی  چــه  کــه  می کردنــد  انتخــاب  انحصارطلبانــه 
پِرَنتــی،  مایــکل  برســد.  مخاطبــان  دیــده ی  و  گــوش  بــه  روشــی 
می گفــت:  رســانه ها  از  این گونــه  بــاِب  در  آمریکایــی،  نویســنده ی 
»گاهــی رســانه خــود را وقــف تیــره و تــار کــردن واقعیــت می کنــد، درد 
و رنــج مــردم و نابرابــری اجتماعــی را محــو می کنــد. در ایــن واقعیــت 
خامــوش، رســانه می توانــد آن هایــی کــه صدای شــان را بــرای عدالــت 
اجتماعــی و طبقاتــی زیــاد بلنــد می کننــد، گوش خــراش جلــوه دهــد.« 
عصــر  از  توســعه یافته تری  دوره ی  بــه  امــا،  اخیــر  دهه هــای  در 
تــازه ای  راه هــای  اینترنــت  تعالــِی  روزگارِ  در  شــدیم؛  وارد  دیجیتــال 
ــد کــه از آن هــا  ــرای انتقــال اطالعــات و ایجــاد ارتباطــات پدیــد آمدن ب
ــم. این جــا دیگــر مــرزی  ــاد می کنی ــوان شــبکه های اجتماعــی ی ــه عن ب
هــم  گــرد  تــازه وارد  ســاکناِن  نوظهــور،  جغرافیــای  در  نــدارد؛  وجــود 
مفاهیمــی  بــر  جهانــی،  مــراوداِت  و  مناســبات  برپایــِی  بــا  و  آمدنــد 
ــادِ بی زمــان، حــاال  چــون زمــان و مــکان غلبــه کردنــد. در ایــن ناکجاآب
هــر شــخصی تــا اراده کنــد می توانــد صاحــِب رســانه  شــود. آزادی 
بــرای ظهــور رســانه های متعــدد  ایــن فضــا شــرایط را  و گســتردگِی 
تــازه  چراغــی  هــرروز  آن  بی انتهــای  نقشــه ی  در  و  می کنــد  فراهــم 
روشــن می شــود. به تبــع در ایــن منطقــه ی پهنــاور بــا اهالــِی ناهمگــون 
و متنــوع، انتقــال و انتشــار پیامــی واحــد و تفکــری هم رنــگ دیگــر 
ممکــن نیســت. رســانه ها بــرای جــذب یــا حفــظ مخاطــب، ناگزیــر بــه 
ورود بــه رقابتــی پرتنــش و پرهیاهــو هســتند؛ چراکــه افــراد در انتخــاِب 
اگــر محتواهــای تولیدشــده  رســانه ی خــود دســِت بازتــری دارنــد و 
توســط رســانه ای بــه مذاق شــان خــوش نیامــد، می تواننــد آن را کنــار 

بگذارنــد و به راحتــی منبعــی دیگــر را جایگزیــن کننــد. 
ایــن رقابــِت ناخواســته، مــردم را در تعامــِل بــا رســانه ها قــرار مــی داد 
و رســانه ها را در اصطــالح مخاطب محــور می کــرد. بــه عبارتــی دیگــر، 
در دنیــای مــدرن، آبشــخور رســانه، جامعــه اســت و جامعــه ای کــه 
قابــل  ظاهــراً  می شــود،  کشــیده  به تصویــر  تعاملــی  رســانه های  در 

اعتمادتــر اســت و بــه واقعیــت، قــدری نزدیک تــر.
حــاال برای مــان عجیــب نیســت کــه فــالن شــبکه ی اجتماعــی بســته بــه 
ِســرچ های مان  راهِ  موضوعــاِت مــورد عالقه مــان، پســت هایی را ســرِ 
قــرار دهــد و مــا را هــرروز بیش تــر حیــران و مجــذوِب شــناختی کــه 
از مــا پیــدا کــرده اســت، کنــد؛ یــا مثــالً حــاال بســیار مرســوم اســت 
کــه اگــر موضــوِع روزِ جامعــه، درگذشــِت فــالن شــاعرِ معــروف اســت، 
ازپیش تولیدشــده   محتواهــای  اتفــاق،  ایــن  به بهانــه ی  رســانه ها 
و مربوطــه ی خــود را بازنشــر کننــد و از ایــن طریــق فرآینــد جــذِب 
مخاطــب را تســهیل و تســریع نماینــد؛ یــا حتــی گاهــی نشــریات و 
مجــالِت شناخته شــده از مخاطبــاِن خــود درخواســت می کننــد کــه 

پیشــنهاد دهنــد. آتــی نشریه شــان  بــرای شــماره های  موضوعاتــی 
»دیده شــدن«،  رقابتــِی  و  پرســرعت  دورِ  ایــن  در  دیگــر،  ســمتی  از 
ممکــن اســت رســانه ها از ســرِ زبــان افتــادِن موضــوع یــا رویــدادی 
خــوردِ  بــه  را  بی اساســی  و  دروغیــن  محتواهــای  و  کــرده  اســتفاده 
ــن فضــای نامحــدود و گســترده،  ــی در ای ــد؛ و از طرف ــان بدهن مخاطب
کنتــرل  را  اخبــار  و  اطالعــات  این گونــه  به ســختی می شــود ســرایِت 
ــرای جــذب مخاطــب و  و مهــار کــرد. نتیجــه آن کــه رســانه هایی کــه ب
کســب درآمــد بــه هــر راه و روالــی متصــل می شــوند، فضــای ســایبری 
را بــه دســت می گیرنــد و بســتری کــه تــا پیــش از ایــن بــرای ایجــاد 
را  بــود  گرفتــه  شــکل  حقیقی تــر  اطالع رســانِی  و  آزادتــر  ارتباطــاِت 
از  بــه شــبکه ای ناموثــق و نامعتبــر تبدیــل می کننــد کــه هیچ کــدام 
کاربرانــش نمی تواننــد از مرجعیــت و صحــِت اطالعاتــی کــه در آن 

باشــند.  آســوده خاطر  می کننــد،  دریافــت 
ــذرگاهِ  ــن گ ــه در ای ــرات و پیشــرفت هایی ک ــامِ تغیی ــا وجــودِ تم حــاال ب
ایــن  از  مناســبی  نقطــه ی  در  رســانه ها  آیــا  داده؛  روی  تاریخــی 
می تواننــد  تعاملــی  و  دیالوگــی  رســانه های  آیــا  دارنــد؟  قــرار  مســیر 
بــا حفــظ ارتبــاط دوســویه، کاســتی های موجــود را درمــان کننــد؟ و 
در ایــن آشــفتگی و بی قانونــی، چطــور می تــوان درســت را از غلــط 

بازشــناخت؟

صفحه 2

تأملی درباره تغییرات رسانه ها؛

چگونهرسانهرابهبدترینشکلمدیریتکنیم؟



دانشــمندان گــزارش داده انــد کــه آســیب واردشــده بــه »تلســکوپ فضایــی جیمــز وب«)JWST( کــه طــی برخــورد بــا یــک ریزشهاب ســنگ در اواخــر 
مــاه مــه ۲۰۲۲ پیــش آمــده بــود، ممکــن اســت بدتــر از آن چیــزی باشــد کــه پیشــتر تصــور می شــد.

گروهــی از دانشــمندان در مقالــه جدیــدی کــه در پــی انتشــار نخســتین تصاویــر باورنکردنــی جیمــز وب بــه چــاپ رســید، عملکــرد ایــن تلســکوپ 
فضایــی را در مرحلــه راه انــدازی آن تشــریح کردنــد. آنهــا مشــکالتی را گــزارش دادنــد و خاطرنشــان کردنــد کــه نمی تــوان آنهــا را اصــالح کــرد. 
ــری نیســت. ــل اندازه گی ــوز قاب ــه هن ــی تلســکوپ دارد ک ــوان عملیات ــر ت ــر کوچکــی ب ــن مشــکالت، اث ــه ای ــر شــدند ک ــن، دانشــمندان متذک همچنی

ایــن گــزارش کــه در مــورد طــول عمــر پیش بینی شــده تلســکوپ جیمــز وب اســت، نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر، بزرگتریــن منبــع عــدم 
قطعیــت، اثــرات بلندمــدت برخوردهــای ریزشهاب ســنگ اســت کــه آینــه تلســکوپ را بــه آرامــی تخریــب می کنــد.

ادامه این خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

آسیب جدی به تلسکوپ »جیمز وب« در اثر برخورد با ریزشهاب سنگ

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و هفتم/ نیمه دوم تیر  2۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

به نام نخســتین رســانه خلق شده؛ زبان
شــود؛  شــروع  مبهــم  و  کوتــاه  جملــه  یــک  از  همه چیــز  شــاید 
عامیانــه ای کــه آن قــدر رایــج اســت تــا بتوانیــم بــه آن یــک عــادت 

بگوییــم؛ همــان پرســش معــروف »چــه خبــر؟«.
احتمــاالً  کــه  می گویــد  را  نوشته شــده  حقیقتــی  مــا  بــه  تاریــخ 
طــرف داران آثــاری مثــل »پی گیــر اخبــار نباشــیم« یــا »هنــر رندانــه 
بی تفاوتــی« از آن خشــنود نمی شــوند، امــا چــه بپذیریــم و چــه 
ممانعــت کنیــم، آن حقیقــت ایــن اســت کــه پیشــرفت رســانه های 
ارتبــاط جمعــی بــه وســیله ی اخبــار شــکل گرفــت. یعنــی انســان ها 
در عطــش آگاهــی، بــه ســمت دنیایــی رفتنــد کــه بــا کمــک هــر 

ابــزاری، ایــن عطــش را در حداقل زمــاِن ممکــن مرتفــع کننــد.
قلــه  یــک  لبــه ی  بــر  می کنیــم،  زندگــی  کــه  دنیایــی  در  اکنــون 
گذاشــته ایم  ســر  پشــت  آن چــه  تمــام  می توانیــم  و  ایســتاده ایم 
و بخشــی از آن چــه پیش روی مــان انتظــار می کشــد را بــه خوبــی 
ببینیــم. در چنیــن جایگاهــی، نگاه کــردن گاهــی بــه منزلــه ی یــک 

تفریــح اکادمیــک اســت.
بــا  بایــد  کنیــم،  نــگاه  گذرانده ایــم  آن چــه  بــه  آن کــه  از  پیــش 
یک دیگــر بــر ســر یــک نکتــه بــه اشــتراک برســیم. اگــر از تعاریفــی 
را  مشــترک  جملــه ی  یــک  خوانده ایــم  رســانه  مــورد  در  کــه 
اســتخراج کنیــم، احتمــاال آن جملــه بــرای تشــخیص رســانه بودن 
یــا نبــودن یــک ابــزار ایــن می شــود کــه: هــر وســیله ی منتقل کننــده 
بــه مخاطــب دیگــر رســانه اســت و رســانه ی  پیــام از مخاطبــی 
ــد کــه  ــده پیامــی می گوین ــه ابزارهــای منتقل کنن ــاط جمعــی، ب ارتب
یــک  و  فرســتنده  یــک  از  آن هــا گســترده تر  دامنــه ی مخاطبــاِن 

گیرنــده باشــد.
واقعــه  یــک  از  تاریخ نــگار،  هــرودِت  آن چــه  و  تاریــخ  بــه  اکنــون 
جوانــی  پــای  صــدای  پس زمینــه  در  کنیــد.  گــوش  می گویــد؛ 
به نــام فلیپیــدس، می توانیــم صــدای به دنیــا آمــدِن یــک اتفــاق 
را بشــنویم. فلیپیــدس، جوانــی بــود کــه وقتــی میهــن خــود -آتــن، 
دو  دیــد،  ایرانیــان  هجــوم  خاکســتر  در  را  یونانــی-  دولت شــهر 
شــبانه روز از آتــن تــا اســپارت دویــد تــا پیــام نیازمنــدی میهنــش را 
در اوِج یــک حملــه، بــه همســایه ی جنگاورشــان، یعنــی اســپارت، 
برســاند ؛ درواقــع فلیپیــدس یــک رســانه بــود، کــه بــه پاس داشــت 

حرکــت او، »ماراتــن« را بنیــان نهادنــد.
اکرایــن  و  روســیه  کــه  زمانــی  ۲۰۲۲؛  ســال  بــه  بازگردیــم  حــاال 
بــا یک دیگــر درگیــر یــک جنــگ هســتند. آیــا نیــاز اســت یــک 
دســِت  و  بــدود  غــرب  ســمت  بــه  اکرایــن  از  دیگــر  فلیپیــدِس 
تلفــن  قــاب  در  همــه  چراکــه  خیــر؛  قطعــاً  کنــد؟  دراز  یــاری 
همــراه، فوری تریــن اخبــار نبــرد دو همســایه را رصــد می کنیــم. 

می کردنــد.  منتقــل  یک دیگــر  بــه  روســتاها  و  شــهرها  باقــی 
رفته رفتــه احســاس نیــاز بــه زمــاِن کم تــر بــرای اطــالع پیــدا کــردن، 
باعــث شــد تــا روزنامه هــا اختــراع شــوند، کــه پرچــم دار آن هــا، 
یعنــی نخســتین روزنامــه چاپــی در جهــان، در ســال 1605 توســط 
یوهــان کارولــوس بــه نــام ریلیشــن در فرانســه پدیــد آمــد. احتمــاالً 

می توانیــد موضــوع ریلیشــن را حــدس بزنیــد: »اخبــار«!
چه می شــود که ما باید آگاه باشــیم؟ 

در اقتصــاد، شــما می توانیــد یــک جنــس را بــه گران تریــن قیمــِت 
ممکــن، یــا کم تریــن کیفیــت بخریــد؛ اگــر هنــر رندانــه ی بی تفاوتــی 
را پیشــه کنیــد و پیگیــر اخبــار نباشــید. در سیاســت، می توانیــد 
گــول پوپولیســم درون یــک تریبون نســب را نــوش جــان کنیــد؛ 
ــه  ــد کــه پشــت آن چهــره چــه رزومــه ی خطرناکــی خفت ــر ندانی اگ

اســت؛ و در زمینه هــای دیگــر نیــز همیــن ماجــرا اســت.
اکنــون از بــاالی ایــن قلــه کــه ایســتاده ایم بــه شــانه ی دیگرمــان 
نــگاه کنیــم؛ زمانی کــه نرم افزارهایــی مثــل فیس بــوک، جامعــه ای 
برای مــان ســاختند شــبیه یــک دهکــده، کــه در آن زمــان و مــکان 
بــا دوســتی مجــازی ســاعت ۳ بامــداد  بی اعتبــار اســت؛ یعنــی 
برویــد خریــد، آن هــم از مرکــزی کــه درون کشــوری در دو قــاره 
بــا دوســت دیگرتــان در چیــن  یــا  اســت؛  واقــع شــده  آن ســوتر 
صحبــت کنیــد و تصویــر او را هــم ببینیــد. مانوئــل کاســتلز، بــه 
رفــع  بــرای  کــه  می گویــد،  شــبکه ای  جامعــه ی  جهانــی،  چنیــن 
همکاری ســت.  شــبکه ی  یــک  ایجــاد  نیازمنــد  خــود  نیازهــای 

حتــی برخی اوقــات، ســربازان روســی و اوکراینــی بــا اســتفاده از 
قابلیــت پخــش زنــده یوتیــوب و اینســتاگرام، بــا وضــوح اصطالحــاً 
آن را  خبرگزاری هــا  و  می کننــد  منتشــر  جنــگ  از  تصاویــری   4K

می دهنــد. پوشــش 
چــه می شــود کــه از ســال ۴۹۰ پیــش از میــالد تــا ۲۰۲۲ ســال پــس 
پاســخش  اتفــاق می افتــد؟  از میــالد مســیح، چنیــن معجــزه ای 
عطــش آگاهی ســت، کــه عصــر امــروز را به نــام عصــر ارتباطــات و 

اطالعــات نام گــذاری می کنــد.
احتمــاالً اگــر پیــش از ایــن افــرادی بودنــد کــه دل شــان می خواســت 
درب اتاق شــان را ببندنــد و پرده هــا را بکشــند تــا بــا هیــچ انســانی 
در ارتبــاط نباشــند، بــا قــدری زحمــت خواسته شــان امکان پذیــر 
ــاط،  ــی کــه داشــتن ارتب ــه چنیــن جهان ــا ورود ب ــا امــروزه ب ــود، ام ب
شــرط زندگی ســت؛ دیگــر نمی تواننــد آرزوی چنیــن زندگــی ای را 
داشــته باشــند، مگــر آن کــه حیــات مرتاض گونــه را آغــاز کــرده و 
از جوامــع بشــری دور شــوند. )البتــه کــه امــروزه مرتاض هــا نیــز 

صفحــات شــخصی خــود را در شــبکه های اجتماعــی دارنــد!(
در  کــه  نخســت،  عامیانــه ی  عبــارِت  همــان  بــه  می گردیــم  بــاز 
بابــش قــدری قلم فرســایی کردیــم. به نظــر شــما پرســِش چه خبــر؟ 

ــاب شــد؟ ــی ب چــه زمان
یکــی از اولیــن گروه هایــی کــه از آن هــا ایــن ســوال را می پرســیدند، 
از  و  می گشــتند  دائمــاً  کــه  بودنــد  آن هــا  بودنــد.  پســتچی ها 
و  پایتخــت  از  را  اخبــار  و  می رفتنــد  دیگــر  خانــه ی  بــه  خانــه ای 

میــان  اخبــار  ماراتــن  جامعــه ای  چنیــن  پیشــینه ی  یک ســو  از 
ــام »دنیــای  پســتچی ها اســت و از ســوی دیگــر، فرزنــدی دارد به ن
مجــازی«. او در ســه گانه ی عصــر ارتباطــات خــود ادامــه  می دهــد 
ــا ایــن پیشــینه، ســخت در تــب آگاهــی می ســوزد و  ــی ب کــه جهان
بــه ســوی ارتبــاط گرفتــن می شــتابد. حــاال ایــن عصــر، بــه کجــا 

خواهــد رســید؟
ــاط  ــه انقــالب در وســایل ارتب ــد ک ــرادِ هــم رای او بگوین ــاالً اف احتم
رخت  خــواب،  بــه  رایانه همــراه  مثــل  ابزارهایــی  بــردن  و  جمعــی 
یــک دولــت و جامعــه ی دموکراتیــک تشــکیل می دهــد کــه هــر 
مســئولی در چنیــن جهانــی خطــا کنــد، مــردم بــا یــک حرکــت 
مشــترک و متفق القــول او را بــه زیــر می کشــند. چنیــن جامعــه ای 
دولــت را بــه وســیله تریبون هــای در اختیــار کنتــرل می کنــد تــا 

ــد. خطــا نکن
امــا مــن ایــن ســوال را مطــرح می کنم: بوی قدرت نمی آید؟

عطــر قــدرت، از رســانه های ارتبــاط جمعــی بــه مشــام می رســد؛ 
ــکار عمومــی در  ــا اف ــد ب ــرل کن ــن ســکو را کنت پــس حــاال هرکــه ای
ارتبــاط اســت و ارتبــاط بــا افــکار عمومــی، اولیــن گام بــرای کنتــرل 

کــردِن آن هــا اســت.
در این دو پاراگراف، حقیقتی از علوم سیاســی بازگو شــد:

هرکجــا بــوی قــدرت بیایــد، دود کنتــرل کــردن نیــز دیده خواهــد 
شــد؛ چــرا کــه هــر دو از یــک آتش انــد و قــدرت همــان توانایــی 
کنترل کــردن افــراد بــر اســاس خواســته های شــخصی خــود اســت.

حاال به من بگویید: چه کســی به پســتچی ها حقوق می دهد؟
فرجــام آن کــه اگــر سلســله عطــش آگاهــی بــه صــورت ناخــودآگاه 
یــک روی ســکه ی توســعه ی رســانه ها بــود، روی دیگــر آن زمانــی 
ــک وســیله  ــد رســانه، ی ــدرت فهمیدن ــاِن ق ــه طالب ــت ک شــکل گرف
مســتقیم، در جهــت شــکل دادن بــه الگــوی فکــری افــکار عمومــی 
اســت و همان قــدر کــه ایــن وســیله قدرتــی بــرای دموکراتیک کــردن 
در جهــان  لویاتــان*  یــک  هابــز،  آرای  از  مــدد  بــه  بــود،  جامعــه 
معاصــر نیــز بــود، کــه حتــی می توانســت در زندگــی شــخصی او 
ــن و پوشــش  ــوع راه رفت ــه مــد، ن ــه ی ارائ ــه بهان ــرده و ب ــت ک دخال

ــد ــرل کن او را کنت
* لویاتــان در ادبیــات افســانه، بــه معنــای اختاپــوس بزرگی ســت کــه 

پا هــا و بازوهــای متعــدد و بزرگــی دارد.
لویاتــان  کتــاب  در  سیاســی،  علــوم  اندیشــمند  هابــز،  تومــاس 
دولتــی  گفــت  و  داد  شــرح  را  توتالیتر)تمامیت خــواه(  دولــت  خــود، 
)نــوع  انســان  زندگــی  خصوصــی  حــوزه  در  کــه  اســت  تمامیت خــواه 
پوشــش و رفتارهــای شــخصی و غیــر عمومــی( دخالــت کــرده و مثــل 
بگــذارد.  جامعــه  نقــاط  تمــام  روی  را  خــود  پاهــای  اختاپــوس،  یــک 
)شــبیه شــوروی و آلمــان نــازی کــه اقتصــاد و سیاســت و جامعــه ای 

داشــتند(. تمام دولتــی 

محمدسجاد کاشانی
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روزی،  داشــته ایم؛  زندگــی  در  را  بزنگاه هــا  تجربــه ی  مــا  همــه ی 
روی  نشــده  یــا  پیش بینی شــده  اتفاقــی  کــه  لحظــه ای  یــا  شــبی 
و  رویدادهــا  از  گســترده ای  شــبکه ی  پــس  آن  از  و  می دهــد 

می دهنــد. مفهــوم  تغییــر  یــا  شــکل  تغییــر  مفاهیــم، 
در چنیــن وضعیتــی نظــم فکــر و نظــم برنامه ریــزی مــا هــم ناچــار 
بایــد تغییــر کنــد. مثــالً نمی تــوان برنامــه ی ســفر را بــدون حضــور 
یکــی از همراهــان، دقیقــا بــه شــکل ســابق، پیــش بــرد. پــس از 
بایســتی  مــا  آن،  تاثیــر  و شــدت  میــزان  بــه  بســته  بزنــگاه،  هــر 
موضوعــات  در  را  الزم  انعطاف هــای  و  تغییــرات  برنامه ریــزی، 
ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم برنامــه ای بــا قابلیــت اجرایــی دقیــق ارائــه 

دهیــم.
گاهــی ایــن بزنگاه هــا چنــان بــزرگ و حیاتــی هســتند کــه پــس 
از  یــا مجموعــه ای  تغییــر،  از  فراتــر  پدیــده ای  بــه  نیــاز  آن هــا  از 
تغییــرات داریــم و اگــر بخواهیــم از عبــارت دقیقــی بــرای آن چــه 
بــه آن نیــاز داریــم اســتفاده کنیــم بایــد بــه ســراغ »تغییــر پارادایــم« 
یــا تغییــر نظــام ارزشــی و مفهومــی داوری و قضــاوت موفقیــت یــا 

ــم.  عــدم موفقیــت امــور بروی
چیــزی کــه در ایــن میــان اهمیــت دارد؛ درک  ایــن موضــوع اســت 
کــه پــس از »بزنگاه هــا« دیگــر نمی تــوان بــه شــیوه ها و برنامه هــا 
و الگوهــای ســابق پایبنــد بــود و انتظــار داشــت کــه بــه نتیجــه هــم 
ختــم شــوند؛ زیــرا بــر فــرض رســیدن بــه نتیجــه هــم، کارآمــدی 
ــه  ــه شــدت تحت الشــعاع قــرار خواهــد گرفــت و ناامیدان نتیجــه ب

خواهــد بــود.
خــروج از تک گویــی و اســتقبال از مکالمه!

در دو دهــه ی اخیــر، مــا تدریجــاً ایــن بزنــگاه را در حــوزه رســانه 
و اطالعــات پشــت ســر گذاشــتیم و حــاال ده ســالی هســت کــه 
تجربــه  را  متفاوتــی  رســانه ای  فضــای  کامــالً  ایــران  در  ویــژه  بــه 

 . می کنیــم
از  الگــو  بزنــگاه رســانه کــه ذکــرش رفــت؛ تغییــر  جــان کالم در 
و  تنــوع  بی ســابقه  گســترش  البتــه  و  دیالــوگ  بــه  مونولــوگ 

ــر شــبیه مــردم شــوند و مانندشــان حــرف بزننــد  ــا هرچــه بیش ت ت
تــا از دایــره انتخــاب آنــان خــارج نشــوند و ایــن فرآینــد حتــی روی 
تاثیــر  هــم  اجــزای تشکیل دهنده شــان  و ســایر  گرافیــک  لحــن، 

می گــذارد.
در چنیــن شــرایطی طبیعی ســت کــه الگوهــای ســنتی مدیریــت 
ابزارهایــی  اطالعــات و رســانه هــم منســوخ شــوند و مفاهیــم و 
مثــل مدیریــت خبــر و سانســور، اساســاً یــا تبدیــل بــه یــک پدیــده 
تــازه شــده و یــا از رده خــارج. مثــال امــروز نمی تــوان تصمیــم بــه 
دادِن  دســت  از  نگــراِن  این کــه  بــدون  گرفــت  خبــری  بایکــوت 
ــرای جامعــه مهــم اســت در  ــه ب ــری ک ــود. بایکــوت خب مخاطــب ب
ــا! ــه رقب ــم مخاطــب ب ــا دارد؛ تقدی ــا یــک معن ــد تنه ــم جدی پارادای
سانســور هــم چنیــن وضعیتــی دارد و تقریبــا بــه شــکل ســنتی آن 

دیگــر کارایــی ســابق را نــدارد.
دوگانه رســانه ناکارآمد و رســانه مبتذل!

در چنیــن شــرایطی بــرای پایبنــدی بــه اصــول ســنتی مدیریــت 
رســانه، تنهــا یــک راه وجــود دارد؛ آن هــم رانتی بــودِن رســانه و 

خارج کــردِن دخــل و خرج 
مخاطــب  مســیر  از  آن 
هــم  رســانه ای  اســت. 
بــه  حــد  ایــن  در  کــه 
مخاطــب اهمیــت ندهــد؛ 
شــرایطی  چنیــن  در 
انتخــاب  دایــره ی  از 
مخاطــب خــارج می شــود 
خالــی  قالــب  یــک  بــه  و 
تبدیــل  ارزشــی  فاقــد 
طبیعتــاً  کــه  می شــود 
بــه دلیــل کوچکــی دایــره 
نمی توانــد  مخاطبــان 
اصــول  اصلــی  هــدف 

رسانه داری ســت.  ارزان شــدن 

صفحــات حــرف مــردم در روزنامه هــا، بخــش نظــرات در ســایت ها، 
اســتفاده  مخاطــب،  مشــارکت  بــا  تلویزیونــی  زنــده  برنامه هــای 
از  بهره گیــری  و  مختلــف  رســانه های  در  شــهروندخبرنگاران  از 
ــرد اهــداف رســانه شــاید یکــی  ــرای پیش ب ــان ب ــوان آن ظرفیــت و ت
از مهم تریــن جلوه هــای عینــی ایــن تغییــر رویکــرد در رســانه ها 

باشــد.
اســت؛  اهمیــت  از دو جهــت دارای  بــرای رســانه  ایــن موضــوع 
و  بــرای مشــاهده  را  خــود  دایــره ی خبرنــگاران  این کــه  نخســت 
در  آن کــه  دوم  و  می دهــد  افزایــش  باالیــی  حــد  در  ســوژه یابی 
زیــادی صرفه جویــی می کننــد  بســیار  تــا حــد  هزینه هــای خــود 
رکــن چهــارم  و  مــردم  بهتــر می تواننــد صــدای  این کــه  و ضمــن 
دموکراســی باشــند؛ شــرایط بقــای خــود را نیــز هموارتــر می کننــد.
دارد.  وجــود  آورده  دو  نیــز  مخاطــب  بــرای  خــط،  ســوی  آن  در 
تولیــد  روتــوش  بــدون  و  مســتقیم  می توانــد  این کــه  نخســت 
ــر  ــل- و آن را در رســانه های معتب ــا موبای ــژه ب ــه وی ــد -ب ــوا کن محت
در  شــده  ایجــاد  تکثــر  در  می توانــد  آن کــه  دوم  و  کنــد  منتشــر 
جهــان و فضــای رســانه، دســت بــه انتخــاب بزنــد! انتخابــی کــه 
آینــده  تغییــرات  از  بســیاری  مبنــای  گفــت،  خواهیــم  چنان کــه 

بــود. رســانه خواهــد 
حق انتخاب؛ مســئله این اســت

پــس از بزنــگاه فــوق و تغییراتــی کــه گفتــه شــد و از همــه مهم تــر 
پارادایــم  اندک انــدک  مخاطــب،  بــرای  انتخــاب  حــق  ایجــاد 
مدیریــت رســانه ها هــم تغییــر کــرده یــا در حــال تغییــر اســت؛ 
رســانه ها کــه تــا همیــن دو دهــه قبــل، مطلقــاً فهــم مخاطــب از 
موضوعــات را تعریــف می کردنــد و دســت نیافتنی بودنــد؛ حــاال 
بایــد رضایــت او را جلــب کننــد وگرنــه اساســاً انتخــاب نمی شــوند 

و رســانه ی دیگــری جــای آن هــا را می گیــرد.
ایــن فرآینــد تــا آن جــا ادامــه پیــدا می کنــد کــه رســانه ها می کوشــند 

ــم  ــد حــدود فه ــن و تحدی ــی تعیی ــت اطالعــات، یعن ســنتی مدیری
ایــن  بــه انجــام برســاند و در نتیجــه  مخاطــب از موضوعــات را 
نقــض غــرض، اندک انــدک بــه جایگاهــی می رســد کــه نــه مدیــران 
نــه  و  نــه مخاطبــان  دارنــد،  آن رضایــت  از  و سیاســت گذارانش 

کارکنانــش! حتــی 
ــه درآمــد و  ــز رســانه های کامــال معطــوف ب ــه نی در آن ســوی معادل
بــازار ممکــن اســت رفته رفتــه بــه دام ابتــذال بیوفتنــد و اصالــت 

ــد! ــدای جــذب درآمــد و مخاطــب کنن اطالع رســانی خــود را ف
رســانه ای  فضــای  در  آن  وقــوع  شــاهد  کم وبیــش  کــه  اتفاقاتــی 
ــا زمانــی کــه الگوهــای  ــه نظــر می رســد ت پیرامون مــان هســتیم و ب
دریافت هــای  بــر  مبتنــی  و  غلــط  پیش فرض هــای  و  ســنتی 
را کنــار نگذاریــم؛ هیــچ گاه  از وقایــع  غیرمســتند و غیرمســتدل 
نمی توانیــم بــه مرحلــه تصمیم گیــری و سیاســت گذاری صحیــح 
بــرای آن برســیم. زیــرا رســانه یــک مفهــوم زنــده و پویاســت کــه 
نیــاز بــه مدیریــت زنــده و پویــا دارد و تنهــا در شــرایطی می توانــد 
زنــده بمانــد کــه از ســرزندگی و انعطــاف الزم برخــوردار باشــد. و 
و  کتبــی  منویــات  و  دســتورالعمل ها  بــا  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
ــده، ســرحال و  ــت امــروزی زن ــوان آن هــا را در رقاب شــفاهی، نمی ت

نگه داشــت! تاثیرگــذار 

پریسا پورمهدی
دانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

چگونه رسانه را به بدترین شکل مدیریت کنیم؟
تأملی درباره تغییرات رسانه ها؛



آنتونیــو گوتــرش«، دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد هشــدار داد: آتش ســوزی های جنگلــی و مــوج گرمــا کــه سراســر جهــان را فــرا گرفتــه، 
نشــان می دهــد بشــر بــا »خودکشــی  جمعــی« مواجــه اســت.

ــه وزرای ۴۰ کشــور جهــان گفــت: نیمــی از بشــر در منطقــه خطــر ناشــی از وقــوع ســیل، خشکســالی، طوفان هــای  آنتونیــو گوتــرش ب
ــا ایــن حــال، مــا همچنــان بــه اســتفاده از ســوخت های  شــدید و آتش ســوزی های جنگلــی قــرار دارنــد. هیــچ ملتــی مصــون نیســت. ب

ــم. فســیلی ادامــه می دهی
وی افزود: ما یک انتخاب داریم. اقدام جمعی یا خودکشی دسته جمعی. این انتخاب ماست.

ادامه این خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

بشر به دلیل بحران آب و هوا با »خودکشی جمعی« مواجه است

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و هفتم/ نیمه دوم تیر  3۱۴۰۱
محیـــط زیست

گردشــگری کشــاورزی بــه عنــوان یــک مطالبــه ی عمومــی در 
حــوزه ی گردشــگری نــرم، در دهــه 1990 آغــاز بــه کار کــرد. در 
ســمت تقاضــا، گردشــگران تعطیــالت ارزان قیمــت نزدیــک بــه 
طبیعــت را بــه مدل هــای گردشــگری انبــوه و لوکــس ترجیــح 
فرصت هــای  کشــاورزان  عرضــه،  طــرف  در  و  می دادنــد 
تفریحــی دل چســب مبتنــی بــر طبیعــت روســتایی را به همــراه 
خدمــات مطلــوِب اقامتــی ارائــه می کردنــد. بــا این حــال در 
ابتــدا گردشــگری کشــاورزی بــه عنــوان یــک فعالیــت جانبــی 
در مــزارع کشــاورزی در نظــر گرفتــه می شــد، امــا به ســرعت 
و  اشــتغال زا  اشــکاِل  از  یکــی  بــه  و  کــرد  پیــدا  محبوبیــت 
حــال  در  شــد.  تبدیــل  روســتایی  گردشــگری  ثروت آفریــن 
صنعــت  در  مهمــی  نقــش  کشــاورزی  گردشــگری  حاضــر، 

کشــاورزی ایفــا می کنــد و منافــع آن متوجــه ســازمان دهندگان 
گردشــگری محلــی و جوامــع بومــی می شــود. به همیــن دلیــل 
بــه  کشــاورزی  گردشــگری  توســعه  معتقدنــد  متخصصــان 
توســعه ی چندمنظــوره مناطــق روســتایی کمــک می کنــد و 
ــدار کشــاورزی و  ــه توســعه ی پای تســهیل کننده دســت یابی ب

گردشــگری ســبز اســت.

توســعه گردشــگری کشــاورزی، بــه راه حل هــای ابتــکاری ارائــه 
شــده در ایــن زمینــه بســتگی دارد. نــوآوری در گردشــگری 
کشــاورزی نیازمنــد معرفــی بســته های گردشــگری جــذاب 
و تأمیــن بســتر و محیــط بازاریابــی حرفــه ای بــرای ارائــه ی 
فاخــر ارزش هــای طبیعــی و فرهنگــی موجــود در یــک مزرعــه 
کشاورزی ســت. ایــن فعالیت هــا بخشــی از مفهــوم نــوآوری 
پایــدار اســت. نــوع خاصــی از راه حل هــای نوآورانــه کــه بــه 
ابتــکار و بــا مشــارکت جوامــع محلــی و بســیاری از نهادهــای 
آن هــا  وظیفــه ی  و  می شــوند  ایجــاد  غیرمحلــی  و  محلــی 
توســعه ی همــکاری شــرکاء ذی نفــع در بســتر فعالیت هــای 
گردشــگری و تقویــت صنعــت کشــاورزی بــه کمــک ایجــاد 
زنــان در  راســتا،  ایــن  اســت. در  از متخصصــان  شــبکه ای 
زیــرا  برخوردارنــد؛  ویــژه ای  اهمیــت  از  روســتایی  مناطــق 
اغلــب آن هــا خالــق راه حل هــای ابتــکاری هســتند. نقــش و 
اهمیــت زنــان در ارائــه ی خدمــات کشــاورزی و گردشــگری 
قابــل توجــه اســت. آن هــا عمدتــاً مســئول خدمات رســانی بــه 
گردشــگران هســتند و بیش تریــن زمــان را بــه مدیریــت ایــن 

مزرعــه کشــاورزی می شــود،  در  کار  و  در خانــه ی کشــاورز 
غذاهــای  کــرد،  اســتراحت  می تــوان  تنهــا  نــه  کــه  جایــی 
ارگانیــک میــل کــرد، در کارهــای میدانــی مشــارکت نمــود و بــه 
تماشــای تولیــد گیــاه و دام داری مشــغول شــد، بلکــه می تــوان 
در مزرعــه و خــارج از آن بــه فعالیت هــای تفریحــی پرداخــت. 
در تصاویــر 1 و 2 نمونه هایــی از گردشــگری کشــاورزی در 

ــه شــده اســت. ــن ارائ ــه و قای مــزارع زعفــران تربت حیدری
امــروزه، گردشــگری کشــاورزی از عناصــر زیــر تشــکیل شــده 

اســت:
1. محــل اقامــت: کشــاورز ایــن امــکان را دارد کــه از طریــق 
اجــاره ی اتاق هــای اضافــی در خانــه ی خــود درآمــد بیش تــری 

کســب کنــد.
مســتقیماً  کــه  دارد  را  فرصــت  ایــن  کشــاورز  غــذا:   .2

و  کنــد  ســرمایه گذاری  خــود  کشــاورزی  تولیــدات  بــر 
شــخص  بیــن  مســتقیم  و  بالواســطه  ارتبــاط  نوعــی  در 
ارائه دهنــده خدمــات )کشــاورز و خانــواده آن هــا( و شــخص 
خــود  کشــاورزی  محصــوالت  )گردشــگر(  درخواســت کننده 
را ارائــه کنــد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای غــذای ارائه شــده 
در صنعــت کشــاورزی ایــن اســت کــه بــر اســاس غذاهــای 
ســنتی منطقــه و از محصــوالت مزرعــه ی خــود مالــک یــا 
منطقــه تهیــه می شــود، بنابرایــن از مزرعــه و جامعــه محلــی 

می کنــد. پشــتیبانی 
3. ســرگرمی گردشــگری: در مــورد گردشــگری کشــاورزی، 
ســرگرمی گردشــگری بــر اســاس فعالیت هایی ســت کــه بــه 

طــور ســنتی در مــزارع کشــاورزی یــا در خانــه انجــام می شــود، 
کــه در آن گردشــگر می توانــد بــه طــور فعــال یــا غیرفعــال 

ــد. شــرکت کن
یکــی از نمونه هــای ســرگرمی های گردشــگری کــه می توانــد 
مکمــل گردشــگری کشــاورزی تلقــی شــود، اجــرای موســیقی 
محلــی یــا فولکلــور بــرای گردشــگران مشــتاق در مزارع اســت. 
)تصویــر 3 اجــرای موســیقی خراســانی توســط هنرمنــدان 
تربــت حیدریــه را بــرای گردشــگران در قلــب مــزارع زعفــران 

اســتان خراســان رضــوی نشــان می دهــد.(
گردشــگران هنــگام اقامــت در مــزارع کشــاورزی و گردشــگری 

امــور اختصــاص می دهنــد. ایــن زنــان روســتایی هســتند کــه 
از اســتعدادها و مهارت هــای خــود بــرای تولیــد و عرضــه ی 
می کننــد.  اســتفاده  گردشــگری  و  کشــاورزی  محصــوالت 
آن هــا اغلــب مبتکــر و معــرف ایده هــا و راه حل هــای خالقانــه 
بــه مــزارع کشــاورزی و اســتارت آپ های گردشــگری هســتند.
گردشــگری  از  متعــددی  تعاریــف  تخصصــی،  ادبیــات  در 
کشــاورزی ارائــه شــده اســت؛ در یــک تعریــف پایــه، »پیبــل« 
معتقــد اســت گردشــگری کشــاورزی بــه معنــی گردشــگری 
معتقدنــد  »باربییــری«  و  »تیــو«  کشاورزی ســت.  مــزارع  در 
مزرعــه  یــک  از  بازدیــد  عنــوان  بــه  کشــاورزی  گردشــگری 
کشــاورزی فعــال یــا ســایر فعالیت هــای کشــاورزی یــا بــاغ داری 

بــه منظــور شــناخت، لــذت، آمــوزش یــا مشــارکت تفریحــی در 
ــراث کشــاورزی و طبیعــی تعریــف می شــود. در  ــا می ــع ی مناب
تعریفــی دیگــر گردشــگری کشــاورزی شــکلی از گردشــگری 
معرفــی می شــود کــه بــا کشــاورزی عجیــن اســت و در مــزارع 
کشــاورزی رقــم می خــور؛ جایــی کــه تولیــد گیاهــان و دام داری 
برخــی از جاذبه هــای اصلــی گردشگری ســت. بــا این حــال، 

مهم تریــن ویژگی هــای متمایــز گردشــگری کشــاورزی کــه آن را 
از اشــکال گردشــگری انبــوه متفــاوت می کنــد، منحصربه فــرد 
بــودن و رقابت پذیــری آن اســت. ارکان گردشــگری کشــاورزی 

ــد از: عبارتن
1. مزرعــه کشــاورزی: تجربــه ضرب آهنــگ زندگــی در مزرعــه، 
کارهــای مزرعــه، حضــور حیوانــات مزرعــه، غــذای تــازه، عطــر، 

صداهــا و غیــره.
2. افــراد )خانــواده(: تمــاس مســتقیم بــا خانــواده میزبــان، 
عــادات آن هــا، مهمان نــوازی، فرصــت  بــا  فرصــت آشــنایی 
جدیــد،  دوســتان  ایجــاد  و  جدیــد  افــراد  بــا  مالقــات 

روســتا. ســاکنان  روزمــره  فعالیت هــای 
فولکلــور،  رســوم،  و  آداب  فرهنــگ،  روســتایی:  زندگــی   .3

و منطقــه. روســتا  تاریــخ  و  ســنت 
4. تجریــه طبیعــت: تمــاس بــا طبیعــت، آزادی حرکــت، تــردد 
کــم، آرامــش و ســکوت، امــکان انجــام فعالیت هــای تفریحــی 

و ورزش.
مفهــوم فعلــی گردشــگری کشــاورزی شــامل گــذران تعطیــالت 

می تواننــد طیــف وســیعی از فعالیت هــا را انجــام دهنــد کــه 
بــه چهــار گــروه تقســیم می شــود:

1. مشــاهده فرآینــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جملــه 
و  خــاص  فــرآوری  و  دامــی  و  زراعــی  محصــوالت  تولیــد 
آموزشــی،  فرهنگــی،  هدایت شــده ی  تورهــای  هم چنیــن 
و مشــارکت گردشــگران در  ترویجــی )حضــور  و  پژوهشــی 

.)2 و   1 تصاویــر  زعفــران؛  مــزارع 
2. مشــارکت واقعــی در فرآینــد تولیــد و فــرآوری محصــوالت 
زراعــی و دامــی )حضــور گردشــگران در مــزارع محمــدی و 
مشــارکت آنــان در فرآینــد گالب گیــری در قمصــر کاشــان؛ 

تصویــر 4(.
مســیرهای  در  دوچرخه ســواری  و  پیــاده روی   .3

مزرعــه. همســایگی  در  مشــخص  گردشــگری 
تماس مستقیم با حیوانات اهلی مزرعه.  .4

درســت ماننــد کل بخــش گردشــگری، گردشــگری کشــاورزی 
نیــز در دو ســال گذشــته، تحــت تأثیــر همه گیــری ویــروس 
کرونــا قــرار گرفــت. تــرس گردشــگران و تــالش بــرای انتخــاب 
برنامه هــای  تغییــر  موجــب  ســفر،  گزینه هــای  ایمن تریــن 

ســفرهای گردشــگری شــد، بــا این حــال، در ماه هــای اخیــر 
گردشــگران در بســیاری از کشــورها نظیــر ایــران دوبــاره بــه 
بنابرایــن  آورده انــد.  روی  کشــاورزی  مــزارع  در  گردشــگری 
-یعنــی  کشــاورزی  تعطیــالت  گرفــت  نتیجــه  می تــوان 
ــه  ــا طبیعــی، ب ــط روســتایی ی ــاه در یــک محی اســتراحت کوت
عنــوان مثــال آخــر هفتــه در مــزارع کشــاورزی- امســال رونــد 
جدیــدی را پیــش خواهــد گرفــت و احتمــاالً دوبــاره رونــق پیــدا 

می کنــد.
پایــان ســخن آن کــه، ایــران بــا وجــود ســابقه ی درخشــان 
می توانــد  کشــاورزی،  حــوزه ی  در  هزارســاله  چندیــن 
باشــد.  بخــش  ایــن  در  گردشــگری  توســعه  پرچــم دار 

و  خرده فرهنگ هــا  تکثــر  و  کشــاورزی  محصــوالت  تنــوع 
ایرانــی در  اقــوام مختلــف  و  ادیــان  رســوم غنــی جوامــع، 
باعــث  کارآواهــا،  نظیــر  زرع  و  فعالیت هــای کشــت  حیــن 
بــه  عالقه منــد  دنیــا  سراســر  از  گردشــگرانی  تــا  شــده 
برنامه ریــزی  باشــند.  ایرانــی  مــزارع  در  اقامــت  و  بازدیــد 
ضمــن  گردشــگران  ایــن  از  میزبانــی  جهــت  مناســب 
ارزآوری و ثروت آفرینــی ســبز و پایــدار بــرای کشــور، باعــث 
توانمندســازی جوامــع بومــی، تثبیــت جمعیــت در مناطــق 
تمــدن  و  فرهنــگ  بــا  گردشــگران  آشــنایی  و  روســتایی 

می شــود. کشــورمان 

امیرعلی برومند
مزرعه و تجربه نوستالژیِک زیسِت روستایی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست 1400
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شــهرهای  وجــود  علــت  بــه  عربســتان  جزیــره  شــبه 
مقــدس مکــه و مدینــه در جهــان اســالم دارای اهمیــت 
فراوانی ســت. ایــن اهمیــت دینــی و مذهبــی باعــث شــده 
شــبه  ایــن  بــه  لشگرکشــی  چندیــن  عثمانــی  امپراتــوری 
جزیــره در قــرن 16 میــالدی داشــته باشــد کــه بــه علــت 
طبیعــت و جغرافیــای ایــن مــکان، حمــالت ناموفــق مانــد. 
کــرد  18 میــالدی حکومــت عثمانــی ســعی  قــرن  امــا در 
ایــن شــبه  پرنفــوذ  قبیلــه ی  و  بــا دو خانــدان  بــا مذاکــره 
را  نفــوذ خــود  و هاشــمی  آل رشــید  نام هــای  بــه  جزیــره 
ــه نتیجــه  ــن مذاکــرات ب ــات بخشــد. ای ــن منطقــه ثب در ای
می رســد و هــر دو خانــدان، ریاســِت عثمانــی را خواســتار 
می شــوند و خــود را تحت الحمایــه ی ایــن حکومــت قــرار 
قبــول  بــه  حاضــر  عربســتان  دیگــرِ  قبایــِل  می دهنــد. 
در  جنگ هایــی  و  نمی شــوند  خانــدان  دو  ایــن  ریاســت 
پیــدا  ادامــه  صدســال  کــه  می دهــد  رخ  جزیــره  شــبه 
تولــدِ  باعــث  صدســاله  داخلــِی  جنــگ  ایــن  می کنــد. 
قبیلــه ای می شــود کــه جهــان اســالم را آبســتن حــوادث 

ایــن قبیلــه »آل ســعود« اســت.  نــام  نمــود؛  فراوانــی 

ظهــورِ محمدبــن عبدالوهــاب
آل ســعود در شــمال غــرب شــهر ریــاض شــکل می گیــرد و 
بــا پایتختــی بــه نــام درعیــه در 1726 میــالدی ایــن قبیلــه 
ــخ تحــوالت سیاســی اســالم می نهــد.  ــای در عرصــه تاری پ
در  عثمانــی  سیاســی  مناســبات  ســعود  آل  ظهــور  بــا 
ایــن منطقــه تغییــر پیــدا می کنــد و ایــن تغییــر و تحــول 
عبدالوهــاب  محمدبــن  نــام  بــه  دیگــر  فــردی  ظهــور  بــا 
در  عبدالوهــاب  محمدبــن  می گیــرد.  دیگــری  رنگ وبــوی 
یکــی از روســتاهای درعیــه بــه دنیــا آمــد. نــام ایــن روســتا 
ــود و توســط  ــود. پــدرش در ایــن روســتا قاضــی ب عینیــه ب
پــدرش، کــه اولیــن معلــم او بــود، اصــول فقهــی حنبلــی 
ــن  ــه مســافرت کــرد و در ای ــه مدین را آموخــت و ســپس ب
شــهر اســکان گزیــد. محمــد بــن عبدالوهــاب خالــِق تفکــرِ 
وهابــی بــود. او این گونــه بــاور داشــت کــه اســالم دارای 
دو اصــل اســت؛ ابتــدا قــرآن و پیامبــر و دیگــری جهــاد. 
قوانیــن  کــه  بــود  آن  خواســتار  عبدالوهــاب  محمدبــن 
ــه کــه در 1400 ســال قبــل اجــرا می شــد،  اســالم همان گون
بایــد ادامــه یابــد تــا جامعــه اســالمی بــه مدینــه ی فاضلــه 
نکــرد،  رعایــت  را  اصــول  ایــن  فــردی  اگــر  و  رســد  خــود 

خــون او مبــاح اســت.
ایــده ی او در مدینــه بــا مخالفــت فراوانــی روبــه رو شــد؛ 
مــردم  حتــی  و  شــد  اخــراج  شــهر  ایــن  از  کــه  آن جــا  تــا 
سرکشــی های  خاطــر  بــه  او  مجــازات  خواســتار  مدینــه 
فراوانــش شــدند. او بــه بصــره رفــت. در ایــن شــهر نیــز 
بــه  امیدوارانــه  نکــرد؛  پیــدا  طرف دارانــی  اندیشــه هایش 

ــا حقایقــی را کتمــان کننــد.  ــاده ت جهــان اســالم اتفــاق افت
باعــث شــد حکومــت عثمانــی  آل ســعود  گســتاخی های 
ــه دســتور خلیفــه عثمانــی،  وارد کارزار ایــن فتنــه شــود. ب
محمدعلــی پاشــای مصــر بــه حجــاز حملــه کــرد و نبــردی 
از ســال 1811 میــالدی تــا 1818 میــالدی شــکل گرفــت کــه 
نتیجــه ی آن پیــروزی محمدعلــی پاشــا و تســلط عثمانــی 
بــر ایــن شــبه جزیــره اســت. بــه دســتور خلیفــه ی عثمانــی 
ــن ســعود  ــوع اعــالم شــد؛ عبــدهللا ب ــی ممن تفکــرات وهاب
ــوری  و پســرش دســتگیر و در اســتامبول، پایتخــت امپرات
ــه  ــا ب ــی، اعــدام شــدند و حکومــت اول آل ســعود ی عثمان
پادشــاهی  عربســتان،  کشــور  رســمِی  تاریخ نویســِی  قــول 

کــرد. 1818 میــالدی ســقوط  نخســت در ســال 

تشــکیِل دومیــن حکومــِت آل ســعود
خانــدان  بــه  را  جزیــره  شــبه  قــدرت  پاشــا  علــی  محمــد 
آل  ماجراجویی هــای  پایــان  ایــن  امــا  ســپرد،  هاشــمی 
 1824 ســال  در  یعنــی  بعــد،  شش ســال  نبــود.  ســعود 
شورشــی  ترکی بن عبدهللا بن محمد بن ســعود  میــالدی، 
در  را  ریــاض  حتــی  و  می دهــد  شــکل  جزیــره  شــبه  در 
را  کنتــرل خــود می گیــرد و دومیــن حکومــت آل ســعود 
تشــکیل می دهــد. خانــدان هاشــمی بــه دســتور عثمانــی 
نبــرد کــه در  ایــن  بــا آل ســعود می شــوند و  وارد جنــگ 
بــه  هاشــمی  خانــدان  پیــروزی  بــا  میــالدی   1891 ســال 

می رســد.  پایــان 
نــام  بــه  فــردی  دیگــر  بــار  میــالدی   1900 ســال  در 
نهــاد،  طغیــان  بــه  ســر  عبدالرحمن بن فیصل بن ترکــی 
عقــب  کویــت  بــه  او  خــورد.  شــورش شکســت  ایــن  امــا 
دیگــری  کوچــک  قبیله هــای  بــا  کــرد  ســعی  و  نشســت 
عمــل  جامــع  را  خــود  بلندپروازی هــای  تــا  شــود  متحــد 

در  کــرد.  اصفهــان ســفر  و  بــه همــدان  و ســپس  بغــداد 
دســت  امــا  نکــرد.  پیــدا  یــاوری  و  یــار  نیــز  شــهرها  ایــن 
تقدیــر بــر آن بــود کــه بــا بازگشــت او بــه درعیــه، فــردی 
رابطــه ی  ایــن  شــود.  او  مریــد  ســعود  نــام محمدبــن  بــه 
بــه  را  بــار دیگــر عربســتان  تــا  مــرادی می رفــت  و  مریــد 
اســالم  جهــان  در  فــراوان  اثربخشــی  دارای  کشــوری 

کنــد. تبدیــل 

ســقوط پادشــاهِی نخســِت عربســتان
محمدبــن  بیــن  قــراردادی  میــالدی   1724 ســال  در 
بــرای  و  شــد  امضــا  عبدالوهــاب  محمدبــن  و  ســعود 
عقــد  بــه  عبدالوهــاب  محمدبــن  دختــر  بیش تــر  مــودت 
در  را  درآمــد. عبدالوهــاب خــود  پســر محمدبــن ســعود 
قبایــل  ســران  بــه  او  می دیــد.  نوظهــور  پیامبــری  هیــأت 
دعــوت  خــود  فرقــه  بــه  را  آنــان  و  نوشــت  نامــه  دیگــر 
هجــرت  نوعــی  عینیــه  شــهر  از  را  خــود  خــروج  کــرد. 
نــام نهــاد و وفادارانــش را کــه از روســتاها بــه ســمت او 
مکــه  فتــح  هنــگام  و  خوانــد  مهاجریــن  را  می پیوســتند 
اماکــن  دیگــر  و  پیامبــر  اصحــاب  قبــور  کــه  داد  دســتور 
ــرن  ــه ق ــه قدمــت آن ب ــاری ک ــد؛ آث ــن ببرن مقــدس را از بی
7 میــالدی می رســید و ایــن نکتــه در خــور توجــه اســت 
حاضــر  حــال  در  نمی رفتنــد  بیــن  از  آثــار  ایــن  اگــر  کــه 
اســالم  شــناخت  امــر  در  را  محققیــن  می توانســتند 
از  کــه  نگریســت  اینگونــه  می تــوان  حتــی  و  کننــد  یــاری 
بیــن بــردن ایــن آثــار، عمــداً از طــرف فرقــه ای خــاص در 

پوشــاند. فرزنــد او به نــام عبدالعزیــز کــه در غــرب مشــهور 
بــه بن ســعود اســت، در همیــن دوران همــراه یــاران خــود 
کودتایــی موفــق در شــهر ریــاض انجــام داد و حکومــت را 
از دســت خانــدان هاشــمی خــارج کــرد و این چنیــن بــود 

شــد.  تشــکیل  ســعود  آل  کــه حکومــت 

بی وفایــِی بریتانیــا و قدرت نمایــِی آل ســعود
ســعود  آل  خانــدان  نفــع  بــه  بین الملــل  تحــوالت  تاریــخ 
اول  جنــگ  میــالدی   1914 ســال  در  گرفــت.  شــکل 
ــا اعــالم جنــگ  جهانــی شــروع شــد. امپراتــوری عثمانــی ب
داد.  انجــام  را  خــود  اســتراتژیک  اشــتباه  متفقیــن،  بــه 
اشــتباهی کــه باعــث شــد ایــن امپراتــوری تجزیــه شــده و 
ــه دان تاریــخ بپیونــدد. آل ســعود کــه قبــل از ایــن  ــه زبال ب
تاریــخ، شــروع بــه ارتش ســازی کــرده بــود؛ بــا چــراغ ســبز 
نشــان دادن بــه بریتانیــا و متفقیــن، سیاســت های خــود 
را در امتــداد سیاســت های ایــن دولــت قــرار داد. به ویــژه 
عــرب حجــاز  قبایــل  از  کــه  اخــوان  نیروهــای  تقویــت  بــا 
تشــکیل و بــا تفکــر وهابــی نیــز مجهــز شــده بودنــد؛ برگــه 

ــم خــورد. ــه نفــع آل ســعود رق ــار دیگــر ب ب
ــدان مفیــد  ــرای ایــن خان خوش رقصــِی آل ســعود خیلــی ب
واقــع نشــد. بریتانیــا بــه حسین بن علی الهاشــمی، حاکــم 
مکــه، بیش تــر تمایــل داشــت و بــه همیــن دلیــل، بعــد از 
جنــگ اول جهانــی منطقــه ی حجــاز بــه خانــدان هاشــمی 
و آل رشــید ســپرده شــد. آل ســعود کــه از ایــن بی وفایــِی 
بــه  میــالدی   1924 ســال  در  بــود؛  خشــمگین  بریتانیــا 
از  نیــز  را  جــده  و  مدینــه  و  مکــه  و  کــرد  حملــه  طائــف 
دســت خانــدان هاشــمی بیــرون کــرد و پــس از 70 ســال، 
قــدرت را در ایــن مناطــق از کنتــرل ایــن خانــدان خــارج 
معاهــده ی  میــالدی،   1927 ســال  در  ســرانجام  نمــود. 
ــازع عربســتان  جــده امضــا شــد و آل ســعود حاکــم بالمن

شــد.
تیز بیــن  دیــدِ  از  ســعود  آل  پیش روی هــای  و  حمــالت 
ســعود  آل  معاهــده ای  طبــق  و  نمانــد  پنهــان  بریتانیــا 
باشــد،  داشــته  اختیــار  در  را  حجــاز  کــه  شــد  متعهــد 
کشــورهای  قلمروهــای  در  را  خــود  پیش روی هــای  امــا 
همســایه متوقــف کنــد. ایــن معاهــده خشــم اخوانی هــا، 
جــدال  و  برانگیخــت  را  تنــدرو  وهابی هــای  همــان  یــا 
آل  آغــاز شــد.  خــود  ارباب هــای ســعودِی  بــا  گــروه  ایــن 
ــژه  ــا، به وی ــه کمک هــای بریتانی ــون مجهــز ب ســعود کــه اکن
را  اخوانی هــا  قیــام  بــود،  کشــور  ایــن  هوایــی  نیــروی 
ــدان  ــود کــه ایــن خان ــه ب به شــدت ســرکوب کــرد و این گون
تاریــخ تحــوالت جهــان  بــه  و  بــر عربســتان مســلط شــد 

داد. دیگــری  رنگ و بــوی  را  اســالم 

احسان عزیزی
حاکمیت شمشیر برهنهپژوهش گر سیاسی

نگاهی به چگونگی شکل گیری حکومت آل سعود بر شبه جزیره عربستان؛

هیــات  در  را  خــود  عبدالوهــاب 
پیامبــری نوظهــور می دیــد  او بــه 
ســران قبایــل دیگــر نامــه نوشــت 
و آنــان را بــه فرقــه خــود دعــوت 
شــهر  از  را  خــود  خــروج  کــرد. 
نــام نهــاد  عینیــه نوعــی هجــرت 
و وفادارانــش را کــه از روســتاها 
را  می پیوســتند  او  ســمت  بــه 
هنــگام  و  خوانــد  مهاجریــن 
فتــح مکــه دســتور داد کــه قبــور 
اصحــاب پیامبــر و دیگــر اماکــن 

ببرنــد. بیــن  از  را  مقــدس 

جنــگ  میــادی   ۱۹۱۴ ســال  در 
شــد.  شــروع  جهانــی  اول 
اعــام  بــا  عثمانــی  امپراتــوری 
اشــتباه  متفقیــن،  بــه  جنــگ 
اســتراتژیک خــود را انجــام داد. 
ایــن  شــد  باعــث  کــه  اشــتباهی 
بــه  و  شــده  تجزیــه  امپراتــوری 

بپیونــدد. تاریــخ  زبالــه دان 


