
دوهفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال سوم / شماره چهلم / نیمه دوم آبان 1396

چرا نباید کتاب بخوانیم؟
صفحه 7

خودکشی می کنم، پس هستم
صفحه 9

ــه ی  ــه لحظ ــا لحظ ــون ب ــه اکن ــری ک ــا ام ــخن ب ــروع س ش
ــتگی،  ــن پیوس ــث همی ــت، از حی ــورده اس ــد خ ــان پیون زندگی م
شــاید در ابتــدا فقــط تکــرار باشــد و گزافــه گویــی، امــا از ســویی 
ــز  ــی تمی ــه توانای ــه رفت ــی کــه رفت ــا دنیای صحبــت در رابطــه ب
مــرز بیــن مجــاز و واقعیتــش را از دســت داده ایــم، همــواره غیــر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــدا شــبکه ی اجتماع ــاب اســت. در ابت ــل اجتن قاب
اســتعاره ای بــرای توصیــف مجموعــه ای از روابــط میــان افــراد بــه 
ــن  ــش، مهم تری ــبکه و کن ــدگاه ش ــه شــد. از منظــر دی کار گرفت
مســئله روابــط موجــود در اجتمــاع اســت و جامعــه چیــزی فراتــر 
ــد  ــی معتق ــت. کرتوس ــا نیس ــی آن ه ــط اجتماع ــراد و رواب از اف
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه م ــدگاه آن چــه ک ــن دی ــه در ای اســت ک
ــراد  ــه ای از اف ــن مجموع ــود بی ــی موج ــط اجتماع ــرد، رواب می گی
ــل  ــه تحلی ــوان ب ــق آن می ت ــه از طری ــت ک ــا و... اس ــا گروه ه ی
ســاخت پرداخــت. بــه همیــن دلیــل در تحلیــل شــبکه، بیشــتر 
ــا  ــود ت ــد می ش ــا تاکی ــن گروه ه ــه بی ــوا و رابط ــکل، محت ــر ش ب
ــی و  ــای اجتماع ــران، فرآینده ــات کنش گ ــر خصوصی ــه ب تکی
ــت  ــردی ثاب ــای ف ــود ویژگی ه ــا وج ــی ب ــردی، حت ــای ف پیامده
مثــل جنســیت، اساســا از طریــق الگــوی روابــط بیــن کنش گــران 
ــا  ــوند. ب ــخص می ش ــف و مش ــی تعری ــبکه های اجتماع در ش
شــکل گیری انقــاب ارتباطــی و ظهــور فناوری هــای نویــن، 
تعامــات و ارتباطــات انســانی نیــز دســتخوش تغییــر و تحــوالت 
شــگرفی شــد کــه از نتایــج آن می تــوان بــه نــوع جدیــدی از ایــن 
تعامــات اشــاره کــرد. تعاملــی کــه گســتره ای فراتــر از زمــان و 
ــی  ــش شــبکه های اجتماع ــه پیدای ــکان را داراســت و منجــر ب م
ــات خــود واکنــش  ــر اقتضائ ــا ب مجــازی شــد. شــبکه ای کــه بن
ــترش  ــر و گس ــال های اخی ــرد. در س ــب می ک ــز طل ــی نی متفاوت
طیــف وســیعی از ایــن شــبکه هــا، بــا پدیــده ی ســلبریتی مجــازی 
مواجــه شــدیم، پدیــده ای کــه نــه بــه واســطه ی یک شــخص، که 
در دایــره روابــط، کنــش و واکنش های جمعــی از کاربــران مجازی 
شــکل می گیــرد. شــخصی کــه بــا ایجــاد صفحــه ای مجــازی، بــا 
ــی  ــش زندگ ــکنی، نمای ــو ش ــاوت )تاب ــای متف ــش در زمینه ه کن
لوکــس، رفتارهــای طنزآمیــز و یــا حتــی صرفــا نمایــش زندگــی 
روزمــره خــود و...(، واکنــش طیــف وســیعی از کاربــران مجــازی را 
برمــی انگیــزد و شــخص مــورد نظــر را کــه پیــش از ایــن دامنه ی 
ارتباطــی محــدود بــه جمــع دوســتان و خانــواده را تجربــه کــرده 

ــد. ــه ســلبریتی مجــازی می کن ــل ب اســت، تبدی
ــت؛  ــی اس ــل بررس ــر قاب ــازی از دو منظ ــلبریتی مج ــده ی س پدی
ســلبریتی های مجــازی و کســانی کــه فعالیــت مجــازی آن هــا را 
دنبــال می کننــد. شــاید نتــوان در خصــوص ســبب شناســی رفتــار 
ســلبریتی های مجــازی نســخه ی یکســانی در نظــر گرفــت، ولــی 
می تــوان بــا بررســی اجمالــی تحلیلــی ارائــه داد کــه البتــه نیازمنــد 
پژوهش هــای بیشــتری اســت. فضــای مجازی بــه واســطه ی امکان 
تبــادل نظــرات گوناگــون و بحــث و گفــت وگــو نمــودی از مفهــوم 
حــوزه ی عمومــی اســت. بــه زعــم هابرمــاس در تمــام انســان های 
آزاد مجموعــه ای از نیازهــای اساســی و اصیــل وجــود دارد و ایــن 
نیازهــا زمانــی کــه فــرد بــا دیگــران صمیمانــه وارد گفت وگویــی 
ــه  ــبکه ها ب ــن ش ــران در ای ــد. کارب ــد ش ــف خواه ــود، کش ش
ــد و از  ــراز می کنن ــود را اب ــات خ ــد، احساس ــو می پردازن گفت وگ
ــد. حــوزه ای کــه افــراد ورای هنجارهــا و  یکدیگــر تاثیــر می پذیرن
ــا و  ــق ارزش ه ــه خل ــود ب ــده، خ ــف ش ــای تعری ــد و نباید ه بای
ــد و ســرمایه ی اجتماعــی را  ــد مبــادرت می ورزن هنجارهــای جدی
ــر،  ــي اخی ــاي پژوهش ــري ه ــه جهت گی ــد. از جمل ــکل می دهن ش
ــش  ــت. افزای ــامت روان اس ــر س ــي ب ــرمایه ی اجتماع ــر س تأثی
ــر متغیرهــای  ــه واســطه ی تأثیــری کــه ب ســرمایه ی اجتماعــی ب
ــش ســامت روان  ــد در افزای ــي توان ــت و... دارد، م ــاد، حمای اعتم
ــن نمودهــای ســامت روان،  ــر باشــد. یکــي از مهم تری ــراد مؤث اف
ــر کــه یکــي از  ــن متغی شــادی و شــادکامی در زندگــي اســت. ای
اساســی تریــن نیازهــای بشــر در طــول زندگــي اســت، مي توانــد از 
طریــق افزایــش ســرمایه ی اجتماعــي بــه دســت آیــد کــه موضوع 
تحقیقــات بســیاری بوده اســت. ویژگی بــارزی که فضاهــای مجازی 
را از عالــم واقــع متمایــز می کنــد، »فراموشــی« اســت، فراغتــی هــر 
ــال پشــت ســر  ــه دنب ــی ب ــی کــه گوی ــاه مــدت. دنیای ــد کوت چن
گذاشــتن واقعیــت، شــادی می آفرینــد و فضایــی بــرای شــادمانی 
فراهــم می کنــد. هیجــان مثبتــی کــه حتــی آمارهــای رســمی نیــز 
از وضعیــت بحرانــی مــا در بیــن کشــورهای جهــان خبــر می دهــد. 

نیــازی دو ســویه از ســمت ســلبریتی مجــازی و طرفدارانــش.
ــی در فضــای مجــازی  ــه ی هیجان ــن کــه اساســا تجرب ــا ای طبیعت
مثبــت ارزیابــی می شــود یــا خیــر، موضــوع بحــث نیســت و مهــم 
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بــه گــزارش ایســنا، یاســر هاشــمی بــه روزنامــه اعتمــاد گفتــه اســت: »هنــوز نتوانســته ایم وصیت نامــه اصلــی ایشــان را که خبــر داریم نوشــته 
و در جایــی گذاشــته بــود، پیــدا کنیــم«. ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر از یــک مــاه بــه ســالگرد درگذشــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
باقــی مانــده امــا هنــوز وصیت نامــه پیــدا نشــده اســت. گذشــت یــازده مــاه و پیــدا نشــدن وصیت نامــه حتــی بی پرواتریــن اعضــای خانــواده ی 
هاشــمی یعنــی دخترهــا را نیــز محافظــه کار کــرده اســت. آن قــدر کــه فائــزه همــه ی حرف هایــش در مــورد فــوت پــدر و وصیت نامــه او را بــا 
قیــد »قطعــی نمی گویــم« بیــان کنــد. مــادر خانــواده نیــز کــه در ســال های اخیــر هــر بــار اظهــار نظــر کــرده جنجال آفریــن بــوده نیــز در ایــن 
مــورد ســکوت کــرده اســت. احتمــاال گــم شــدن هیــچ وصیت نامــه دیگــری ایــن قــدر جــار و جنجــال بــه پــا نمی کنــد؛ چــرا کــه هیچ کــس 
آیــت اهلل هاشــمی نیســت. نقــش و جایــگاه او در تاریــخ جمهــوری اســامی ســبب می شــود کــه همــه بخواهنــد بداننــد در ســال ها و شــاید 
ماه هــای آخــر عمــر خــود بــه چــه فکــر می کــرده و نگــران چــه مســائلی بــوده اســت. ایــن وصیت نامــه قطعــا سیاســی اســت و ســیر تغییرات 
آیــت اهلل هاشــمی بــر اهمیــت آن می افزایــد. وصیت نامــه او در حقیقــت فصــل آخــر از کتــاب خاطراتــش اســت و یــک ســند مهــم در تاریــخ 

معاصــر کشــور بــه حســاب می آیــد. ایــن ســند مهــم  اکنــون معلــوم نیســت کجــا و در دســت چــه کســی اســت.
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مردمــی در امــر حکومــت بــود اما عنصــر خارجــی تعیین کننده ی 
بــازی بیــن المللی همــراه بــا سیاســت مــداران کارکشــته، جوانان 
آرمــان خــواه را در مســیر گــذار بــه ســوی دموکراســی، از پیــچ 
ــه ی  عبــور ســاقط کــرد. آن چــه در لیبــی و مصــر رخ داد نمون
ــود. امــا در ســوریه، انقــاب در  کامــل ســقوط در پیــچ گــذار ب
فرآینــد معــادالت قدرت هــای منطقــه ای، از انقابــی داخلــی بــه 

جنگــی خانمــان ســوز تبدیــل شــد.
انقاب هــای بهــار عربــی، علی رغــم شکســت در اهــداف، 
چنــد نکتــه ی درس آمــوز، بــرای رهبــران خودکامــه ی منطقه ی 
عربــی داشــت؛ عنصــر دانایــی و خودآگاهــی اجتماعــی دیگــر از 
ــات  ــان ارتباط ــود؛ جه ــی ش ــاخته نم ــنتی برس ــای س کانال ه
ــی در  ــک جهان ــد دیالکتی ــی را در فرآین ــی، خودآگاه دیجیتال
ــت  ــن مل ــد. همچنی ــکل می ده ــن ش ــت ممک ــن وق کوتاه تری
دیگــر داده هــا و اخبــار را از طریــق کانال هــای رســمی دریافــت 
نمــی کننــد؛ دنیــای شــفاف و شیشــه ای بــه همــان میــزان کــه 
ــا  ــردم برداشــته، مشــروعیت حکومت ه ــدگان م ــار را از دی غب
را کشــنده و غیــر مقــاوم ســاخته اســت. ایــن چارچــوب راهــی 
ــل  ــردم در مقاب ــوب م ــت مطل ــوی رهیاف ــه س ــر ب ــز تغیی ج
ــت. در  ــداده اس ــرار ن ــه ق ــتبد و خودکام ــای مس حکومت ه
ــن بســتر حکومت هــای خودکامــه ســاختار آهنیــن خــود را  ای
ــد  ــط فرآین ــت فق ــن وضعی ــه در ای ــد ک مســتحکم تر می نماین
تحــول را بــه تعویــق انداختــه انــد، زیــرا هیــچ کنشــی در جهت 
ــوع  ــن ن ــد. ای ــداده ان ــام ن ــن انج ــه موافقی ــن ب ــل مخالفی تبدی
ــی  ــادی باالی ــدرت اقتص ــی، ق ــاظ مال ــون از لح ــا چ حکومت ه
ناشــی از فــروش نفــت دارنــد، بــه ســوی دولت هــای ابرقــدرت 
ــه  ــت ک ــن اس ــا چنی ــور آن ه ــد. تص ــکا می غلتن ــون آمری چ
متحدیــن غربــی بــه ســبب منافــع اقتصــادی، حمایــت سیاســی 

ــد کــرد. ــغ نخواهن ــان دری خــود را از آن
در ایــن معــادالت، غــرب نیــز بــرای آن کــه شــرکای اقتصادی 
خــود را در منطقــه ی خاورمیانــه  از دســت ندهــد؛ بــرای ایجــاد 
ــه  ــه، ب ــی کشــورهای منطق ــات در مناســبات سیاســی درون ثب

بافرهنــگ و بــی فرهنــگ، چــه معایبــی می  توانــد بــرای محیــط 
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور داشــته باشــد؟

علت تناقض در گفتار و عمل
بــرای بررســی ریشــه ای جــواب علــت تناقــض گفتــاری ایرانیان، 
ــرد.  ــگاه ک ــش ن ــی از هویت ــک ایران ــف ی ــوع تعری ــه ن ــد ب بای
غالبــاً ایرانیــان بــرای تعریــف هویــت خویــش از یــک اســتدالل 
ــه آن مغلطــه  اشــتباه اســتفاده می کننــد کــه در علــم منطــق ب
ــک  ــه ی ــت ب ــزاره و داده نادرس ــک گ ــی از ی ــد، یعن می گوین
ــا همــان  ــه ظاهــر درســت می  رســند. ایــن دقیق نتیجه گیــری ب
ــی  ــه ی ایران ــب جامع ــاری قال ــض و پارادوکــس گفت ــل تناق دلی
اســت. بــه بیانــی روشــن  تــر، ایرانیــان عمومــاً بــه دلیــل فرهنگ 
ــه  ــیار دور )ک ــن و بس ــای که ــان در دوران  ه ــدن تاریخی ش و تم
دارای شــرایطی اجتماعــی متفــاوت بــا اوضــاع، احــوال و نیاز هــای 
کنونــی اســت(، هنگام مقایســه ی خــود در دوران معاصــر در برابر 
دیگــر ملــل، هویــت خویــش را بــر مبنــای آن تمــدن قدیمــی 
می  ســنجند و در نتیجــه هویتــی برتــر بــا تمامــی صفــات زیبــا 
ــان  ــا همــان مردم ــد کــه دیگــری ی ــق می کنن ــرای خــود خل ب
کشــورهای خارجــی فاقــد آن هســتند، امــا هنگامــی کــه در بافتار 
جامعــه ی واقعــی و کنونــی حضــور می  یابنــد و مقایســه  ای در برابر 

پشــتوانه ی دیــن ســاالران را بــا خــود دارد، از پذیــرش فــردی 
ــن  ــد زد. در ای ــاز خواه ــر ب ــه س ــکار تحول خواهان ــا اف ــوان ب ج
چشــم انداز، شــاهزاده ی جــوان از قــدرت نظامــی بهــره الزم را 
می بــرد. در ایــن مســیر حمایــت آمریــکا را بــا خــود بــه عنــوان 
متحــد دارد. در اولیــن واکنــش غــرب نســبت بــه ایــن تحوالت، 
رئیــس جمهــور آمریــکا حمایــت و اعتمــاد خــود را بــه فرآینــد 

اصاحــات در عربســتان اعــام مــی دارد.
بــا بیــان ایــن تصویــر از تحــوالت اخیــر در عربســتان می خواهــم 
بــه ایــن نکته اساســی اشــاره کنــم کــه جهــان عــرب در الیه های 
اجتماعــی آن، ســال های بســیاری در شــرایط گسســت و شــکاف 
بــا حکومت هــای خــود قــرار گرفتــه اســت. در لحظــه ای تاریخــی 
ایــن توده هــا توانســتند بــا انقابــی غیرخشــونت آمیز تحوالتــی را 
در جامعــه ی عربــی بــه وجــود بیاورنــد امــا ایــن تغییرات بــه نام 
بهــار عربــی، بــه جــز تونــس در دیگــر ســرزمین های عربــی بــه 
ناکامــی و قهقــرا دچــار شــد. اکنــون تجربــه ای دیگــر آن هــم در 
ســرزمین عربســتان آغــاز شــده اســت کــه آن را انقــاب ســفید 
یــا اصاحــات ســاختاری از درون ســاخت قــدرت نــام می نهــم. 
ایــن تجربــه ی جدیــد را در ادامــه بــا توجــه بــه تجربه ای مشــابه 
در ایــران بررســی خواهــم کرد. شــاه ایــران در دهــه ی 30، متوجه 
تحــول خواهــی ایرانیــان در بدنــه ی قــدرت شــد. بــه خصــوص 
نفــوذ اندیشــه ی چــپ در میــان توده هــا باعــث شــد کــه شــاه به 
ایــن بــاور برســد کــه پیــش از آن کــه مــردم در مســیر انقــاب 
و تحــول گام بردارنــد؛ او تغییــر در ســاختار قــدرت را آغــاز کنــد. 
انقــاب ســفید یــا انقــاب شــاه و مــردم در ایــن چارچــوب قابــل 
تحلیــل اســت. ایــن فرآینــد اصاحــی یــا انقــاب در ســاختار به 
رهبــری شــاه، منجــر بــه تغییــری بنیادیــن در بدنــه ی اجتماعــی 
ــنتی  ــت س ــیاری از باف ــای بس ــد. توده ه ــه ش ــی جامع و سیاس
روســتایی بــه شــهر کشــانده شــدند و ایــن باعــث از بیــن رفتــن 
تــوازن اجتماعــی در بســتر ورود ایــران بــه مدرنیزاســیون شــد. 
شــاه شــخصا اصاحــات را در بدنــه ی قــدرت و اجتمــاع رهبــری 
و قــدرت را متکــی بــه ســاخت امنیتــی و نظامــی کــرد. در نهایت 
انقبــاض و انبســاط ســاخت قــدرت منجر بــه انقابی در ســاختار 

قــدرت در ایــران شــد.
همــان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، وضعیت امــروز عربســتان 
بــی شــباهت با وضعیت محمدرضا پهلــوی در دهه ی 30 نیســت. 
اصاحــات در ســاخت قــدرت در راســتای نیــل به اهدافــی چون 
فردی ســازی قــدرت، آن هــم از نــوع دولــت مطلقــه ی مــدرن، 
ــرار  ــده ق ــزرگ در آین عربســتان را از درون، آبســتن حــوادث ب
خواهــد داد. در ایــن میــان دامــن زدن بــه چالش هــای منطقــه ای 
بــا کشــوری چــون ایــران، بــرای نمایــش قــدرت و سرپوشــی بــر 
تحــوالت درونــی نظیــر فردی ســازی قــدرت، حذف رقبا و شــکل 
دهــی ائتافــی با حضور اســرائیل اســت. بر این اســاس عربســتان 
بــا ســوق دهــی افــکار عمومی بــه نزاع بــی معنی بــا ایــران، در پی 
پیش بــرد اهــداف درونــی و شــکل دهــی معادلــه ی جدیــد قدرت 
در منطقــه ی خاورمیانــه اســت. چرایی اســتعفای ســعد حریری و 
حمــات جدیــد بــه حــزب اهلل لبنــان و... همــه در این راســتا قابل 
فهــم اســت. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه هــر چــه 
عربســتان می کوشــد مشــکات داخلــی خــود را بــا بحران ســازی 
در منطقــه ســرپوش گــذارد، نمــی توانــد از چالش هــای درونــی 

خــود در آینــده رهایــی یابــد. 

مثــا همگــی مــا می  گوییــم یکــی از بافرهنــگ  تریــن تمدن هــا 
هســتیم، امــا تــا کنون تــاش جــدی در ســطح جامعه بــرای بهبود 
شــیوه ی رانندگــی بــه غیــر از اجــرای شــیوه  های اجبــاری و قهــر 
آمیــز شــده اســت؟ این یــک نمونــه ی آشــکار از خواب زمســتانی 
و توهمــی اســت کــه هویــت برتــر به مــا می دهــد و مــا را فــارغ از 
اصــاح خــود و آبادگــری می کنــد. حتــی ایــن نــوع شــیوه ی نــگاه 
نیــز می توانــد در ســطح علمــی معایــب بزرگــی بــه بــار آورد. مثًا 
همیــن توهــم باهــوش تریــن مــردم جهــان بودن ســبب می شــود 
کــه دیگــر قدمــی در راه همــکاری و سخت کوشــی کــه الزمــه ی 
یــک کشــور آبــاد اســت برنداریــم چــون بــه خیــال خویــش بــا 

چنیــن هوشــی نیــازی بــه کار جمعی و کوشــش نیســت. 
فرجام

بدیــن ترتیــب می تــوان اذعــان کــرد، از ملتی که حقایــق اجتماعی 
خویــش را بــه درســتی درک نکــرده و بــه نقــاط ضعــف و قدرت 
واقعــی خــود پــی نبــرده اســت، نمی تــوان انتظــار داشــت ققنوس 
 وار، ســر از خاکســتر تاطــم مشــکات بیــرون آورد و دســت بــه 
اصــاح و آبادانــی خویــش بزنــد، بلکــه کامــاً قابــل پیــش بینی 
اســت کــه روز بــه روز در خوابــی زمســتانی، بلکــه حتــی خوابــی 

ابــدی فــرو بــرود.
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ــوده وار اســت. جوامعــی کــه از  انقــاب، فرآینــدی مردمــی و ت
ــج  ــی رن ــا طبقات ــت ی ــون دولت-مل ــددی چ ــکاف های متع ش
می بــرد؛ در لحظــه ای تاریخــی اقــدام بــه تغییــر وضــع موجــود، 
ــن  ــی ورزد. ای ــادرت م ــوب مب ــع مطل ــه وض ــتیابی ب ــرای دس ب
تحــول امــا بــا رویارویــی خشــمگینانه و خشــونت آمیــز از ســوی 
ــنتی از  ــداز س ــم ان ــن چش ــد. ای ــود می یاب ــت نم ــردم و دول م
انقاب هایــی بــود کــه تــا قــرن بیســتم بــا آن هــا روبــرو بودیــم. 
قــرن بیســت و یکم کــه تحــوالت بزرگــی در عرصــه ی ارتباطات 
بــه وجــود آمــد؛ زیســت-جهان مــا را در قالــب نــرم افزارهــای 
دیجیتالــی تحــت تاثیــر قــرار داد. دنیایــی کــه عنصــر خودآگاهی 
از طریــق شــبکه های جهانــی چــون اینترنــت و ماهواره برســاخته 
می شــد. زیســت-جهانی کــه بــه وســیله ی ابزارهــای کوچــک و 
بــی درد ســر چــون تراشــه های حافظــه اطاعــات و موبایل هــای 
کوچــک امــا پــر کاربــرد در انتقــال داده هــا، اخبــار و اطاعــات، 
ــازد. در  ــل می س ــان منتق ــی از زم ــی را در آن ــای معنای افق ه
ــک و  ــرار، کوچ ــان و اس ــای پنه ــت-جهانی حوزه ه ــن زیس چنی
کوچک تــر و حــوزه ی دانایــی و آگاهــی توده هــا بیشــتر و وســیع 
تــر می شــود. بــی شــک ایــن پدیــده در جوامــع غیردموکراتیــک، 
ــرا  ــود، زی ــدل می ش ــی ب ــد امنیت ــران زا و ض ــر بح ــه عنص ب
حکومت هــای اســتبدادی از نــوع شــرقی آن، حوزه نادانســتنی های 
تــوده از عملکــرد حکومــت بســیار وســیع اســت. حکومــت نیــز 
در رهیافــت راهبــردی امنیــت ملــی خــود، دانســتن را بــه مثابــه 
زایــش بحــران تلقــی می کنــد و ایــن امــر باعــث می شــود تــا در 
مواجهــه بــا ابزارهــای جدیــد، از طریــق محدودیت ســازی برآیــد. 
کاهــش پهنــای بانــد و ســرعت اینترنــت و ارســال پارازیــت بــر 
شــبکه های ماهــواره ای، تنهــا نمونــه ای از مواجهــه ی حکومت های 

ــا پدیده هــای جدیــد اســت. غیردموکراتیــک ب
ــرب  ــان ع ــتبدادی در جه ــب و اس ــای متصل ــی قدرت ه رویای
بــا دنیــای نــرم افــزاری، بــه منزلــه ی کاشــت بــذر بحــران بــا 
دســت خــود در ســرزمین عربــی بــود؛ زیــرا ایــن دولت هــا بــه 
دلیــل روابــط تجــاری و مناســبات اقتصــادی بــا دنیــای غــرب، 
پیونــدی مســتحکم بــا آن داشــتند. از ایــن جهــت غــرب فرآیند 
مدرنیزاســیون را بــدون پیــش زمینه هــای فرهنگی در ایــن جوامع 
بــه ارمغــان آورد، بــر ایــن اســاس ابــزار تســهیل کننــده ی روابــط 
اقتصــادی در جوامــع عربــی بــه ابــزار خودآگاهــی در ایــن جوامع 
تبدیــل شــد. شــکاف طبقاتی و نســلی از یک ســو و شــکاف میان 
دولت-ملــت از ســوی دیگــر در ایــن جوامــع نارضایتــی عمومــی 
ــس،  ــون تون ــع چ ــن جوام ــیاری از ای ــود آورد. در بس ــه وج را ب
مصــر و لیبــی، خودآگاهــی نســبت بــه شــرایط شــکاف ها وجــود 
داشــت؛ امــا قــدرت آهنیــن مبتنــی بر اســلحه مانــع از هــر گونه 
ــد  ــی در فرآین ــبکه های جهان ــان، ش ــن می ــود. در ای ــه ب مواجه
دیالکتیــک افــق هــا، راه هــای مقاومــت در مقابــل حکومت هــای 
اســتبدادی را تئوریــزه کــرد و مقاومــت مدنــی، نافرمانــی مدنــی و 
چگونگــی گــذار به ســوی دموکراســی طــرح ریــزی شــد. جوانان 
تحصیل کــرده ی ابزارمنــد دیجیتالــی، رهبــران جنبــش هایــی در 
جهــان عربــی شــدند کــه بــه انقاب هــای بهــار عربــی معــروف 
شــد. انقاب هــای بهــار عربــی، خواســتار دموکراســی و حاکمیــت 

همــه ی مــا در طــول دوران زندگــی خــود، بارهــا از افــراد گوناگون 
ــن  ــان باهوش تری ــه ایرانی ــنیده ایم ک ــا را ش ــات زیب ــن جم ای
افــراد جهــان، مهمــان نوازتریــن کشــور جهــان، بــا فرهنگ تریــن 
ــا  ــی و... در مقایســه ب ــره ی خاک ــان روی ک ــن مردم و صادق تری
ملــل و دیگــر مردمــان جهــان هســتند. ایــن  کلمــات مقایســه  ای 
ــا دیگــر ملــل را بــه کــرات می شــود در محیط  هــای عمومــی  ب
و یــا هــر جــای دیگــری در طــول شــبانه روز از افــراد مختلــف 
ــه اســت؟ اگــر پاســخ  ــه  راســتی حقیقــت این گون شــنید، امــا ب
ــتر  ــن و بس ــی آن در بط ــود عین ــرا نم ــس چ ــت، پ ــت اس مثب
جامعــه وجــود نــدارد؟ اگــر پاســخ منفــی اســت، پس چگونــه این 
جمــات بــه کــرات در ســطح جامعــه نقــل می شــود اصــاً چــرا 
نقــل کننــدگان این جمات شــیرین در میــان دوســتان و مجالس 
مهمانــی، در اولیــن برخــورد اجتماعی و حضور در ســطح جامعه ی 
واقعــی و محیط هــای اداری و عمومــی، دســت بــه گلــه و شــکایت 
ــت  ــتی عل ــه راس ــد. ب ــور می  زنن ــان کش ــد مردم ــگ ب از فرهن
اصلــی ایــن تضــاد گفتــاری ایرانیــان در چیســت؟ اصــاً دوگانه ی 

ــب  ــتم های متصل ــاال در سیس ــا از ب ــته ام ــول خود خواس تح
ــازی اساســی  ــی شــک نی ــن امــر، ب ــرای ای ــد. ب ــه می کن توصی
بــه نیــروی جــوان تحصیــل کــرده در غــرب از نــوع شــاهزاده 
محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان اســت. او هم مناســبات 
ــه  ــی را ب ــزاری و دیجیتال ــرم اف ــه ی ن ــد و عرص ــای جدی دنی
خوبــی می شناســد و هــم منطــق رویکردهــای شــراکت جدیــد 
بــا دنیــای غــرب از جملــه آمریــکا را بــه خوبــی می فهمــد. از 
ایــن رو، شــاهزاده ی جــوان فاصلــه ی ســاختار متصلــب قــدرت 
بــا بافتــی ســنتی را از توده هــای مــردم در عربســتان بــه خوبــی 
درک می کنــد، لــذا پیــش از هــر تحولــی از ســوی جامعــه، قبــل 
از انقــراض آخریــن زمامــدار کاســیک از فرزنــدان عبدالعزیــز، 
خــود مطالبــات مــردم و تغییــر و تحــوالت را از بــاال آغــاز کرده 
اســت. آن چــه شــاهزاده محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد حکومت 
عربســتان در حــال انجــام دادن آن اســت را می توانیــم انقــاب 

ســفید در ســاختار خودکامــه و متصلــب عربســتان بدانیــم.
شــاهزاده ی جــوان در فرآینــد اصاحــات از بــاال، ابتــدا از اعطــای 
حــق رانندگــی بــه زنــان آغــاز کــرد. بــا ایــن عمــل بــه دو هدف 
بــزرگ در درون ســاختار نائــل می شــود؛ اول ایــن کــه نیمــی از 
جمعیــت جامعــه، یعنــی زنــان را بــا خــود همــراه می کنــد و دوم 
ایــن کــه بــا اعطــای ایــن امتیــاز بــه زنــان، در مقابــل نهــاد دینی 
در عربســتان کــه بســیار قدرتمنــد اســت، می ایســتد و قــدرت و 
نفــوذ آن هــا را در ســاخت قــدرت محــدود می ســازد. بدیــن معنا 
ســاختار را بــه ســمت سکوالریســم می کشــاند. پــس از ایــن گام، 
ــن  ــرا می رســد. ای ــدازی در ســاختار قــدرت ف زمــان پوســت ان
ــتان  ــا در عربس ــت؛ توده ه ــتانی اس ــای عربس ــت توده ه خواس
ــری  ــر در آن ام ــه فق ــه ای ک ــه در جامع ــد ک ــان می پندارن چن
نهادینــه اســت، هــر یــک از شــاهزادگان عربســتانی از بنیادهــای 
مالــی قدرتمنــدی برخوردارنــد کــه حتــی می تــوان یــک کشــور 
ــا ایــن  ــی اداره کــرد. بــی شــک برخــورد ب ــا آن قــدرت مال را ب
ــت  ــتان در جه ــت عربس ــاختار حکوم ــد در س ــه ی قدرتمن الی
ــه  ــب ک ــنتی و متصل ــاختار س ــرا س ــت. زی ــب اس ــذف رقی ح

دیگــری وجــود نــدارد، خــود حقیقــی و دارای معایــب فرهنگــی 
بــی  شــمار را می بیننــد. بدیــن ترتیــب اســتداللی کــه ایرانیــان 
در وصــف صفــات و هویــت خویــش در مقایســه بــا دیگــری بــه 
کار می برنــد، بــر مبنــای یــک گــزاره و یــا داده اشــتباه اســت و 
ــا آن ســعی در یــک نتیجــه و برداشــت بــه ظاهــر  متناســب ب
درســت دارنــد. یعنــی جامعــه و فرهنــگ کهنــی را کــه کامــا با 
شــرایط و بســتر کنونــی کاماً متفــاوت اســت را ارجــاع می دهند 
بــه جامعــه و افــراد اجتمــاع کنونــی و در نتیجــه بــه این اســتنباط 
می  رســند کــه صاحــب تمامــی صفــات نیــک هســتند، امــا در 
مواجهــه بــا واقعیــت و هنگامــی که مقایســه  ای با دیگری نیســت، 

نمــود عینــی آن گــزاره ابتدایــی را نمــی  بیننــد.
معایب اجتماعی تناقض در گفتار و عمل

ایــن نــوع نــگاه هویتــی در انگاره  هــای ذهنــی ایرانیــان کــه هــر روز 
بیشــتر می شــود، معایــب اجتماعــی بســیار خواهــد داشــت، بدین 
علــت کــه جامعــه  و هویتــی که خویــش را فرهنــگ برتــر می داند، 
قاعدتــاً دیگــر تاشــی در زمینه ی بهبود کســب و آموزش شــیوه ی 
تربیتــی و فرهنــگ  ســازی نمــی  کند، زیــرا نیــاز واقعی بــه آن نمی 
 بینــد و اگــر قــدم و کوششــی نیــز در راه آن بــردارد، قاعدتــاً بــر 
مبنــای یــک عمــل رفــع تکلیــف و بی برنامــه و صــوری خواهد بود. 
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بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا(، مراســم ســومین دوره ی کتــاب ســال اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های سراســر کشــور )نشــان 
دهخــدا( در حــوزه ی علــوم انســانی در عصــر چهارشــنبه 24 آبــان مــاه 1396 بــا حضــور علی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، مســعود 
کوثــری، مدیــر انتشــارات علمــی و فرهنگــی، احمــد مســجد جامعی، عضو شــورای شــهر تهــران و جمعی از اســتادان و پژوهشــگران علوم انســانی 
کشــور در ســالن جابربن حیــان دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد. در ایــن دوره از جشــنواره، 31 هــزار و ۷9۵ عنــوان کتــاب احصــا شــد 
کــه همگــی بــا عنــوان علــوم انســانی و در ســال 139۵ منتشرشــده بــود. از ایــن میــزان بیشــترین عناویــن منتشرشــده با موضــوع ادبیــات، علوم 
اجتماعــی، رمــان، دیــن، تاریــخ و جغرافیــا بــود. در پایــان ایــن مراســم کتــاب صــد ســال عشــق مجــازی؛ مکتِب وقــوع و طرز واســوخت در شــعر 
فارســی قــرن دهــم تألیــف دکتــر محمــود فتوحــی، عضو هیئــت  علمی گــروه زبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه فردوســی مشــهد به  عنــوان کتاب 
برگزیــده ی جشــنواره ی نشــان دهخــدا انتخــاب شــد. الزم بــه ذکــر اســت جشــنواره ی دهخــدا بــه  منظــور بررســی آثــار اعضــای هیئت هــای 
علمــی دانشــگاه های سراســر کشــور در حــوزه ی علــوم انســانی توســط انتشــارات علمــی و فرهنگــی و بــا مشــارکت وزارتخانه هــای تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی، علــوم، تحقیقــات و فــن آوری، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی برگزار می  شــود.
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سفارت و مکافات!
گزارشی از برنامه ی استکبارستیزی در گفتمان جنبش دانشجویی

نیم ساعت با کتاب

بــه ایــران نمــی باشــد.
»گریــن متریــک« یک سیســتم رتبه بنــدی دانشــگاه های جهان 
اســت کــه از ســال 2010 بــا هــدف ارائــه ی چشــم اندازی جامع 
از شــرایط و سیاســت های مرتبــط بــا محیط زیســت و توســعه ی 
ــظ  ــر حف ــان از نظ ــگاه های جه ــی دانش ــرای ارزیاب ــدار، ب پای
محیط زیســت آغــاز بــه فعالیــت کــرده اســت. گریــن متریــک 
ــران و سیاســت گذاران در  ــه مدی ــب توج ــرای جل ــی ب ابزارهای
محیط هــای دانشــگاهی فراهــم آورده و ســاالنه بیــش از ده هــزار 
موسســه توســط ایــن نظــام ارزیابــی و پانصــد دانشــگاه برتــر 
معرفــی می شــوند. در ســپتامبر 201۵، دکتــر حســن روحانی در 
اجــاس توســعه ی پایــدار ســازمان ملــل گفــت: »دولــت من به 
عنــوان دولــت محیط زیســتی، سیاســت های خــود را بــر اســاس 
رویکــردی متــوازن میان توســعه اقتصــادی و حفاظــت از محیط 
زیســت تنظیــم می کنــد« و از آن پــس بــود کــه دانشــگاه های 
ایــران از جملــه دانشــگاه فردوســی مشــهد فعالیت هــای مرتبــط 
ــال 2016  ــزارش س ــد. گ ــاز کردن ــبز را آغ ــگاه س ــا دانش ب
موسســه ی گریــن متریــک حاکــی از آن بــود کــه ســه دانشــگاه 
ایرانــی در میــان پانصــد دانشــگاه ســبز برتــر قــرار گرفتــه انــد؛ 
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــه ی ۷۵، دانش ــان در رتب ــگاه زنج دانش
ــه ی 431. دانشــگاه  ــران در رتب ــه ی 238 و دانشــگاه ته در رتب
فردوســی تــا کنــون فعالیت هایــی نظیــر هوشــمند کــردن برخی 
از شــیرهای آب دانشــگاه، توسعه ی اســتفاده از انرژی خورشیدی 
و بــه طــور کلــی انــرژی پــاک، مدیریت پســماند و حمــل و نقل 
ســبز انجــام داده اســت. فعالیت هــای مذکــور بــه ظاهــر کامــا 

رســیدن بــه آزادی و اســتقال کمــک می کنــد. هنگامــی کــه 
دکتــر مصــدق نفــت را ملــی کــرد، احســاس کــرد می توانــد 
ــه  ــکا کنــد. آمریکایی هــا ن ــل انگلیــس ات ــکا در مقاب ــه آمری ب
فقــط در ایــران بلکــه در بســیاری از کشــور های دنیــا محبــوب 
ــد و  ــی دوم را خاتمــه داده بودن ــد چــرا کــه جنــگ جهان بودن
در مقابــل فاشســیم، نازیســم و کمونیســم ایســتادگی کردنــد. 
ــران، ورق برگشــت«.  ــرداد در ای ــای 28 م ــی عمــا ازکودت ول
ــکا  ــزرگ آمری ــتباه ب ــرداد را اش ــای 28 م ــرزاده کودت اصغ
ــام  ــگ ویتن ــیلی و جن ــای ش ــمردن کودت ــا برش ــد و ب می دان
ــت تر از  ــکا زش ــره ی آمری ــد چه ــان ده ــا نش ــعی دارد ت س

همیشــه شــده بــود.
اصغــرزاده در ادامــه بــا ترســیم فضــای جنــگ ســرد، بــه تضاد 
ــر  ــن نظ ــر ای ــد و ب ــاره می کن ــوروی اش ــکا و ش ــع آمری مناف
اســت کــه ســایر کشــورها نیــز خودشــان را در یکــی از ایــن 
دو مــدار تعبیــه کــرده بودنــد، همــان طــور کــه ایــران در مدار 
آمریــکا قــرار داشــت. بــه همیــن ســبب آمریــکا خــود را ملزم 
بــه تقویــت نیروهــای ضدکمونیســت می دانســت و این مســاله 
زمینه ســاز مداخلــه ی آمریــکا در بســیاری از کشــورها از جمله 
ایــران و حمایــت از حکومت هــای دیکتاتــوری نظیــر حکومــت 
ــن  ــه ای ــان متوج ــن ش ــام ذه ــا تم ــد. آمریکایی ه ــاه می ش ش
امــر بــود کــه شــاه ارتــش خــود را قدرتمندتــر از پیــش ســازد 

دانشــجویان جهاددانشــگاهی، در دانشکده ی مهندســی برگزار شد. 
آن چــه در ادامــه می خوانیــد مختصــری از آن چیــزی اســت کــه 

در ایــن جلســات گذشــت.
ــا  ــودی ب ــم محم ــات، مری ــله جلس ــن سلس ــن روز از ای در اولی
ــی از مارکــوس  ــه معرفــی اجمال ــه ی کتــاب »کتــاب دزد« ب ارائ
زوســاک پرداخــت و از شــرایط نوشــتن کتــاب کــه 3 ســال بــه 
طــول انجامیــد و نزدیــک بــه 200 بــار اصاح شــد ســخن گفت. 
ســپس بــه بیــان پیــش گفتــاری از موضوع کتــاب پرداخــت و در 
انتهــای صحبــت خــود از جملــه  ای که نویســنده، کتــاب را بــا آن 
بــه پایــان رســانیده )I am haunted by humans( و از زبــان »مــرگ« 
نقــل می  شــود ســخن گفــت و آن را جالــب توجــه دانســت چــرا 
ــط  ــان توس ــم تســخیر انس ــواره می پنداری ــا هم ــه م ــه آن چ ک
مــرگ اســت در حالــی کــه در کتــاب، نویســنده از زبــان مــرگ، 

تعبیــر معکــوس ایــن موضــوع را اعتــراف می کنــد. 
ــی  ــاب »تنهای ــی کت ــه معرف ــری ب ــی قدی ــن روز عل در دومی
ــروع  ــت و در ش ــال پرداخ ــل هراب ــته بهومی ــو« نوش پرهیاه
بخش هــای از ابتــدای کتــاب را قرائــت کــرد. ســپس بــا ذکــر 
ــر کشــیده شــده در  ــه تصوی مختصــات فضــای کمونیســتی ب
کتــاب و جامعــه  ای کــه نویســنده در آن می  زیســت، از کتــاب 

دوچرخــه تهیــه شــده اســت. طبیعــی اســت کــه اگــر ایــن طرح 
هــم بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد، شکســت خواهــد خــورد. 
ــای  ــز وجــود پنجره ه ــه ی سیســتم های گرمایشــی نی در زمین
ــرژی الزم  ــه از ان ــتفاده ی بهین ــره و اس ــرای ذخی ــداره ب دوج
اســت امــا در اکثــر دانشــکده ها و خوابگاه هــا پنجــره ی 
مناســبی وجــود نــدارد. حتــی سیســتم رادیاتورهــای دانشــگاه 
هــم بــه گونــه ای اســت کــه قابلیــت تنظیــم بــه دمــای مــورد 
نیــاز را نــدارد و یــا بــا باالتریــن درجــه روشــن هســتند و یــا 
ــط  ــه محی ــن ک ــر ای ــاوه ب ــر ع ــن ام ــوش. در نتیجــه ای خام
ــر تشــکل ها، کانون هــای فرهنگــی و... را  ــگاه، کاس، دفات خواب
غیرقابــل تحمــل می کنــد، باعــث هــدر رفــت میــزان بســیار 

ــود. ــز می ش ــرژی نی ــادی ان زی
بــا وجــود تمــام مثــال هایــی کــه مطــرح شــد، معضــل اصلــی 
در ایــن مســئله اســت کــه بــدون فراهم آوردن بســتر مناســب 
ــه کــه  ــی صــورت گرفت و فرهنــگ ســازی الزم، فعالیــت های
نتیجــه ی مــورد انتظــار را تامیــن نکــرده اســت. همایش هــای 
ــه در  ــی و چ ــطح مل ــه در س ــز چ ــوزه نی ــن ح ــا ای ــط ب مرتب
ســطح دانشــگاهی، پیامــد مثبــت چندانی در بر نداشــته اســت، 
ــا  ــا عمدت ــن همایش ه ــده در ای ــراد شــرکت کنن ــه اف چــرا ک
اشــخاصی هســتند کــه خــود دغدغــه ی محیــط زیســتی دارند 
و بنابرایــن در نبــود ایــن همایش هــا نیــز بــه کار خــود ادامــه 
می دهنــد. برگــزاری ایــن همایش هــا صرفــا جنبــه ی نمایشــی 
پیــدا کــرده فلــذا بهتــر اســت بــه جــای هــدر دادن بودجه های 
ــا و  ــی طرح ه ــاختن اصول ــاده س ــه پی ــتا، ب ــن راس کان در ای

ــرد. ــدام ک ــردی اق ــای کارب برنامه ه

ــه و  ــم ریخت ــه ه ــا ب ــازمان م ــه »س ــد ک ــه می گوی او در ادام
پریشــان شــده بــود؛ ســاعت 12 آقــای خویینــی با امــام تماس 
گرفــت؛ شــرح ماوقــع را توضیــح داد و منتظــر واکنــش امــام 
مانــد«. هنــوز هــم زمانــی کــه نقــل می کنــد امــام خمینــی )ره( 
در پاســخ بــه ایــن اقــدام گفــت: »بــه آن هــا بگوییــد کــه محل 
ــد«، چهــره اش شــاداب می شــود. ــی را گرفتــه ان خیلــی خوب

ــفارت  ــخیر س ــس از تس ــوادث پ ــوص ح ــرزاده در خص اصغ
ــیل  ــی، س ــای مردم ــرا، توده ه ــردای ماج ــه »ف ــد ک می گوی
ــی  ــه حت ــد و هم ــاز ش ــیون آغ ــویق سیاس ــا و تش تلگراف ه
جبهــه ی ملــی و نهضــت آزادی از ایــن اقــدام حمایــت کردند«. 
اصغــرزاده بــر ایــن بــاور اســت کــه »دانشــجویان خــط امــام 
ــدند و  ــی ش ــدت مل ــث وح ــتند، باع ــکا را شکس ــت آمری ابه
اعتــراض خــود را بــه گــوش آمریــکا رســاندند«. امــا همچنیــن 
بــه نکتــه ای قابــل تامــل اشــاره می کنــد: »برنامــه ی مــا کوتــاه 
ــه  ــم، بیانی ــغال کنی ــاعت اش ــود 48 س ــرار ب ــود؛ ق ــدت ب م
بخوانیــم، اعتراض مــان را بــه گــوش دنیــا برســانیم و تمــام؛ نــه 
برنامــه ای بــرای طوالنــی شــدنش داشــتیم و نــه تــوان انجــام 
ایــن کار را«. شــاید ایــن جملــه زمینه ســاز بحث هــای بســیاری 
بــرای واکاوی تاریــخ معاصــر باشــد. در تمــام ســال هایــی کــه 
ــن مناســب دعــوت می شــود،  ــه ای ــه ای ب اصغــرزاده در برنام
ــد: یــک  ــه ای را تکــرار می کن پیــش از پذیــرش دعــوت جمل

ــات پاســخ گویی! ــار تســخیر ســفارت و چهــل ســال مکاف ب

ــی  ــف موضوع ــای مختل ــه بخش ه ــپس ب ــت. س برآمده  اس
ــورد  ــذاری را در م ــه  های قانون گ ــن و ریش ــه قوانی ــاب ک کت
ســرخ  پوســتان بررســی کــرده اســت، پرداخت شــد. ایــن کتاب 
ــورد  ــود در م ــب موج ــن کت ــی از حقایق نگارانه  تری ــزو یک ج
ســرزمینی اســت کــه امــروزه به عنــوان ســرزمین مطلق ســفید 
پوســتان شــناخته می شــود و مــا تعریــف و شــناخت درســتی از 

ــم. ــان آن ســرزمین نداری بومی
در روز چهــارم و آخریــن روز از ایــن جلســات نیــز تــارا جدیــدی 
بــه معرفــی کتــاب »4۵1 درجــه فارنهایــت« نوشــته ری  بردبری 
پرداخــت. در ابتــدای جلســه از زندگی نویســنده ســخن بــه میان 
آمــد و ذکــر ایــن مســئله کــه شــرکت یاهو قصــد انتشــار کتاب 
وی بــه صــورت الکترونیــک را داشــته امــا بردبــری این پیشــنهاد 
ــاب  ــتان کت ــه داس ــار ب ــه اختص ــپس ب ــت. س ــه اس را نپذیرفت
اشــاره شــد. داســتان روایــت جامعــه ای اســت کــه مردمــش بــا 
روی آوردن هــر چــه بیشــتر به تکنولــوژی و به تبعیــت آن دوری 
از کتــاب، فرصــت را بــرای تحمیــل جامعــه ای دور از جنبــش و 
اعتــراض بــه  وجــود آورده انــد؛ جامعه ای کــه آزاداندیشــی در آن 
ممنــوع اســت و عامــل انحــراف شــناخته می شــود. در انتهــا نیــز 
بــه چرایــی عنــوان کتــاب پرداختــه شــد کــه بــه دمای ســوختن 

کاغــذ )4۵1 درجــه فارنهایــت( داللــت دارد.
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پــس از تجربــه ی مدرنیتــه و توســعه و پیشــرفتی کــه جهــان 
در قــرن بیســتم بــه خــود دیــد، طبیعــت هــر چــه بیشــتر بــه 
تســخیر درآمــد و در یــک فرآینــد بلندمــدت، انســان بیــش از 
همیشــه بــا معضلــی بــه نــام »بحــران محیــط زیســت« روبــرو 
شــد. بــا شــروع قــرن بیســت و یــک، مســئله ی محیط زیســت 
ابتــدا در جوامــع پیشــرفته و ســپس در سرتاســر دنیــا بــه عنوان 
یکــی از مهم تریــن دغدغه هــا پذیرفتــه شــد. در همیــن راســتا 
اســت کــه ایده هــای مختلفــی از جملــه ایــده ی »دانشــگاه ســبز« 
زاده شــد و در نقــاط گوناگونــی از جهــان مــورد اســتقبال قــرار 
ــار در ســال 200۵  ــده ی دانشــگاه ســبز نخســتین ب گرفــت. ای
ــور  ــی در ن ــه جوی ــد. صرف ــرح ش ــکا مط ــادی در آمری می
طبیعــی، اســتفاده صحیــح از کاغــذ، ســبز بــودن فضــای خارجی 
دانشــگاه، مدیریــت پســماندها، میــزان اســتفاده از انرژی هــای نو 
و تجدیدپذیــر و... از جملــه معیارهای دانشــگاه ســبز اســت. الزم 
بــه ذکــر نیســت کــه هــر دانشــگاهی بــا اقلیــم خــاص خــودش 
ــه دانشــگاه های  ــی نیســت ک ــا منطق ســنجیده می شــود و مث
اســتان یــزد بــا دانشــگاه های اســتان مازنــدران مقایســه شــوند. 
ــد،  ــه ش ــه گفت ــاخصه هایی ک ــاس ش ــر اس ــی ب ــس از بررس پ
ــرار  ــز ق ــره و برن ــا، نق ــن، ط ــار رده ی پاتی دانشــگاه ها در چه
ــدی  ــگاه در رده بن ــا 19 دانش ــر تنه ــال حاض ــد. در ح می گیرن
پاتیــن قــرار دارنــد کــه هیــچ کــدام از ایــن 19 دانشــگاه متعلق 

پیــش گــزارش: ابراهیــم اصغــرزاده، به مناســبت بزرگداشــت 
ــاعت 16  ــاه در س ــان م ــنبه 1۷ آب ــان، در روز چهارش 13 آب
در ســالن امــام رضــا )ع(، مهمــان انجمــن اســامی دانشــجویان 
ــال  ــدام 38 س ــر اق ــا روایت گ ــود ت ــهد ب ــکی مش ــوم پزش عل
ــای  ــدر قب ــد. آن ق ــام باش ــط ام ــرو خ ــش دانشــجویان پی پی
ــگار 62  ــه ان ــگار ن ــه تنــش کــرده کــه ان فعــال دانشــجویی ب
ــف  ــع را تعری ــز وقای ــه ری ــز ب ــه ری ــا حوصل ــت. ب ــاله اس س
می کنــد و ســعی دارد چیــزی را از قلــم نینــدازد. گویــی متهــم 
ردیــف اولــی اســت کــه در هــر جمعــی تــاش می کنــد تــا در 
مقابــل حاضریــن خــود را تبرئــه کنــد. گاهــی بــه طنــز، تمــام 
داســتان را بــا ایــن جملــه خاصــه می کنــد کــه: »آقــا باالخــره 
گل بــی عیــب، خداســت«؛ هرچنــد هنــوز تمــام قــد از کلیــت 
ــان کــه می رســد در  ــام 13 آب ــد. ای ــاع می کن آن حرکــت دف
محفــل جدیــدی می نشــیند و یــک روایــت قدیمــی را تکــرار 

ــخیر! ــت تس ــد، روای می کن
ابراهیــم اصغــرزاده صحبت هــای خــود را بــا ترســیم چهــره ی 
آمریــکا از جنــگ جهانــی دوم بــه بعد آغــاز می کند. »بســیاری 
از روشــنفکران گمــان می کردنــد آمریــکا بــه کشــورها بــرای 

پیــش گــزارش: دانســتن آمــار مطالعــه ی ایرانیــان، شــمارگان 
کتــاب و شــمار کتــاب خانه هــا در کشــوری کــه مهــد تمــدن 
ــان  ــوس نصیبم ــز افس ــزی ج ــت، چی ــن اس ــی که و فرهنگ
ــام  ــن ارق ــر می شــود اگــر ای ــدوه ریشــه دارت ــن ان ــد. ای نمی کن
را بــا ســایر کشــورها مقایســه کنیــم، بــه ویــژه وقتــی مطمئــن 
باشــیم ســهم آنــان از تاریــخ علــم و اندیشــه در برابــر تاریــخ 
پرافتخــار مــا، مثــال پیالــه و دریــا اســت. در ایــن غصــه، همــه ی 
مــا بــه نســبت کوتاهی هایمــان نقــش داریــم و بــرای زدودن این 
افســوس، هفتــه ی کتــاب و کتاب خوانــی غنیمتــی اســت بــرای 
چــاره اندیشــی در ایــن موضــوع و ایــن کــه بیاموزیــم چگونــه با 

ــم.  ــار کنی ــته رفت ــر از گذش ــا مهربان ت کتاب ه
ــاب  و  ــه  ی کت ــال هفت ــر س ــاه ه ــان م ــه از آب ــن هفت چهارمی
کتاب خوانــی و بیســت و چهــارم آبــان مــاه در تقویــم، روز کتــاب 
و کتاب خوانــی معرفــی شــده اســت. بــه همیــن بهانــه سلســله 
جلســاتی بــا هــدف معرفی کتــاب تحــت عنــوان »نیم ســاعت با 
کتــاب« در تاریــخ 21 لغایــت 24 آبــان مــاه، بــه همــت ســازمان 

هم ســو بــا اســتاندارهای جهانــی دانشــگاه ســبز اســت اما ســوال 
اینجاســت کــه چــرا بــا همــه ی ایــن تفاســیر دانشــگاه فردوســی 

هنــوز در رتبــه ی 238 قــرار دارد؟
ــاد دانشــگاه ســبز دانشــگاه فردوســی از لحــاظ تشــکیاتی  نه
زیرمجموعــه ی معاونــت مالی دانشــگاه اســت و طبــق آیین نامه 
بایــد یــک شــخص از معاونــت فرهنگــی دانشــگاه در ایــن نهــاد 
حضــور داشــته باشــد، امــا متاســفانه توجهــی بــه ایــن موضــوع 
ــوزه  ــن ح ــط در ای ــای مرتب ــت فعالیت ه نشــده اســت. مدیری
هنــوز ابتدایــی و ناقــص اســت و ناآگاهــی دانشــجویان نیــزدر 
شکســت طرح هــای ایــن چنینــی بــی تاثیــر نیســت. بــه عنــوان 
مثــال یکــی از طرح هــای ناموفــق، طــرح تفکیــک زبالــه در مبدا 
اســت. در بســیاری از نقــاط دانشــگاه ســطل های تفکیــک زبالــه 
تعبیــه شــده انــد امــا در واقــع تفکیکی حاصــل نمی شــود و عما 
برخــی بــه آن هــا فقط نگاهــی تزئینی دارنــد. در نتیجــه هزینه ای 
کــه در ایــن راســتا بــوده، نتیجه ی مــورد انتظــار را نداشتهاســت. 
ــبز  ــل س ــل و نق ــرح حم ــه ط ــوان ب ــا می ت ــر طرح ه از دیگ
ــنبه های  ــه ش ــن س ــاخه ی »کمپی ــه در ش ــرد ک ــاره ک ــز اش نی
بــدون خــودرو« و »طــرح دوچرخــه« بــه دالیــل مختلفــی نــاکام 
بوده اســت. باعــث تعجــب اســت کــه دانشــگاه بزرگ فردوســی 
بــا وســعت چند صــد هکتــاری خــود، زیرســاخت های مناســب 
بــرای عبــور دوچرخــه را نــدارد! بــه طــوری کــه تنهــا در برخی 
خیابــان هــا، باریکــه ای بــرای عبــور و مــرور دوچرخــه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. در حالــی کــه شــرایط مناســب بــرای تردد 
دوچرخــه در دانشــگاه وجــود نــدارد امــا بــه میزان قابــل توجهی 

تــا بتوانــد در مقابــل نفــوذ ارتــش ســرخ مقاومــت کنــد.
اصغــرزاده همچنیــن تفکر غالــب دوران پیــش از انقــاب را لزوم 
مرزبنــدی بــا بیگانــه می دانــد. او بــر ایــن نظــر اســت کــه ایــن 
تفکــر در فضــای جنــگ ســرد تقویــت شــد و ثمــره ی آن تقابــل 
ــن  ــود. بدی ــه ب ــا جنبش هــای آزادی خواهان ــکا ب غــرب و آمری
ترتیــب چهــره ی غــرب در نظــر مــردم جهــان برابــر بــا ظلــم 
ترســیم شــد. اصغــرزاده عاوه بــر این مســئله، تصــور مذهبیون 
ــه  ــد ب ــی می کن ــی و فســاد ارزیاب ــا برهنگ ــر ب ــرب را براب از غ
گونــه ای کــه اگــر کســی می خواســت از هویــت خــودش دفــاع 
کنــد، بایــد مقابــل نظــام اســتبدادی کشــورش که توســط غرب 
پشــتیبانی می شــد، می ایســتاد. در نتیجه غــرب آن »بیگانــه ای« 
شــد کــه حــال بایــد مقابــل آن ایســتاد. اصغــرزاده امــا بــر ایــن 
نظــر اســت کــه »بــا همــه ی ایــن هــا، در هشــت مــاه نخســت 
انقــاب، هیــچ قصــد تقابــل ایدئولوژیــک بــا آمریــکا نبــود؛ ضد 
آمریــکا بودیــم ولــی انقــاب ما بنــای آمریکا ســتیزی نداشــت«.

ابراهیــم اصغــرزاده مهرمــاه ۵8 و اطــاع از تصمیــم شــاه بــرای 
ــزی  ــیت برانگی ــیار حساس ــئله ی بس ــکا را مس ــه آمری ورود ب
ــران و  ــردم ای ــه م ــن ب ــدام توهی ــن اق ــه ای ــرا ک ــد چ می دان
همچنیــن نقشــه ای علیــه انقــاب تلقــی می شــد. اصغــرزاده بــا 
ترســیم چنیــن فضایــی بــه تجمــع مردمــی در مقابــل ســفارت 
ــکا و فتــح ســفارت توســط دانشــجویان اشــاره می کنــد.  آمری

بــا عنــوان دارا بــودن داســتانی رئــال بــا روایــت ســورئال یــاد 
کــرد. او از نظــرات ســایر نویســندگان نامــی در رابطــه بــا آثــار 
هرابــال ســخن گفــت و در ایــن بــاب از عقیــده ی پائولــو کوئیلــو، 
ــه عقیــده اش  ــاد کــرد کــه ب نویســنده ی کتــاب »کیمیاگــر« ی
هرابــال بــزرگ تریــن نویســنده ی کشــور چــک اســت. ســپس 
توضیــح مختصــری در رابطــه بــا موضــوع داســتان بیان کــرد و 
در انتهــا از عنــوان کتــاب یــاد کــرد و با اشــاره بــه تفــاوت واژه ی 
انــزوا و تنهایــی بیــان نمــود کــه مــراد از عنــوان تنهایــی پرهیاهو 
در واقــع انــزوای ناشــی از شــرایط حکومــت توتالیتــر اســت کــه 
افــراد را منــزوی و بدیــن ترتیــب امکان کنش متقابل و تشــکیل 

ــد. ــی را ســلب می کن جامعــه مدن
در ســومین روز آمنــه مجــذوب  صفــا بــه معرفــی و نقــد کتــاب 
»ســرزمین مــرد سرخ پوســت قانــون مــرد سفید پوســت« 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــبرن پرداخ ــب واش ــته ی ویلکوم نوش
ــتان  ــفید پوس ــت و ورود س ــکا اس ــان آمری ــگاری بومی تاریخ ن
ــه  ــدای جلس ــد. در ابت ــت می  کن ــا را روای ــرزمین آن ه ــه س ب
ــن نویســنده ی  ــی و همچنی ــه قاضیان ــاب، هنگام ــم کت از مترج
ــکا  ــخ آمری ــه در تاری ــد ک ــرده ش ــام ب ــاب ن ــت کت سفیدپوس
ــتان  ــرخ  پوس ــده  ی س ــف  ش ــوق تضعی ــاق حق ــال احق ــه دنب ب



شاخ های مجازی، فرصتی برای شناخت نسل جدید

کار است ک در دستور  کلی بحث اینترنت پا به طور 

ــت ویکمین  ــه بیس ــم افتتاحی ــیه مراس ــازی، در حاش ــای مج ــی فض ــورای عال ــر ش ــادی، دبی ــن فیروزآب ــنا، ابوالحس ــزارش ایس ــه گ ب
نمایشــگاه الکامــپ در پاســخ بــه ســوال ایســنا دربــاره بررســی های صــورت گرفتــه در شــبکه های اجتماعــی موبایلــی اظهــار کــرد: 
ــه بایــد در کارگــروه محتــوای مصادیــق مجرمانــه رایانــه ای بررســی شــوند کــه  شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان مصادیــق مجرمان
ــرار  ــا ق ــتور کار م ــوع در دس ــن موض ــد ای ــاز باش ــر نی ــم اگ ــش از آن ه ــرد. بی ــورت می گی ــط ص ــور مرتب ــه ط ــی ها ب ــن بررس ای
ــار  ــرد، اظه ــی صــورت می گی ــر روی شــبکه های موبایل ــن شــورا ب ــه در ای ــاره بررســی هایی ک ــن درب ــادی همچنی ــرد. فیروزآب می گی

کــرد: مــا بــه طــور کلــی بحــث اینترنــت پــاک را در دســتور کار داریــم.
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مرا ببین، کمی بیشتر...
کلیــه ضعف هــای طبیعــی انســان اســت«.ادامه از صفحه 1

ــر ذکــر  در مجمــوع فضــای مجــازی همــان طــور کــه پیــش ت
شــد، بــه واســطه ی فراهــم آوردن محیطــی کــه از قوانیــن خاصــی 
پیــروی نکــرده و هنجــار خاصــی برآن حاکم نیســت، مکانی اســت 
بــرای تمامــی آن چــه کــه فــرد در عالــم واقــع بــرای انجــام آن 
دچــار معذوریــت و محدودیــت اســت و بالتبــع هــر چــه دامنــه ی 
محدودیت های واقعی بیشــتر باشــد، افسارگســیختگی مجــازی نیز 
شــدت بیشــتری خواهــد گرفــت، تــا جایــی کــه شــاهد تجربــه ی 
ــز هســتیم. کارل راجــرز  هیجــان خشــم در ســطوح مختلــف نی
ــئله ی  ــه مس ــد ک ــان می کن ــن بی ــرا چنی ــان گ ــناس انس روانش
خشــونت مبتنــی بــر انگیــزه ی فــردی نیســت کــه کنتــرل شــود، 
بلکــه تــا انــدازه ای واکنشــی اســت بــه کنتــرل شــدن بیــش از حد 
توســط شــرایط محــدود کننــده. در واقــع امــری کــه بــه شــدت 
ــرف  ــت. در ط ــاهده اس ــل مش ــور قاب ــی مذک ــن تعامل در طرفی
دیگــر ماجــرا دنبــال کنندگانــی را مشــاهده می کنیــم کــه در ایــن 
تعامــل دو ســویه قــرار دارنــد و بــه دنبــال رفــع نیــازی، در فرآینــد 
سلبریتی ســازی شــخص مذکــور فعاالنــه مشــارکت می کننــد. در 
صفحــات شــان همــان لحظــات غفلــت و شــادی را جســت و جــو 
می کننــد، فــرد مــورد نظــر را تریبونــی بــرای گفتــن و عمــل کردن 
آن چیــزی می بیننــد کــه گاه خــود قــادر بــه گفتــن و یــا عمــل 

کــردن بــه آن نیســتند و بــا وی هم هویــت می شــوند. در تجربه ی 
دیگــر، اظهــار نظــر می کنند و هیجانــات مثبــت و منفی خــود را به 
اشــتراک می گذارنــد و دیــده می شــوند، تجربــه ای کــه شــاید در 
فضــای غیرمجــازی کمتــر رخ دهــد. گویــی به ســبب فقــدان نیرو 
و قدرتــی کــه در ارکان متفــاوت وی را بــا محدودیــت و ممنوعیــت 
ــلبریتی های  ــده ی س ــد. پدی ــل می کن ــه عم ــازد، آزادان ــه س مواج
مجــازی ماننــد تمــام پدیده هــای اجتماعــی دیگــر نیازمنــد تامــل 
و پژوهش هــای بســیاری اســت. افــرادی کــه ورای عمــل و رفتــار 
خــود، چــه در نــگاه برخــی خوشــایند و در نــگاه برخــی دیگــر دیگر 
ناخوشــایند و ناهنجــار بــروز کنــد، نماینــده ی طیف نه چنــدان کم 
جامعــه هســتند و روز بــه روز بیشــتر نمــود می یابنــد. نســلی که با 
ســرعت ارزش هــای مختــص بــه خــود را شــکل می دهــد و ســاز و 
کار وصــول بــه آن را مهیــا می کنــد، نیازمنــد دیــده شــدن و دقــت 
نظر بیشــتری اســت. جســت و جــوی شــادی و هیجان خوشــایند، 
ــدن،  ــته ش ــم انگاش ــدن و مه ــته ش ــت داش ــدن، دوس ــده ش دی
ســردرگمی هویتــی و ناتوانــی در شــکل دادن به آن بــه علت فقدان 
وجــود فضــای آزاد و نقدپذیــر و... جذابیــت فضای مجــازی را بیش 
ــت،  ــن دس ــی از ای ــی پدیده های ــد. بررس ــه رخ می کش ــش ب از پی
در تبیــن شــرایط حــال حاضــر، پیــش بینــی و برنامــه ریــزی برای 

آینــده نقــش بــه ســزایی ایفــا خواهــد کــرد.

بــرای برتــری، انگیــزه ی اصلــی شــخصیت انســان اســت. برتــر 
بــودن بــه معنــی آن اســت کــه از آن چــه فعــا هســتیم، برتــر 
باشــیم. برتــر بــودن لزومــا بــه معنــی کســب عنــوان اجتماعــی، 
ــرای برتــری  ــا رهبــری در جامعــه نیســت، تــاش ب تســلط ی
بــه معنــی تــاش کــردن بــرای زندگــی عالــی و کامــل اســت. 
ایــن اصــل، پویــش واالی زندگــی اســت؛ تــاش بــرای کمــال 
ــه  ــه و ب ــان را در برگرفت ــر انس ــای دیگ ــرفت، انگیزه ه و پیش
آن هــا نیــرو می بخشــد. تــاش بــرای برتــری را بــه شــیوه های 
مختلــف می تــوان نشــان داد. کمــال، آرمانــی اســت کــه در ذهن 
انســان ها ایجــاد می شــود کــه از آن پــس بــه گونــه ای زندگــی 
کننــد کــه انــگار می تواننــد ایــن آرمان هــا را تحقــق ببخشــند. 
افــراد هدف هــای خیالــی خــود را بــرای زندگــی می آفریننــد و 
طــوری عمــل می کننــد کــه انــگار هدف هــای شــخصی آن هــا 
ــه  ــی را ب ــی زندگــی اســت. هــر یــک خــوِد آرمان هــدف نهای
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــرد کامل ــه بیانگــر ف ــم ک وجــود می آوری
تحقــق بخشــیدن بــه آن تــاش می کنیــم. وی معتقــد اســت هر 
ســبک زندگــی بایــد بــا ایــن واقعیــت دســت بــه گریبــان شــود 
کــه انســان ها موجوداتــی اجتماعــی هســتند که در یک سیســتم 
روابــط میــان فــردی بــه دنیــا آمــده انــد. آدلــر همچنیــن بیــان 
می کنــد: »عاقــه ی اجتماعــی جبــران واقعــی و اجتنــاب ناپذیــر 

رفتــاری اســت کــه از پــی ایــن نیــاز، نمــود مجــازی پیــدا کــرده 
اســت. از منظــری دیگــر ســرمایه ی اجتماعــی مذکــور بــه نوعی 
در شــرایط کنونــی بــه عنــوان یکــی از منابــع هویــت ســاز ایفای 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــه می ت ــاله ای ک ــد. مس ــش می کن نق
ــات ســنی جمــع کثیــری از ســلبریتی های  ــن اقتضائ مهــم تری
ــون،  ــي اریکس ــه ی رواني-اجتماع ــمرد. در نظری ــازی برش مج
ــت  ــران هوی ــز بح ــل موفقیت آمی ــا ح ــت ب ــکل گیري هوی ش
ــه اي از  ــه مجموع ــه مثاب ــد را ب ــون رش ــت. اریکس ــراه اس هم
ــه  ــد ک ــي مي کن ــف تلق ــني مختل ــطوح س ــا در س تعارض ه
نتیجــه ی تعامــل بیــن محیــط اجتماعــی و رشــد فــردي اســت. 
ــاز  ــي و ب ــا پدیدآی ــا، خــود را ب ــز تعارض ه حــل موفقیــت آمی
پدیدآیــي احســاس یکپارچگــي درونــی رو بــه رشــد، افزایــش 
قضــاوت مناســب و ظرفیــت خــوب عمــل کــردن در رابطــه 
را نشــان مــي دهــد. افــراد در شــبکه های اجتماعــی می تواننــد 
هویتــی کامــا دلخــواه داشــته باشــند و بــر پایــه ی همــان هویت 
دلخــواه، ارتبــاط مجــازی خــود را بــا دیگــران گســترش دهنــد. 
پژوهش هــای اخیــر حاکــی از آن اســت کــه عوامــل متعــددي 
ماننــد حمایــت اجتماعــي در فرآینــد هویت یابــي نقــش دارنــد. 
آلفــرد آدلــر پیشــگام روانشناســی فــردی معتقــد اســت، تــاش 

ایــن امــکان را بــه افــراد می دهــد کــه خودشــان را بــروز و ظهــور 
ــان حمایــت و طرفــداری کننــد. فضــای  دهنــد و دیگــران از آن
فرهنگــی جامعــه، فضــای اینســتاگرام را می ســازد و ایــن یعنــی 
اینســتاگرام در واقــع بازنمــای جامعــه ی ایــران اســت. بــا توجه به 
فرهنــگ رســمی جامعه کــه دائمــا از تریبون های مختلــف ترویج 
ــار  ــازی نا به هنج ــاخ های مج ــه ش ــت ک ــوان گف ــود، می ت می ش
ــب،  ــک برچس ــوان ی ــه عن ــه ب ــار ن ــه نا به هنج ــتند. البت هس
ــای  ــت ارزش ه ــاف جه ــه در خ ــی ک ــوان راه ــه عن ــه ب بلک
رســمی جامعــه پیمــوده می شــود. نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه 
شــاخ های مجــازی اتفاقــا نشــان دهنــده ی ایــن امــر هســتند کــه 
در زیــر پوســت جامعــه ی مــا ارزش هــا و فضاهایــی شــکل گرفته 
کــه علی رغــم آن کــه بســیار جــدی و گســترده اســت، بســیاری 
نســبت بــه آن بــی خبــر و بــی توجه هســتند. نکتــه ی دیگــر آن 
کــه هنجــار و نا به هنجــار بــودن یــک مســئله فــارغ از ارزش هــای 
ــراد از آن در  ــزان حمایــت اف ــر اســاس می ــوان ب رســمی را می ت
نظــر گرفــت کــه در ایــن نــگاه، چیــزی کــه اکثــر افــراد جامعــه 
از آن حمایــت می کننــد و یــا انجــام می دهنــد، بــدل بــه هنجــار 
می شــود و خــاف آن نا به هنجــار نــام می گیــرد. در ایــن راســتا 
بایــد گفــت کــه فضــای حاکــم بــر شــاخ های مجــازی بــه طــور 
جــدی بــدل به هنجــار شــده و مورد اســتقبال قــرار گرفته اســت. 
ایــن افــراد در گذشــته نیــز وجــود داشــتند امــا فضــای رســمی 
جامعــه بــه آن هــا اجــازه نمــی داد کــه خــود را نشــان دهنــد و 
حــرف بزننــد امــا اکنــون اینســتاگرام امکانــی فراهــم کرده اســت 

تــا دیــده شــوند.
ــه  ــبت ب ــزی نس ــات متمای ــه خصوصی ــازی چ ــاخ های مج ش
دیگــران دارنــد کــه بدیــن جایــگاه رســیده انــد و بــه ایــن نوع 

بــروز و ظهــور روی آورده انــد؟
برخــی از شــاخ های مجــازی، هنرمنــدان و ورزشــکارانی هســتند 
ــد  ــهرت دارن ــود ش ــه ی خ ــبب حرف ــه س ــون اصــوال ب ــه چ ک
ــه ای در  ــه صفح ــی ک ــتند، زمان ــوردار هس ــت برخ و از محبوبی

نهادهــای رســمی منعکــس کننــده ی آن نیســت.
ــه  ــازی ب ــاخ های مج ــی ش ــه برخ ــال ب ــه اقب ــی ک از آن جای
ــا در مســئله ی شــادی اســت،  ــت آن ه ســبب تمرکــز فعالی
می تــوان ایــن مســئله را ناشــی از ایدئولوژیــک بــودن شــادی 
در جامعــه دانســت؟ در واقــع ایــن طــور مطــرح کــرد کــه 
مــردم از امــر و نهی هــا در ایــن حــوزه روی برگردانــده انــد و 
می خواهنــد نــوع دیگــری از شــادی را خودشــان خلــق کننــد. 
مــردم از چیــزی زده نشــده انــد کــه بخواهنــد بــه چیــز دیگــری 
روی آورنــد، فقــط می تــوان گفــت در بخــش هایــی از جامعــه بــه 
خصــوص در قشــر جــوان، تغییراتــی صــورت گرفته اســت؛ یعنی 
ارزش هایشــان، جنــس شادی هایشــان و اساســا دنیای شــان تغییر 
کــرده اســت و دوســت دارنــد بــه گونــه ی دیگــری شــاد باشــند. 
البتــه گــروه هایــی از نســل جدیــد اگرچــه ارزش های جدیــدی را 
دنبــال می کننــد امــا هنــوز از همــان ارزش هــای گذشــته پیروی 
می کننــد. مثــا ممکــن اســت در پیــاده روی اربعیــن شــرکت 
کــرده و یــا در مراســم عاشــورا حضــور داشــته باشــند. در واقــع 
ارزش هــای آن هــا ترکیبی اســت و چیزهــای مختلفــی را در کنار 
یکدیگــر قبــول کــرده انــد. بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد که 
پارادوکســی وجــود دارد بیــن آن چــه جامعــه تعریــف می کنــد 
و آن چــه فضــای مجــازی می ســازد. ایــن پارادوکــس بایــد بــه 
گونــه ای بــر طــرف شــود چراکــه فکــر نمــی کنــم در آینــده 
ــا  ــع ارزش هــای رســمی حــل شــود و اتفاق ــه نف ــن جــدال ب ای
برعکــس آن در جریــان اســت. در پایــان بایــد گفــت اگــر مــا 
بــه اینســتاگرام و پدیــده ی شــاخ های مجــازی توجــه نکنیــم و یا 
آن را بــه رســمیت نشناســیم، از آن عقــب می افتیم. اینســتاگرام 
ــه  ــه ده ــم ک ــون می دانی ــا اکن ــه م ــرده ک ــی را ایجــاد ک فضای
هشــتادی ها چگونــه فکــر می کننــد و ارزش هایشــان چیســت. 
ــیم و  ــد را نمی شناس ــه نســل جدی ــن اســت ک ــا ای مشــکل م
هنجارهــا و ارزش هایــش را نفــی می کنیــم، لــذا هنــگام برخــورد 

ــا آن هــا شــوکه می شــویم. ب
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ــبکه های  ــردم از ش ــترده م ــال گس ــا اقب ــه: ب ــش مصاحب پی
مجــازی ماننــد اینســتاگرام، عــده ای نیــز بــا گذاشــتن کلیپ هــا 
و پســت های متنــوع، درصــدد مطــرح کــردن خــود بــه عنــوان 
ســلبریتی های مجــازی برخاســتند و جامعــه ی مجــازی نیــز بــا 
آنــان همراهــی کــرد و صفحــات مجازی شــان از اقبال گســترده ای 
برخــوردار گشــت. اگرچــه بــه نظــر برخــی از افــراد جامعــه، ایــن 
پدیــده طبیعــی تلقــی می شــود امــا بــا نگاهــی عمیق تــر می تــوان 
آن را بــه عنــوان یــک پدیــده ی مهــم اجتماعی مــورد توجــه قرار 
داد. بــه همیــن دلیل بــرای بررســی این پدیــده، علــل و پیامدهای 
آن، بــا دکتــر مجیــد فوالدیــان، عضــو هیئــت علمــی گــروه علوم 
اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد، گفت و گویی داشــتیم که در 

ادامــه خاصــه ای از آن را خواهیــد خوانــد.
در آغــاز بحــث بفرماییــد کــه آیــا پدیده ی ســلبریتی یــا همان 
می دانیــد؟  نا به هنجــار  پدیــده ای  را  مجــازی  شــاخ های 
نحــوه ی برخــورد بــا ایــن پدیــده بایــد بــه چــه نحوی باشــد؟

در ابتــدا بایــد مطــرح کــرد کــه اصــا چــه پدیــده ای نا به هنجــار 
اســت، بایــد هنجــاری وجــود داشــته باشــد کــه بــر مبنــای آن 
چیــزی بــه عنــوان نابــه هنجــار تلقــی شــود. از ورود اینســتاگرام 
بــه ایــران زمــان زیــادی نمــی گــذرد کــه هنجارهایــش بخواهــد 
ــا  ــده ای کام ــئله پدی ــن مس ــن ای ــر م ــه نظ ــرد. ب ــکل بگی ش
اجتماعــی اســت و این هــا افــرادی از جامعــه ی مــا هســتند کــه 
در یــک فضــای جدیــد امــکان ســخن گفتــن را پیــدا کــرده انــد. 
ــان را بــدل بــه شــاخ می کنــد و ایــن  اســتقبال از ایــن افــراد، آن
ــد.  ــت دارن ــود و واقعی ــا وج ــه این ه ــت ک ــای آن اس ــه معن ب
شــاخ های مجــازی انــواع و اقســام مختلفــی دارد، این کــه کــدام 
ــه  ــا ب ــد بررســی شــود ام ــا نا به هنجــار اســت، بای ــک از آن ه ی
نظــر مــن بــه جــای اینکــه شــروع بحــث را بــر نا به هنجــاری یــا 
بــه هنجــاری ایــن افــراد بگذاریــم، بایــد بــه عنــوان یــک پدیــده 
بــه آن بنگریــم. چــون هنگامــی کــه از لفــظ نا به هنجــار اســتفاده 
می کنیــم، یــک برچســب ناپســند یا یــک انــگ بــه آنــان زده ایم 
و امــکان بررســی آن هــا را از بیــن بــرده ایــم. هــر فضایــی پیامــد 
خــود را دارد و بــه تدریــج هنجارهــای خــود را می ســازد. مــا بــا 
فضایــی بــه نــام اینســتاگرام مواجــه شــده ایــم کــه هنجارهایــی 
درونــی خــود را دارد و بــر اســاس ارزش هــای رســمی می توانیــم 
بگوییــم ایــن هنجارهــای شــکل گرفته ارزش محســوب می شــود 
یــا نــه. امــا در نهایــت بــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه شــاخ های 
مجــازی پدیــده ای اســت کــه در ایــن فضــا شــکل گرفتــه و مــا 
بایــد در همان فضــا به تحلیلش بپردازیم. در ســاختار اینســتاگرام 
ایــن پدیــده بــه هنجــار اســت و در تمــام نقــاط دنیــا نیــز وجــود 
دارد. هــر جامعــه نــوع خــودش را دارد و فقــط از لحــاظ فــرم و 

محتوا یکســان نیســت.
اگــر بــر ایــن نظــر هســتید که ایــن فــرم و محتــوا را شــبکه ی 
مجــازی اینســتاگرام ایجــاد می کنــد، چــرا انــواع مختلفــی از 
ــا وجــود دارد؟ محتــوای  ایــن پدیــده در نقــاط مختلــف دنی
ــل  ــه قاب ــران چگون ــه ی ای ــه جامع ــه ب ــا توج ــتاگرام ب اینس

تحلیــل اســت؟
فــرم و محتــوا بــه معنــای فــرم و محتوایــی کــه ارائــه می شــود و 
نــه خــود اینســتاگرام. اینســتاگرام فضایــی ایجــاد کرده اســت که 

شــبکه های اجتماعــی ایجــاد می کننــد نیــز بــه طــور طبیعــی 
بــا اســتقبال مواجــه می شــود. در واقــع ایــن ســرمایه از جایــی 
ــت.  ــده اس ــر ش ــازی بزرگ ت ــای مج ــر آورده و در فض دیگ
ــروه  ــا گ ــت. ام ــن نیس ــه م ــورد توج ــروه م ــن گ ــی ای بررس
دیگــری از شــاخ های مجــازی، از تیــپ افــراد معمولــی هســتند 
کــه هیچکــس آن هــا را نمــی شناســد امــا صفحــه ای کــه در 
ــدگان بســیاری  ــال کنن ــا دنب ــد ب اینســتاگرام ایجــاد کــرده ان
ــروه  ــن گ ــر ای ــد ب ــن بای ــده ی م ــه عقی ــود. ب ــرو می ش روب
متمرکــز شــد کــه چــرا ایــن افــراد بــا اســتقبال زیــادی مواجــه 
می شــوند؟ حــرف آن هــا چیســت؟ پاســخ ابتدایــی ایــن اســت 
ــه  ــدی در جامع ــای جدی ــی و ارزش ه ــبک های زندگ ــه س ک
شــکل گرفتــه اســت کــه این هــا بــا ارزش هــای رســمی کــه در 
تلویزیــون انتشــار می یابــد کامــا متفــاوت اســت. مثــا یکــی 
ــد و  ــقانه ای را منتشــر می کن ــام عاش ــازی پی ــاخ های مج از ش
کلــی الیــک می خــورد. ایــن نشــان می دهــد ســبک زندگــی 
در جامعــه ی مــا در حــال تغییــر و فضاهــای جدیــدی در حــال 
ــیار  ــاید بس ــه ش ــی ک ــای معمول ــت. ارزش ه ــکل گیری اس ش
ســطحی یــا حاشــیه ای بــه نظــر برســد امــا بــرای برخی بســیار 
ــه  ــازی ب ــاخ های مج ــر از ش ــی دیگ ــد. برخ ــت باش ــا اهمی ب
ســبب نمایــش زندگــی الکچــری خــود بدیــن ســطح از توجــه 
رســیده انــد. مثــا غــذای الکچــری خــود را کجــا می خورنــد 
و در چــه ماشــینی ســوار می شــوند. ایــن نیــز نشــان می دهــد 
کــه چــه ارزش هایــی در جامعــه در حــال ترویــج اســت. بدین 
ــی وجــود دارد کــه جامعــه آن هــا  ترتیــب خــرده فرهنگ های
را بــه رســمیت نمــی شناســد امــا در حــال گســترش هســتند 
ــه  ــی در جامع ــول فرهنگ ــث تح ــدت باع ــی در درازم و حت
ــن خــرده فرهنگ هــا  می شــود. اگرچــه رســانه های رســمی ای
را سانســور می کنــد امــا همیــن مســئله اتفاقــا بــه برخــی افــراد 
ــدل  ــا اســتفاده از شــبکه های مجــازی، ب ــا ب کمــک می کنــد ت
بــه شــاخ شــوند چراکــه آن هــا حــرف هایــی را می زننــد کــه 



در حوزه فضای مجازی باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود

بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام و المســلمین محمدجــواد منتظــری، دادســتان کل کشــور در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگاری مبنــی بــر چگونگــی عملکــرد دادســتانی در حــوزه پیشــگیری از جرایــم در حــوزه فضــای مجــازی گفــت: مــا بــه موجــب 
قانــون و مســئولیت هایی کــه بــه عهــده داریــم بایــد تعامــل و هــم افزایــی داشــته باشــیم و بتوانیــم رســالتی کــه بــه عهــده داریــم را 
انجــام دهیــم. معتقدیــم کــه امــر پیشــگیری الزم اســت و بایــد اقدامــات مهمــی در ایــن حــوزه انجــام شــود. فضــای مجــازی بــه یــک 
واقعیــت در زندگــی انســان ها تبدیــل شــده اســت و اگــر مدیریــت صــورت نگیــرد جامعــه را بــه تباهــی می کشــاند. وی افــزود: بایــد 
هماهنگــی میــان مســئوالن قضایــی در سراســر کشــور صــورت گیــرد و تبــادل اطاعــات بــه روز شــود تــا در رســیدگی بــه پرونــده هــا 
مشــکلی ایجــاد نشــود. مســئله فضــای مجــازی هماهنگــی ســایر دســتگاه هــا را می طلبــد و امیدواریــم بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام 

معظــم رهبــری ایــن موضــوع بــه ســرانجام الزم برســد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهلم / نیمه دوم آبان 596 نگاه ویژه
گرام، هیاهویی بر سر هیچ! اینستا

گرام، بدیلی برای حوزه عمومی چ به اینستا کو

دارنــد تــا یــادگاری از خــود باقــی بگــذارد -  بایــد کاری فراتــر 
از ذکــر اســم و تاریــخ یــا شــرح یــک حادثــه انجــام دهنــد. در 
ــد  ــه او را وادار می کن ــت ک ــرد اس ــر روی ف ــاری ب ــع فش واق
تــا از ســایرین بحــث برانگیزتــر باشــد. رقابــت نزدیــک بــرای 
ــی  ــر اقدام ــه ه ــل ب ــث توس ــتر، باع ــزی بیش ــث برانگی بح
می شــود و بدیــن ترتیــب بــه ســرعت اخــاق، ادب و... فاقــد 
ارزش می شــود. هیکلــی عضلــه ای و درشــت بــا چهــره ای تماما 
عملــی و پروتــز، دندان هــای لمینــت، بینــی سرســره ای، اقــدام 
ــف،  ــس مخال ــا جن ــط ب ــدد رواب ــی، تع ــه خودکشــی، فحاش ب
ــهرت  ــت ش ــد عل ــدام می توان ــر ک ــه و... ه ــای طنازان رفتاره
ــه  ــدل ب ــرای آن کــه ب ــراد ب فــردی در اینســتاگرام باشــد. اف
ســلبریتی شــوند بایــد راهــی منحصــر بــه فــرد را بــه ســوی 
شــهرت طــی کننــد چــرا کــه شــهرت بــر خــاف شایســتگی، 
یــک روند شــخصی نیســت. بــرای شــهرت بایــد نوعــی میثاق 
میــان فــرد و بخــش قابــل توجهــی از جامعــه کــه بــا عاقــه 
یــا نفرتــش، فــرد را موضــوع صحبت هــای روزمــره اش قــرار 

ــود. ــته ش ــد، نوش می ده
زمانــی کــه افراد مطلبی را پســت می کننــد، مخاطبــی فرضی در 
ذهــن دارنــد. تصدیق جمعیت دیجیتالــی، به منزلــه ی جایگزینی 
ــی وجــدان اخاقــی اســت. افــراد درونیــات  ــدای درون ــرای ن ب
ــه ایــن امیــد کــه  ــا دیگــران در میــان می گذارنــد، ب خــود را ب
نیازهایشــان تصدیــق شــود و ویژگی های عجیبشــان بــا آغوش 

اســت، می تــوان بــه هابرمــاس اشــاره کــرد کــه حــوزه عمومی و 
کنــش ارتباطــی در کانــون اندیشــه ی او قــرار می گیــرد. بهترین 
ــر  ــتار حاض ــتای نوش ــه در راس ــی ک ــوزه عموم ــف از ح تعری
می تــوان ارائــه کــرد، ایــن گونــه خواهــد بــود کــه حــوزه عمومی 
وضعیتــی در جامعــه و زندگــی اجتمــاع اســت کــه بــا محقــق 
شــدن آن، افــراد می تواننــد بــا یــک دیگــر ســخن بگوینــد، در 
خصــوص امــر عمومــی مذاکــره کننــد و حتــی آن را مــورد نقــد 
قــرار دهنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه حــوزه عمومــی را 
نمــی تــوان معــادل جامعــه عمومــی قــرار داد. بــه گونــه ای کــه 
می تــوان جامعــه مدنــی را مشــابه بــا بخــش ســخت افــزاری و 
حــوزه عمومــی را بخــش نــرم افــزاری دانســت. اگــر چــه ایــن 
ــاز هــم  ــا پیــدا می کننــد امــا ب ــا یکدیگــر معن ــاط ب دو در ارتب
ــد. از  ــرا می کنن ــه ای را اج ــرد جداگان ــاوت هســتند و کارک متف
طرفــی حــوزه عمومــی بــا فضــای عمومــی نیــز متفــاوت اســت 
بــه نحــوی کــه حــوزه عمومــی می توانــد شــامل گفت و گوهــای 
دو نفــره یــا محافــل خصوصــی نیز باشــد امــا فضــای عمومی به 
مکانــی گفتــه می شــود کــه مــردم در آن بــه زندگــی اجتماعــی 
ــه  ــوان از خیابان هــا ب ــه عنــوان مثــال می ت مشــغول هســتند. ب

عنــوان »فضــای عمومــی« نــام بــرد.
شــواهد تاریخــی حکایــت از آن دارد کــه حوزه عمومــی در ایران 
هــم زمــان بــا غــرب و انگلیــس شــکل گرفــت و بــه حرکــت 
ــه ای کــه گســترش قهــوه خانه هــای  ــه گون خــود ادامــه داد. ب
ایرانــی در دوره ی ابتدایــی صفویــه را می تــوان آغــاز ایــن مهــم 
دانســت کــه در آن هــا گفت و گــو بــر ســر موضوعــات عمومــی، 
بــدون ســلطه ی سیاســی فراهــم آمــده بــود امــا تفــاوت اساســی 
در خصــوص حــوزه ی عمومــی میــان ایــران و غــرب در این مهم 

شــبکه های مجــازی از طریــق الگوریتم هــای مجموعه هــای 
پســاصنعتی بــه وســیله ی ابزارهــای پیچیــده ای طراحی می شــوند 
و آن چــه کــه ارزشــمند تلقــی می شــود را مطابق ارزش هــای خود 
تعییــن می کنــد. در واقــع نحــوه ی رفتــار و حتــی تفکــر کاربــران 
ایــن شــبکه های مجــازی، مطابــق چهارچــوب از پیــش تعییــن 
ــود.  ــم می ش ــرد و تنظی ــکل می گی ــا ش ــبکه ه ــن ش ــده ی ای ش
ایــن شــبکه های مجــازی نقــش بــارزی در معرفــی افــراد و انتقال 
زندگــی خصوصــی آنــان بــه حــوزه ی عمومــی دارنــد و در همین 
ــا بــه هــر قیمتــی  راســتا اســت کــه افــراد مجــاب می شــوند ت
کــه شــده اســت خــود را نشــان دهنــد. اینســتاگرام نیــز از ایــن 
اصــل مســتثنی نیســت. کارکــرد اصلــی اینســتاگرام مبتنــی بــر 
نشــانگان تصویــری اســت و بــرای ایجــاد یک پســت، بایــد بهانه 
تصویــری وجــود داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل برای کپشــن یا 
توضیحــات تصویــر نیــز محدودیــت کاراکتــر اعمــال شده اســت. 
دســتورالعمل اینســتاگرام مبتنی بر ســاده ســازی نشــانگان است. 
در واقع در اینســتاگرام، در فرآیند پیچیده و پنهانی، از امر شــخصی 
سیاســت زدایی می شــود و شــبکه های معناســاز بــه شــبکه هایــی 
تنهــا بــرای نشــانگان شــخصی مبتنی بــر روابــط انســانی محدود 
می شــود. در ایــن راســتا هیچ چیــز معنادارتــر از الیــک و دریافت 
درخواســت دوســتی وجــود نــدارد و اینســتاگرام فقــط عرصــه ای 

بــرای بازتــاب تصاویــر روزمرگی هــا اســت.
ــر اذهــان عمومــی  اینســتاگرام همــان کارکــرد تلویزیــون را ب
دارد؛ یعنــی ارائــه ی سرســام آور دال هــا بــه ســوژه ی انســانی 
ــد  ــی کــه فردیــت او دچــار فروپاشــی گــردد. امــا بای ــا جای ت
بــه تفــاوت ظریفــی میــان تلویزیــون و اینســتاگرام اشــاره کرد. 
تلویزیــون شــبکه های متفاوتــی دارد کــه وظیفــه ای جــز تحمیل 
مدلــوِل دال هــا بــه اذهــان عمومــی نــدارد. در واقــع کارکــرد 
تلویزیــون مبتنــی بــر نظم دهــی بــه افــکار عمومــی در راســتای 
کنتــرل قــدرت اســت. اینســتاگرام اگــر چــه جهانــی ســاده تــر 
از تلویزیــون دارد امــا ســاختار آن بســیار پیچیــده تــر اســت. 
اینســتاگرام بــه هیــچ وجــه مدلــول را مشــخص نمی کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر ایــن شــبکه ی مجــازی بــه هیــچ وجــه قصــد 
ــا  ــد ت ــاش می کن ــه ت ــدارد بلک ــی را ن ــان عموم ــرل اذه کنت
ــع  ــت! در واق ــی در کار نیس ــا مدلول ــه اص ــد ک ــان ده نش
ــود  ــه بی خ ــد ک ــی می گوی ــورت ضمن ــه ص ــتاگرام ب اینس
ــتید و  ــی هس ــرای زندگ ــی ب ــال معناهای ــه دنب ــت ب و بی جه
همــه ی انگیــزه ی شــما بــرای ارزشــمند بودن ســوژه ی انســانی، 
هیاهویــی بــر ســر هیــچ اســت. ســلبریتی های مجــازی و بخش 
عمــده ای از دنبــال کننــدگان آن هــا، کامــا در قاب اینســتاگرام 
حــل شــده انــد و قواعــد آن را بــه جــان و دل پذیــرا هســتند. 
ــر  ــه در براب ــی ک ــتند کاربران ــان هس ــل همچن ــا در مقاب ام
فرضیــه ی اینســتاگرام و در جهــت متمایز از کارکــرد اصلی آن 
مقاومــت می کننــد، امــا پرســش اینجاســت تــا چــه زمانــی؟!

گذاشــته می شــود. این هــا نشــان از تقــای افــراد بــرای بحث هــای 
مختلــف جامعــه شــناختی، سیاســی، فرهنگــی و مســائل روزانــه 
اســت کــه عمــده مســائل مطــرح شــده در ایــن ابــزار اجتماعــی 
را می تــوان مربــوط بــه حــوزه عمومــی دانســت. البتــه مهیــا نبودن 
شــرایط بــرای گســترش حــوزه عمومــی در ایــران برخــی را نیز به 
ســمت رفتارهــای نا به هنجــار در فضــای عمومــی و بــه تعبیــری 
دلقــک مآبانــه، بــرای دیــده شــدن و حتــی ابــراز عقیده پیــش برده 
اســت. بــه گونــه ای کــه بــه هــر اقدامــی دســت می زننــد تــا برای 
خــود مخاطبــی پیــدا کننــد، بتواننــد آن چــه را کــه در ذهــن دارند 
بــه آن هــا منتقــل کننــد و یــا بــا آن هــا بــه گفت و گــو بنشــینند. از 
مهم تریــن دالیــل ایــن رفتارهــای نــا بــه هنجــار می توانــد فراهــم 
شــدن حــوزه عمومــی تکنولوژیکــی باشــد کــه جامعــه و اجتماعی 
کــه حــوزه عمومــی قــوی نــدارد و در آن جامعه، مفاهمــه و مذاکره 
ــکار خــود را در لحظــه ای  ــرد، ناگهــان خــود و اف صــورت نمی گی
می بیننــد کــه می تواننــد آن را بیــان کننــد. چه بســا مخاطبانــی را 

نیــز بــه ســمت خــود جلــب کنند.
بنابرایــن می تــوان ایــن گونــه بیــان کــرد که بــه دلیــل تضعیف 
ــر،  ــرف دیگ ــی و از ط ــد تاریخ ــک فرآی ــی در ی ــوزه عموم ح
گســترش تکنولــوژی و ابزارهــای اجتماعــی بــه طــور ناگهانــی، 
زمینــه ای بــرای ورود افــراد جامعــه بــه شــبکه های مجــازی را، 
چــه به هنجــار و چــه نا به هنجــار فراهــم کــرده اســت. فرجــام 
ســخن ایــن کــه دو متغیــر تضعیــف حــوزه عمومــی در ایــران 
ــای اجتماعــی، حــوزه  ــوژی و ابزاره ــی تکنول و گســترش ناگهان
ــن  ــه ای ــته ک ــال داش ــه دنب ــران را ب ــوژی در ای ــی تکنول عموم
امــکان را فراهــم ســاخته اســت تــا افــراد بــه طــور فزاینــده در 
فضایــی چــون اینســتاگرام بــه بحــث و مفاهمــه بپردازنــد و در 

ــد. ــز رخ بنمای ــار نی ــای نا به هنج ــان رفتاره ــن می ای
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گســترش تکنولــوژی و رشــد رســانه های دیــداری و شــنیداری 
از جملــه ویژگی هــای دوره ی جدیــد اســت. اینترنــت بــه عضــو 
ــبکه های  ــت و ش ــده اس ــدل ش ــی ب ــری از زندگ ــی ناپذی جدای
اجتماعــی نقــش مهمــی در زندگــی افــراد ایفــا می کننــد. در این 
ــا  ــزرگ بیــن المللــی نیــز در رقابــت ب شــرایط شــرکت های ب
یکدیگــر، اقــدام بــه ایجــاد شــبکه های اجتماعــی و محصــوالت 
چنــد رســانه ای متنوعــی می کننــد تا بتوانند مشــتریان بیشــتری 
را بــه دســت بیاورنــد. اپلیکیشــن یــا نــرم افزارهــای کاربــردی 
نظیــر توئیتــر، فیســبوک، اینســتاگرام و... در همیــن راســتا خلــق 
شــده انــد و بخــش قابــل توجهــی از زندگــی روزمــره ی افــراد 
ــاص داده  ــی اختص ــبکه های اجتماع ــن ش ــت در ای ــه فعالی ب
می شــود. در خصــوص معایــب و فوایــد اینترنــت و شــبکه های 
اجتماعــی و تاثیــرات و تبعــات مختلــف آن بــر زندگــی افــراد، 
تــا کنــون دیدگاه هــای گوناگونــی ارائــه شــده اســت. امــا یکــی 
ــرار  ــگران ق ــه پژوهش ــورد توج ــر م ــه کمت ــی ک از موضوعات
گرفتــه، مســئله ی ســلبریتی های مجــازی یــا بــه تعبیــر دیگــر 
ــوص  ــه خص ــی ب ــبکه های اجتماع ــازی« در ش ــاخ های مج »ش
در اینســتاگرام اســت. نیــک پیداســت کــه پدیده هــای اجتماعی 
ــل  ــه عل ــوان ب ــده می ت ــر پدی ــرای ه ــی نیســتند و ب ــک علت ت
مختلفــی اســتناد کــرد. بنابرایــن در ایــن نوشــتار در حــد وســع 
خــود و فقــط بــر اســاس نــگاه نقادانــه ای به تکنولــوژی متاثــر از 
مارتیــن هایدگــر، فیلســوف بــزرگ آلمانــی، به توضیــح و تحلیل 
رفتــاری ســلبریتی های مجــازی خواهــم پرداخــت. در ایــن معنــا 
تکنولــوژی نــه تنهــا چــون ابــزاری خنثــی در دســت مــا نیســت 
بلکــه بنــا بــر امکانــات خاصــش بــه زندگــی مــا جهــت می دهد 
و حتــی بــا ایجــاد جهان-زیســت متفــاوت، دغدغه هــای دیگری 

ــد.  ــاد می کن را ایج
اگــر بــه دیوارنگاری هــای کهنــی کــه از گذشــته های دور باقــی 
مانــده اســت نظــاره کنیــم، گفــت و شــنودهای نوشــتاری مردم 
بــا یکدیگــر را می بینیــم. ماهیــت اجتماعی ایــن دیوارنــگاری ها، 
موجــب ارتباطــات اجتماعــی عصــر مــدرن یعنــی شــبکه های 
اجتماعــی چــون فیســبوک و اینســتاگرام شــده اســت. در واقــع 
دیوارنوشــته هــا، خواســتگاه کهــن رســانه های اجتماعــی امــروز 
اســت. از دیوارهــای تخــت جمشــید و ســنگ نوشــته های طاق 
بســتان تــا توئیتــر و اینســتاگرام، انســان وسوســه ی دیرینــه ای 
ــوار  ــده دی ــود را دارد. عم ــادگار از خ ــتن ی ــی گذاش ــرای باق ب
نوشــته های کهــن، مســائلی چــون اســم، تاریــخ و شــرح حــال 
یــک حادثــه را بازتــاب می دهــد. امــا در دوره ی اخیــر، افــراد 
بــرای ایــن کــه بتواننــد بــه صــورت آنایــن توجهــات را بــه 
خــود جلــب کننــد - یعنــی جایــی کــه همــه از فــرد انتظــار 

همــه ی مــا در ایــن روزهــا شــاهد آن هســتیم کــه هــر روز بــر 
تعــداد افــرادی کــه در اینســتاگرام بــه دنبــال ارتبــاط کامــی 
ــی  ــراد حت ــن اف ــود و ای ــزوده می ش ــند، اف ــری می باش و تصوی
ــه  ــند ک ــی می رس ــه جای ــهرت، ب ــاظ ش ــه لح ــبه ب ــک ش ی
ــن  ــرا ای ــد. چ ــده، نمی رس ــناخته ش ــی ش ــق علم ــک محق ی
افــراد، مســائلی چــون زندگــی شــخصی را در اینســتاگرام بیــان 
می کننــد؟ بایــد توجــه داشــت کــه ســاده اندیشــی اســت اگــر 
تنهــا دیــده شــدن و شــهرت را زمینــه ی کــوچ بــه اینســتاگرام 
بدانیــم. در گفتــار حاضــر تاکیــد ویــژه ای بــر تضعیف حــوزه ی 
عمومــی، بــه عنــوان یکــی از دالیــل اصلی کــوچ به اینســتاگرام 

ــی اینســتاگرامی می شــود. و زندگ
ــل زندگــی اینســتاگرامی، »تضعیــف حــوزه  ــن دالی از مهم تری
ــه  ــران می باشــد ک ــد تاریخــی در ای ــک فرآین ــی« در ی عموم
بــرای تحلیــل ایــن مســئله نیاز اســت تــا ایــن فرآینــد تاریخی 
ــد  ــران دیرینه شناســی شــود. در خصــوص تبییــن فرآین در ای
تضعیــف حــوزه ی عمومــی در ایــران، بهتریــن تعبیــر توســط 
ــور  ــی ظه ــه ی »از همزمان ــف زاده در مقال ــدی نج ــر مه دکت
حــوزه عمومــی در ایــران و غــرب تــا موانــع اجتماعی- سیاســی 
ــش از  ــت. پی ــه اس ــورت گرفت ــران« ص ــترش آن در ای گس
پرداختــن بــه ایــن بحــث در ابتــدا الزم اســت تــا مراد خــود را 

از حــوزه ی عمومــی مشــخص کنــم.
ــی  ــوزه عموم ــوص ح ــه در خص ــمندانی ک ــن اندیش از مهم تری
نظریه پــردازی کــرده و بســیار هــم مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه 

ــای  ــرای ارض ــازی ب ــلبریتی های مج ــود. س ــه ش ــاز پذیرفت ب
تمایــل ابــدی مــورد توجــه بــودن و مخاطــب داشــتن، مطابــق 
ــبکه های  ــی ش ــتانداردهای تبلیغ ــی اس ــا یعن ــن فض ــد ای قواع
مجــازی رفتــار می کننــد چــرا کــه موفقیــت یــک فــرد در گرو 
میــزان فالوورهــا و الیک هــای او )توانایــی شناســاندن خــود بــه 
ســایرین( اســت. در واقــع الیــک کردن بــه صورتــی از حمایت 
ــان  ــدن چون ــک ش ــی الی ــت. گوی ــده اس ــدل ش ــی ب اجتماع
مــاده مخــدر دیجیتالــی اســت کــه فــرد را یــک بــار پــس از 
ــد.  ــتیا می یاب ــگ او اس ــر فرهن ــد و ب ــاد می کن مصــرف، معت
در ایــن معنــا اینســتاگرام بــه منزلــه ی توزیــع کننــده ی مــواد 
مخــدر اســت. در حالــی کــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر آشــکارا 
ویران گــر اســت، بســیاری از اعتیادهــای رفتــاری نظیــر بحــث 
ــه در  ــتند ک ــر هس ــی ویران گ ــه آرام ــی ب ــر، اعمال ــورد نظ م
لبــاس آفرینــش پنهــان شــده انــد. ایــن حــس آفرینــش همان 
نیــروی مهــم در تحکیــم اعمــال اعتیــادآور اســت. فــرد هــر 
چــه دنبــال کنندگان بیشــتری جــذب کنــد، توهم پیشــرفت او 
را بــه ادامــه ی مســیر وا مــی دارد. در شــبکه های مجــازی، یــک 
ــاک  ــه صــورت خصوصــی دردن پســت بــدون الیــک تنهــا ب
نیســت، بلکــه بــه منزلــه ی نوعــی ســرزنش عمومــی اســت؛ 
ــی دوســتان  ــدازه کاف ــه ان ــرد ب ــن معناســت کــه ف ــه ای ــا ب ی
ــتان و  ــر از آن، دوس ــا بدت ــدارد و ی ــی ن ــا دنبال کنندگان و ی

ــد.  ــرار نگرفته ان ــر او ق ــرد، تحــت تاثی ــدگان ف دنبال کنن

اســت کــه غــرب، در مقابــل فشــارهای دولتــی بــرای تضعیــف 
حــوزه ی عمومــی مقاومــت کــرد و ایــن مقاومــت خــود آغــازی 
اســت بــر گســترش و شــکوفایی حــوزه عمومــی که تکویــن پیدا 
کنــد. در ایــران امــا ایــن مهــم رخ نــداد و شــبکه های قــدرت از 
بزرگ تریــن موانــع رشــد و توســعه ی حــوزه عمومــی بــه شــمار 
ــا مذهــب  ــن حــوزه بیشــتر ب ــه، ای می آینــد و در دوره ی صفوی
پیونــد می خــورد و مذهــب و تجلیــات آن بــه ایــن حــوزه وارد 
می شــوند. در ایــران قهــوه خانه هــا بــه عنــوان نهادهایــی تلقــی 
می شــوند که توانایی بســط گســترش حــوزه عمومــی در ایــران را 
داشــتند اما متاســفانه تضعیــف شــدند و در دوره ی قاجاریه دولت 
بقایــای حــوزه عمومــی را بــه کل از بیــن می بــرد. از بیــن رفتــن 
ــا  ــه ناکامــی می شــود کــه ت ــران منجــر ب حــوزه عمومــی در ای
امــروز نیــز ادامــه دارد. بنابرایــن میــان تضعیف حــوزه عمومی در 
ایــران و افزایــش ناگهانــی شــبکه ها و ابزارهــای اجتماعــی می توان 
رابطــه ای معنــادار برقــرار کــرد کــه ایــن رابطــه بــه کــوچ جامعه 

بــه ســمت شــبکه ها و ابزارهــای اجتماعــی شــده اســت.
یکــی از ابزارهایــی کــه ایــن روزها به شــدت توســط افــراد مختلف 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، اینســتاگرام اســت. ایــن ابــزار در 
ــت،  ــی دانس ــوزه عموم ــف ح ــوان آن را تضعی ــه می ت ــی ک زمان
حــوزه عمومــی در ایــران را بــه ســمت تکنولوژیکــی شــدن ســوق 
ــه  ــه ای کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی ب ــه گون داده اســت. ب
صــورت live بــا مخاطبــان خــود ســخن می گوینــد، نطــرات آنــان 
ــرد.  ــع نوعــی مفاهمــه صــورت می گی ــا می شــوند و درواق را جوی
بحــث هایــی نیــز پیرامــون مســائل مختلف صــورت می گیــرد، به 
گونــه ای کــه بــه تازگی نظرســنجی هایــی از جانب افــراد مختلف و 
بــه طــور ویژه کســانی کــه دارای مخاطبان فراوانی هســتند بــه اجرا 



یونسکو به ثبت »چوگان ایرانی« و »کمانچه« رای داد

فرهــاد نظــری، مدیــر کل دفتــر ثبــت آثــار تاریخــی در گفت وگــو بــا ایســنا اعــام کــرد:  پرونــده ی ثبــت جهانــی »چــوگان بــازی ســوار 
بــر اســب همــراه بــا روایت گــری و موســیقی« کــه دو ســال گذشــته در فهرســت معــرف میــراث ناملمــوس جهانــی پیشــنهاد داده شــده 
ــا تائیــد یونســکو در دوازدهمیــن اجــاس میــراث ناملمــوس جهانــی بــه ثبــت می رســد. او همچنیــن از تائیــد یونســکو بــرای  بــود، ب
بررســی پرونــده ی »هنــر ســاختن و نواختــن کمانچــه« خبــر داد و افــزود: ایــن پرونــده  بــه صــورت مشــترک بــا آذربایجــان معرفــی 
شــده بــود کــه بــر اســاس رای یونســکو بــدون هیــچ نقــص و مشــکلی، ایــن پرونــده نیــز یــک مــاه آینــده در اجــاس میــراث ناملمــوس 
یونســکو بررســی و بــه ثبــت می رســد. نظــری همچنیــن تاکیــد کــرد: بــا جهانــی شــدن ایــن دو اثــر، آثــار ثبتــی ایــران بــه 13 مــورد 

می رســد کــه ســه اثــر چنــد ملیتــی و 10 اثــر بــه صــورت تــک ملیتــی و متعلــق بــه ایــران جهانــی شــده اند.
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ــر ســر  مســلما در روزگاری کــه ترانه هــا و تصنیف هایــی ب
زبــان باشــند کــه از ســاختار ملودیــک ســاده بــا تنظیم هــای 
ارکســترال یــا تک نوازی هــای تخصص یافتــه بــر روی 
ــرای  ــی ب ــند، جای ــده باش ــاخته ش ــی س ــم زه ــک تنظی ی
ــی(  ــور )محل ــیقی فولکل ــان دادن موس ــدام و نش ــرض ان ع
ــوی  ــه در آن س ــد چ ــران باش ــه در ای ــال چ ــد. ح نمی مان
ــت؟  ــی کجاس ــان محل ــا هم ــور ی ــیقی فولکل ــا، موس مرزه
اصــا موســیقی محلــی دیگــر بــه گــوش کســی در ایــران 
ــوش  ــین و خ ــو، آوای دلنش ــان رادی ــر هم ــد؟ اگ می رس
انتخــاب خودمــان نباشــد، واقعــا هســتند افــرادی کــه بــه 
مراکــز فــروش آلبــوم موســیقی یــا حتــی اینترنــت برونــد 
و چنــد دقیقــه ای را بــه گــوش دادن بــه موســیقی فولکلــور 

ــد؟ اختصــاص دهن
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد در بســیاری از کشــورها، 
موســیقی بــه اصطــاح کانتــری یــا همــان فولکلــور، 
جذابیــت بســیار زیــادی در تمام ســنین دارد و بســیاری از 
افــراد اوقــات شــادی و حتــی غمگیــن خــود را بــا موســیقی 
ــه ی  ــوم منطق ــه در آداب و رس ــه ریش ــود ک ــی خ محل
ــل  ــینه منتق ــینه س ــکل س ــه ش ــود دارد و ب ــی خ زندگ
فرهنــگ  و  ایــران  امــا چــرا  می شــود، می گذراننــد. 
ــان  ــان زد مردم ــال زب ــا س ــه صده ــی ک ــیقی ایران موس
جهــان بــوده و هنــوز هــم هســت، بــه ایــن مســئله مهــم 
یعنــی شــناخت حفــظ و آمــوزش موســیقی محلــی توجهــی 
نمی کنــد؟ بررســی ایــن موضــوع گســترده اســت و 
شــاید از صــد ســال پیــش آغــاز و تــا همیــن امــروز کــه 
ــه  ــود ادام ــد می ش ــمار در کشــور تولی ــی ش ــای ب آلبوم ه
ــه گیر شــدن  ــل زوال و گوش ــن دلی ــم تری ــاید مه دارد. ش
ــده، در چارچــوب و  ــران از نظــر نگارن ــی ای موســیقی محل

قالــب مشــخص قــرار گرفتــن موســیقی اصیــل ایرانــی قابل 
ــت  ــت و اهمی ــه غفل ــوان ب ــن می ت بررســی باشــد. همچنی
نــدادن موســیقی دانان و آهنگســازان بــه ایــن نــوع ســبک 

ــرد.  ــاره ک ــیقی اش موس
ــا حــدود صــد ســال پیــش، موســیقی  در گذشــته و تقریب
ــدا نشــدنی  ــک و ج ــی رابطــه ی بســیار نزدی ــل ایران اصی
ــک  ــت. در ی ــی داش ــور ایران ــی و فولکل ــیقی محل از موس
میــرزا  ردیف هــای  در  معمولــی  و  ســطحی  بررســی 
ــوان  ــای آوازی، می ت ــد و ردیف ه ــا، برومن ــداهلل، صب عب
بــه ایــن موضــوع پــی بــرد. گوشــه هایــی نظیــر گیلکــی، 
ــل،  ــک، زاب ــتی، اصفهان ــتانی در آواز دش ــان و دشس دیلم
ــن  ــف، ای ــتگاه های مختل ــابورک و... در دس ــاز، نیش حج
ــی و  ــای نواح ــه نغمه ه ــد ک ــخص می کن ــوع را مش موض
اقــوام مختلــف )موســیقی محلــی آن منطقــه( در گوشــه و 
کنــار ایــن ســرزمین، نقــش بســزایی در تکمیــل موســیقی 

ــی دارد.  ــتگاهی ایران دس
ــا و  ــار آلبوم ه ــا انتش ــاد، ب ــصت و هفت ــای ش در دهه ه
ــد  ــران مانن ــته ی ای ــاتید برجس ــر اس ــی نظی ــای ب اجراه
ــا  ــزاده و... ت ــطامی، علی ــجریان، بس ــی، ش ــکاتیان، لطف مش
ــه  ــران، ب ــی ای ــور نواح ــی و فولکل ــیقی محل ــدی موس ح
ــرد و در  ــدا ک ــران راه پی ــتگاهی ای ــل و دس ــیقی اصی موس
ــتگاهی  ــای دس ــی و آوازه ــل ایران ــات اصی ــه الی قطع ال ب
ــی از  ــه های ــطامی و... رگ ــجریان، بس ــون ش ــاتیدی چ اس
آوازهــای دلنشــین محلــی خراســانی، گیانــی و کــردی بــه 
ــن دوران،  ــرح ای ــای مط ــه آلبوم ه ــید. از جمل ــوش رس گ
ــار  ــژده ی به ــب، م ــاری مرک ــدک، افش ــای قاص آلبوم ه
بــا آهنگســازی زنــده یــاد پرویــز مشــکاتیان و خوانندگــی 
اســتاد محمدرضــا شــجریان و زنــده یــاد ایــرج بســطامی 
ــانی و  ــور خراس ــیقی فولکل ــر موس ــش ب ــا دان ــه ب ــود ک ب
ــاز  ــا از دیرب ــید. کامکاره ــرا رس ــار و اج ــه انتش ــردی ب ک
از جملــه گروه هایــی بودنــد و هســتند کــه حفــظ اصالــت 

ــن  ــه مهم تری ــاعه ی آن را از جمل ــردی و اش ــیقی ک موس
کنســرت ها  و  آلبوم هــا  انتشــار  در  خــود  اهــداف 
نیــز  امــروزه  موســیقی  بــه  نگاهــی  بــا  داشــته اند. 
ــازان  ــدان و آهنگس ــدی و ذوق هنرمن ــوان عاقه من می ت
ــدان و  ــرد. هنرمن ــاس ک ــور احس ــیقی فولکل ــه موس را ب
آهنگســازانی چــون کیهــان کلهــر، ســیامک آقایــی، علــی 
ــور  ــیقی فولکل ــته اند موس ــدی توانس ــا ح ــری و... ت قمص
ــود از  ــیقایی خ ــای موس ــایی و در پروژه ه ــی را شناس ایران

ــد. ــت کنن ــتفاده و حمای ــیقی اس ــوع موس ــن ن ای
ــد  ــی می خواه ــه زمان ــا چ ــران ت ــی ای ــیقی محل ــا موس ام
ــا،  ــیما بین ــال س ــا امث ــد؟ آی ــه ده ــیوه ادام ــن ش ــه ای ب
ــد  ــتند و خواهن ــر و... هس ــان کله ــی و کیه ــیامک آقای س
بــود کــه چندیــن ســال بــه نواحــی مختلــف ایــران ســفر و 
بــه شناســایی، درک و فهــم موســیقی محلــی دســت پیــدا 
ــیقی  ــت موس ــاف و وضعی ــن اوص ــا ای ــلما ب ــد؟ مس کنن
در ایــران و مباحــث سیاســی و فرهنگــی، بســیار دور 
از نظــر خواهــد بــود کــه روزی کتبــی آموزشــی در 
راســتای شــیوه نواختــن و تدریــس موســیقی فولکلــور بــا 
ــان و  ــت هنرجوی ــه دس ــت ب ــیوه های درس ــا و ش متده

عاقه منــدان برســد.
نکتــه ی مهمــی کــه در آخــر قابــل ذکــر اســت، فرهنــگ 
زندگــی و موســیقی در ایــران اســت. بــه طــور معمــول، نوع 
شــنونده و گــوش موســیقی در یــک کشــور یــا یــک منطقه، 
ــا مســائل روزمــره ی کاری و زندگــی  رابطــه ی نزدیکــی ب
افــراد آن جامعــه دارد. بــا یــک بررســی اجمالــی می تــوان 
ــر دغدغــه و  ــن نتیجــه رســید کــه در جامعــه ی پ ــه ای ب
مشــغله ای چــون ایــران، موســیقی پرشــور و پــر از معانــی 
مفهومــی و احساســی موســیقی محلــی، جایــی در گــوش پر 
ســر و صــدا و ذهــن خســته و پــر از هیاهــو مردمــان پیــدا 
ــی چــون »خــوب شــد«، راه آرامــش  ــد و تصنیف نمــی کن

ــاز می کنــد. ــر دغدغــه را ب ــرد پ ذهنــی ف

محمدعلی مستشارنژاد
کارشناسی زراعت و اصالح نباتات 93

مهدی میالنی راد
کارشناسی اقتصاد نظری 93

نگاهی به جایگاه موسیقی محلی

رسوایی و رسانه

کم تــر از یــک مــاه پیــش بــود کــه خبــر اتهامــات 
تهیه کننــده ی  واینســتین،  هــاروی  بــه  وارده  جنســی 
ــه  ــادی ب ــوود، ســر و صــدای زی سرشــناس و مشــهور هالی
ــکل  ــه او ش ــانه ای علی ــم رس ــه ی عظی ــت و هجم راه انداخ
ــام جنســی  ــه اته ــار نیســت ک ــن نخســتین ب ــه ای داد. البت
دامــن کســی را در هالیــوود می گیــرد؛ رومــن پوالنســکی از 
ــت.  ــته اس ــوع در گذش ــن موض ــراد در ای ــته ترین اف برجس
ــن  ــان ای ــتین، قربانی ــه واینس ــام وارده ب ــن اته ــس از اولی پ
ــرده  ــری پ ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــتفاده های جنس ــوء اس س
از اســرار بــر می داشــتند و ایــن تهیه کننــده ی پــر آوازه هــر 
روز خــود را غرق تــر از روز قبــل می یافــت؛ هماننــد افتــادن 
ــی را  ــزش بزرگ ــال خــود، ری ــه دنب ــه ب ســنگ کوچکــی ک
ــانه  ــده ی رس ــف پدی ــه لط ــه ب ــدی ک ــد. نوی ــد می ده نوی
ــن  ــه ای ــت. البت ــق گش ــی محق ــاور نکردن ــرعتی ب ــا س ب
ــون  ــم چ ــه ه ــد بلک ــتین نش ــه واینس ــا متوج ــزش تنه ری
ــز  ــوودی نی ــناس هالی ــراد سرش ــر اف ــراغ دیگ ــو س دومین
رفــت؛ داســتین هافمــن، بــرادران افلــک، لویــی ســی.کی. و 

ــی! ــن اسپیس ــت، کوی ــن لیس ــرد در ای ــن ف جدیدتری
ــینما  ــت دار س ــر دوس ــرای ه ــی ب ــن اسپیس ــان کوی بی گم
دســت کمــی از یــک اســطوره نــدارد. کســی کــه بــا بــازی 
ــادآور  ــه ی ــوع همیش ــای متن ــود در نقش ه ــان خ درخش
خاطــرات زیــادی بــرای مخاطبــان بــوده اســت. دوگانگــی 
مســحورکنندگی   ،Usual Suspects در  شـــوزه  کایـــزر 
ــام در ــتر برنه ــی لس ــاب درون ــان دو در Se7en، انق ج

ــک  ــای فران ــی بازی ه ــه ماکیاول American Beauty و البت
کــه  )ســریالی   House of Cards ســریال  در  آنــدروود 
ــه  ــاگر، ب ــر تماش ــدان و قش ــیاری از منتق ــده بس ــه عقی ب
ــد(،  ــرار می ده ــری ق ــه ی بازیگ ــی اسپیســی را در قل تنهای
بــی شــک از بهتریــن لحظــات هــر عاشــق ســینما اســت. 
ســه هفتــه قبــل امــا در پــی افشــاگری آنتونــی رپ 
)خواننــده و هنرپیشــه ی آمریکایــی( علیــه کویــن اسپیســی، 
شــد.  آغــاز  سرشــناس  بازیگــر  ایــن  کابوس هــای 
ــای متعــدد  ــه قطــع همکاری ه ــه منجــر ب افشــاگری ای ک
ــد.  ــا وی ش ــازان ب ــم س ــازی و فیل ــم س ــرکت های فیل ش
همــان گونــه کــه از اخبــار ایــن روزهــای هالیــوود نیــز بــه 
ــبکه های  ــازی و ش ــم س ــای فیل ــد، کمپانی ه ــوش می رس گ

تلویزیونــی یکــی پــس از دیگــری پشــت اسپیســی را خالــی 
ــته اند.  ــال دانس ــا او را مح ــکاری ب ــه هم ــرده و هرگون ک
ــذف  ــا ح ــه ت ــس گرفت ــی نتفلیک ــکاری دائم ــع هم از قط
ــکات  ــی اس ــط ریدل ــی توس ــازی اسپیس ــکانس های ب س
 .All The Money In The World در جدیدتریــن اثــر خــود
ــن هجمــه ی  ــز از ای ــدار House of Cards نی ســریال پرطرف
ــد و تحــت الشــعاع رســوایی اسپیســی  رســانه ای دور نمان
قــرار گرفــت و پــس از پنــج فصــل درخشــان و بــا وجــود 
اخبــار جدیــد از رســوایی های اسپیســی دیگــر بــا اطمینــان 
می تــوان گفــت کــه فصــل جدیــدی در کار نخواهــد بــود؛ 
ــده نخواهــد شــد. چــرا کــه دیگــر نشــانی از اسپیســی دی

ــود  ــرح می ش ــه مط ــی ک ــوال مهم ــان س ــن می ــا در ای ام
ــه  ــن اســت کــه نقــش رســانه در ســرعت بخشــیدن ب ای
ــل  ــد قاب ــه ح ــا چ ــی ت ــن موضوعات ــن چنی ــری ای فراگی
ــوژی و فضــای مجــازی همــان طــور  ــول اســت؟ تکنول قب
ــز  ــه نی ــی رحمان ــود، ب ــازی می ش ــفاف س ــث ش ــه باع ک
می تــازد و در ایــن راه از هیــچ عملــی ابــا نــدارد. مردمــی 
ــاوت و  ــه قض ــت ب ــار دس ــه ای اخب ــنیدن لحظ ــا ش ــه ب ک
اظهارنظرهــای خــام می زننــد و جــو موجــود را پــر تنــش 
ــازی  ــم س ــای فیل ــه ی آن کمپانی ه ــا در نتیج ــد ت می کنن
تحــت فشــار افــکار عمومــی، مجبــور بــه حــذف ایــن افــراد 
شــوند. تمامــی ایــن اتفاقــات بــا ســرعتی بــاور نکردنــی رخ 
می دهنــد و حــق هرگونــه دفاعــی را از افــراد متهــم ســلب 

می کنــد. بــه طــور کلــی نقــش پررنــگ رســانه های 
جمعــی در چنیــن مــواردی، یــک چالــش جدیــد و پیچیــده 
اســت؛ از همیــن رو پیچیــدن نســخه ای مشــخص بــرای آن 
نیــاز بــه زمــان دارد تــا بتــوان بــه یــک ســاختار درســت 

دســت یافــت.
موضــوع جالــب توجــه دیگــری کــه در ایــن قبیــل مســائل 
کمتــر بــدان پرداختــه می شــود، واکنــش و عکــس العمــل 
کســانی اســت کــه بــا ایــن اتهامــات روبــرو می شــوند. بــه 
ــی  ــور، اسپیســی وقت ــورد مذک ــن م ــال، در همی ــوان مث عن
بــرای اولیــن بــار در معــرض ایــن رســوایی ها قــرار 
ــی  ــود از آنتون ــی خ ــه ی عذرخواه ــه نام ــت، بافاصل گرف
ــن امــر  ــل ای ــد عــده ای دلی رپ را رســانه ای کــرد. هرچن
ــا  ــد ام ــداد می کنن ــانه ها قلم ــاد رس ــار زی ــی از فش را ناش
ــرار  ــار اسپیســی سرمشــق کســانی ق ــد نیســت ایــن رفت ب
گیــرد کــه دائمــا بــه دنبــال انــکار اعمــال خــود و پرخــاش 
بــه رســانه ها هســتند. حــال بایــد دیــد عذرخواهــی کویــن 
ــا  ــان بخــش ایــن موضــوع باشــد ی ــد پای اسپیســی می توان
ایــن فشــار رســانه ای اســت کــه تعییــن می کنــد ســرانجام 
ایــن اتفــاق چــه خواهــد بــود. بــه هــر حــال مســئله ای کــه 
ــواده ی  ــزرگ خان ــان اســت، شــوک ب در حــال حاضــر عی
ــه  ــه ناگفت ــت. البت ــده اس ــر ش ــر منتش ــی خب ــینما در پ س
ــر باعــث چشــم پوشــی از  ــد حواشــی اخی ــه نبای ــد ک نمان

ــار درخشــان وی شــود. آث

ــم و  ــور فیل ــي زاده، حض ــران تق ــتاره ي کام ــر س ــم پ فیل
برنــده شــدن اش در جشــنواره ی روســیه و شــانگهاي، 
ســابقه ي بازیگــري بهــرام رادان و گزیــده کاري ســاره 
بیــات، همــه و همــه موجبــات دیــدن فیلــم »زرد« را فراهــم 
ــش از  ــم بی ــفانه فیل ــار، متاس ــاف انتظ ــا برخ ــرد ام می ک
ــي،  ــات فارس ــود. در ادبی ــف ب ــوان و ضعی ــور نات ــد تص ح
صنعتــي ادبــي وجــود دارد کــه بــا خوانــدن مصراعــي، باقــي 
بیــت را در حالــت محــذوف مي تــوان حــدس زد. بــه نظــر 
نگارنــده صحنــه هــاي آغازیــن فیلــم زرد، کپــي ناشــیانه و 
ــل  ــا »پ ــي« ی ــاره ال ــون »درب ــي چ ــم های ــتي از فیل دم دس
چوبــي« بــود کــه بــه شــکلي کامــا گل درشــت و ســطحي، 
ــد  ــه اي رخ خواه ــه حادث ــد ک ــن مي کن ــده را مطمئ ببینن
داد و ایــن قابــل پیــش بینــي بــودن از جملــه نــکات منفــي 
یــک فیلــم نامــه اســت کــه عنصــر غافل گیــري یــا اوج را 

ــد. ــاش می کن ف
ــل  ــور کام ــه ط ــدام ب ــچ ک ــم هی ــوادث فیل ــا ح ــه ی حادث
ــد. در بحــث پرداخــت بســتر داســتاني  پرداخــت نشــده ان
بــه نظــر نگارنــده، کارگــردان و نویســنده بــه شــدت ضعیف 
عمــل کــرده انــد. ایــن کــه یــک فیلــم از خــرده داســتان ها 
ــکیل  ــرا تش ــک ماج ــت ی ــول محوری ــی ح ــرده روایات و خ
شــود، نکتــه ی منفــی نیســت امــا اگــر ایــن روایــات بیــش 
ــا  ــند، تنه ــدف باش ــرانجام و ه ــدون س ــدد و ب ــد متع از ح
ــي از  ــد. در بخش های ــه هســته ي مرکــزي آســیب مي زنن ب
فیلــم تعــدد خــرده روایــات باعــث حــواس پرتــی بینــده از 
ماجــراي اصلــي مي شــود. مثــا نمي دانیــم پیگیــر ماجــراي 
خیانــت بیمــار باشــیم یــا پیــدا کــردن دالیــل طــاق بهــرام 

ــرش. رادان از همس
قــرار بــر ایــن اســت کــه شــاهد مــراودات انســاني 
ــف  ــراد مختل ــاي اف ــم رویکرده ــد فیل ــیم و در فرآین باش
در زمــان و مکان هــاي مختلــف را بســنجیم. داشــتن 
رویکــرد اجتماعــي و تماشــای معضــات بــه معنــاي 
ــر  ــرار ب ــت. ق ــدن نیس ــاخه پری ــه آن ش ــاخه ب ــن ش از ای
ایــن بــود کارگــردان محتــرم در نــود دقیقــه، ۷2 ســاعت 
ــرت را  ــتانه ی مهاج ــوان در آس ــد ج ــي چن ــر زندگ آخ
ــتي از  ــا فهرس ــم تنه ــه مي بینی ــي آن چ ــد ول ــف کن توصی
ــا،  ــرار مغزه ــاق، دروغ، ف ــت؛ ط ــي اس ــکات اجتماع مش
کمبــود امکانــات و بیمــاري، ظاهربینــي، روابــط بــي ســر و 
تــه عشــقي، شکســت هاي عاطفــي، خیانــت و کاهبــرداري. 
ــدي  ــا ح ــم ت ــي فیل ــات اضاف ــا و ارجاع ــم دیالوگ ه حج
ــذف  ــا را ح ــوان آن ه ــي مي ت ــه راحت ــه ب ــت ک ــاد اس زی
ــک از  ــا هری ــتقل ب ــاه و مس ــم کوت ــن فیل ــرد و چندی ک
ــرداد  ــاره ي مه ــه اش ــراي نمون ــاخت. ب ــات س ــرده روای خ
صدیقیــان بــه وضــع زندگــي بــرادرش و ایــن کــه ماشــین 
ــه  ــد ب ــهر مي خواه ــردن در باالش ــراي کار ک ــوب را ب خ
نظــرم در بــي موقــع تریــن زمــان و مــکان ممکــن از فیلــم 
ــین  ــود ماش ــراي وج ــي ب ــد توجیه ــود، هرچن ــان مي ش بی

گران قیمتــي اســت کــه نمي تواننــد بفروشــند.
از منظــر شــخصیت پــردازي قــرار اســت بــه مــرور و پــس از 
حادثــه ی اصلــي شــخصیت ها را بشناســیم ولــي هیــچ کــدام 
ــن  ــط خــود ای ــل پرداخــت نمــي شــوند. رواب ــه طــور کام ب
پنــج نفــر هــم پیشــینه ي روشــني نــدارد. حتــي در جاهایــي از 
ماجــرا در مي یابیــم چنــدان از گذشــته ی یکدیگــر نیــز خبــر 
ندارنــد. همیــن باعــث مي شــود تــا رابطــه ی محکــم دوســتي 
آغــاز فیلــم را تصنعــي و مقطعــي بدانیــم. تنهــا اشــاراتي بــه 
همکاســي بــودن و پــروژه ی مشــترک علمــي مي شــود. ایــن 
اشــارات غلــط نیســتند و وجودشــان الزم و ضــروري اســت، 
امــا هــر یــک را مي تــوان برداشــت و جایگزیــن نمــود بــدون 
ایــن کــه صدمــه اي بــه فیلــم وارد شــود. شــاید همیــن نکتــه 
ــم  ــتاني فیل ــط داس ــرش در خ ــودن و پ ــه ب ــه تک ــث تک باع
شده اســت. بــه همیــن دلیــل کارکــرد درونــي اجــزاي فیلــم 

بــا یکدیگــر هماهنــگ نیســت.
ــدون راه حــل در نیمــه  ــع همــه ب ــار مشــکات و موان طوم
ــات  ــن معض ــیاري از ای ــه بس ــن ک ــوند، ای ــا مي ش راه ره
اجتماعــي پیچیــده یــا غیرقابــل حــل هســتند دلیــل خوبــي 
ــوارد  ــدام از م ــچ ک ــت؟ هی ــان اس ــت کردن ش ــر فهرس ب
ایــن فهرســت بــه جــز بیمــاري شــهرام حقیقــت دوســت در 
انتهــا واکاوي یــا تحلیــل نمــي شــود علــی الخصــوص علــت 
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــوع ب ــرش. در مجم ــه همس ــت ب خیان
ــر  ــا ب ــته ها و دغدغه ه ــات و دانس ــي از اطاع ــم عظیم حج
ــه  ــوده اســت ک ــرم آوار ب ــردان محت ســر نویســنده و کارگ

ــدارد. ــه وجــود ن ــود دقیق ــوان پرداخــت آن در ن قطعــا ت
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چرا نباید کتاب بخوانیم؟
نوشتاری در بررسی وضعیت کتاب و کتاب خوانی در مشهد

کامکارها برای زلزله زدگان کرمانشاه کنسرت شهرام ناظری و 

بــه گــزارش ایســنا، شــهرام ناظــری و گــروه موســیقی کامکارهــا کنســرت خیریــه بزرگــی را در تــاالر وزارت کشــور برگــزار کردنــد کــه 
تمامــی عوایــد آن بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه اختصــاص داده شــد. شــهرام ناظــری درباره ی برگــزاری این کنســرت خیریه گفت: درســت 
اســت کــه مــا نمــی توانیــم همــه مشــکات را حــل کنیــم امــا بخشــی از آن هــا را قطعــا می توانیــم. امیــدوارم کــه مســئولین و هنرمندان 
در ایــن زمینــه بیاندیشــند و راهکارهــای خوبــی بــرای آن پیــدا کننــد. ایــن کنســرت در روز دوشــنبه 29 آبــان مــاه در ســاعت 20:30 در 
تــاالر بــزرگ وزارت کشــور برگــزار شــد. الزم بــه ذکــر اســت در اجــرای ایــن برنامــه هیچ یــک از هنرمنــدان، عوامــل و نهادهــای دولتی، 

شــرکت برگزارکننــده، ســالن وزارت کشــور و ســایت عامــل فــروش هیــچ گونــه وجهــی دریافــت نکردند. 

وقایع اتفاقیه / شماره چهلم / نیمه دوم آبان 796 فر هنگ و هنر
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ــا  ــس آن را ب ــن پ ــه از ای ــه ی قدیمــی« ک ــاس پاریســی، آیین »لب
عنــوان »زنــان ناتمــام« می شناســیم، داســتانی اســت که بــه روایت 
ــوان، میانســال و در  ــه در ســه نســل ج ــای مشــترک زنان درده
آســتانه ی ســالخوردگی مــی  پــردازد. داســتان فضــای یک خانــواده 
ســنتی مشــهدی در شــب یلــدا را روایــت می کنــد و با اشــعاری از 
حافــظ و شــاهنامه ی فردوســی هــم آواز می شــود. داســتان در بطن 
خــود تقابلی از ســنت و مدرنیته را دارد، مســئله ای که هر شــخصی 
بــا آن درگیــر اســت. قهرمــان داســتان، ســایه، دانــش آموختــه ی 
رشــته طراحــی لبــاس اســت کــه در جامعــه ی ســنتی بــه عنــوان 
یــک حرفــه شــناخته نمــی شــود و او را ناچــار بــه انتخــاب میــان 
ــش  ــت دادن رویاهای ــرخوردگی و از دس ــا ازدواج، س ــرت ی مهاج
خواهــد کــرد. ایــن انتخــاب در تمــام طــول داســتان مــا را پیــش 
ــواده کــه در رشــته ی معمــاری  ــرد. دختــر بــزرگ خان خواهــد ب
تحصیــل کــرده اســت بــه اقتضــای جامعه ی ســنتی که مهندســی 
را شــغلی مردانــه می دانــد، بخــش زنانه ی وجــود خــود را ضعیف و 
آن را ســال ها ســرکوب کــرده اســت. مــادر خانــواده شــخصیت 
ــی  ــا رویاهای ــرخورده ب ــی س ــودی از زن ــتان، نم ــر داس دیگ
بی ســرانجام اســت کــه خــود را از آنچــه در ذهــن داشــته دور 
ــرده  ــب ســرخوردگی در ازدواجــش پ ــام عواق ــد و از تم می بین
بــر مــی دارد. این داســتان ســعی بــه پرداخــت موضوعاتــی زنانه 
بــا لحنــی از همیــن جنــس داشــته اســت. تمــام داســتان نمایــی 
اســت از آن چــه کــه از ســنت، مانــدگار و زیبــا اســت و آن چــه 
کــه ریشــه در باورهــای قدیمــی دارد و بــه ســبب عــدم انطبــاق 

تأثیــر بیشــتر عواطــف در آن هــا و باالتــر بــودن تعــداد آن هــا در 
خریــداران کــه خــود می توانــد محصول فعالیــت کمتر ایشــان در 
حــوزه ی اقتصــاد باشــد، بــه فــروش عاشــقانه ها کمــک می کنــد. 
بــر اصــِل خریــدن و خوانــدن رمان هــای عاشــقانه اشــکالی وارد 
نیســت امــا اســتقبال از نویســنده ای کــه عمــر فعالیــت حرفــه ای 
ــز  ــه نی ــه دو ده ــود ب ــای موج ــاس داده ه ــر اس ــات ب او در ادبی
نمی رســد )مویــس از ســال 2002 بــه طــور حرفــه ای نویســندگی 
را شــروع کرده اســت(، نشــان از عــدم دقــت کافــی جامعــه در 
گزینــش کتــاب و اتــکای صــرف آن هــا بــه منابــع نــه چنــدان 

ــت. معتبر اس
قهــوه ســرد آقــای نویســنده کتــاب پرفــروش دیگــر در جــدول 
مــا اســت، داســتانی عاشــقانه )امــا بــه دور از واقعیــت( کــه نثری 
بســیار ســاده و فاقــد ســبک شــخصی دارد. دور از واقعیــت بــودن 
وقایــع ایــن رمــان بــه ایــن دلیــل مــورد توجــه مخاطــب واقــع 
می شــود کــه تصویــر و فهــم عمومــی در جامعــه ی مــا نســبت 
بــه عشــق، ایــده آل گرایانــه و کمال گــرا اســت و از واقعیــت فاصله 
می گیــرد. شــاید تنهــا نکتــه ی قابــل توجــه و ترفنــد نویســنده در 
آن، کاربــرد جمــات شــبه عاشــقانه و شــبه روشــن فکری اســت 
کــه در متــن جــا داده  اســت. از همــان دســت جماتــی کــه در 
ــم  ــرادی می بینی ــازی اف ــبکه های مج ــا در ش ــر پروفایل ه تصوی
ــه و  ــت، فرهیخت ــن هنردوس ــد م ــاد بزنن ــد فری ــه می خواهن ک
متفــاوت هســتم. پــر کــردن متــن کتــاب بــا ایــن تــک جمله هــا، 
چــاپ چندیــن و چنــد بــاره ی کتــاب در یک مــدت بســیار کوتاه 
)کــه خــود قابل بررســی اســت( و موضوع عاشــقانه همــه از دالیل 
اســتقبال از ایــن کتــاب  هســتند. صــرف کاربــرد آن جماتــی که 
ذکــر کردیــم، خالــی از اشــکال اســت بــه شــرطی کــه با ســاختار 

داســتان و ســیر روایــت هم خوانــی داشــته باشــد.
در ایــن جــدول فــروش نــام بعضــی کتــب، مــا را بــه آینــده ی 
ــو«  ــد: »شــازده کوچول ــدوار می کن ــا حــدودی امی ــی ت کتاب خوان
)ترجمــه ی شــاملو(، »ملــت عشــق« کــه در آن بــه عرفــان شــرق 
نظــر دارد، »بیشــعوری« کــه علــی رغــم لحــن تمســخرآمیز بــاز 
هــم در خــور توجــه اســت را می تــوان بــه عنــوان کتبــی قابــل 
قبــول پذیرفــت. امــا پذیرفتنــی نیســت کــه آثــار نویســندگان و 
شــاعران شــهیر کشــور )چــه هنرمنــدان کاســیک، چــه معاصر( 
ــن، ســهم  ــن جــدول همچنی ــم. در ای ــن جــدول نمی بینی را در ای
ــه  ــی ب ــا حت ــه خارجی ه ــی، نســبت ب ــب نویســندگان داخل کت
ــژاد  ــن، ســیروس علی ن ــه معی ــز نمی رســد. روزب 20 درصــد نی
و نســیم مرعشــی تنهــا نویســندگان ایرانــی حاضــر در جــدول 
مــا هســتند. توجــه بــه مــد، همــواره بــا گرایــش بــه محصــوالت 
خارجــی همــراه اســت. فرهنــگ کتاب خوانــی نیــز تحــت تأثیــر 
ــه  ــه، ب ــوزه جامع ــن ح ــرد. در ای ــرار می گی ــوع ق ــن موض ای
ــای  ــد. در فضاه ــان می ده ــال نش ــه اقب ــب ترجم ــش کت خوان
ــده و  ــه ش ــای ترجم ــدن کتاب ه ــز، خوان ــری نی ــی  و هن ادب
نقــل قــول از شــاعران و نویســندگان خارجــی بــدل بــه ماکــی 
بــرای فرهیختگــی و روشــنفکری می شــود. ایــن موضــوع ســبب 

در تحلیــل روانشــناختی اثــر نیــز می تــوان گفــت دو شــخصیت 
جــوان داســتان در جســت وجــوی خودشــکوفایی در کنــار حفــظ 
رابطــه ی عاطفــی و هــم ســو کردن ایــن دو نیــاز اصلی بــا یکدیگر 
هســتند. شــخصیت های میانســال داســتان در پــی تربیــت فرزند 
و قــرار دادن آن در کنــار خــود شــکوفایی هســتند. دو شــخصیت 
ســال خــورده را نیــز می تــوان در آســتانه ی جمع بنــدی زندگــی 
شــخصی و رســیدن بــه یکپارچگــی یــا فروپاشــی بررســی کــرد. 
ــتان  ــرد داس ــخصیت  های م ــش ش ــوع واکن ــان ن ــن می در ای
ــر  ــان ب ــوص زندگی ش ــه در خص ــی ک ــا رازهای ــه ب در مواجه
ــه ی  ــای زنان ــه انتخاب ه ــا ب ــگاه آن  ه ــوع ن ــود و ن ــا می  ش م
همسران شــان نیــز شــایان توجه اســت. ســه نــوع موضع مختلف 
در مــردان مشــاهده می شــود؛ برخــورد اول، برخــوردی شــدید و 
جبهــه گیــری ســخت از جانــب مســعود اســت کــه بــه شــدت 
بــا کار کــردن همســرش مخالــف اســت چــرا کــه ممکــن اســت 
بــرای بــارداری ســارا مشــکل ســاز باشــد. نــگاه دوم و مایم تــر 
از ســمت امیــن و در مواجهــه بــا شــنیدن خبــر مهاجــرت ســایه 
اتفــاق می  افتــد کــه در ابتــدا جبهــه  گیــری ســختی نســبت بــه 
ــه  ــان ب ــذر زم ــا گ ــرد و ســپس ب ــن مســئله صــورت می گی ای
تصمیمــات منطقی  تــری مــی  رســد. در نهایــت موضــع جمشــید، 
پــدر خانــواده، بــه نمایــش گذاشــته می شــود کــه بــه اشــتباه خود 
پــی می بــرد. نــگاه جامــع نویســنده بــه مســائل زنــان در متــن به 
وضــوح قابــل رویــت اســت و دیگــر نکتــه ی مثبــت اثــر آن کــه 
نتیجــه  گیــری در خصوص وقایــع داســتان را به مخاطبــان واگذار 

ــه آن هــا تحمیــل نمی کنــد.  می کنــد و چیــزی را ب

ــاتی  ــری و جلس ــای هن ــتر در حوزه ه ــت بیش ــته ایم. فعالی گذش
ــه  ــی ب ــهرها، در جهت ده ــاد ش ــگ و ارش ــز فرهن ــه در مراک ک
ســلیقه مخاطب ســودمند خواهد بــود. دعــوت از صاحــب نظران 
عرصــه ی فرهنــگ و ادب بــرای همــکاری، توجــه مخاطــب را به 

خوانــش آثــار فاخــر ادبــی بیشــتر می کنــد.
موضــوع جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه بعضــی کتاب های 
ترجمــه شــده توســط نشــرهای مختلــف، حتــی در بعضی مــوارد 
بــا تغییــر عنــوان کتــاب چــاپ می شــود. تمایــل حــوزه ی نشــر 
ــدن  ــدن و خوان ــه ســوی خری ــری جامعــه ب ــز در جهــت گی نی
کتاب هــای ترجمــه شــده بســیار تأثیرگــذار اســت. اقتصادمآبــی 
تعــداد قابــل توجهــی از نشــرهای کشــور ســبب شده اســت کــه 
تمایــل بــه چــاپ و نشــر کتاب هــا بــر اســاس اســتقبال مخاطب 
تعریــف شــود. طبیعــی اســت، زمانی که اســتقبال از کتــب ترجمه 
شــده بیشــتر اســت، ایــن نشــرها نیــز تمایــل کمتــری بــه چاپ 
کتــاب از نویســندگان داخلــی یــا تجدید چــاپ شــاهکارهای ادبی 
داشــته باشــند. اســتفاده ی مفیــد از تکنولــوژی و ایجــاد اشــتیاق 
در جامعــه نســبت بــه شــیوه های جدیــد مطالعــه، مثــل کتــاب 
صوتــی، خــود بــه مــرور زمــان می توانــد ســبب ترغیــب جامعــه 

بــه ســوی خریــد و خوانــش کتــاب شــود.
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ــای  ــاً هنره ــر و مخصوص ــادی، هن ــات زی ــوان از جه ــاید بت ش
نمایشــی را به ســاختمان شــبیه دانســت؛ نقشــه، پی  ریزی، تیرها، 
طراحــی داخلــی، رنــگ  آمیزی، چیدمان وســایل خانــه و در نهایت 
نمــای بیرونــی. هــر کــدام از مــوارد بــاال در تئاتــر نمــودی دارنــد: 
نمایشــنامه، طراحی هــا، دراماتــورژی، بازیگری، کارگردانی و شــاید 
موســیقی. بی شــک در ایــن مــوارد، نقشــه و پــی  اصلــی ســاختمان 
نمایــش، در دســتان نویســنده )نمایشــنامه نویس( و مربــوط بــه 
»متــن« اســت کــه براســاس آن کارگــردان، بازیگــران و ســایر 
ــا می کننــد. اغــراق نیســت  عوامــل نیــز نقش هــای خــود را ایف
اگــر متــن را مهــم  تریــن عنصــر ســازنده  ی یــک اثر )یــا حداقل 
ــرای  ــن راســتا و ب ــم. در ای ــه  شــمار آوری ــن آن( ب ــادی تری بنی
ــِر دانشــگاه در شــهری کــه دانشــگاِه  توجــه بــه مســأله  ی تئات
تئاتــر نــدارد، بــه ســراغ یکــی از نمونه  هــای موفــق نمایشــنامه 
نویســی در میــان دانشــجویان رفتــه ام. »لباس پاریســی، آیینه ی 
قدیمــی«، نوشــته ی منیــره توزنده جانــی، دانشــجوی کارشناســی 
حســابداری 93 دانشــگاه فردوســی اســت کــه توانســت حائــز 
ــی  ــه تازگ ــود و ب ــام دوم جشــنواره ی کشــوری »پســتو« ش مق
بــه پنجمیــن دوره ی جشــنواره ی نمایشــنامه  خوانــی مرکــز تئاتر 
ــاه  ــه از 4 آذر م ــد( ک ــتاد محم ــود اس ــان محم ــوی )یادم مول

ــد. ــود، راه یاب ــزار می ش برگ

تبلیغــات چشــمگیر تجــاری در خصــوص بعضــی آثــار، حضــور 
نــام و نشــان یــک نویســنده در وبســایت ها و منابــع دیگــری کــه 
از لحــاظ کمــی بازدیــد زیــادی دارنــد، باعــث اقنــاع افــراد بــرای 
گرایــش بــه ســوی کتاب هایــی خــاص می شــود. بــرای نمونــه، 
بــر اســاس آمــار بــه دســت آمــده از کتاب فروشــی های مشــهد 
در بررســی مــا، در یکــی از کتاب فروشــی ها )قلــم(، چهــار کتــاب 
پرفــروش اول جــدول، آثــار ایشــی گــورو اســت. وی امســال موفق 
بــه کســب جایــزه ی نوبــل در ادبیــات شــد و ایــن خبــر بازتــاب 
ــازی  ــای مج ــوص فض ــه خص ــانه ب ــطح رس ــترده ای در س گس
ــر ترجمــه شــده از  ــی اســت کــه اولیــن اث داشــت. ایــن در حال
وی توســط مترجــم و ادیــب مطــرح کشــور، نجــف دریابنــدری 
در ســال 13۷۵ بــه چــاپ رســیده اســت. امــا تــا همیــن امســال 
کــه وی برگزیــده ی نوبــل شــد، چنــدان خبــری از ایــن نویســنده 
در رســانه ها بــه چشــم نمی خــورد. در اینجــا قصــد نداریــم کــه 
از اهمیــت جایــزه ی نوبــل بکاهیــم، بلکــه تبلیغاتــی کــه پــس از 
آن متعاقبــاً در فضــای مجــازی می بینیــم را بــه عنــوان عاملــی 
ــا  ــم. اســتدالل م ــاب در نظــر داری ــن کت ــاالی ای ــروش ب ــر ف ب
زمانــی قــوت بیشــتری می یابــد، کــه می بینیــم پیــش از شــیوع 
رســانه های مجــازی، شــاهد ایــن حجــم از تقاضــا بــرای کتــب 

ــم.  ــل نبوده ای ــدگان نوب برن
رمان هــای جوجــو مویــس نیــز در تمــام کتاب فروشــی ها 
ــت  ــای او، حکای ــتان رمان ه ــت. داس ــا اس ــزء پرفروش ترین ه ج
عشــق های چنــد طرفــه، تلخ کامــی در ایــن عشــق ها، خیانــت و 
خودکشــی اســت. موضوعاتــی کــه بــرای نســل نوجــوان و جــوان 
ــن  ــاً ای ــه عموم ــرا ک ــد چ ــه باش ــب توج ــد جال ــیار می توان بس
ــی رخ  ــی و جوان ــی در دوران نوجوان ــای عاطف ــس از تجربه ه جن
ــدگان  ــر خوانن ــز، اکث ــای جــدول نی ــر اســاس داده ه ــد. ب می ده
کتــاب از همیــن نســل هســتند و همیــن موضــوع، مهــر تأییــدی 
بــر فرضیــه ی مــا خواهــد بــود. موفقیــت مویــس بــه عنــوان یک 
ــز در  ــه نی ــن زمین ــزی در همی عاشــقانه نویــس و کســب جوای
فــروش بــاالی کتــب او بــی تأثیــر نیســت. شــاید یکــی از عللــی 
کــه رمــان و بــه خصــوص رمــان عاشــقانه بیشــترین ســهم در 
فــروش را داشــته اســت. در رمان هــا شــاهد اتفاقاتــی هســتیم که 
در فضــای عینــی )و نــه ذهنــی( بــرای افــراد می افتــد و شــبیه آن 
وقایــع ممکــن اســت بــرای خواننــدگان نیــز محتمل باشــد. عامل 
دوم ایــن اســت کــه بــه دلیل عینــی و ملموس بــودن رمــان، فهم 
ــه آن )برخــاف شــعر( دشــوار  آن و داشــتن ادراکــی نســبت ب
نیســت و ســهل الوصول تــر از دیگــر ژانرهــای ادبــی بــه خصوص 
شــعر اســت. نســبت مســتقیمی میــان جنســیت و میل بــه رمان 
عاشــقانه بــر اســاس داده هــای جــدول قابــل تصــور اســت. اکثــر 
خواننــدگان، خانــم هســتند و رمان هــای عاشــقانه نیــز در صــدر 
ــا،  ــاال در خانم ه ــی ب ــری عاطف ــد. واکنش پذی ــرار دارن ــروش ق ف

و کارکــردش بایــد کنــار گذاشــته شــود. 
در متــن ســعی بــر آن شــده کــه بــه شــخصیت ها نگاهــی یــک 
ســویه حاکــم نباشــد و تمــام زوایای مثبــت و منفی هر شــخصیت 
بــه درســتی نمــود داشــته باشــد. نویســنده همچنیــن می کوشــد 
تــا بــرای موضوعــات و چالــش هایــی اجتماعــی چــون مهاجــرت، 
زن ســتیزی چــاره جویــی کنــد. عنــوان نمایشــنامه نیــز بــه هــر 
ــه وحرفــه ی  ــان یعنــی ویژگی هــای زنان دو بعــد از شــخصیت زن
ــک  ــر ی ــتان ه ــخصیت های داس ــاره دارد. ش ــان اش ــغلی آن ش
جویــای شــرایطی هســتند کــه هــر دو بعــد زنانــه و حرفــه ی آنان 
در نقش هــای متعــددی چــون همســر، مــادر و همچنیــن فــردی 
فعــال در اجتمــاع، محقــق شــود. امــا جامعه ی ســنتی آنــان را ناچار 
بــه انتخــاب یکــی از ایــن دو می کنــد و در پایــان داســتان انتظــار 
مــی رود کــه قهرمان داســتان و همچنین همســر آن الگــوی کهنه و 
اشــتباه را در هم بشــکنند و دســت بــه انتخابی متفاوت بزننــد. پیام 
اصلــی داســتان ایــن اســت که اگــر جامعــه ای قصــد دارد با شــعار 
زن مــدرن همــراه شــود، نیــاز دارد کــه مردانی مدرن نیز پوســته ی 
ســنت را بشــکنند و زنــان را آن گونــه کــه باید، همراهی کننــد. اگر 
ایــن همراهــی نباشــد، زن یــا مــرد مــدرن یــا بــه روایتــی زندگــی 
مــدرن در بســتر ســنت های صحیــح هیــچ گاه بــه معنــی حقیقــی 
خــود شــکل نخواهــد گرفــت و تنها در حد چند شــعار ســطحی در 
اجتمــاع باقــی خواهــد مانــد. چــرا که بیــم آن مــی رود که با شــعار 
یــک ســویه زن مــدرن و قــرار گرفتــن آن در کنــار مــرد پــای بند 

بــه ســنت، تنهــا بــا جدالــی بــی پایــان روبــررو شــویم.

فرامــوش کــردن ادبیــات ملی می شــود، حتــی شــاهد آن خواهیم 
بــود کــه آثارمفاخــر ادبــی معاصــر نیــز کمتــر مــورد توجه قشــر 
ــاهد  ــر روز ش ــای آن ه ــه ج ــد و ب ــرار می گیرن ــوان ق کتاب خ
چــاپ چندیــن و چندبــاره ی کتاب هــای ترجمه شــده ای هســتیم 

ــام مترجم شــان نیــز آشــنا نیســت. کــه گاه ن
از آن جــا کــه مدیریــت بخشــی از تبلیغــات ممکــن نیســت و 
ــر آن هســتند، شایســتگی  ــداف اقتصــادی خاصــی هدایت گ اه
علمــی و ادبــی در آن لحــاظ نمی شــود، بنابرایــن طبیعی اســت که 
از یــک ســو آمــار فــروش برخــی کتاب هــا بــاال مــی رود و بــرای 
چنــد صباحــی نیــز در کانــون توجــه قــرار می گیرنــد و از ســوی 
دیگــر همیــن رشــد آمــار فــروش خــود بــدل بــه دلیــل موجــه 
ــد  ــرو هســتیم. بای ــار فاخــری روب ــا آث دیگــری می شــود کــه ب
بدانیــم همــان قــدر کــه ســرعت رشــد شــهرت و مقبولیــت این 
آثــار زیــاد اســت، افــول آن هــا نیــز بــه ســرعت رخ می دهــد و 
عمومــاً ایــن آثار، در شــمار آثــار مانــدگار و مؤثر نخواهند بــود. در 
هــر دوره ی زمانــی شــاهد آن هســتیم کــه کتــاب یــا کتاب هایــی 
بــه آمــار خیره کننــده ای در فــروش دســت می یابنــد امــا پــس از 
مدتــی، حتــی خبــری از خاکســتر آن شــعله های فروزان نیســت. 
ایــن فرآینــد بارهــا و بارهــا رخ داده و مــا بــی توجــه از کنــارش 



درنگی بر مینیمالیسم
نگاهی به آلبوم امشب کنار غزل های من بخواب

»رهایی از بهشت« برنده جایزه بهترین انیمیشن از جوایز فیلم اونیروس ایتالیا شد

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، »رهایــی از بهشــت« ســاخته ی علــی نــوری اســکویی موفــق بــه کســب جایــزه ی بهتریــن انیمیشــن مــاه 
اکتبــر 201۷ از جشــنواره اونیــروس ایتالیــا شــد. جوایــز فیلــم اونیــروس بــه صــورت ماهانــه و ســاالنه بــا کیفیــت مــورد تاییــد آی ام دی بی 
برگزیــدگان خــود را انتخــاب می کنــد. ایــن جوایــز در التوییــل ایتالیــا اهــدا می شــود و بهتریــن فیلم هــای جهــان از سراســر دنیــا را مــورد 
ارزیابــی قــرار می دهــد. جوایــز فیلــم اونیــروس )معــادل رویــا در زبــان یونانــی( بــرای حمایــت از فیلم هایــی بــا کیفیــت بــاال و در جهــت 
حمایــت از رویــا در ســینما اهــدا می شــود. »رهایــی از بهشــت« یــک انیمیشــن بــا تکنیــک ترکیبــی اســت کــه بــا خطوطــی درهــم تنیــده از 
خیال پــردازی، قصه گویــی و واقعیــت شــکل گرفتــه اســت. ماجــرا در شــهر جنــگ زده ای می گــذرد و داســتان معلــم مدرســه ای بــه اســم 
ســاره را روایــت می کنــد. او ســعی دارد تــا دو تــن از دانــش آموزانــش بتواننــد پدران شــان را پیــدا کننــد و در عیــن حــال بــا تعریــف 

کــردن قصه هایــی ایــن بچه هــا را تشــویق می کنــد. امــا چنــدی بعــد متوجــه می شــود قهرمــان داســتان هایش واقعــی اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره چهلم / نیمه دوم آبان 896 فر هنگ و هنر
پیــش از آن وجــود داشــت برهانــد.

آمریــکا نظاره گــر نخســتین جوانه هــای ایــن مکتــب بــود کــه در 
مــدت زمــان کوتاهــی بــه جنبشــی هنــری تبدیل شــد که تســلط 
مفاهیــم فلســفی در آن رو بــه زوال رفــت و باعث ایجاد آثاری شــد 
کــه بــه ویــژه در موســیقی با یــک ایــده ی ســاده آغاز می گشــت و 
بــا نت هــا و آکورد هــای محــدود، یــک لوپ بــی نهایت را تشــکیل 
مــی داد کــه بــا یــک تمپو )ســرعت( ثابــت و خــط ملودی تکــراری 
شــروع می شــد و بــه پایــان می رســید. چیــزی کــه نمونــه ی کمال 
یافتــه اش را می توانیــم در قطعــات عامه پســند فیلــم )Amelie( که 
توســط یــان تیرســان بــا خاقیــت هــر چــه تمــام تــر اجــرا شــده 
اســت بیابیــم. تمــام آن چــه هنرمندانــی ماننــد وایت اســترایپس، 
ــه خلــق  ــا بتواننــد ب تــری رایلــی و فیلیــپ گاس می نوشــتند ت
قطعــه ای برســند کــه درک آن بــرای مخاطــب ســاده تــر باشــد، 
موســیقی ای کــه بتوانــد بــا نــت بــه نتــش زندگــی کنــد و رقــص 

فردیــن خلعتبــری در مصاحبــه ای بیــان کــرده کــه ایــن اثر یک 
ــا کوارتــت اجــرا شــده اســت.  کار چنــد صدایــی اســت کــه ب
بــه عقیــده ی وی مینیمالســیم تعریــف بســیار پیچیــده ای دارد 
کــه بــه هــر اثــری نمی تــوان اطــاق کــرد امــا بــه هــر حــال 
گرایش هــای مینیمالیســتی همــواره در کارهــای او وجــود دارد و 
حتــی مــدار صفــر درجــه نیــز ایــن خصوصیت را داشــته اســت. 
از نظــر ســازبندی قطعــات بــرای کوارتــت زهــی، لوتــار، تنبــک 
و ســنتور نوشــته شــده اســت و تمــام قطعــات بــا حساســیت 

ــم شــده اند. ــط و تنظی ــراوان ضب ف
عواملــی ماننــد کارهــای مــوازی اعضــای تیــم و حساســیت در 
ضبــط قطعــات و تصمیــم ناشــر مبنــی بــر زمــان انتشــار ســبب 
شــد تــا دنیــای موســیقی زمــان بیشــتری را در انتظــار شــنیدن 
ایــن اثــر باشــد. مجموعــه ای از تمامــی ایــن عوامــل ســبب شــد 
تــا اثــری بــا کیفیــت و حرفــه ای بــه کارنامــه ی کاری همایــون 

شــجریان و فردیــن خلعتبــری اضافــه شــود.

آیلین آجیلی
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ــچ  ــه هی ــم ب ــه بگردی ــای1960 را ک ــر ســال ه ــاغ هن خــاک ب
چیــز جــز پیچــک مینیمالیســم بــر نخواهیــم خــورد. مفهمومــی 
کــه بســیاری از هنرمندانــش اعتقــاد داشــتند بــه راحتــی قابــل 
توصیــف نیســت امــا از ماهیــت ظریــف آن می تــوان به ســادگی 
ــه در اطــراف درخــت زندگــی می پیچــد و  ــت کــه چگون دریاف
در خالصانه تریــن شــکل، مفاهیمــی ماننــد عشــق، غــم و شــادی 
ــر  ــر خــاف مکتب هــای هن ــرد. مینیمالیســم ب را در برمــی گی
بــرای هنــری کــه پیــش از جنــگ جهانــی دوم وجود داشــت هنر 
را وقــف مخاطــب می کنــد و ســعی دارد بــا تکــرار ســنگین بــر 
مفاهیمــی کــه قصد نشــان دادن آن هــا را بــه مخاطــب دارد، خود 
را از پیچیدگی هــای اصــول و فرم هایــی کــه در شــاخه های هنــر 

ذهنــی هماهنگــی را کــه بــر پایــه ی یــک موتیف مشــخص شــده 
اســت بــه میــدان تجربــه ببرد.

حکایــت مینیمالیســم همــان حکایــت »بــا تــو غــزل بــه ســادگی 
حــرف می شــود/ چــون بهتــر اســت ســاده بیفتــم بــه پــای تــو« 
اســت کــه ایــن روزهــا نوایــش بــه گــوش می رســد. پاییــز امســال 
ــار غزل هــای  ــوم »امشــب کن ــا آلب ــران ب ــازار موســیقی ای ــز ب نی
مــن بخــواب« همایــون شــجریان رنــگ غــزل واره گرفــت و ایــن 
آلبــوم توانســت ســهم خوبــی از بــازار را بــه دســت آورد. فردیــن 
خلعتبــری، آهنگســاز آن، در یادداشــتی نوشــته اســت: »مــن خالی 
خاطــره را آهنــگ کــردم و همایــون خواند«. پیشــنهاد همــکاری ای 
کــه در زمــان حیــات ســراینده ی اثر، افشــین یداللهی، مطرح شــده 
بــود و حــال غــزل هایــش بــه جــای خــودش در دنیــای هنر نفس 
می کشــند و بــا ایــده ی بهنــام ابولقاســم، آواز همایــون شــجریان و 
آهنگســازی فردیــن خلعتبــری بــه مرحلــه ی اجــرا درآمده اســت.

در خلوت اندیشه
به بهانه ی 24 آبان، روز کتاب و کتابخوانی
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آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی: طلبه ها محبوبیت سابق را ندارند

بــه گــزارش جمــاران، آیــت اهلل العظمــی شــبیری زنجانــی کــم شــدن محبوبیــت طلبه هــا در جامعــه را نگران کننــده دانســت و گفــت: 
»نــوع طلبه هــا محبوبیــت ســابق را ندارنــد. در گذشــته ایــن صنــف محبــوب و مــورد احتــرام بــود، اکنــون ممکــن اســت شــخصی 
بــه خاطــر رفتــارش در جایــی مــورد احتــرام باشــد امــا ایــن موضــوع دربــاره نــوع طلبه هــا نیســت. االن اگــر اختافــی بیــن طلبــه و 
غیر طلبــه در جامعــه رخ دهــد، چــرا خیلی هــا حداقــل قســمتی از مشــکل را از جانــب طلبــه می داننــد؟ چــون محبوبیــت طلبه هــا 
کــم شــده اســت. این هــا مصیبت هایــی اســت کــه اگــر چــه ســخت اســت امــا بایــد قبــول کــرد«. وی همچنیــن ورود طــاب بــه 
فعالیت هــای سیاســی را یکــی از عوامــل مهــم کــم شــدن محبوبیــت آنــان دانســت و افــزود: بســیاری از افــراد تخصــص الزم را ندارند. 
آیــت اهلل العظمــی شــبیری زنجانــی از کــم شــدن »علمیــت« حوزه هــای علمیــه ابــراز نگرانــی کــرد و افــزود: االن خیلــی از چیزها شــعار 
اســت امــا شــعار جــای واقعیــت را نمی گیــرد. خیلی هــا در اّولیــات فقــه مانده انــد امــا از آن هــا بــه عنــوان مجتهــد یــاد می شــود. وی 
تاکیــد کــرد: طلبــه بایــد تــاش کنــد بــا مــردم فاصلــه نداشــته باشــد. گاهــی مــواردی پیــش می آیــد کــه خواســته مــا بــا خواســته 

مــردم متفــاوت اســت مــا بایــد در کنــار مــردم قــرار بگیریــم چــرا کــه بــا همیــن مــردم می خواهیــم دیــن خــدا را اجــرا کنیــم.
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خودکشی می کنم، پس هستم

شنای بورس در امواج ارز

ــه  ــن جمل ــه اســت. ای ــی پیــش نرفت ــه خوب ــر و محمــد ب امی
ــک  ــت: »االن ی ــده اس ــر ش ــم منتش ــدی در فیل ــه ی کلی نکت
ــار خبــر  ــن ب ــی ای مــاه شــده کــه از مــن خبــری نگرفتــی ول
مرگــم را خواهــی گرفــت«. ظاهــرا شکســت در رابطــه نقــش 
موثــری در خودکشــی دختران اصفهانی داشــته اســت. دورکیم، 
مهم تریــن نظریــه پــرداز خودکشــی در دنیــا، معتقــد اســت در 
شــرایطی کــه همبســتگی اجتماعــی پاییــن اســت، افراد بیشــتر 
خودکشــی می کننــد. مجردهــا از متاهل هــا بیشــتر خودکشــی 
می کننــد و همچنیــن اخیــرا پژوهش هــا نشــان داده اســت کــه 
میــان تعــداد فرزنــدان و خودکشــی نیــز رابطــه ی معنــاداری 
ــادگی و  ــه س ــی، ب ــر اصفهان ــی دو دخت ــود دارد. خودکش وج
تنهــا بــا اشــاره بــه شکســت در رابطــه قابــل تحلیــل نیســت. 
ــد،  ــت می خورن ــود شکس ــای خ ــادی در رابطه ه ــران زی دخت
امــا خودکشــی نمی کنند. روان شناســان، خودکشــی ایــن دو نفر 
را بــا آمــوزش ندیــدن و یــا احتمال مصــرف مواد یا مشــروبات 
الکلــی تحلیــل کــرده انــد امــا بــه نظــر می رســد تفهــم مــرگ 
ــرگ  ــرس از م ــت. ت ــوده اس ــاوت ب ــر متف ــان دو دخت در می
ــرای  ــا انتخــاب راه هــای ســاده تر ب باعــث عــدم خودکشــی ی

اســت و در بازارهــای جهانــی اعتبــار بیشــتری بــرای آن ارز 
قائــل می شــوند. 2( تفــاوت نــرخ بهــره؛ بانــک مرکــزی هــر 
ــرخ  ــورم، ن ــه ت ــره ب ــرخ به ــر ن ــا تغیی ــد ب کشــوری می توان
تبــادل ارز و ارزش پــول اثــر بگــذارد. همچنیــن نــرخ بــاالی 
ــتر  ــذب بیش ــدگان و ج ــود بیشــتر وام دهن ــث س ــره باع به
ــای  ــش تقاض ــن افزای ــه ای ــود ک ــی می ش ــرمایه خارج س
ــاال می بــرد. 3( کســری حســاب  خــود نــرخ تبــادل ارز را ب
ــرکای  ــور و ش ــن کش ــادل بی ــاری، تع ــاب ج ــاری؛ حس ج
تجــاری اش در زمینــه ی کاال، خدمــات، بهــره و ســود 
ــور  ــود کش ــث می ش ــاری باع ــاب ج ــری حس ــت. کس اس
بــه جــای ســودآوری واقعــی بــا فــروش کاال و خدمــات بــه 
ــد  ــار بای ــه ناچ ــه ب ــی روی آورد. در نتیج ــری خارج وام گی
ــه  ــول ب ــزان کمتــری پ ــه می ــول اش را ب ــادی از پ حجــم زی
کشــوری خارجــی بدهــد. بنابرایــن بــا ایجــاد شــکاف زیــاد، 
از قــدرت خریــد مــردم دو کشــور نــرخ تبــادل ارز کاســته 
ــورم و  ــا ت ــورهای ب ــی؛ در کش ــی عموم ــود. 4( بده می ش
ــی بیــش  ــاال، ســرمایه ی پروژه هــای دولت کســری بودجــه ب
ــا وام خارجــی تامیــن شــود، از اقتصــاد داخلــی  از آن کــه ب
ــه ســبب آن کــه هــر چــه بدهــی بیشــتر  ــرد. ب بهــره می ب
شــود، تــورم نیــز افزایــش می یابــد و خــود باعــث کاهــش 
ــر  ــا ارز کمت ــت ب ــتا دول ــن راس ــول می شــود. در ای ارزش پ
ــد  ــویه می کن ــش را تس ــتوانه بدهی های ــدون پش ــول ب ــا پ ی
ــف اقتصــادی کشــور  ــده ی ضع ــر نشــان دهن ــن ام ــه ای ک
ــات  ــاری، ثب ــن تج ــت. ۵( قوانی ــول آن اس ــی پ و بی ارزش
سیاســی و کارآیــی اقتصــادی؛ هــر چــه ایــن ســه مــورد در 
کشــوری ســاختارمندتر باشــد باعــث افزایــش اعتبار کشــور 

ــرد. ــر می ب ــادل را باالت ــرخ تب ــده و ن و ارز آن ش
پــس از شــناخت بــورس و یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر 
در آن، بایــد دیــد چگونــه نــرخ تبــادل ارز در اقتصــاد یــک 
ــوان گفــت کــه  ــر اســت. در حالــت کلــی نمی ت کشــور موث
ــک  ــاد ی ــرر اقتص ــه ض ــا ب ــود ی ــه س ــرخ ارز، ب ــش ن افزای

ــد. در  ــرار نمی ده ــراد ق ــار اف ــه آن را در اختی ــیدن ب راه رس
واقــع عشــق دو دختــر اصفهانــی بــه گفتــه ی خودشــان یــک 
ــت  ــه دس ــت ک ــرده اس ــاب ک ــرایط ایج ــوده و ش ــه ب طرف
بــه خودکشــی بزننــد. یکــی از عوامــل زمینــه ای در گرایــش 
دختــران نوجــوان بــه خودکشــی، تجــارب تلــخ روابــط عاطفی 
ــا عضویــت حداکثــری در  ــط ب ــه ی رواب اســت. امــروزه دامن
ــوزش  ــزوم آم ــته و ل ــش داش ــی، افزای ــبکه های اجتماع ش
ــت.  ــخص اس ــوح مش ــه وض ــی ب ــط عاطف ــه ی رواب در زمین
ــه ی  ــی، نظری ــه ی خودکش ــود در زمین ــات موج ــر نظری دیگ
ــه  ــدام ب ــه اق ــرادی ک ــب اف ــه اغل ــی ب ــی اســت. نگاه ناکام
ــد،  ــا خودکشــی کامــل داشــته ان ــد و ی خودکشــی نمــوده ان
ــدی  ــش کلی ــر نق ــن ام ــی در ای ــه ناکام ــد ک ــان می ده نش
ــی در  ــوان، ناکام ــر نوج ــی دو دخت ــت. در خودکش داشته اس
ــده نشــان می دهــد  ــر شــرایط ایجــاب کنن ــد ب عشــق و تاکی
کــه ناکامــی در عشــق برایشــان غیرقابــل تحمــل بــوده اســت. 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــر، توج ــی اخی ــل خودکش ــر تحلی ــد دیگ بع
خانوادگــی اســت کــه می توانــد از جملــه بازدارنده هــای اصلــی 
ــه  ــود ک ــاره می ش ــم اش ــد. در فیل ــراد باش ــی اف در خودکش
مراقــب بــرادرم باشــید چــون دیگــر نــه مــادری برایــش مانده 
و نــه خواهــری کــه مــن هســتم. تحلیــل تاثیــر نبــودن مــادر 
بــر خودکشــی فــرد نیــز قابــل بررســی اســت. در جمع بنــدی 
نظریــات موجــود در ارتبــاط با پدیده ی خودکشــی، همبســتگی 
پاییــن در خانــواده بــا نظریــه ی دورکیــم قابــل تبییــن اســت. 
از ســوی دیگــر نظریــه ی »فشــار عمومــی« اگنیــو بــه خوبــی 
خودکشــی دو دختــر نوجــوان را تبییــن می کنــد. فشــار ناشــی 
از رســیدن بــه اهــداف ارزشــمند، فــرد را بــه ســوی خودکشــی 
ــا  ــه تنه ــو نشــان می دهــد کــه فشــار ن ســوق می دهــد. اگنی
از آرزوهــای تحقــق نیافتــه، بلکــه همچنیــن از انتظــارات تحقق 
نیافتــه، بــی عدالتــی ادراک شــده و اعمــال محرک هــای منفــی 
ناشــی می شــود. در پایــان بایــد متذکــر شــد کــه باید به نســل 
ــای  ــا آموزش ه ــان داد و ب ــدی نش ــه ج ــروز توج ــوان ام نوج
الزم در حــوزه ی شــخصیت، ارتبــاط و بحــران در دوران کودکی 
و نوجوانــی از بــروز اتفاقــات مشــابه جلوگیــری کــرد. افســوس 
ــرورش، ضعف هــای ســاختاری  کــه در حــوزه ی آمــوزش و پ
ــان گشــته  ــه نوجوان ــع از آموزش هــای ضــروری ب جــدی مان
ــناخت  ــدم ش ــد حاضــر و ع ــه ی رون اســت. در صــورت ادام
ــه مراتــب  ــد، آســیب هایی ب ویژگی هــای نوجــوان نســل جدی

ــود. ــم ب ــز شــاهد خواهی ــر را نی جدی ت

نــرخ ارز بــا کارنامــه ی دولــت دهــم در زمینه هــای 
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و... گــره خــورده اســت. 
ــر  ــا اکث ــاط ب ــی، قطــع ارتب ــن الملل ــای نابجــای بی تهدیده
کشــورهای توانمنــد و موثــر دنیــا، افزایــش بیــکاری، خــارج 
کــردن قشــر نخبــه از چرخــه ی صنعــت، از جملــه مــوارد 
کارنامــه ی ضعیــف دولــت دهــم اســت. امــا شــرایط فعلــی 
ــو  ــک س ــت: 1( از ی ــی اس ــای مختلف ــز دارای ویژگی ه نی
ــد  ــر واقعــی ارز عــادت کرده ان ــاال و غی ــرخ ب ــه ن مــردم ب
ــاالی  ــت ب ــا قیم ــور را ب ــا کش ــر دولت ه ــوی دیگ و از س
ــر  ــت حداکث ــن وضعی ــد. در ای ــر اداره می کنن ارز راحت ت
تــاش دولــت بــرای ثابــت نــگاه داشــتن قیمــت غیرواقعــی 
ارز اســت و همــه ی ضعف هــای خــود را بــا آن پــول 
دســتاورد  مهم تریــن   )2 می کنــد.  جبــران  بــادآورده 
ــوده  ــر، »برجام«ب ــال اخی ــد س ــت در چن ــک دول دیپلماتی
ــون  ــردی چ ــدن ف ــا روی کار آم ــز ب ــه آن نی ــت ک اس
ــای جــدی مواجــه اســت  ــا تهدیده ــکا، ب ــپ در آمری ترام
ــا  ــتر ب ــی بیش ــاد و نزدیک ــا اتح ــا ب ــد ت ــران می کوش و ای
ــد. 3(  ــظ کن ــان آن را حف ــم چن ــی، ه ــورهای اروپای کش
بــازار بــورس و ســرمایه بــدون پشــتوانه ی قــوی و نشــاط 
ســابق حرکــت می کنــد. شــرکت ها فقــط خــود را در ایــن 
ــرای توســعه  ــد و بســتری ب ســکون ســرپا نگــه داشــته ان
نمی بیننــد. 4( سیاســت های نادرســت واردات و صــادرات، 
دســت شــرکت ها را در جهانــی شــدن بســته اســت. کاالهــا 
عمدتــا بــدون مصرف کننــده تولیــد می شــوند و تکنولــوژی 
کــه بــه ارزانــی می تــوان از خــارج وارد کــرد، در داخــل از 
صفــر تولیــد می شــود. در نهایــت امــر بایــد گفــت کشــوری 
کــه نــرخ تبدیــل ارز پایینــی دارد، شــاید ســرپا بمانــد امــا 
ــر فشــار  ــی از مــردم زی ــد، گروه های ــد رشــد کن نمــی توان
ــد  ــوند. بای ــت می ش ــرکت ها ورشکس ــه و ش ــادی ل اقتص
سیاســت هایــی در پیــش گرفــت تــا بــا واقعــی ســازی نرخ 
ــز را  ــاره بخشــید و هــر چی ــق دوب ــازار ســهام را رون ارز، ب

ــد. ــه جــای درســت خــود بازگردان ــاره ب دوب
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ــی ابعــاد علمــی خودکشــی  ــه بررســی اجمال ــه ب ــن مقال در ای
دو دختــر نوجــوان کــه بازتــاب وســیعی در رســانه ها داشــته 
ــی،  ــوع خودکش ــا موض ــاط ب ــم. در ارتب ــاره می کن ــت اش اس
متعــددی  پژوهش هــای  روان شناســان  و  جامعه شناســان 
ــه وجــود دارد؛  ــد. در هــر خودکشــی ســه مرحل انجــام داده ان
ــه خودکشــی و در نهایــت  ــردازی خودکشــی، اقــدام ب ــده پ ای
خودکشــی کامــل. بــه طــور کلــی افــکار خودکشــی، یــک عامل 
خطرنــاک بــرای خودکشــی اســت چــرا کــه تحقیقــات نشــان 
ــن  ــه خودکشــی، بهتری ــدام ب داده کــه ســابقه ی گذشــته از اق
ــه خودکشــی و خودکشــی کامــل در  ــدام ب ــرای اق شــاخص ب
آینــده اســت. بــر طبــق پژوهش هــای صــورت گرفتــه در دنیا، 
خودکشــی ســومین عامــل مــرگ در میــان افــراد 1۵ تــا 24 
ســال و دومیــن عامــل مــرگ دانشــجویان نیــز اســت. حتمــا 
ــه در فضــای مجــازی  ــر نوجــوان را ک ــه از دو دخت فیلمــی ک
دســت بــه دســت شــده اســت دیــده ایــد. در فیلــم منتشــر 
شــده از دو دختــر نوجــوان، افــکار خودکشــی مهم تریــن 
بعــد تحلیــل خودکشــی ایــن دو نفــر اســت. منظــور از افــکار 
ــی خودکشــی و چگونگــی خودکشــی اســت.  خودکشــی، چرای
ــم  ــت کن ــرم ثاب ــه امی ــه ب ــم؟ ک ــن چــرا خودکشــی می کن م
شــوخی نکــرده ام. اولیــن وصیــت در فیلــم منتشــر شــده ایــن 
جملــه اســت: »امیــرم، عشــقم خیلــی دوســتت دارم«. چگونــه 
خودکشــی می کنــم؟ از روی پلــی کــه از آن ماشــین ها عبــور 
می کننــد. طبــق پژوهــش هــا، 24 درصــد کســانی کــه قصــد 
خودکشــی دارنــد، در نهایــت اقــدام بــه خودکشــی می کننــد. 
ــه ی  ــه مرحل ــی، ب ــر اصفهان ــن دو دخت تفکــر خودکشــی در ای
بعــدی خودکشــی، یعنــی اقــدام بــه خودکشــی رســیده اســت. 
دومیــن جملــه ی مهــم ایــن اســت: »مــی دانــم کار اشــتباهی 
ــام  ــد«. در نظ ــاب می کن ــه ایج ــن گون ــرایط ای ــا ش اســت، ام
ــی،  ــر خــاف کشــورهایی ماننــد کــره جنوب ــی ب ارزشــی ایران
خودکشــی کار اشــتباهی محســوب می شــود و دختــر نوجــوان 
هــم طبــق ارزش هــا ســخن می گویــد. در کــره جنوبــی روزانــه 
چهــل نفــر خودکشــی می کننــد و آمــار در ایــن زمینــه بســیار 

بــاال اســت.
نفــر دوم در فیلــم، اولیــن اشــاره اش بــه محمــد اســت و تذکــر 
ــا  جــدی بــودن وعده هایــش در خودکشــی. روابــط دوســتی ب

در ســال 1602 میــادی، بــا عرضــه ی ســهام شــرکتی، بازار 
بــورس در دنیــا بــه رســمیت شــناخته شــد. بازاری متشــکل 
از ســرمایه کــه در آن ســهام شــرکت های خصوصــی و دولتی 
ــی  ــود و محل ــروش می ش ــد و ف ــن خاصــی خری ــق قوانی طب
بــرای جمــع آوری پــس انــداز و نقدینگــی بخــش عمومــی و 
خصوصــی اســت تــا ســرمایه ی خــود را بــه جریــان اقتصادی 
ــوان  ــر اقتصــاد را می ت ــورس ب ــر ب ــد. تاثی شــرکتی وارد کنن
ــری  ــه کارگی ــذب و ب ــرد: 1( ج ــر ک ــورد ذک ــد م در چن
ــرمایه گذاری در  ــم س ــش حج ــد و افزای ــرمایه های راک س
ــاط  ــراری ارتب ــا برق ــازار ب ــات ب ــم معام ــردش. 2( تنظی گ
بیــن عرضه کننــدگان و تقاضا کننــدگان ســرمایه. 3( کنتــرل 
ــهام و اوراق  ــذاری س ــا قیمت گ ــا ب ــدید قیمت ه ــان ش نوس
بهــادار. 4( بــه کارگیــری ســرمایه مــردم و تشــویق آن هــا 
ــای  ــرمایه گذاری در پروژه ه ــبک س ــه س ــداز ب ــه پس ان ب
مختلــف. ۵( ایجــاد شــکل جدیــد بــرای ســاختار اقتصــادی 
ــرکای  ــرل ش ــردن و کنت ــا عمومی ک ــرکت ها ب ــاختار ش و س
ــک  ــادی ی ــرایط اقتص ــر ش ــورس بیانگ ــا. ب ــاری آن ه تج
کشــور و عاملــی بــرای مقایســه اقتصــاد آن بــا ســایر ملــل 
ــای  ــع پول ه ــط از تجمی ــادی فق ــه ی اقتص ــن آین ــت. ای اس
داخلــی یــک کشــور ایجــاد نشــده و بــه طــور مســتقیم بــه 
ــته  ــر وابس ــور دیگ ــا کش ــور ب ــک کش ــری ارز ی ــرخ براب ن
اســت. نســبتی کــه تاثیــر زیــادی در بدهــی، نقدینگــی، ســود 
ــه ی  ــک مجموع ــای ی ــازده ی ســهام و شــاخص قیمت ه و ب

اقتصــادی دارد.
عوامــل موثــر در نــرخ تبــادل ارز دو کشــور نیــز عبارتنــد از: 
1( تفــاوت تــورم؛ کشــوری بــا نــرخ تــورم کمتــر، ارزش ارز 
ــه  ــن ب ــری دارد و ای ــوی ت ــر و پشــتوانه ی اقتصــادی ق باالت
معنــای آن اســت کــه تــوان خریــد مــردم آن کشــور باالتــر 

ــان از مــردان بیشــتر  ــه طــور کلــی زن خودکشــی می شــود. ب
ــا  ــب ب ــان اغل ــد؛ زن ــر می میرن ــا کم ت ــد، ام خودکشــی می کنن
خــوردن قــرص و یــا بریــدن رگ ســعی در خودکشــی دارنــد 
ــا از  ــردان ام ــد. م ــات می یابن ــوارد نج ــیاری از م ــه در بس ک
راه هــای حلــق آویــز کــردن بیشــتر اســتفاده می کننــد. زمانــی 
کــه تــرس اندکــی از مــرگ وجــود دارد یــا بــه نوعــی تفهــم 
ــدام  ــت، اق ــر اس ــی بهت ــی فعل ــرگ از زندگ ــه م ــود ک می ش
ــوع  ــه خودکشــی بیشــتر صــورت می گیــرد. امــا انتخــاب ن ب
خودکشــی تصمیــم جــدی آن هــا را نشــان می دهــد. انتخــاب 
ــان  ــی نش ــر اصفهان ــم دو دخت ــار فیل ــی و انتش ــوع خودکش ن
می دهــد کــه آن هــا ســعی در اثبــات خــود داشــته انــد. گویــی 
ــر ســر و صــدا انتخــاب کــرده  راه خودکشــی خــود را هــم پ
انــد؛ خودکشــی بــرای جلــب توجــه. در فیلــم نشــانی از ضعف 
یــا تــرس نیســت و دختــران سرشــان را بــاال گرفته انــد و بــا 

ــد. ــه نفــس خاصــی قــدم برمی دارن اعتمــاد ب
مرتــون دیگــر نظریــه پــرداز خودکشــی، معتقــد اســت جامعه 
ــه  ــد. جامع ــوق می ده ــی س ــمت خودکش ــه س ــراد را ب اف
رســیدن بــه اهــداف را در میــان افــراد تشــویق می کنــد، امــا 

کشــور اســت، به ســبب آن کــه شــرایط اقتصادی و سیاســی 
هــر کشــور و نــوع شــرکت های دخیــل در بــورس آن کــه 
وارداتــی یــا صادراتــی باشــد، متفــاوت اســت. شــرکت های 
ــد،  ــی از افزایــش قیمــت ارز، ســود بیشــتری می برن صادرات
ــی  ــزان معین ــخص، می ــی مش ــا خدمت ــون در ازای کاال ی چ
پــول دریافــت می کننــد کــه دیگــر ارزش ســابق را نــدارد و 
نقدینگــی بیشــتری پــس از تبدیل برایشــان بــه همــراه دارد. 
مــی تــوان صنایــع پتروشــیمی، فرآورده هــای نفتــی، فلــزات 
ــزاری و  ــرم اف ــی و ن ــی، شــرکت های خدمات اساســی و معدن
غیــره را در ایــن راســتا دانســت. امــا شــرکت های وارداتــی 
ــادی  ــگاه اقتص ــر بن ــوند. اگ ــرر می ش ــی متض ــت کل در حال
ــوژی  ــزات و تکنول ــد تجهی ــه، خری ــواد اولی ــن م ــرای تامی ب
تولیــد از متقاضیــان ارز باشــد، تغییــرات نــرخ ارز می توانــد 
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت اث ــرکت را تح ــدی ش ــای تولی برنامه ه
بدیــن ترتیــب بهــای تمــام شــده ی محصــوالت تولیــدی این 
دســته از بنگاه هــا افزایــش می یابــد و در پــی آن بــا کاهــش 
ســود حاشــیه ای بــه درآمــد پاییــن تــری دســت می یابنــد 
ــود. در  ــرکت ها می ش ــهام ش ــش س ــث کاه ــود باع ــه خ ک
ــش  ــت کاه ــن اس ــیاری ممک ــرکت های بس ــت ش ــن حال ای
ســهام داشــته باشــند کــه خــود بــا کاهــش شــاخص بــورس 
ــذارد.  ــی بگ ــر منف ــد اث ــم می توان ــرکت ها ه ــایر ش ــه س ب
ــه  ــواد اولی ــه م ــته ب ــر کل اقتصــاد کشــوری وابس ــال اگ ح
ــرخ ارز عــاوه  ــا افزایــش ن ــی باشــد، ب ــا واســطه ی واردات ی
بــر افزایــش کوتــاه مــدت قیمــت کاالهــای خارجــی، باعــث 
ــی در  ــورم داخل ــن ت ــده و همچنی ــام ش ــای تم ــش به افزای

ــود. ــدت می ش ــان م می
ــی  ــود ناگهان ــر صع ــد ســال اخی ــرخ ارز در چن ــا چــرا ن ام
نیازمنــد  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  اســت؟  داشــته 
بررســی های متعــدد و تحلیــل جامعــی اســت امــا در 
ــه برخــی از عوامــل  ــوان ب ــه اختصــار می ت ــن فرصــت ب ای
موثــر بــر آن بــه صــورت خاصــه اشــاره کــرد. افزایــش 
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جهــــاددانشگاهی خراســـــــــــــــــــان 

رضــــوی، حادثــه مولمـــه درگذشــت 

هموطنان مـــــــان در زلزلـــــــه غــــــرب 

کشــور را تســلیت عــرض می کنــد.

ــده ای  ــتان پدی ــرد داس ــا ک ــوده ادع ــی آس ــا خیال ــوان ب می ت
نوظهــور اســت. بلــه، قصــه و قصه گویــی تاریخــی دور و 
ــتان  ــل و داس ــت، فاب ــانه، حکای ــن افس ــد بی ــا بای دراز دارد ام
تفاوت هایــی اساســی قائــل شــد. تفاوت هایــی نظیــر سرشــت 
ــر  ــخاص، ب ــیاء و اش ــودن اش ــه ب ــتان، معرف ــر داس جزئی نگ
خودایســتایی و خودبســندگی جهــان داســتان و از همــه مهم تــر 
رونــد ویــژه شــکل گیری معنــا در آن، چــرا کــه داســتان بــرای 

ــته نمی شــود. ــود نوش ــش موج ــی از پی ــان معنای بی
در واقــع اگــر انســان هــزاران ســال اســت کــه قصــه می گوید تنها 
چنــد صــد ســال اســت کــه داســتان می نویســد. جالــب آن کــه 
داســتان کوتــاه از ایــن هــم کم ســال تــر اســت. پیدایــش داســتان 
محصــول تحــوالت عظیمــی بــود کــه زندگــی انســان را بــرای 
همیشــه دگرگــون کرده بودنــد. داســتان خــود کم کــم به بخشــی 
از نیروهــای متحــول کننــده  جامعــه و مهم تریــن رســانه ی دوران 
جدیــد بــدل شــد، تــا آن جــا کــه تصــور قــرن نوزدهــم میــادی 
بــدون رمــان نویســان همــان قــدر عجیــب اســت کــه تصــور 
ــا،  ــد کــه ترس ه ــن داســتان ها بودن ــدون ماشــین بخــار. ای آن ب
ــد و گاه  ــد را منعکــس می کردن ــای انســان جدی ــا و رویاه رنج ه
ســعی در بازتعریــف معیارهــای اخاقــی داشــتند. می تــوان گفت 
ــویش ها و  ــه تش ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــر قصه گوی ــواع دیگ ان

رویاهــای تــازه زیــادی کهنــه بودنــد. 
در حالــی کــه غــرب بــا حیرت و شــیفتگی ایــن تغییــرات را نظاره 
ــه وحشــت  ــان برســاخته خــود ب ــم از جه ــی ه ــرد و گاه می ک
ــرد،  ــی می ک ــب ته ــم قال ــی بگویی ــت حت ــر اس ــاد و بهت می افت
مــا در آرامــش بــه ســر می بردیــم. مقصــودم از آرامــش صرفــا 
نوعــی ثبــات در جهــان بینــی اســت. بزرگ تریــن کامیابی هــا و 
ناکامی هــا تاطمــی در نحــوه ی نگرش مــان نســبت بــه جهــان 
پدیــد نمــی آورد. حکایت هــای ســعدی احتمــاال بــه خوبــی از پس 
ــا  ــا احیان ــن طبع ه ــاآرام تری ــد. ن ــر می آمدن ــف روزگار ب توصی
ــی  ــد زاکان ــا عبی ــش و ی ــوی در تمثیل های ــا شــیطنت های مول ب

بــه وجــد می آمدنــد. ایــن روزگار امــا بــرای مــا نیــز بــه پایــان 
ــه آرام آرام.  ــا ن ــید، ام می رس

شکســت های پیاپــی عبــاس میــرزا در مقابــل توپخانه ی کســانی 
کــه اجنبــی می نامیــد شــاید وســیع ترین مواجهــه ی ما بــا مظاهر 
جهــان تــازه بــود. ایــن مواجهــه طبیعتــا بــه همیــن جا ختم نشــد. 
ــای  ــد. پایه ه ــاب می ش ــا پرت ــمت م ــه س ــازه ب ــای ت ــاال دنی ح
فکــری کــه قالب هــای ادبــی کهــن بــر آن اســتوار بودنــد یکــی 
بعــد از دیگــری فــرو می ریختنــد و طبعــا قالب هــای ادبــی هــم 
نیازمنــد نوزایــی بودنــد. شــاید آشــناترین و جنجــال برانگیزترین 
تــاش بــرای دگرگــون کــردن ســاختارهای کهــن ادبــی، انقــاب 
نیمایــی باشــد. انقابــی که بــه واقــع نمی تــوان دامنه ی تاثیــرش را 

بــه شــعر محــدود دانســت.
یکــی از کســانی کــه متوجــه لــزوم ایــن بازنگــری اساســی شــد 
محمدعلــی جمالــزاده بــود. بــرای درک اهمیــت برداشــت تازه 
ــم  ــد، الزم اســت بازگردی ــات می نامی ــاده ادبی او در آن چــه م
بــه زایــش داســتان و تفاوت هــای اساســی آن بــا انــواع دیگــری 

همچــون تمثیــل و حکایت. 
ــری  ــری جف ــای »کانترب ــز قصه ه ــه چی ــال چ ــوان مث ــه عن ب
چاوســر« را در زمــره ی آبــاء داســتان قــرار می دهــد؟ مگــر نــه 
ــه  ــن در مســیر ب ــه زائری ــی ک ــر اســت از حکایت های ــه پ این ک
قصــد دفــع مــال بــرای هــم تعریــف می کننــد. قصه هایــی کــه 
بعضــا می تــوان نکاتــی اخاقــی و انتقــادی در آن هــا یافــت؟ یعنی 
همــان ســاختار آشــنای قصــه در قصــه خودمــان. چنــد خصیصه 
احتمــاال اینجــا روشــنگر خواهند بــود و مــا را از ســردرگمی نجات 
می دهــد. مهم تریــن آن هــا بــدون شــک انتخــاب آدم هــای قصــه 
از گروه هــای مختلــف اســت. آدم هایــی کــه بــه دقــت توصیــف 
ــر کشــیده می شــود.  ــه تصوی ــدام ب شــده اند. واکنش هایشــان م
میــزان توصیــف هــر فــرد بــه هیــچ عنــوان وابســته بــه اهمیت و 
جایــگاه او نیســت. احساســات آن هــا همان قــدر اهمیــت دارد که 
پوشــش و رفتارشــان. از آن مهــم تــر این کــه این آدم هــا در ارتباط 
بــا هــم اســت کــه تعریــف می شــوند. در واقــع شــما می توانیــد 
صداهایــی متفــاوت را بشــنوید. هــر کس داســتانی می گویــد و نه 
یــک شــخص کــه داســتان های زیــادی تعریــف می کنــد. همیــن 

جــا اســت که یکــی از مفاهیم اساســی داســتان به عنــوان پدیده ای 
نوظهــور خــود را نشــان می دهــد؛ مفهــوم دیگری. بــه حکایت های 
کاســیک فکــر کنیــد، هــر چنــد حکایــت کــه در حافظــه دارید. 
حــاال از خودتــان بپرســید چنــد نفــر از آدم هــای آن حکایت هــا 
اســم دارنــد؟ اســم آدم های مشــهور مثــل پادشــاهان، عرفــا و... را 
کنــار بگذارید. معموال مــردی، بازرگانــی... در حکایت خواهیدیافت. 
حــال ســعی کنیــد آن هــا را بــه یــاد بیاوریــد. چه لباســی پوشــیده 
بودنــد، موهایشــان چــه حالتــی داشــت، خصیصه هــای اخاقــی 
ــت  ــدر اهمی ــود؟ احساســات شــخصی شــان چق ــه ب ــا چ آن ه
داشــت؟ عقایدشــان چــه طــور؟ بــه نظــر نمی رســد ایــن تاکیــد 
داســتان نویســان بــر رنــگ مــو، ســر و وضــع و طبقــه ی اجتماعی 
آدم هایشــان تصادفــی باشــد و برعکــس غیــاب و یــا کــم رنــگ 
ــرم  ــاوت ف ــن تف ــودن همــه ی این هــا در حکایــت  و تمثیــل . ای ب
ریشــه در تفــاوت نــگاه دارد. ایــن تفــاوت نگاه را داســتان بــه وجود 
نیــاورد بلکــه آن نــگاه بــود که بــه داســتان گویی انجامید. نگرشــی 
کــه در آن »دیگــری« دارای اهمیتــی ذاتی اســت. مهم نیســت که 
یــک عــارف شــهیر باشــد یــا یــک دوره گرد، گفــت وگوهــا دیگر 

در حــد بیــان مفاهیمــی از پیــش تعیین شــده نیســتند.
ایــن همــان نقطــه ای بــود کــه محمدعلــی جمــال زاده بــر آن 
انگشــت گذاشــت. او توانســت انعــکاس جهــان بینــی غالــب را 
در آثــار ادبــی بازشناســد و ســپس در فــرم اثــر ایــن آگاهــی تازه 
را ســرایت دهــد. در مقدمــه ی مجموعــه ی »داســتان یکــی بــود 
یکــی نبــود« ایــن گونــه نوشــت: »عمومــا همــان جوهر اســتبداد 
سیاســی ایرانــی کــه مشــهور جهــان اســت در مــاده ادبیــات نیز 

ــود«. ــده می ش دی
در واقــع جمالــزاده بــه گونــه ای آگاهانــه تــاش کرد بــا به تصویر 
کشــیدن شــخصیت های عــادی، بــه طــور مثــال پرداختــن بــه 
زندگــی کارمنــدان و ارائــه ی تصویــری دقیــق از آدم هایش همین 
طــور اســتفاده از زبــان روزمــره در مقابــل زبــان فاخــر طبقــه ی 
ممتــاز و نخبــه بــه جوهــره داســتان گویی نزدیــک شــود. آن چــه 
ــل  ــود تبدی ــان خ ــرو در زم ــنده ای پیش ــه نویس ــال زاده را ب جم
کــرد نــه کوشــش در صناعــت ورزی کــه نگاهــی انتقــادی بــه 

دیدگاه هــای ســنتی و درکــی تــازه از شــرایط جدیــد بــود. 

سیدوحید افتخارزاده
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ادبیات و دموکراسی
به بهانه ی 17 آبان، سالروز درگذشت محمدعلی جمالزاده

مقدم »اینستا« را »گرامی« می داریم!

داشــتم از خــوردن گوجــه فرنگــي ام بــا نمــک لــذت مي بــردم 
ــان دادن  ــراي نش ــزرگ ب ــي ب ــد! تابلوی ــتاگرام آم ــه اینس ک
ــد، روي پنکیــک  ــي کــه در شــکات مــي غلطن توت فرنگي های
ــم از  ــد و نمي دان ــي کنن ــازي م ــه عشــق ب ــا خام ــد، ب مي خوابن

ــد! ــن مي رون ــري پایی ــدا بي خب ــدام از خ ــوي ک گل
ــود کــه آب و نشاســته  ــن ب ــا چنــد ســال پیــش ای تفریحــم ت
درســت کنــم و دســتم را محکــم روي ســطح آن بزنــم و قــاه قــاه 
بخنــدم و بگویــم: قــدرِت خــدا! فــارغ از اینکه مردم اســایم هایي 
دارنــد کــه ِکــش مــي آیــد و تــازه صــدا هــم مي دهــد! در دنیاي 
ســاده بي شــیله پیلــه ي بــي پــول خــودم، بــا خانــواده بــه طرقبــه 
مي رفتــم، دوغ آبعلــي مــي خــوردم و بــا عشــق بادگلــو مــي زدم، 

ــه اســتخر مــي رفتــم و روي کول شــان ســواري  ــا دوســتانم ب ب
مي گرفتــم و بــا مســقطي هاي مــادر بــزرگ و الي دنــدان 

گیرکردنشــان ذوق مــرگ مي شــدم.
ــه  ــا این ک ــي ام داشــت خــوش مي گذشــت ت ــاي حقیق در دنی
ــازار داغ ســرزبانی صحبــت  »طنــاز« آمــد و طنــازي کــرد و ب
کردنــم را کســاد کــرد. آقایــي آمــد و تمــام »هزینــه« را بــراي 
ــا  ــن ج ــن ای ــه م ــن ک ــل از ای ــرد؛ غاف ــر ک ــر دیگ ــک نف ی
شــهریه ي دانشــگاهم ماه هــا اســت عقــب افتــاده. »ســحر« آمد 
و تبــر بــر ریشــه ي خــوش خیالــي هایــم زد و بــه مــن ثابــت 
کــرد کــه زیبایــي ســال هاســت کــه مــرده اســت. »ممــد« آمد 
و دندان هایــش را بــه رخــم کشــید و مــرا کــه تنها دل خوشــي ام 
جلــوي آینــه دندان هایــم بــود، مأیــوس کــرد. »وحیــد« آمــد و  
مــن را خــز کــرد و مدتــی اســت جــای ایــن کــه بگویــم ســام 
ــل  ــر مث ــن؟«. دیگ ــقا، چطوری ــام عش ــم: »س ــا، می گوی بچه ه

ســابق خــوش نمي گــذرد. هــر مــاه پنجــاه هــزار تومــان کنــار 
مي  گذاشــتم تــا بعــد از چنــد مــاه بتوانــم بــروم کویــر مصــر، 
باالجبــار همــه را خــرِج ســان شــایِن ســان ِدي، اســتیک ژامبون، 
چســب دمــاغ و رژ قرمــز کــردم و عکس شــان را در صفحــه ام 

بــه اشــتراک گذاشــتم.
پــس از تاش هــای بســیار، حــاال مــن هــم رنــگ و بــوي »یاس« 
گرفته ام و ســر و »ســاماني« به زندگِي مجازي ام داده ام. بدنســازی 
ســر کوچــه هــم ثبــت نــام کــرده ام. پــس از ایــن هر چه باشــد، 
ــر  ــد، ظاه ــوش باش ــا ناخ ــد، دل ه ــي باش ــا الک ــد. لذت ه باش
خوشــحال باشــد، خوشــی واهــي باشــد. اصــا حتــی دیگــر بــاور 
کــرده ام کــه مشــنگ، قشــنگ باشــد! دیگــر برایــم مهم نیســت، 
چــرا کــه همــه چیــز »so gand« شــده اســت. شــاید دیگــر براي 
ــا  ــا« ب ــا »دنی ــن روزه ــه ای ــرا ک ــم نیســت. چ ــچ کــس مه هی

لبخنــدش، »جهــان« را گرفتــه اســت.

در ســبک کاســیک فلســفه ی غالــب را عقل گرایــی تشــکیل 
ــز تســلط  ــه چی ــر هم ــل ب ــان عق ــا هم ــد. راســیون ی می ده
دارد و دوگانگــی انســان و طبیعــت را کنتــرل می کنــد. اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه آن چــه از فلســفه ی دوران یونــان باســتان 
ــر  ــاب هن ــده اســت شــکل ن ــی مان ــان باق ــات آن زم و ادبی
ــیزم  ــوان کاسیس ــه عن ــا ب ــه م ــرده و آن چ ــی ک را بازنمای
ــون و  ــه افاط ــی ک ــت. نگاه ــد از آن اس ــیم تقلی می شناس
ارســطو بــه ادبیــات و هنــر داشــتند بــه نوعــی تقلیــد از جهان 
ــط  ــات بس ــگاه در ادبی ــان ن ــد و هم ــل می آی ــا و ُمُث ایده ه
ــق  ــیک مطاب ــفه ی کاس ــاس فلس ــه و اس ــد. پای ــدا می کن پی
ــرار دارد. ــن شــعر« ق ــاب »ف ــا اندیشــه های ارســطو در کت ب

وحدت زمان
تمامــی اثــر ادبــی بایــد در یــک دوره ی زمانــی 24 ســاعته 
ــیک  ــای دوران کاس ــن را در درام ه ــا ای ــد و م ــاق بیفت اتف
چــون آثــار ســوفوکل و اوریپیــد و تکــرار آن را در ادبیــات 
ــان  ــروع و پای ــتیم. ش ــاهد هس ــانس ش ــر دوره ی رنس و هن
یــک اثــر بــه شــکلی کامــا صــوری و فرمــال حضــور دارد. 
داســتان از یــک نقطــه ی زمانــی آغــاز و بــه یــک نقطــه ی 

ــود. ــم می ش ــاص خت ــی خ زمان
وحدت مکان

ــد رخ  ــکان واح ــک م ــد در ی ــرا بای ــتانی و ماج ــش داس کن
ــه ی خــاص  ــک صحن ــا در ی ــه مث ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ده
در درام و نمایشــنامه پــرش مکانــی وجــود نــدارد. ایــن امــر 
بنــا بــر فلســفه ی نظــم در دوران یونــان باســتان شــکل گرفته 
و بــه همیــن خاطــر اســت کــه برخــورد بــا هــر اثــر، نوعــی 
مــدل شــکل گرفتــه ی منظــم را در برابــر مــا قــرار می دهــد. 
ــارز  ــه ی ب ــپ شــهریار« از ســوفوکل نمون نمایشــنامه ی »ادی
ــل کاخ  ــا در مقاب ــی کنش ه ــت. تمام ــداد اس ــوع روی ــن ن ای
ــال  ــاح نق ــه اصط ــا ب ــک راوی ی ــد و ی ــپ رخ می ده ادی

ــد. ــی نمی کن ــر واقع ــکان تغیی ــود دارد و م وج
وحدت موضوع

کلیــت اثــر کــه در کاسیســیزم تقریبــا همیشــه بــر پایــه ی 
درام بــوده اســت بایــد حــول یــک موضــوع واحــد حرکــت 
کنــد. مثــا در نمایشــنامه ی »هملــت« موضــوع حــول محور 
»حســادت« اســت و در نهایــت منجــر بــه مــرگ قهرمــان 
داســتان می شــود. کلیــت موضــوع تغییــری نمی کنــد 
ــک  ــیک ی ــر کاس ــر اث ــم ه ــی کنی ــت بررس ــر درس و اگ
موضــوع برجســته دارد کــه بــه شــکلی دقیــق می تــوان بــه 
آن اشــاره کــرد. اگــر اثــری هماننــد هملــت را بخوانیــد بــه 
راحتــی می توانیــد بــه موضــوع آن اشــاره کنیــد و بــه هیــچ 

وجــه دچــار ابهــام نخواهیــد شــد.
شخصیت های آثار کالسیک

شــخصیت ها معمــوال ایســتا و بــدون تغییــر هســتند. متعلق به 
طبقــات بــاالی اجتماعــی و در جایگاه اشــراف و نجیــب زادگان 
ــان و ضــد  ــم؛ قهرم ــی داری ــد. دو شــخصیت اصل ــرار دارن ق
ــه  ــر ب ــان منج ــتباه قهرم ــک، اش ــار تراژی ــان. در آث قهرم
رخــداد تراژیکــی می شــود و ایــن ضــد قهرمــان اســت کــه 
ــب  ــو فری ــه اتلل ــور ک ــان ط ــد. هم ــدا می یاب ــه پی ــر او غلب ب
دیااکــو را خــورده و در پایــان خــود و همســرش را بــه قتــل 
می رســاند. ادیــپ نیــز دچــار همیــن اشــتباه می شــود. بــرای 
بررســی شــخصیت های آثــار کاســیک بــه بارزتریــن شــکل 
ــه  ــپیر مراجع ــای شکس ــا و تراژدی ه ــه کمدی ه ــوان ب می ت
کــرد. هنگامــی کــه قهرمــان پیــروز می شــود مــا بــا کمــدی 

ــد. ــراژدی می آفرین ــودی او ت ــم و ناب ــروکار داری س
زبان آثار کالسیک

در گفتمــان ادبیــات کاســیک از آن جــا کــه شــخصیت ها 
ــاح  ــه اصط ــل و ب ــی اصی ــته از خانواده های ــا برخاس تمام
نجیــب زاده ریشــه می گیرنــد، زبــان مــورد اســتفاده ی 
ــه  ــه ب ــه شــدت اغــراق شــده اســت. البت ــا فاخــر و ب آن ه
ــاری آن  ــی گفت ــای زبان ــه گونه ه ــی ب ــدم دسترس ــل ع دلی
زمــان نمــی تــوان بــه شــکلی دقیــق ادعــا کــرد کــه زبــان 
تمامــی مــردم از ایــن گونــه ی زبانــی بــوده اســت یــا خیــر. 
بــا ایــن حــال از آن جــا کــه حتــی نویســندگی و خلــق آثــار 
ادبــی متعلــق بــه طبقــات خــاص سیاســی و اقتصــادی بــوده 
اســت، بــه نظــر می رســد زبــان آن هــا نیــز زبانــی متفــاوت 
بــوده اســت تــا جایــگاه متفاوت شــان را از انســان ها و 

مــردم عــادی متمایــز کنــد.
از مهــم تریــن آثــار کاســیک همــان طــور کــه اشــاره شــد 
ــای  ــتان و کمدی ه ــان باس ــای یون ــه تراژدی ه ــوان ب می ت
ــوان  ــز می ت ــرن شــانزدهم نی ــان اشــاره کــرد. در ق آن زم

از آثــار شکســپیر نــام بــرد.

تی علیرضا محوال
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 9۵

نگاهی اجمالی به ادبیات کالسیک

کــودک آزاری از ســــــــــــــــــــه منظـــــــــــــــر بررســــــــــــــــی پدیـــــــــــــــــــــــده 
روانشناســـــــــــــــــــی و  حقوقـــــــــــــــــــــــی  جامعـــــــــــــــه شناســـــــــــــــــــی، 

دکتــــــــر عبــــــــــاس دکتــــــر سعیـــــد معیـــــــدفر )جامعــــــــه شنــــــاس(، 
شــیخ االســالمی )حقوقدان(، دکتر شــهین علیایی زند )روانشناس(

آذرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاعت 12  1 چهارشــــــــــــــــــــــــــــنبه 
آمفــــــــــــــــی تئاتـــــــــــــــر دانشــــــــــکده حقــــــــوق و علـــــــــوم سیاســـــــــی


