
دوهفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال چهارم / شماره پنجاه و یک / نیمه اول آبان 1397

انقطاع فرهنگی و اتصال فرهنگی؛
دو رویکرد در فرهنگ ایرانی و آمریکایی

صفحه 7

مهریه های بی مهر
صفحه 8

ــتند،  ــده هس ــدی و پیچی ــی چندبع ــای اجتماع ــتِر پدیده ه بیش
ــه بحــث و بررســی ِآن هــا نیازمنــد درنظرگرفتــن  ــذا هرگون ل
ــد  ــل و پیون ــده و نحــوۀ تعام ــژه و خــاص آن پدی ــرایِط وی ش
آن بــا ســایر پدیدارهــا می باشــد. »انــزوای نخبــگان« در 
ــرِض بســیاری از تحلیل هــای سیاســی  ــی، پیش ف جامعــۀ ایران
ــر روشــنفکران  ــه نقــش و تاثی ــه نســبت ب و اجتماعــِی بدبینان
ــا  ــا از آن ج ــن پیش فرض ه ــاس ای ــت. براس ــه اس در جامع
ــه  ــت جامع ــا اکثری ــد ب ــته و نمی توانن ــگان نتوانس ــه نخب ک
ارتبــاط و پیوندهــای الزم را برقــرار کننــد، نیــروِی پیــش راِن 
تحــوالت سیاســی ایــران، همــواره برعهــده ابتــکارات شــخصی 
ــه  ــگاه بدبینان ــن ن ــت. ای ــوده اس ــراز اول ب ــتمداران ت سیاس
ریشــه در ایــن بــاور دارد کــه معتقــد اســت نخبــگان سیاســی 
ــت  ــا حرک ــِس رویداده ــواره در پ ــران هم ــی در ای و اجتماع
ــای تاریخــی،  ــن روایت ه ــار ای ــد. صــرف نظــر از اعتب کرده ان
عنصــر مهمــی کــه در ایــن تحلیل هــا بــر آن تاکیــد می شــود 
ــه  ــه اســت ک ــگان و روشــنفکران از جامع ــی نخب جــدا افتادگ
ــت  ــتمداران پوپولیس ــور سیاس ــرای ظه ــه را ب ــد زمین می توان
و یــا نظام هــای سیاســی توتالیتــر فراهــم آورد. در ایــن 
ــه پاســخ  ــه ارائ ــه ب ــش از آن ک ــده بی ــاش نگارن ــتار، ت نوش
ــان مســاله و  ــه بی ــا ب ــد، تنه ــر باش ــن ام ــی ای و واکاوِی چرای
ــابقۀ  ــوان س ــه می ت ــت ک ــوف اس ــش هایی معط ــرح پرس ط
آن هــا را در گذشــتۀ تاریخــی جســت وجو کــرد. امــا قبــل از 
طــرح مســاله می بایســت نگاهــی کوتــاه بــه مفهــوِم »انــزوای 

ــی« داشــت.  اجتماع
از منظــر جامعه شناســی، در دوســطح  انــزوای اجتماعــی 
ــی  ــزوای اجتماع ــف، ان ــی از تعاری ــف اســت. برخ ــل تعری قاب
ــق  ــدم تعل ــرد ع ــه در آن ف ــد ک ــری می دانن ــی فک را واقعیت
و انفصــال کاملــی را بــا ارزش هــای مرســوم جامعــه احســاس 
می کنــد. از آن جــا کــه ایــن امــر یــک مســاله ذهنــی اســت 
ارتباطــی بــه میــزان ارتباطــات میان فــردی نــدارد. در 
ســطحی دیگــر، برخــی از جامعه شناســان انــزوای اجتماعــی را 
بــه معنــای فقــدان و یــا ضعــف ارتباط هــای فــردی در جامعــه 
ــبکه های  ــت در ش ــا غیب ــرادف ب ــرده و آن را مت ــف ک تعری
ــا  ــال از گروه ه ــف، انفص ــردو تعری ــد. در ه ــی می دانن اجتماع
کلیــدواژه ای  اجتمــاع،  از  و دوری  اجتماعــی  و شــبکه های 
اساســی اســت کــه ممکــن اســت صــورت انضمامــی و عینــی 
به خــود بگیــرد، امــا ایــن امــر الزامــی نیســت و ممکــن اســت 
ــد  ــی پیون ــایر مبان ــا و س ــا، باوره ــال در ارزش ه ــن انفص ای
ــی  ــزوای اجتماع ــد. ان ــه باش ــورت پذیرفت ــراد ص ــان اف می
ــه احســاس  ــی؛ از جمل ــای مختلف ممکــن اســت دارای پیامده
ــای اجتماعــی و متناســب  ــن نقش ه ــرار از پذیرفت بیگانگــی، ف
بــا تخصــص افــراد و فقــدان روابــط ارزشــمند بــا ســایر افــراد 
ــد  ــن پیام ــوان مهم تری ــه، می ت ــن هم ــا ای ــه باشــد. ب در جامع
ــود  ــه خ ــت ک ــاس« دانس ــاس ی ــی را »احس ــزوای اجتماع ان
ــه  ــی و سیاســی اســت ک ــال اجتماع ــی و انفع موجــد بی تحرک
اثــر آن بــر روی گروه هــای مختلــف اجتماعــی متفــاوت 
اســت. در مــورد انــزوای اجتماعــی نظریه هــای فراوانــی 
ســاخته و پرداختــه شــده اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه برخــی از 
آن هــا بــه پیامدهــای آن پرداختــه و بعضــی دیگــر بــه نقــش 
ــه  ــدید آن توج ــترش و تش ــاد، گس ــر در ایج ــل موث و عوام
ــی  ــراردادن تعریف ــا ق ــا مبن ــاه، ب ــتار کوت ــن نوش ــد. ای نموده ان
عــام از انــزوای اجتماعــی، در صــدد توصیــف چرایــِی جدایــی 
روشــنفکران )به عنــوان نخبــگان اجتماعــی و سیاســی( از 
جامعــه ایرانــی اســت. الزم بــه توضیــح اســت از آن جــا کــه 
ایــن متــن تنهــا نخبــگان سیاســی و اجتماعــی را در نظــر دارد 
ــد. ــه کار رفته ان ــا ب ــک معن ــا تســامح در ی ــوم، ب ــن دو مفه ای

»نخبــه« در هــر جامعــه ای وجــود دارد. کســانی کــه از نظــر 
ــل،  ــدرت تحلی ــی، ق ــرۀ هوش ــمانی، به ــوای جس ــتعداد، ق اس
جــرات ورزِی اجتماعــی و مــوارد دیگــر ســرآمدِ  جامعــۀ خــود 
ــه ای  ــر جامع ــه در ه ــه این ک ــه ب ــد. باتوج ــاب می آین به حس
کدامیــک از ارزش هــای محــوری مــورد توجــه اکثریــت 
ــه  ــاوت باشــد. ب ــد متف ــه می توان ــف نخب ــه باشــد، تعری جامع
عنــوان نمونــه معیــار نخبگــی در یــک جامعــه ممکــن اســت 
ــی، منصــب سیاســی  ــوذ اجتماع ــروت، شــهرت، نف ــی، ث زیبای
ــوم  ــارۀ مفه ــر درب ــاق نظ ــدم اتف ــم ع ــی رغ ــد. عل و... باش
ــه  ــی ک ــی و اجتماع ــگان سیاس ــای آن، نخب ــی و معیاره نخبگ
ــود،  ــاد می ش ــا ی ــنفکر از آن ه ــوان روش ــت عن ــوال تح معم
می باشــد.  روشــن تری  ســنجش  شــاقول  و  معیــار  دارای 
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شورای نگهبان الیحه الحاق ایران به CFT را رد کرد

ســخنگوی شــورای نگهبــان از رد الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم 
)CFT( و اعــاده آن بــه مجلــس خبــر داد.

عباســعلی کدخدایــی در توییتــر نوشــت: شــورای نگهبــان الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا 
تامیــن مالــی تروریســم )CFT( را در جلســات متعــدد خــود مــورد بررســی قــرار داد و واجــد ایــرادات و ابهاماتــی دانســت. ایــن نظــر 
شــامل مــوارد خــاف شــرع، خــاف قانــون اساســی و ابهــام، در موعــد مقــرر بــرای مجلــس شــورای اســامی ارســال شــده اســت.

شورای نگهبان حدود ۲۰ مورد ایراد به این الیحه وارد نموده است.
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ایران و عمان در فرآیند معامله قرن

نیــز سرنوشــتی بهتــر از نجفــی نداشــت و بــه نظــر می رســد بــا 
تصویــب قانــون منــع بــه کارگیــری بازنشســتگان بایســتی پــس 
از تاریــخ ۲4 آبــان از شــهرداری تهــران بــرود و احتمــاال تــاش  
نماینــدگان اصاح طلــب مجلــس جهــت ابقــای او در ســاختمان 
بهشــت فرجامــی نخواهــد داشــت. با توجــه بــه اتفاقــات رخ داده، 
ــار  ــرای ب ــی تهــران بایســتی ب ــب فعل شــورای شــهر اصاح طل
ســوم دســت بــه انتخــاب شــهردار پایتخــت بزنــد. رونــدی کــه 
بــا توجــه بــه اســامی معرفی شــده چنــدان امید بخــش نیســت و 
خبــر از ناکامــی دیگــر می دهــد. آن طــور کــه بــه نظــر می رســد 
سرنوشــت نجفــی و تجربــه دوران افشــانی، روند انتخاب شــهردار 
را تغییــر نــداده اســت. بــا نگاهــی بــه اســامی اعامــی بــا نام هایی 
چــون ربیعــی، آخونــدی، ابتــکار، اردکانیــان و مــوالوردی روبــه رو 
ــد و  ــت حضــور دارن ــون در دول ــا اکن ــه ی ــرادی ک می شــویم؛ اف
ــد.  ــار رفته ان ــه کن ــتیضاح از کابین ــا اس ــا به واســطه فشــارها ی ی
پرسشــی کــه اکنــون بــه ذهــن متبــادر می گــردد ایــن اســت که 
آیــا تفاوتــی میــان آخونــدی، ربیعــی و ابتــکار بــا نجفی و افشــانی 
ــه  ــوان ب ــر می ت ــای اخی ــود تجربه ه ــا وج ــا ب ــود دارد؟ آی وج
مدیریــت افــرادی نظیــر آخونــدی و ربیعــی و مــوالوردی، حداقل 

ایــن اســاس ترامــپ و گــروه سیاســی اش به دنبــال ایجــاد مانع در 
مقابــل ایــن حــوزه نفــوذ ایــران برآمدنــد. اگرچــه تحلیل گــران در 
زمــان تبلیغــات انتخاباتی این ســخنان ترامــپ را برای جلــب آراء 
البــی اســرائیلی تلقــی می کردنــد، امــا بــاروی کار آمــدن ترامــپ، 
او تمــام ســخنان انتخاباتــی خــود را گام بــه گام اجرایــی می کنــد؛ 

ازجملــه مواجهــه با ایــران.
معاملــه قــرن، طــرح واره ای اســت کــه بــا ایفای نقــش کشــورهای 
حــوزه جنوبــی خلیج فــارس بــه اجــرا درخواهــد آمــد. در 
ــرائیلی ها  ــطینی و اس ــای فلس ــان عرب ه ــح می ــای صل طرح ه
همــواره بــه نقــش کشــورهایی چــون مصــر تاکیــد می شــد. در 
ــل  ــه دلی ــه مصــر ب ــود ک ــن ب ــی ای ــه اساس ــا نکت ــن طرح ه ای
نفــوذ سیاســی در میــان رهبــران فلســطینی گام هــای مثبتــی را 
برمی داشــت. در مقابــل، فلســطینیان اگرچــه بــه رهبری سیاســی 
مصریــان توجــه می کردنــد امــا بــه دلیــل وابســتگی اقتصــادی به 
کشــور هایی غیــر از کشــور مصــر، طرح هــا بــا شکســت روبــه رو 
ــای  ــت طرح ه ــدم موافق ــا ع ــود را ب ــچ گاه خ ــرا هی ــد؛ زی می ش
مصــری در فشــار اقتصــادی نمی دیدنــد. ایــن امــر بعــد از انقاب 
بهــار عربــی در مصــر تشــدید شــد. مصــر از چرخه تأثیرگــذاری 
بــه سیاســت منطقــه خــارج شــده و جــای خــود را بــه کشــور 
عربســتان داده اســت. ایــن نوبــت تأثیرگــذاری بــا روی کار آمدن 
ــاری و  ــرش تج ــرا نگ ــد؛ زی ــفید تشــدید ش ــپ در کاخ س ترام
اقتصادمحــور ترامــپ، اولویت بخشــی بــه کشــورهای قدرتمنــد 
اقتصــادی در معــادالت سیاســت بین الملــل را مــورد توجــه قــرار 
داده اســت. عربســتان در یــک دهــه اخیــر بــا تغییــر سیاســت 
خارجــی خــود، بــه دنبــال ایفــای نقــش مؤثــر در منطقــه اســت 
چــرا کــه با مشــاهده حــوزه نفــوذ ایــران در کشــورهای مســلمان، 
ــن  ــه آگاه شــده اســت. ای ــوذ در منطق ــه کوتاهــی خــود در نف ب
سیاســت در زمــان ملــک عبــداهلل پادشــاه ســابق عربســتان کلید 
ــارس،  ــوزه خلیج ف ــورهای ح ــورای کش ــه در ش ــورد؛ آن گاه  ک خ
طــرح عبــور از شــورا بــه ســمت ائتــاف را مطــرح ســاخت و اوج 
آن در ایــن طــرح واره، در زمــان حاکمیت جدید عربســتان و عصر 

مدیریــت محمــد بــن ســلمان بیشــتر می شــود. 
ــی  ــیار مهم ــی بس ــای سیاس ــن دوران نقش ه ــتان در ای عربس
در هدایــت و رهبــری کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج و دیگــر 
کشــورهای عربــی ایفــا کــرده اســت؛ حمایــت از پادشــاه بحریــن 
و ســرکوب مخالفــان، جنــگ یمــن و حمایــت از حکومت منتخب 

فراکســیون امیــد در مجلــس شــورای اســامی، جایــگاه شــورای 
شــهر و شــهرداری تهــران از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت؛ 
چــرا کــه اکثریــت اعضــای شــورا ذیــل تفکــر اصاح طلبــی قــرار 
داشــته و در صــورت ناکامــی در شــهرداری تهــران، توفیق چندانی 
بــرای پیــروزی در انتخابات هــای آتــی نخواهند داشــت. از ســوی 
دیگــر حــوزه عمــل گســترده شــهرداری تهــران و میــزان بودجــه 
ــری در ســطح ریاســت  ــه قــدری اســت کــه مدی ــن نهــاد ب ای
جمهــوری پــرورش بدهــد. بــا ایــن وجــود علــت تمایــل اعضــای 
شــورای شــهر بــه تکنوکرات هــای ســال خورده هم چنــان محــل 
پرســش اســت؛ بــه ویــژه کــه کارنامــه آن هــا در دولــت روحانــی 

گویــای عملکــرد آن هــا نیــز می باشــد. 
در یــک کام بایــد توجــه داشــت کــه انتخــاب شــهردار تهــران 
در ۲4 آبــان حســاس تر و مهم تــر از انتخاب هــای پیشــین 
اســت و حتــی می تــوان سرنوشــت یــک جریــان سیاســی بــزرگ 
کشــور را بــه آن گــره زد. اگــر شــورای شــهر تهــران رویکــردی 
مشــابه گذشــته خویــش اتخــاذ کنــد و تنهــا با اســتفاده از اســامی 
ــت دادن  ــبب از دس ــار، س ــت فش ــوان و تح ــی کم ت ــزرگ ول ب
اقبــال عمومــی جریــان اصاحــات می شــود. امــا بــا یــک گزینش 
ــا  ــد ب ــدن اعتمــاد عمومــی می توان ــر بازگردان مناســب عــاوه ب
معرفــی یــک چهــره جدیــد بــه عرصــه مدیریــت کان کشــور 
و شکســتن حلقــه نفوذناپذیــر مســئوالن کان جمهوری اســامی، 
بارقــه امیــدی بــرای خــروج کشــور از بن بســت سیاســی 
کنونــی باشــد. از ســویی بــا معرفــی چهــره ای جدیــد در حــد و 
انــدازه مدیریــت کان کشــور کــه همراهــی تمامــی جریان هــای 
اصاح طلــب را دارا باشــد، جریــان اصاح طلبــی چنــدان 
نیــازی بــه ائتــاف مجــدد و یاری جســتن از نیروهــای اعتدالــی 
و محافظــه کار نظیــر علــی الریجانی بــرای انتخابات آتی ریاســت 
جمهــوری نخواهد داشــت. با مــرور رویدادهای سیاســی کشــور از 
انتخابات ریاســت جمهــوری ســال 9۲ تاکنــون، می تــوان دریافت 
کــه اصاح طلبــان از ائتــاف بــا جریــان اعتدالــی نــه تنها ســودی 
ــه  ــد بلکــه همــواره خســاراتی را متحمــل شــده اند. تجرب نبرده ان
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه 
اصاح طلبــان بــرای بقا در ســپهر سیاســی کشــور، نیازمنــد اتکای 

ــد داشــت. ــه خــود و پوســت اندازی خواهن ب

عمیق تــر از مناســبات عربــی ایــن کشــور اســت. عربســتان بــا 
ــای  ــان را در تصمیم ه ــی، آن ــه دول عرب ــی ب ــای نقش های اعط
خــود شــریک ســاخته اســت. در جنــگ یمــن و ســرکوب در 
ــتان  ــتوار عربس ــراه اس ــی هم ــده عرب ــارات متح ــن، ام بحری
بوده اســت. در معاملــه قــرن ایــن عمــان اســت کــه ایــن نقــش 
را ایفــاء می کنــد. تقســیم نقش هــا، تــوان آســیب پذیری 
عربســتان را کاهــش می دهــد. نکتــه حائــز اهمیتــی که دســتگاه 
دیپلماســی ایرانــی بایــد بدانــد ایــن اســت که امــروز عربســتان 
و ســایر کشــورهای عربــی از سیاســت های ایدئولوژیــک عبــور 
کرده انــد و سیاســت های مبتنــی بــر منافــع واقع گرایانــه خــود 
را پیش گرفته انــد. به خصــوص کــه ایــن کشــورها تــوان 
ــا  ــد، ب ــارج را دارن ــی از داخــل و خ آســیب پذیری بســیار باالی
بــازی بــا کارت هــای آمریــکا، بقــا و حمایــت آمریــکا را بــا خود 
خواهنــد داشــت. مثــا در جریان قتــل جمال خاشــقچی حمایت 
ــی  ــپ را در موضــع تناقض گوی دست بســته از عربســتان، ترام
قــرار داد. از منظــر دیگــر وزارت خارجــه ایــران بایــد بدانــد کــه 
ــی  ــدرت نظام ــرس از ق ــه ت ــش از آن ک ــی بی ــای عرب دولت ه
ایــران داشــته باشــند؛ از قــدرت نفــوذ ایدئولوژیــک ایــران واهمه 
دارنــد. ایــن تــرس ســبب شــده کــه بــه  مــوازات نفــوذ ایــران 
ــادی  ــدرت اقتص ــا ق ــتان ب ــان، عربس ــن جه ــای ای ــر ج در ه
خــود در آن جــا بــا حداکثــر تــوان حضــور به هــم رســاند. اگــر 
ایــران بــه روســیه نزدیــک می شــود، عربســتان بــا طرح هــای 
اقتصــادی بزرگ روســیه را شــریک اقتصــادی خود کرده اســت. 
ایــن شــراکت روابــط ایــران و روســیه را شــکننده می کنــد و در 

مــوارد بســیاری هــم از بیــن رفتــن آن را مشــاهده کردیــم.
حــال ایــران بــا دعــوت از معــاون نخســت وزیر عمــان بــه تهــران 
درصــدد جلوگیــری از توســعه حــوزه نفــوذ اســرائیل در منطقــه 
ــن  ــا افشــای ای ــه ب ــل از این ک ــده اســت غاف ــارس برآم خلیج ف
ــارس  ــا ســران اســرائیل، حــوزه خلیج ف ــات عربســتانی ها ب ماق
حــوزه نفــوذ اســرائیل شــده بود و دســتگاه دیپلماســی مــا در زمان 
علنــی شــدن، درصــدد مقابله بــا آن برآمده  اســت. تغییــر موضع 
ــتان و  ــوص عربس ــی به خص ــای عرب ــت های دولت ه در سیاس
گرایــش بــه ســمت طــرح معامله قــرن را میــز کشــورهای عربی 
ــا ضعــف دســتگاه در  ــی می کــرد ام در وزارت خارجــه پیش بین
تحلیــل واقعیت هــا و تمرکــز بــر گســترش روابــط با اروپــا، منطقه 

و حــوزه نفــوذ چــون عمــان را هــم از دســت دادیــم.  

علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد 95

محمد عثمانی
دکتری علوم سیاسی96

شــهرداری تهــران بــا توجــه بــه مدیریــت 14 ســاله نیروهــای 
ــی  ــاف در کارزار انتخابات ــر قالیب ــور محمدباق ــرا و حض اصول گ
پیــش از انتخابــات اردیبهشــت ماه ســال 96 بــرای اصاح طلبان 
اهمیتــی دوچنــدان یافــت. از آن ســو زمزمه هــای حاکی از فســاد 
در شــهرداری، افشــاگری های متعــدد از ســوی روزنامه نــگاران و 
برخــی از اعضــای شــورای چهــارم، عملکــرد مدیــران و منتخبان 
جدیــد ســاختمان بهشــت را بیــش از پیــش زیــر ذره بیــن بــرد. 
بــه همیــن خاطــر شــورای پنجــم در همــان گام نخســت -کــه 
انتخــاب شــهردار بــود- بــا مشــقت های فراوانــی رو بــه رو شــد. 
بــه هــر حــال پــس از فــراز و نشــیب فــراوان، محمدعلــی نجفی 
کــه از حضــور در کابینــه اول دولــت روحانــی بــاز مانــده بــود، به 
عنــوان شــهردار جدیــد تهــران انتخــاب شــد. محمد علــی نجفی 
کــه بــا وعــده شفاف ســازی عملکــرد شــهرداری در وهلــه اول 
انتخــاب مناســبی بــه نظــر می رســید، از همــان بــدو ورود بــه 
ــابقه و بســیاری  ــازی های بی س ــا حاشیه س ــران ب ــهرداری ته ش
ــن فشــار ها، مســائل  ــل ای ــن عام مواجــه شــد. شــاید مهم تری
ــن  ــال 88 و هم چنی ــات س ــس از انتخاب ــوادث پ ــا ح ــط ب مرتب
ســخنانی کــه نجفــی در جلســه رای اعتمــاد خــود در مجلــس 
شــورای اســامی بیــان کــرد، بــود. ایــن فشــار ها از همــان ابتــدا 
ــس از  ــود و پ ــهود ب ــز مش ــم او نی ــگام حک ــاغ دیر هن و در اب
تاش هــای نجفــی بــرای افشاســازی و مبــارزه با فســاد، فشــارها 
بــرای کناره گیــری او از شــهرداری نیــز بــه مراتــب بیشــتر شــد. 
ایــن اقدامــات پــس از مراســمی کــه بــه مناســبت روز زن در 
بــرج میــاد برگــزار شــد تــا انــدازه ای افزایــش یافت کــه نجفی 
ناگزیــر بــه اســتعفا از شــهرداری شــد. شــورای شــهر تهــران نیز 
ــس از  ــی مخالفــت می کــرد پ ــا اســتعفای نجف ــدا ب کــه در ابت
ســخنان دادســتان کل کشــور اســتعفای وی را پذیرفــت. پــس 
از پذیــرش اســتعفای نجفــی، شــورای شــهر تهــران، بــه دنبــال 
یافتــن جانشــین او برآمد و در نهایت در اردیبهشــت ماه  امســال، 
ــورای  ــت اعضــای ش ــا رای اکثری ــی افشــانی ب ــید محمد عل س
شــهر تهــران بــه عنــوان جانشــین نجفــی برگزیده شــد. افشــانی 

طــرح واره معاملــه قــرن در منطقــه خاورمیانــه بــا انتقال ســفارت 
آمریــکا بــه بیت المقــدس آغــاز شــد. طرحــی کــه در آن دولــت 
اســرائیل به عنــوان امــری مســلم در خاورمیانه تثبیت و شناســایی 
می شــود. در ایــن طــرح فلســطینی ها بــه جــرم حمایــت دولــت 
ایــران از حمــاس، تمــام حقوق مطــرح و مصــوب در قطعنامه های 
ــا  ــچ گاه اســرائیل ب ــا هی ــد ت ــل را از دســت می دهن ســازمان مل
خطــر نابــودی از ســوی مؤلفه هــای نفــوذ ایــران مواجــه نشــود. 
در حقیقــت طرحــی بــر بنیــاد ایران-هراســی شــدید برنامه ریزی 
ــه  ــل نشــریه، ب  شــده اســت. در نوشــتار پیشــین در شــماره قب
ــران پرداختــم. در آن  ــا ای تحلیــل چرایــی ضدیــت عربســتان ب
نوشــتار اظهــار داشــتم که ریشــه این دشــمنی، در احســاس خطر 
از حــوزه نفــوذ راهبــردی و قــدرت نظامــی ایــران نهفتــه اســت. 
ــدام  ــه ســمت اق ــکا ب ــا آمری ــه ب ــط خصمان ــران در رواب ــر ای اگ
نظامــی گرایــش پیــدا کنــد، ضربه هــای بزرگــی را بــه منافــع و 
ــکا در منطقــه خواهــد زد. بی شــک  حامیــان سیاســت های آمری
نخســتین ضربه هــا را اســرائیل و عربســتان )بــه عنــوان شــریک 
بــزرگ اقتصــادی آمریــکا در منطقــه( خواهنــد خــورد. ایــن امــر 
ــتان  ــت عربس ــد دول ــب ش ــران، موج ــوی ای ــز از س هراس انگی
را کــه هیــچ گاه روابــط سیاســی بــا اســرائیل نداشــته اســت وارد 
ــد. در عصــر محمد بن ســلمان  ــت اســرائیل کن ــا دول اتحــادی ب
جــوان و ســکوالر، سیاســتی بر مبنای دشــمِن دشــمِن تو، دوســت 

تــو اســت، بــا اســرائیل رابطــه نزدیکــی پیــدا کــرد.
ایــن  یــک روی ســکه سیاســت در منطقــه خاورمیانــه اســت. در 
آن ســوی ســکه، دشــمنی غــرب بــا ایــران اســت کــه در عصــر 
ــپ در  ــت. ترام ــود رسیده اس ــه اوج خ ــپ ب ــت های ترام سیاس
دوران تبلیغــات انتخاباتــی خــود از خــروج از برجــام و مقابلــه بــا 
ــران در دوران  ــه ای ــار  داشــت ک ــت. او اظه ــران ســخن می گف ای
اوبامــا قــدرت بســیاری پیــدا کــرده و ایــن امــر ناشــی از ضعــف 
سیاســت های اوبامــا بــوده اســت؛ زیــرا هــر جا کــه آمریــکا از آن 
خــارج  شــده، ایــران در آن نفــوذ کــرده اســت. اگــر کشــورهای 
عربــی بــا قــدرت نظامی کــه آمریکا بــه آن هــا ارزانی داده اســت، 
در یمــن می جنگنــد، ایــران بــا نفــوذ مــادی، نظامــی و ایدئولوژیک 
خــود در خاورمیانــه بــه قــدرت بــزرگ تبدیــل  شــده اســت. بــر 

تــا پایــان دوره پنجــم شــورای شــهر امیــدوار بــود؟ از ســوی دیگر 
برخــی از گزینه هــای پیشــنهادی نیــز ســابقه مطــرح شــدن بــه 
ــا  ــته و ب ــین را داش ــورا در دو دوره پیش ــای ش ــوان گزینه ه عن
توجــه بــه ســوابق و برنامه هایــی کــه داشــته اند، چنــدان گزینــه 
مهمــی تلقــی نمی شــوند و بیشــتر بــر اســاس فعــل و انفعــاالت 
سیاســی در لیســت نامزد هــای تصــدی پســت شــهردار تهــران 
قــرار گرفته انــد. بــا در نظــر گرفتــن فضــای فعلــی کشــور و بــه 
خطــر افتــادن پایــگاه اجتماعــی اصاح طلبــان، انتخابــی مشــابه 
دو انتخــاب قبلــی نــه تنهــا وضــع فعلــی را حفــظ نخواهــد کــرد 
بلکــه بــا اســامی مطــرح شــده و اتفاقــات گذشــته، اصاح طلبــان 
بیــش از پیــش در معــرض خطــر از دســت دادن پایــگاه اجتماعی 
ــر مســائل  ــد. نکتــه دیگــری کــه عــاوه ب ــرار می گیرن خــود ق
مرتبــط بــا فشــارهای سیاســی بــر شــهردار آتــی تهران بایســتی 
مدنظــر داشــت، نحــوه مدیریــت وی اســت. در هــر حــال نبایــد 
از اهمیــت راهبــردی شــهرداری تهــران در انتخابات هــای آتــی 
ــیعی  ــف وس ــدی طی ــه ناامی ــه ب ــون باتوج ــید. اکن ــم  پوش چش
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــان، ب ــع آن اصاح طلب ــه تب ــه و ب از جامع
ــوب  ــدان مطل ــرد نه چن ــن عملک ــی و هم چنی ــان روحان حامی

و.... همــه ایــن مســائل داللــت بــر تغییــر نقش آفرینی عربســتان 
می کنــد. ایــن تغییــر نیــز تحــت تأثیــر گســترش حــوزه نفــوذ 
ــه،  ــه خاورمیان ــع منطق ــروز به واق ــرد. ام ــورت می گی ــران ص ای
درگیــر جنــگ ســردی میــان عربســتان و ایــران برای گســترش 
حــوزه نفــوذ و عمــق اســتراتژیک اســت. اختــاف عربســتان بــا 
کشــور قطــر را بایــد در چارچــوب ایــن طــرح واره خوانــش کــرد. 
ترامــپ نیــز حمایــت بســیاری را از عربســتان انجــام می دهــد تــا 
بــا نقش آفرینــی بــن ســلمان اهــداف خــود را در منطقــه محقــق 

ســازد.
در طــرح معاملــه قــرن، نیروهــای فلســطینی وابســتگی بســیاری 
از لحــاظ اقتصــادی بــه عربســتان دارنــد. ایــن وابســتگی شــامل 
ــدد  ــپ درص ــود. ترام ــطینی می ش ــون فلس ــای گوناگ طیف ه
ــوزه  ــورهای ح ــی کش ــای مال ــع حمایت ه ــا قط ــه ب ــت ک اس
خلیج فــارس از فلســطینیان، آن را وادار بــه صلــح تحــت  فشــار 
کننــد. در ایــن صلــح، دولــت اســرائیل بــه پایتختــی بیت المقدس 
و بــا دولتــی شناســایی  شــده از ســوی اکثریــت کشــورهای عربی 
ــی در  ــا دولت ــز ب ــطینیان نی ــل فلس ــود. در مقاب ــت می ش تثبی
عرصــه ســرزمینی محــدود و محاط و وابســته به اســرائیل شــکل 
می دهنــد. در مقابــل اســرائیل در مقــام کشــور دوســت، منافــع 
دولت هــای عربــی را بــه رســمیت خواهــد شــناخت و درصــدد 
تهدیــد منافــع دول عربــی برنخواهد آمــد. این نقش را عربســتان 
ــه دلیــل  ــام اول ب ــه اســت؛ در مق ــد دلیــل برعهده گرفت ــه چن ب
نفــوذ اقتصــادی در میــان فلســطینیان، در مقــام دوم در راســتای 
مقابلــه بــا حــوزه نفــوذ ایــران و در مقــام ســوم تبدیــل  شــدن بــه 
قــدرت نظامــی و اقتصــادی بــا حمایت آمریــکا در منطقه اســت. 
در حقیقــت دولــت عــراق شــیعی کــه روابــط دوســتانه و عمیــق 
بــا ایــران دارد، قبــل از انتخابــات مجلــس، مقتــدا صــدر، روحانــی 
سیاســی بانفــوذ عراقــی، بــه عربســتان ســفر می کنــد و بــا محمد 
بــن ســلمان دیــدار می کنــد. در ایــن ســفر، عــراق در میــان دو راه 
ایدئولوژیــک و بقــا بــا ایــران یــا واقع گرایــی و بقــا در دامــان عربی 
و حمایت هــای اقتصــادی و جهانــی مخیر می شــود. ازایــن رو تغییر 
نوبــت موضــع دولــت عــراق در همراهــی بــا تحریــم ایــران و یــا 
سیاســت کاهــش نفــوذ ایــران در عــراق در دولــت جدیــد عــراق 

را بازخوانــی کــرد.
در ایــن میــان دولــت عمــان روابــط راهبــردی عمیقــی بــا ایــران 
ــط  ــن رواب ــم ای ــر کنی ــر فک ــود اگ ــد ب ــتباه خواه ــا اش دارد. ام



انتصاب دکتر روح اهلل اسالمی به سمت رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتــر محمــد کافــی، رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد در حکمــی دکتــر روح اهلل اســامی اســتادیار دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی 
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــزی فرهنگی-اجتماع ــات و برنامه ری ــروه مطالع ــس گ ــمت رئی ــه س ــال ب ــدت دو س ــه م ــگاه را ب دانش
منصــوب کــرد. در حکــم دکتــر کافــی آمــده اســت: بنــا بــه پیشــنهاد معاونــت محتــرم فرهنگــی، اجتماعــی و دانشــجویی دانشــگاه و 
بــا توجــه بــه تجــارب و شایســتگی های جنابعالــی به موجــب ایــن حکــم بــا حفــظ وظایــف آموزشــی و پژوهشــی بــه مــدت دو ســال 
به عنــوان رئیــس گــروه مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه منصــوب می شــوید. امیــدوارم بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب 
در ارتقــاء اثربخشــی فعالیت هــای فرهنگــی، تربیتــی، اجتماعــی و سیاســی دانشــگاه به ویــژه در جهــت گســترش و تعمیــق ارزش هــای 

اســامی، ملــی و انقابــی موفــق و مؤیــد باشــید.
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سیاست پا در کفش موزه می کند
کنتــرل آینــده در گــرو کنتــرل گذشــته اســت و اگــر بتوانیــد 
زمــان حــال را کنتــرل کنیــد، گذشــته را هــم کنتــرل کرده ایــد. 
ایــن امــر نشــانگر مســاله خطرناکــی در زمــان مــا و در نظام های 
شــبیه بــه مــا یعنــی نیمه دموکراســی نیمه اقتدارگراســت. 
ــاط  ــوزه ارتب ــا م ــاب ب ــس از انق ــا پ ــام م ــد نظ به نظــر می آی
خوبــی پیــدا نمی کنــد و دلیــل آن را بایــد در کارویژه هــای ایــن 
نظــام سیاســی جســتجو کــرد. در تعریــف مــوزه آمــده اســت 
کــه مــوزه میــراث انســانی را گــردآوری و نگهــداری می کنــد، 
ــب  ــا مخاط ــن موزه ه ــد. همچنی ــوزش می ده ــش و آم نمای
ــد و  ــف می کنن ــن را کش ــتعدادهای نوی ــد، اس ــذب می کنن ج
ــه  ــم ب ــن مفاهی ــد. ای ــه و گفت وگــو می پردازن ــادل تجرب ــه تب ب
خــودی خــود خنثــی هســتند. امــا آیــا موزه هــای نظــام توتالیتر، 
دموکراتیــک و اقتدارگــرا ایــن اقدامــات را بــدون هیچ معنــای از 
ــه ای خوانــدم کــه  پیــش تعیین شــده ای انجــام می دهنــد؟ مقال
در آن بــه کارویژه هــای مــوزه اشــاره شــده بــود کــه عبارتنــد 
از آموزشــی، هنــری، فرهنگــی، تفریحــی، سیاســی و اجتماعــی. 
در کارویــژه سیاســی مــوزه بــه پنــچ نکتــه رســیدم؛ خشــونت را 
ــد،  ــف فضــای سیاســی کمــک می کن ــه تلطی ــد، ب ــی می کن نف
افــراد را بــا مذاهــب آشــنا می کنــد، آن هــا را بــا ملیت هــا َآشــنا 
ــر  ــد. از نظ ــا می انجام ــرد دولت ه ــر رویک ــه تغیی ــد و ب می کن
مــن دیگــر کارویــژه مــوزه ایــن اســت کــه مــا بــا آن فراموشــی 
گذشــته را زوال می دهیــم و گذشــته را بازتولیــد می کنیــم. 
امــا ایــن بازتولیــد گذشــته توســط نظام هــای متفــاوت چطــور 
و بــا چــه رویــه ای انجــام می شــود؟ در همیــن مــوزه دانشــگاه 
فردوســی اســنادی هســت کــه اگــر بخواهیــم آن هــا را بازتولیــد 
ــرا؟ در  ــا چ ــت ام ــامی نیس ــوری اس ــوب جمه ــم، مطل کنی
موزه هــا اتفاقــی کــه می افتــد ایــن اســت کــه بــا دیــدن یــک 
ســند یــا امضــا مفاهیمــی مقابــل چشــم مــا تصویــر می شــود. 
ــوان  ــژه دیگــری تحــت عن ــوزه کاروی ــت م ــوان گف ــس می ت پ
فریــز کــردن واقعیــت و تصویرکــردن آن دارد. البتــه این عبارت 

سیاســی بــه خطــا رفته ایــم. در علــوم انســانی هنــگام مواجهــه 
بــا مســئله ای ســه رویکــرد می توانیــم داشــته باشــیم: رویکــرد 
پوزیتویســتی )اثبات گــرا(، رویکــرد انتقــادی و رویکرد تفســیرگرا. 
مــوزه بــا کــدام رویکــرد تطابــق دارد؟ موزه بــه دلیل گــردآوری 
اشــیا کامــا اثبات گــرا اســت امــا آیــا در کنــار هــم قــرار گرفتن 
اشــیا هــم اثبات گراســت؟ بــه نظــر مــن نیســت؛ امــا چــرا؟ مــا 
نظــام توتالیتــری داریــم مثــل شــوروی کــه یکــی از بزرگ تریــن 
ــاژ« را  ــا »آرمیت ــاژ« ی ــم »هرمیت ــه اس ــا ب ــن موزه ه و حجیم تری
ــز  ــه چی ــوید هم ــی وارد آن می ش ــن پترزبورگ دارد. وقت در س
مشــاهده می شــود. امــا مــن ندیــدم در آن صحبتــی از مارکــس 
ــد.  ــن مارکسیســم عمــل می کن باشــد و کامــا خــاف دکتری
ــی خــاف  ــوید، مفاهیم ــس می ش ــوور پاری ــوزه ل ــی وارد م وقت
ــای  ــا از دکترین ه ــا موزه ه ــن آی ــد. بنابرای ــم می بینی کاپیتالیس
سیاســی موجــود پیــروی می کننــد یــا خیــر و یــا اصــا خــاف 
ــرا  ــیا اثبات گ ــش اش ــکل چین ــاظ ش ــوزه از لح ــت؟ م آن هاس
اســت امــا از لحــاظ بازتولیــد مفاهیم کامــا تفسیرگراســت. حال 
ــود  ــه می ش ــا، ن ــرای م ــک نیمه اقتدارگ ــام نیمه دموکراتی در نظ
کامــا اثبات گــرا بــود، چــون عــده ای برخــی اشــیا را اصــا قبول 
ندارنــد و نــه می شــود بــه تفســیرگرایی پرداخــت بلکــه بایــد 
کامــا انتقــادی رفتــار کــرد. پیکاســو می گویــد: »به من مــوزه ای 
بدهیــد. مــن آن را پــر می کنــم«. ایــن یعنــی مــوزه را از آن چــه 
خــودش می خواهــد پــر می کنــد. امــا آیــا بیننــده آن چــه کــه 
مــوزه را از آن پــر کردیــم می بینــد یــا خیــر؟ بــه طــور کلــی از 
ایــن مفاهیــم می تــوان نتیجــه گرفت کــه مــوزه در دموکراســی، 
ــداوم آن  ــل ت ــی و دلی ــود آن آگاه ــل وج ــت و دلی اثبات گراس
هشــدار اســت. بــه عقیــده مــن در توتالیتــر، بازســازی مصنــوع 
اســت و دلیــل وجــود آن آگاهــی معطــوف بــه گذشــته و دلیــل 
ــرا رویکــرد  ــداوم آن دوباره ســازی جامعــه اســت و در اقتداگ ت
تفســیرگرایی دارد و دلیــل وجــود آن فریزکــردن واقعیت و دلیل 

تــداوم آن گزینــش رویدادهاســت.
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ــوزه دانشــگاه فردوســی مشــهد در پنجــم  ــزارش: م ــش گ پی
ــا  ــر عبدالرض ــور دکت ــا حض ــال 1397 ب ــاه س ــت م اردیبهش
باقــری )قائــم مقــام وزیــر علــوم(، ســید محمــد بهشــتی )رئیس 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری( و جمعــی از اســاتید 
و چهره هــای مانــدگار دانشــگاه فردوســی بــرای نخســتین بــار 
در میــان دانشــگاه های کشــور افتتــاح شــد. در راســتای افتتــاح 
ایــن مــوزه، نشســت هایی تخصصــی شــکل گرفــت کــه هــدف 
ــم  ــان مــوزه دانشــگاه و مفاهی ــاط می ــی آن هــا، ایجــاد ارتب اصل
متفــاوت از قبیــل فرهنــگ، سیاســت و اجتمــاع و... بــود. اولیــن 
نشســت تخصصــی مــوزه در تاریــخ یکــم آبــان مــاه 1397 بــا 
حضــور دکتــر محســن خلیلــی، عضــو هیئت علمــی گــروه علوم 
سیاســی دانشــگاه فردوســی، برگزار شــد کــه محوریــت موضوع 
آن، چگونگــی پیونــد مــوزه و سیاســت بــود. در ادامــه بــه شــرح 
مختصــری از نشســت تخصصــی دکتــر خلیلــی در ایــن راســتا 

خواهــم پرداخــت.
دکتــر خلیلــی بــرای تشــریح موضــوع ابتــدا اظهــار داشــت کــه 
بــرای عنــوان ایــن برنامــه عبارت »سیاســت پــا در کفــش موزه 
ــد  ــور می توان ــت چط ــا سیاس ــنهاد دادم. ام ــد« را پیش می کن
بــه مــوزه مرتبــط شــود و در آن دخالــت کنــد؟ بــرای پاســخ 
ــم. در  ــه کارویژه هــای نظام هــای سیاســی بپردازی ــد ب ــدا بای ابت
ــک،  ــی دموکراتی ــته  اصل ــه دس ــی، س ــای سیاس ــث نظام ه بح
توتالیتــر و اقتدارگــرا را داشــتیم کــه بــا فروپاشــی شــوروی، نظام 
نیمه دموکراتیــک نیمه اقتدارگــرا نیــز شــکل گرفــت. پــس بایــد 
ــه مــوزه چیســت؟ چنــدی  ــگاه ایــن نظام هــا نســبت ب دیــد ن
پیــش جملــه ای از جــورج اورول خوانــدم کــه می گفــت: »کســی 
کــه گذشــته را کنتــرل کنــد، آینــده را کنتــرل می کنــد و کســی 
کــه حــال را کنتــرل کنــد، گذشــته را کنتــرل می کنــد.« یعنــی 

ســاخته  خــود مــن اســت. نکتــه جالــب دیگــر ایــن اســت کــه 
وقتــی تصویــری از گذشــته می بینیــم، نگاهمــان بــه آینــده زنده 
می شــود پــس کارویــژه دیگــر آن بــه عقیــده مــن زنده کــردن 
نــگاه بــه آینــده اســت. امــا آیــا ایــن ســه نظــام سیاســی اجــازه 
ایــن ســه کار را بــه مــا می دهنــد یــا خیــر؟ بــه طــور کلــی از 
مــوزه بــه عنــوان مفهومــی کهنه گــرا یــاد می شــود امــا در یکــی 
از ایــن ســه نظــام سیاســی, اتفاقــا مــوزه بــرای نــگاه بــه آینــده 
اســت. چنــدی پیــش خوانــدم آقــای اورهــان پاموک، نویســنده 
معــروف اســتانبول، مــوزه ای به نــام »معصومیــت« افتتــاح کرده 
ــوزه  ــه م ــم این ک ــران علی رغ ــم در ای ــان می کن ــت. گم اس
بــرای انــواع اشــیا داریــم، مــوزه ای این گونــه مفهومــی نداشــته 
ــه آن در آن جــا گــردآوری شــود.  ــوط ب ــار مرب باشــیم کــه آث
ایرانی هــا در عصــر معاصــر و در سیاســت خارجــی، همیشــه در 
آخریــن لحظــه بدتریــن تصمیــم را گرفته انــد. منظــور ایرانی هــا 
اســت و نــه جمهــوری اســام و نــه پهلــوی و نــه قاجــار کــه 
اتفاقــا هــر ســه دچــار ایــن تصمیم اشــتباه لحظــه آخری شــدند. 
ــه  ــه ب ــددی را ک ــرات متع ــران و روس، تذک ــای ای در جنگ ه
مــا دادنــد، نفهمیدیــم و در بدتریــن لحظــه بدتریــن تصمیــم را 
ــی  ــا وقت ــرات در 1856 و در 1857 ت ــه  ه ــم. در عهدنام گرفتی
انگلیــس خــاک را تهدیــد نکــرد، تصمیمــی نگرفتیــم و منجر به 
عهدنامــه ای شــد کــه اســتقال افغانســتان از ایــران به رســمیت 
شــناخته شــد. در جنــگ جهانــی اول و دوم، نهضــت ملی شــدن 
صنعــت نفــت، جنــگ ایــران و عــراق و برجــام هــم همیــن کار 
را کردیــم. آیــا مــا می توانیــم مــوزه  »تصمیــم آخریــن لحظــه« 
در ایــران بســازیم تــا آینــدگان عبــرت بگیرنــد و آن را تکــرار 
ــی از  ــد وارد فضای ــد بیایی ــوک می گوی ــان پام ــد؟ اوره نکنن
موزه هــا شــویم کــه سیاســی و دولتــی نیســت و مفاهیــم در آن 
ــا  ــراد در موزه ه ــه و اف ــر جامع ــه تصوی ــد ب ــد. بای حضــور دارن
ــه  ــر ب ــازند. اگ ــا می س ــه دولت ه ــری ک ــه تصوی ــم و ن بپردازی
ــاز هــم در تفســیر نظــام   ــم ب ــر دولــت در مــوزه بپردازی تصوی

رد پای کم رنگ شورای صنفی
اعتراضــات دانشــجویان در دی مــاه ســال گذشــته مشــاهده کرد 
ــات اقتصــادی و  ــرو افزایــش ســطح قیمت هــا، عــدم ثب کــه پی
مســائل معیشــتی اتفــاق افتــاد؛ مســئله ای کــه نمــود عینــی عدم 
شناســایی حــق بــر اعتــراض و تضمینــات مرتبــط بــا آن در ایران 
بــود. دانشــجو بــه عنــوان قشــر آگاه هر جامعــه در صفــوف اولیه 
واکنــش نســبت به تحــوالت اجتماعی، سیاســی و اقتصادی اســت 
و جامعــه از نخبــگان خــود کــه بــا نگاهی تیزبیــن مســائل داخلی 
ــر  ــی مشــروع دارد. در ه ــد، انتظارات ــاره می کنن و خارجــی را نظ
جامعــه ای عــوام مــردم نــگاه خــود را معطــوف بــه واکنش هــای 
ــی  ــا دانشــجویان جزئ قشــر آگاه جامعــه ســاخته اند کــه طبیعت
ــود  ــا وج ــال، و ب ــا این ح ــتند. ب ــوده و هس ــر آگاه ب ــن قش از ای
تصویــب منشــور حقــوق دانشــجویی در دولــت یازدهم باز شــاهد 
ایــن بودیــم کــه اعتراضــات دانشــجویی در ایــن دولــت نیــز بــا 
برخوردهایــی ســخت و کوبنــده مواجه شــدند. این درحالی اســت 
کــه خــود دولــت در مــاده 9 منشــور حقــوق دانشــجویی، حــق بر 
تشــکیل اجتماعــات و تظاهــرات مســالمت آمیز را به عنــوان حقی 
اساســی بــرای دانشــجویان به رســمیت شــناخته و مــورد حمایت 
قــرار داده اســت؛ بــا این حــال واقعیــت امــر بــار دیگــر نشــان از 
ایــن دارد کــه گویــی حاکمیــت قانــون در ایران ســرابی اســت که 

بایــد تــا مدت هــا بــه دنبــال آن دویــد. 
در جریــان اتفاقاتــی کــه بــرای دانشــجویان معتــرض به مســائل 
معیشــتی پیــش آمــد، عنــوان مجرمانــه اقــدام علیه امنیــت ملی 
بــه چشــم می خــورد؛ جرمــی کــه در اغلــب نظام هــای حقوقــی 
جهــان آســتانه اثبــات بســیار باالیــی دارد و بــه راحتــی نمی تــوان 
آن را بــه هــر معتــرض یــا مخالفی منســوب نمــود. در این راســتا 
بســیاری از دانشــجویان بــا اســتناد بــه همیــن عنــوان مجرمانــه، 
احــکام ســنگینی همچــون حبس هــای طوالنــی مــدت و اخــراج 
از دانشــگاه را از دادگاه گرفتنــد. البتــه اظهارنظــر دقیــق در ایــن 
خصــوص نیازمنــد بررســی شــواهد، مــدارک و ادلــه ای اســت که 
در پرونــده هــر یــک از دانشــجویان بــه ذکــر آن پرداختــه شــده 
ــود دارد  ــت وج ــع مشــروع از دول ــن توق ــال ای ــا این ح اســت؛ ب
کــه راســتای حمایــت از دانشــجویان بازداشــتی و الاقــل ســبک تر 
ــر  ــق ب ــه ح ــرا ک ــردارد؛ چ ــدم ب ــان ق ــازات ایش ــاختن مج س
اعتــراض را نــه تنهــا حقــوق فطــری و طبیعــی بــه انســان اعطــاء 
کــرده اســت؛ بلکــه خــود دولــت نیــز در تدویــن منشــور حقــوق 
دانشــجویی، اجــازه اعتــراض را بــه عنــوان یــک حق اساســی برای 

دانشــجویان مــورد شناســایی قــرار داده اســت.
از طــرف دیگــر، تاریــخ معاصــر نشــان می دهــد که خرد انســانی 
ســازوکارهایی را در جهــت صیانــت از حقــوق اولیــه انســانی ایجاد 
کــرد، که بخشــی از این ســازوکارها خــود را در قالب ســازمان های 

در خصــوص مســئله دانشــجویان بازداشــتی، تنهــا واکنــش قابــل 
ذکــری کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد بیانیــه ای اســت کــه 
ــگاه های  ــوص در دانش ــه خص ــی ب ــوراهای صنف ــی از ش برخ
ــد و  ــادر کردن ــجویان ص ــن دانش ــت از ای ــت، در حمای پایتخ
ــات  ــا موجب ــتند ت ــوم خواس ــئولین وزارت عل ــن آن از مس ضم
وثیقــه و کفالــت مربــوط بــه آزادی دانشــجویان را تامیــن کننــد؛ 
ــن و  ــن اعمــال حداقلی تری ــد بدانیــم کــه ای ــا این حــال بای امــا ب
ــد  ــی می توان ــورای صنف ــه ش ــت ک ــوری اس ــطحی ترین ام س
انجــام دهــد. آن چــه بیشــتر موجــب نگرانــی و تاســف را فراهــم 
می ســازد، کوتاهــی برخــی از شــوراهای صنفــی هم چــون شــورای 
صنفــی دانشــگاه فردوســی اســت کــه هیــچ واکنشــی نســبت به 
ــش بیانگــر  ــن عــدم واکن دانشــجویان بازداشــتی نداشــتند و ای
فضــای امــن فعالیــت دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی نیســت 
بلکــه نشــان دهنده انفعــال شوراســت. مطالبه گــری دانشــجویی 
ــوص در  ــواره و به خص ــه هم ــهد ک ــون مش ــهری چ در کان ش
ســال های اخیــر بــا مــوارد مختلفــی از نقــض حقــوق شــهروندی، 
دانشــجویی و بــه طــور کلــی بشــری روبــه رو بــوده اســت، یکــی 
ــه  ــه ســمت جامع ــرای حرکــت ب از پیش شــرط های اساســی ب
مدنــی اســت؛ لــذا توقــع از شــورای صنفــی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد ایــن اســت کــه در کنــار پیگیــری مطالبــات ابتدایی تــر، 
نگاهــی انتقــادی و هوشــمندانه بــه مــوارد نقــض حقــوق مرتبــط 
بــا معیشــت دانشــجویان داشــته باشــد؛ تا بتــوان حاکمیــت قانون 
و توجــه بــه حقــوق بشــر، حــق بــر مخالفــت و حــق بــر شــنیده 
شــدن را در شــهر مشــهد و بعــد از آن در قوانیــن و جامعــه ایران، 
نهادینــه کــرد. پیش شــرط ایــن تحــول نیــز تقویــت خودبــاوری، 
ــرای  ــن تــاش ب ــی الزم و همچنی ــه ظرفیت هــای قانون ــه ب تکی
اصــاح قوانیــن دســت وپا گیــر یــا ایجــاد قوانیــن تــازه اســت که 
در نهایــت می توانــد موانــع موجــود بــر ســر راه عدالــت اجتماعی 

را همــوار ســازد.
در نهایــت، آنچــه اهمیــت دارد، مطالبه گری در خصوص شــنیدن 
صــدای دانشــجو و عــدم انجــام برخوردهــای امنیتــی در دانشــگاه 
اســت کــه بایــد در راس امــور این گونــه از تشــکل ها قــرار بگیــرد 
تــا بتــوان جامعــه مدنــی را در ایــران بــه معنی حقیقــی آن محقق 
ســاخت تــا حقــوق بشــر را نــه بــه عنــوان شــعاری زیبا، بلکــه به 
عنــوان اقتضــاء اصلی زیســت اجتماعی-سیاســی انســان در جهان 
کنونــی مــورد شناســایی قــرار داد و تضمینــات مربــوط بــه آن را 
بــا حداقلــی از اختــاف نظــر سیاســی ایجــاد نمــود؛ واال آنچــه در 
ادامــه نیــز وجــود خواهــد داشــت، صرفــا ردپــای کم رنگی اســت 
کــه بــه جهــت خالــی نبــودن عریضــه، پشــت ســر مطالبــات 

دانشــجویی بــه جــا می مانــد. 
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بشــر بعــد از هــزاران ســال زندگــی در کــره خاکــی، بــا مشــقت 
فــراوان گام در مســیر رشــد فرهنگــی، اجتماعی و شــخصیتی خود 
نهــاد تــا در کنــار توســعه ابــزاری و رفاهــی زندگــی خــود بتوانــد 
تعالــی و شــکوفایی را -کــه همــه فاســفه دینــی و غیردینــی بــه 
عنــوان غایــت زندگــی بــرای وی متصور شــده اند- تجربــه نماید. 
بشــریت گذشــته  دردناکــی را تجربــه کــرد تــا مصــداق »خســر 
الدنیــا و اآلخــره« نــام نگیــرد و تاریــخ تحــول اندیشــه اجتماعــی 
انســان بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه ایــن تحــوالت تــا چــه 
انــدازه بــرای نــوع انســان هزینه بر بوده اســت. شــاید بتــوان عصر 
روشــنگری و نتایــج آن را از مهم تریــن دســتاوردهای غیرابــزاری 
انســان دانســت که منجر بــه آگاهی بســیاری گردیــد و در نتیجه 
آثــار خــود را در قــرن 19 بــه بعــد بــه وضــوح نشــان داد. حقــوق 
بشــر کــه بــه عقیده بســیاری از فاســفه ریشــه در حقــوق فطری 
و طبیعــی بشــری دارد در قــرن بیســتم نمــود خارجی خــود را در 
اســناد حقوقــی گوناگــون و البته جهان شــمول به نمایش گذاشــت. 
امــا از ســد مصلحت اندیشــی سیاســی کــه همــواره مانــع رشــد 
حقیقــی ایــن دســته از حقــوق ذاتــی بشــری بــوده اســت بــه کجا 

می تــوان شــکایت کــرد کــه هیــچ گریــزی از آن نیســت.
همیــن موانــع کــه مختصــر از آن ســخن گفتیــم باعــث شــد تــا 
خــرد بشــری به فکــر ایجــاد ســازوکارها و نهادهایی بیافتــد که از 
کرامــت انســانی در مقابــل قــدرت صیانــت می نمایــد؛ نهادهایــی 
کــه اهــم فعالیــت و توجــه خــود را بــر روی ایجــاد تضمیناتــی 
قــرار دادنــد کــه بــه انحــاء گوناگــون می توانــد موانــع موجــود 
بــر ســر راه تضمیــن حــق را کاهــش دهــد و یــا در برخــی مــوارد 
به طورکلــی برطــرف ســازد. حــق بــر مخالفت، حــق بــر اعتراض 
و حــق بــر تجمعــات مســالمت آمیز از جملــه حقوقی هســتند که 
در راســتای تضمیــن برخــی از حقــوق دیگــر بشــر و بــه خصوص 
کرامــت ذاتــی انســانی مــورد شناســایی قــرار گرفته انــد. مفاهیمی 
کــه متاســفانه در ایران هیــچ گاه فرصــت نهادینه کــردن آن وجود 
نداشــت و یا شــاید حتــی در برخــی موارد ســازمان قــدرت، ترقی 
آن را در مفهومــی کــه در فلســفه غــرب مــورد توجه قــرار گرفته، 
مجــاز نداســت. از همیــن رو چــه در قبــل از انقــاب و چــه حتــی 
در قوانیــن بعــد از انقــاب بارهــا شــاهد ایــن مســئله بودیــم کــه 
برخــی اعتراضــات مردمــی بــا عناویــن مجرمانه ســنگینی روبه رو 
شــدند؛ مســئله ای کــه بــه وضــوح نشــان از فقــدان درکــی جامع 

از حــق بــر اعتــراض در نظــام حقوقــی ایــران دارد. 
ــوان در  ــران را می ت ــن مســئله در ای ــر ای ــای اخی ــی از مثال ه یک

مختلــف متبلــور ســاختند. ایــن ســازمان ها و ارکان شــاید از نظــر 
تعــداد در ایــران کــم نباشــند، امــا از نظــر کارایــی اغلــب کالبــد 
بی جانــی هســتند کــه خــود احتیــاج شــدید بــه مراقبــت دارنــد. 
بــه عنــوان نمونــه در خصــوص دانشــجویان بازداشــتی و مطالبــه 
حقــوق ایشــان، شــورای صنفــی مصداقــی از همیــن کالبد بــی روح 
اســت. شــورایی کــه مطابــق آیین نامــه مرتبــط، به منظــور تقویت 
و مشــارکت دانشــجویان در نظــام تصمیم ســازی، برنامه ریــزی و 
قانون منــد کــردن امــور در دانشــگاه ها ایجــاد شــد؛ ولــی همــواره 
یــا منفعــل ماند و یــا این کــه منفعلــش گذاردند و جلــوی فعالیت 
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــن نی ــد. ای ــگاه گرفتن ــروع آن را در دانش مش
جنبه هــای روبنایــی توجــه بــه حقــوق در ایــران اســت کــه بــدون 
ســاختاربندی مناســب بــه ماننــد بســیاری از ســازمان ها، نهادها و 
قوانیــن دیگــر در کشــور، موجــب تضییع انــرژی و هزینــه گردید. 
شــورای صنفــی نیز بــه مانند بســیاری از تشــکل های دانشــجویی 
دیگــر در دانشــگاه ها، امــروزه صرفــا نقش بســیار حداقلــی را ایفاء 
می کنــد و صرفا به انتشــار بیانیــه در حمایــت از آن یا در مخالفت 
بــا ایــن می پــردازد و کمتریــن میــزان مطالبه گــری را می تــوان در 
آن مشــاهده کــرد. در قضیــه دانشــجویان بازداشــتی مهم تریــن 
نکتــه اعتراضــات و محــور اصلــی تجمعــات مســائل معیشــتی 
بــود کــه بــدون ســازماندهی خاصــی و بــدون نیــت تخریــب و 
عــداوت صــورت گرفــت. ســوال این جاســت کــه شــورای صنفی 
چــه قبــل از اعتراضــات و چــه بعــد از بازداشــت دانشــجویان چه 
اقدامــی در جهــت وظیفــه اصلــی خــود کــه رســیدگی بــه اوضاع 
معیشــتی دانشــجویان و مطالبه گــری در ایــن حــوزه بــوده، انجــام 

داده اســت؟
ســوال اصلــی ایــن اســت آیا حــد نهایی وظیفه شــورای صنفــی در 
دانشــگاه، پیگیری نظافت در خوابگاه و کیفیت غذاســت؟ مشخصا 
چنین برداشــت ســطحی از مســائل صنفی دانشــجویی یا شــوخی 
بــا حقــوق دانشــجو اســت و یــا این کــه صرفــا بدفهمــی اســت. 
مســئله برخــورد امنیتــی بــا دانشــجو نیز بــه طور کاما مســتقیم 
با مســائل معیشــتی دانشــجویان مرتبط اســت و پیوند تنگاتنگی با 
امور صنفی دانشــجویی دارد. ســکون و ســکوت شــورای صنفی در 
رابطــه بــا چنین مســائل مهمی نمی توانــد توجیه منطقی مناســبی 
داشــته باشــد. عــاوه بــر ایــن مســائل بســیار مهــم دیگــری نیــز 
وجــود دارد کــه سرنوشــت دانشــجو بــا آن درهــم تنیــده اســت. 
مطالبــات مربــوط بــه حــوزه کار و اســتخدام و تــاش بــرای رفــع 
ــی و  ــه خصــوص تبعیض هــای تحصیل تبعیض هــای شــغلی و ب
همچنیــن ایســتادگی در قبــال انواع و اقســام ســهمیه های گوناگون 
از جملــه مســائلی اســت کــه شــوراهای صنفــی بایــد به دنبــال به 

نتیجــه رســاندن آن ها باشــند. 



انزواِی اجتماعِی نخبگان
ــواد و ادامه از صفحه 1 ــهروندان و س ــی ش ــات عموم ــش و اطاع ــازل دان ن

ــان مــردم جامعــه  ــع از یارگیــری از می آگاهــی آن هــا مان
ــح  ــور صری ــه و به ط ــی جامع ــت خمودگ ــد. در حقیق می ش
ایرانیــان در آن مقطــع تاریخــی  بی ســوادی گســترده 
ــردم  ــه م ــه ب ــی نومیدان ــنفکران نگاه ــد روش ــبب می ش س
ــی از  ــت از برخ ــت حمای ــا در جه ــند و تنه ــته باش داش
ــیج  ــک و بس ــه تحری ــی ب ــی و اجتماع ــای سیاس جریان ه
آن هــا مبــادرت ورزنــد. خشــت دوم جداافتادگــی نخبــگان 
ــِع  ــه منب ــی ک ــروطه رخ داد، زمان ــان مش ــران در جری ای
ــی  ــادی یعن ــردم ع ــی م ــده زندگ ــش و هدایت کنن معنابخ
ــا روشــنفکران قــرار گرفــت.  روحانیــت در تقابــل جــدی ب
ــگان و جامعــه بیــش از  ــان نخب ــن زمــان شــکاف می در ای
گذشــته عمــق و شــدت یافــت، بــه گونــه ای کــه بســیاری 
ــه اعــام  ــد ک ــت افتاده ان ــن صراف ــه ای ــردازان ب از نظریه پ
کننــد در ایــران نخبــگاِن دنبالــه روی مــردم عــادی هســتند 
و نــه بــر عکــس. بــا حمایــت برخــی از نخبــگان از تمرکــز 
ــی  ــام سیاس ــاش نظ ــوی و ت ــدرت در دوران پهل ــع ق مناب
بــرای محدودیــت روحانیــون و علمــا،  بــه نظــر می رســید 
فاصلــه نخبــگان و مــردم کمتــر شــده اســت، امــا تحــوالت 

ــِر سیاســی و قــدرت حکومــت  بعــدی نشــان داد تنهــا جب
عامــل ایــن پیوســتگی بــوده اســت. نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ 
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی در دوران پهلــوی دوم، نشــان 
ــر احســاس  ــت، ب ــا افزایــش قــدرت دول از آن دارد کــه ب
یــاس، انــزوای اجتماعــی نخبــگان و دوری ذهنــی و عملــِی 

ــزوده شــده اســت. ــه اف ــا از جامع آن ه
ــط  ــض و بس ــود؛ قب ــان نم ــد اذغ ــه بای ــور خاص ــه ط ب
ــی  ــدت، مقطع ــران به ش ــردم در ای ــا م ــگان ب ــاط نخب ارتب
و متعلــق بــه رویدادهــای سیاســِی خــاص بــوده اســت. در 
ایــن میــان هــرگاه قــدرت نظــام سیاســی بیشــتر شــده، بــه 
منظــور تــاش بــرای تمرکــز و اســتفاده از منابــع موجــود 
بــرای دســت یابی بــه اهــداف، اگرچــه از عمــق ایــن فاصلــه 
ــت در  ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــا ای ــته، ام ــکاف کاس و ش
ــری  ــر و فاصله گی ــدی عمیق ت ــاس نومی ــدی احس ادوار بع
نخیــگان از جامعــه بیشــتر باشــد. بــرای پاســخ بــه چرایــی 
ایــن امــر، الزم اســت نگاهــی بازبینانــه بــه دولــت و جامعــه 
ــۀ  ــگان و احال ــزوای نخب ــا ان ــید ب ــود پرس ــت و از خ داش
ــوان  ــه می ت ــادی، چگون ــردم ع ــر دوش م ــان ب ــِف آن وظای

بــه بهبــود شــرایط اُمیــدوار بــود؟

میــان جوامــع گوناگــون ممکــن اســت و ایــن اتفاقــی اســت 
ــاد.  ــگ افت ــی در فرن ــان ایران ــتین محص ــرای نخس ــه ب ک
آن هــا پــس از بازگشــت بــه سرزمین شــان، علی رغــم 
همــه  موانــع و محدودیت هــا همچنــان امیــدوار بــه ایجــاد 
اثرگــذاری و تغییــر وضعیــت بودنــد. بــه نظــر نگارنــده در 
ــا  ــرق ســر ت ــن مقطــع تاریخــی شــعارهایی چــون »از ف ای
ــۀ  ــه نکت ــت، بلک ــم نیس ــا مه ــدن اص ــا« غربی ش ــوک پ ن
قابــل تامــل آن اســت کــه روشــنفکران بــه وجــود پتانســیلِّ 
ــتند و  ــاور داش ــران ب ــاع ای ــود اوض ــت بهب ــر در جه تغیی
ــود.  ــاوت ب ــد متف ــنهاد می کردن ــه پیش ــی ک ــه راه های البت
از آن جــا کــه نخبــگان سیاســی و اجتماعــی در ایــران 
ــی  ــترکات فراوان ــت ها و مش ــد و خواس ــت نبودن یک دس
ــه  ــه ارائ ــی ک ــژه راه کارهای ــتند و به وی ــر نداش ــا یکدیگ ب
می کردنــد در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار داشــت، در نتیجــه 
منازعــه میــان آرا آغــاز شــد و خشــِت اولیــه جداافتادگــی 
نخبــگاِن ایرانــی گذاشــته شــد. ایــن جداافتادگــی دو 
ــورد  ــر در م ــا یکدیگ ــگان ب ــت نخب ــت: نخس ــت داش جه
مفاهیــم، کاربردهــا، تکنیک هــا و نحــوه بیان آن هــا بــا 
یکدیگــر بــه اجمــاع نمی رســیدند و از طــرف دیگــر ســطح 

می دهــد  نشــان   Intellectual مفهــوم  ریشه شناســی 
ــد  ــاق می ش ــانی اط ــه کس ــدا ب ــوم از ابت ــن مفه ــه ای ک
ــد  ــره می گرفتن ــود به ــل خ ــواس، از عق ــای ح ــه ج ــه ب ک
ــه  ــم و تکی ــدرن، اومانیس ــای م ــر دنی ــی آغازگ و به عبارت
انســان بــر عقــل خودبنیــاد بودنــد. عــاوه بــر عنصــر عقــل، 
بــه نظــر می رســد عقــل نقــّاد و عنصــر نقــد اجتماعــی در 
ــنفکر و  ــر روش ــارت بهت ــد. به عب ــتتر باش ــوم مس ــن مفه ای
نخبــه سیاســی و اجتماعــی کســی اســت کــه عقــِل انســانی 
ــِن  ــادر اســت تبیی ــردازد و ق ــد وضــع موجــود می پ ــه نق ب

ــد. ــه کن ــش ارائ ــۀ خوی ــی از اوضــاع زمان ــل قبول قاب
ــه  ــای ب ــنفکری، در معن ــور روش ــی ظه در جامعــه ایران
کارگیــری عقــل و خــرد در تحلیــل شــرایط موجــود 
را می تــوان در نخســتین مواجهــه ایرانیــان بــا امــواج 
ــاری در  ــاهزاده قاج ــه ش ــی ک ــاع داد. زمان ــم ارج مدرنیس
ــه  ــک محروس ــِی ممال ــش های دورافتادگ ــه پرس ــخ ب پاس
از مســیر پیشــرفت، بــه فرســتادن دانشــجویان بــه غــرب 
مبــادرت نمــود. طبیعــی اســت کــه نقــد وضــع موجــود و 
ــه  ــِر مقایس ــت از منظ ــر وضعی ــرای تغیی ــکار ب ــۀ راه ارائ

کشور در سال ۱۳۹۴ برابر با مجموع درآمد نفت بود ج ۱۸۰ هزار نفر از دانش آموختگان  خرو

دکتــر رشــید حیــدری مقــدم، قائم مقــام دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در هجدهمیــن جشــنواره پژوهــش و فــن آوری ایــن دانشــگاه 
گفــت: خــروج 18۰ هــزار نفــر از دانش آموختــگان کشــور در ســال 1394 و مهاجــرت بــه دیگــر کشــورها از جملــه کانــادا برابــر اســت 
بــا مجمــوع درآمــد نفــت کــه فاجعــه ای بــرای کشــور اســت. وی افــزود: بدتریــن اتفــاق در پدیــده فــرار مغزهــا فــرار ژن از کشــور 

اســت کــه بــه احتمــال زیــاد کشــور در دهــه آینــده بــا پدیــده پایین آمــدن آی کیــو یــا فکــر خــاق و نــوآور مواجــه خواهــد شــد.
ــا را  ــد فرصت ه ــت: بای ــتیم، گف ــگاه ها هس ــت دانش ــد فعالی ــگاه در رون ــر ن ــد تغیی ــه نیازمن ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــئول ب ــرد مس ــن ف ای
ــر مشــکل دار شــدن  ــه ســوی خلــق ثــروت از علــم ســوق دهیــم. در غیــر ایــن  صــورت عــاوه  ب تشــخیص دهیــم و دانشــگاه ها را ب

ــه و عربســتان واگــذار خواهیــم کــرد. ــه ترکی ــه را ب ــگاه اول علمــی کشــور در منطق ــی و دانشــگاهی، جای وضعیــت آمــوزش عال
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اســت. خــروج ایــن افــراد از کشــور عاوه بــر خســارات مادی 
کــه بــرای کشــور ایجــاد می کنــد، مانــع از توســعه کشــور بــه 
دلیــل نبــود نیروهایــی متخصــص و کاردان می شــود. امــا ایــن 
ــر و  ــه می باشــد، بعــد مخرب ت ــک بعــد قضی ــا ی ــوارد تنه م
پنهانــی  قضیــه کــه کم تــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه، ایــن 
ــه ســرعت در حــال خالی شــدن  ــران ب اســت کــه کشــور ای
از بانــک ژنــی افــراد باهــوش و نخبــه ای اســت کــه توانایــی 
شــان نــه بر اســاس آمــوزش و اکتســابی بــه دســت آورده اند 
ــا خــروج  ــد و ب بلکــه آن را براســاس وراثــت کســب کرده ان
ــه روز در  ــوش روزب ــان های باه ــل انس ــور نس ــان از کش آن
ــن  ــده ای ــورهای پذیرش کنن ــر و در کش ــران کم ت ــور ای کش
افــراد بیشــتر می شــود کــه غالبــاً آن کشــورها دشــمنان ایران 
می باشــند. امــا بــه راســتی علــت ایــن رخدادها چیســت؟ چرا 
تمــام کشــورهای دنیــا بــه دنبــال چنیــن افــرادی در سرتاســر 
جهــان هســتند امــا در ایــران خیر؟ چــرا روزبــه روز بــر تعداد 
ــت  ــزوده می شــود؟ عل ــی مســئولین اف مهاجــرت و بی اعتنای
ایــن امــر را چنــد عامــل می دانــم کــه در ادامــه ایــن مطلــب 
ــن  ــر در ای ــه معرفــی مــوردی مولفه هــای مؤث تــاش دارم ب

امــر بپــردازم.
1( بحرانی به نام آقازادگی

بــه نقــل از ســایت خبــری فــرارو و تابنــاک در حــال حاضــر 
4 هــزار آقــازده بــا تضمیــن شــغل، تنهــا در کشــور انگلیــس 
در حــال تحصیــل هســتند کــه پــس از بازگشــت بــه کشــور 
خواهــان پســت های مدیریتــی و تخصصــی می شــوند و 
بــه ایــن پســت نیــز می رســند. بــر ایــن تعــداد آقــازادگان 
ــر  ــترالیا و دیگ ــکا، اس ــور آمری ــل در کش ــال تحصی در ح
کشــورهای اروپایــی را نیــز اضافــه کنیــد. ایــن عمــل ســبب 
می شــود مدیرانــی کــه بایــد دســت بــه انتخــاب و گزینــش 
ــن  ــار شــوند. بدی ــک دور باطــل گرفت ــد در ی ــگان بزنن نخب
صــورت کــه آن مدیــر، فرزنــد یــا آشــنایان خــود را کــه بــا 
ــس درس  ــدم انگلی ــگاه های رده چن ــخصی در دانش ــول ش پ
خوانــده اســت، بــه عنــوان یــک نخبــه تصــور می کنــد و آن 

ــه رو  ــه روب ــی شــدید جامع ــا ســرکوب های روحــی و روان ب
می شــود و روز بــه روز او را در انــزوا فــرو می بــرد و در آخــر 

ــد.  ــح می ده ــرار ترجی ــر ق ــرار را ب ــی ف ــه واقع نخب
3( توهم خودنخبه پنداری ایرانیان

عامــل مهــم دیگــر در فــرار مغزهــا و انــزوای نخبــگان ایرانی 
ــران  ــه ای ــردم جامع ــداری م ــم خودبرترپن ــوان توه را می ت
دانســت. ایــن عامــل ســبب می شــود جامعــه ایرانــی پــس از 
شــنیدن خبــر فــرار مغزهــا از کشــور، خواهــان مطالبه گــری 
ــه  ــند چرا ک ــخگویی نباش ــرای پاس ــر مســئولین ب ــار ب و فش
ــت  ــر پس ــته ه ــان را شایس ــراد اطرافش ــر اف ــود و دیگ خ
و تخصصــی می داننــد و احســاس کمبــودی بــرای پــر 
ــد.  ــاس نمی کنن ــراری احس ــص ف ــای آن متخص ــردن ج ک
همچنیــن جامعــه ایرانــی بــر اســاس یــک شــایعه از اســاس 
ــه می پنــدارد کــه ایرانیــان باهوش تریــن افــراد  دروغ اینگون
جامعه انــد و هــر تعــداد کــه از نخبــگان از کشــور فــرار کنند 
جایگزینــی بــرای انــان هســت و ایــن عمــل ســبب می شــود 
ــرار مغزهــا را  ــه ف ــکار عمومــی در زمین مســئولین فشــار اف
احســاس نکننــد و بــا فــراغ بــال نزدیــکان خــود را برمنصب 
تخصصی تریــن ارگان هــا و نهادهــا بگمارنــد و راه حلــی بــرای 

ایــن معضــل اندیشــه نکننــد. 
فرجام

ــه در  ــا )ک ــاس آماره ــر اس ــران ب ــور ای ــوع کش در مجم
خبرگــزاری مهــر نیــز درج شــده اســت(، نــه تنهــا کشــوری 
باهــوش و بــا آی کیــو بــاال نیســت، بلکــه جــزو ضعیف تریــن 
کشــورها از نظــر بهــره هوشــی محســوب می شــود. از آن جــا 
کــه بهــره هوشــی یــا آی کیــو رابطــه مســتقیمی بــا وراثــت 
دارد، اگــر اکنــون مســئولین و مــردم جامعــه ایــران دســت 
ــک آرزوی  ــده ای نزدی ــا در آین ــه تنه ــوند، ن ــه کار نش ب
ــل می شــود،  ــی محــال تبدی ــه رویای ــران ب توســعه یافتگی ای
بلکــه بــه زودی ایــران بــه کشــوری تهــی از مــردم باهــوش 
ــن موضــوع دیگــر  ــی کــه فهــم ای ــدل خواهــد شــد، زمان ب

ــود.  بســیار دیــر خواهــد ب
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ــا افــرادی گفتــه می شــود کــه  ــا اِلیــت بــه فــرد ی نخبــه ی
در حــوزه تولیــد مــادی، هنــر، فنــاوری، علــم و یــا مدیریــت 
ســرآمد جامعــه خــود هســتند و غالبــا ایــن توانایــی از راه 
راه آموزش هــای  ایــن  در  و  وراثتــی کســب می شــود 
مناســب اســتعداد آن افــراد را شــکوفاتر و جهت دهــی 
ــراد چــون قبــل از تــاش و پشــتکار  ــن اف ــا ای ــد. ام می کن
ــد، تعدادشــان در هــر  از یــک عامــل وراثتــی بهــره می برن
جامعــه ای بســته بــه میانگیــن ضریــب هوشــی و محیــط آن 
جامعــه کــم و کمتــر می شــود. بــرای درک ســاده تر دقــت 
کنیــد در کشــورمان تاکنــون هیــچ مــدال جهانــی درحــوزه 
ــی  ــا در ورزش ــم ام ــب نکرده ای ــون کس ــی بدمینت ورزش
همچــون کشــتی اوضــاع بــه مراتــب متفــاوت اســت. ایــن 
ــا اســتعداد وراثتــی آن جامعــه  عامــل ارتبــاط مســتقیمی ب
دارد و در زمینــه نخبگــی نیــز بــر اســاس آمارهــا اوضــاع 
ــورهای  ــب کش ــاس غال ــن اس ــر همی ــت. ب ــه اس این گون
ــم،  ــت، عل ــعه مدیری ــرای توس ــد ب ــاش می کنن ــان ت جه
ــود،  ــور خ ــازی در کش ــورد نی ــه م ــر مولف ــا ه ــر و ی هن
ــکان  ــد ام ــا در ح ــان ی ــور خودش ــته کش ــگان برجس نخب
دیگــر کشــورها را جــذب کننــد. امــا ایــن عمــل در کشــور 
ایــران دقیقــا برعکــس اســت و بــر اســاس آخریــن آمارهــا 
ــان دیگــر  ــگان را در می ــرار نخب ــزان ف ــن می ــران باالتری ای
کشــورهای جهــان دارد. بــه عنــوان نمونــه براســاس آمــار 
 ،۲۰۰9 ســال  گــزارش  در  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
ایــران بــه لحــاظ مهاجــرت نخبــگان، در میــان 91 کشــور 
ــت را  ــام نخس ــان، مق ــعه نیافته جه ــا توس ــعه ی در حال توس
ــل  ــه دلی ــار را ب ــن آم ــده ای ای داراســت. ممکــن اســت ع
ــیاه نمایی  ــند و آن را س ــته باش ــول نداش ــودن قب ــی ب غرب
تلقــی کننــد. امــا اوضــاع براســاس آمارهــای داخلــی نیــز 
اگــر بدتــر نباشــد بهتــر نیســت؛ بــه عنــوان نمونــه بنــا بــر 
آمــار مجلس شــورای اســامی در ســال 1389، 6۰ هزارنفر 
ــد، در  ــرت کرده ان ــال مهاج ــن س ــه در ای ــی ک از ایرانیان
ــراد  ــن اف ــه دســته بندی می شــوند. ای ــره مهاجــران نخب زم
ــا  ــوده ی ــی ب ــای علم ــی در المپیاده ــًا دارای مقام های غالب
ــر  ــد. ب ــگاه ها بوده ان ــا دانش ــور ی ــر کنک ــرات برت ــزء نف ج
اســاس گــزارش خبرگــزاری فــارس از هــر 15۰ دانشــجوی 
ــد  ــرت می کنن ــر مهاج ــریف 149 نف ــی ش ــگاه صنعت دانش
و یــا بــه گفتــه مدیــرکل امــور شــهدا و ایثارگــران وزارت 
ــک  ــاالنه نزدی ــنا س ــزاری ایس ــرورش در خبرگ آموزش و پ
ــه علمــی از کشــور خــارج شــده  ــر نخب ــزار نف ــه 15۰ ه ب
ــن  ــه ای ــم ک ــا داری ــرار مغزه ــارد دالر ف و حــدود 5۰ میلی
ــز در  ــا، نی ــای فرجــی دان ــوم، آق ــر ســابق عل ــه را وزی گفت

مصاحبــه ای تاییــد کــرده اســت.
آنچــه پــس از شــنیدن ایــن آمارهــا، مــا را متعجــب می کنــد 
ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی کشــور ایــران کــه درگیــر 
تحریم هــا و مشــکات ســاختاری، علمــی و صنعتــی اســت، 
ــه راه حــل خــروج  ــگان  هســتند ک ــن نخب ــا همی ــا و تنه تنه
ــر  ــه روز ب ــا روز ب ــه تنه ــا ن ــند، ام ــران می باش ــن بح از ای
تعــداد مهاجــرت ایــن افــراد نخبــه افــزوده می شــود بلکــه 
بی اعتنایــی مســئولین نیــز بــه ایــن معضــل افزایــش یافتــه 

فرزنــد یــا آشــنای خــود را بــه یــک نخبــه غریبــه و بــدون 
پارتــی از یــک خانــواده معمولــی ترجیــح می دهــد. در ادامــه 
آن مدیــر بــا اســتخدام آن آقــازاده بــه ظاهــر نخبــه بهبودی 
در اوضــاع مدیریتــی خــود نمی بینــد و به  طور کلــی از 
جــذب نخبــگان ناامیــد می شــود و یــا مجــددا در دور 
باطــل گرفتــار می شــود و آقــازاده دیگــری را کــه در خــارج 
درس خوانــده اســت، جــذب می کنــد تــا از بحــران ضعــف 
ــارغ  ــا ف ــد. ام ــات یاب ــش نج ــوزه مدیریت ــص در ح تخص
ــول در  ــا پ ــم ب ــل آن ه ــه تحصی ــودن ب ــه نخبه ب از این ک
دانشــگاه های دســته چندم بــه دســت نمی آیــد بلکــه 
یکــی از نشــانه های نخبــه بــودن، تحصیــات تکمیلــی اســت 
و در کل هــوش و آی کیــو کــه ســبب تخصــص حرفــه ای و 
ــک  ــردد و ی ــب می گ ــت کس ــود از راه وراث ــا می ش راه گش
ــه نظــر  ــادرزادی باهــوش اســت. ب ــاً و م ــرد باهــوش ذات ف
نویســنده اولیــن گام بــرای رفــع ایــن بحــران اخــراج فــوری 
تمــام آقــازادگان خودژن  برترپنــدار از ارکان دولتــی و ســپس 
ــی  ــتگی واقع ــای شایس ــر مبن ــتخدام ب ــت اس ــدام در جه اق
افــراد جامعــه بــر مبنــای آزمــون و رقابــت می باشــد و نــه 
اینکــه مدیــر ارشــد یــک حــوزه تخصصــی خــود را دانای کل 
بدانــد و دســت بــه اســتخدام افــراد آشــنای بــه ظاهــر نخبه 

امــا در باطــن خائــن بــه کشــور بزنــد.
2( ضعف فرهنگی

عامــل مهــم دیگــری کــه در جامعــه ســبب انــزوا و یــا فــرار 
ــی  ــردم عام ــط م ــگ غل ــود، فرهن ــران می ش ــگان از ای نخب
ــخص  ــی ش ــگ ایران ــاً در فرهن ــت. غالب ــران اس ــه ای جامع
کاردان و شایســته را شــخصی می داننــد کــه بافاصلــه 
ــتخدام  ــی اس ــا منصب ــغل و ی ــی در ش ــس از فارغ التحصیل پ
ــن شــغل و منصــب چیســت؟ در کجاســت؟  ــا ای شــود. ام
متناســب بــا توانایــی فــرد مــورد نظــر می باشــد یــا خیــر؟ 
ــت،  ــم نیس ــردم مه ــت م ــرای اکثری ــًا ب ــوارد اص ــن م ای
بلکــه مــاک، پیــدا کــردن شــغل و کســب درآمــد اســت 
و اگــر نخبــه واقعــی نتوانــد شــغل مــورد نظــر را پیــدا کنــد 
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دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه پلــی بــرای خــروج نخبــگان از کشــور معــروف شــده اســت و اکثــر دانشــجویانی کــه پــا بــه ایــن دانشــگاه 
ــد. ــروع می کنن ــگاه ش ــن دانش ــود را در ای ــل خ ــور تحصی ــروج از کش ــدف خ ــا ه ــد ب ــد می دانن می گذارن

ایــن دانشــگاه یــک نظرســنجی را بــرای دانشــجویانش فعــال کــرده و از آن هــا دربــاره مهم تریــن علل خروج نخبگان از کشــور پرســیده اســت. 
چهارگزینــه پایین بــودن ســطح امکانــات تخصصــی و علمــی کشــور، عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، مشــکات مربــوط بــه اشــتغال 

متخصصــان ایرانــی و عــدم توجــه کافــی بــه ظرفیت هــای نخبــگان در کشــور بــه معــرض رای گیــری دانشــجویان گذاشــته شــد.
مشــاهده نتایــج ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه 1۲ درصــد دانشــجویان )معــادل 951 نفــر( بــه گزینــه نخســت، 41 درصد دانشــجویان 
)معــادل ســه هــزار و ۲58 نفــر( بــه گزینــه دوم، ۲3 درصــد دانشــجویان )معــادل هــزار و 839 نفــر( بــه گزینه ســوم و ۲4 درصد دانشــجویان 

)معــادل هــزار و 96۰ نفــر( نیــز بــه گزینــه چهــارم رای داده انــد. ایــن رای گیــری هم چنــان در دانشــگاه صنعتــی شــریف ادامــه دارد.
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نخبگان تبعیدی؛ طردشدگان نوظهور
ــه حــد  ــم بــدون او ســر کنــم. جهــان ب کنــد، مــن هــم می توان
کافــی بــزرگ اســت«. در واقــع گروتیــوس از زندانــی گریختــه 
بــود کــه انتظــار مــرگ را می کشــید. او پــس از فــرار از زنــدان، 
مشــهورترین اثــرش را منتشــر کــرد. همان طــور کــه فرانتــس 
نویمــان در مقالــه روشــنفکران در تبعیــد اشــاره می کنــد، 
اساســا روشــنفکران و نخبــگان در طــول تاریخ، نقشــی پرمخاطره 
داشــته اند. فلســفه سیاســی اپیکوری تمامــا آن چــه را که نخبگان 
را منــزوی می کنــد ، مشــروع می ســازد. نخبــگان بایــد خواهــان 
حفــظ نظــم موجــود باشــند. نخبگانــی کــه امنیــت جامعــه را بــا 
گفته هایشــان مخــدوش کننــد، ناکارآمــد خواهنــد بــود. نکتــه 
اساســی در فلســفه سیاســی اپیکــوری، عزلــت و انــزوای نخبگان 
اســت. مســئله انزوای نخبــگان در دولــت توتالیتری، در سراســر 
تاریــخ همــواره وجــود داشــته اســت. ســازو کارهای موجــود در 
دولــت توتالیتــری بــه انــزوا، طــرد و مهاجــرت چرخــش پیــدا 
می کنــد. نخبــگان بــه جهــت عــدم توانایــی در مشــارکت های 
اجتماعــی، منــزوی می شــوند. در نهایــت درگیــر مکانیســم طرد 
ارادی شــده و در نهایــت بــه مهاجــرت روی می آورنــد. منظــور 
از طــرد ارادی در بیــان گیدنــز ایــن اســت کــه نخبــگان خــود 
بــه صــورت ارادی و خودخواســته، اقــدام بــه طــرد می نماینــد. 
در نظــر گیدنــز، طــرد ارادی بیشــتر در طبقــه نخبــگان اتفــاق 
ــد.  ــرا رخ می ده ــه فق ــب در طبق ــری اغل ــرد جب ــاده و ط افت
ــوده و در پــی اصــاح  ــی کــه دارای رویکــرد انتقــادی ب نخبگان
ــی  ــف اجتماع ــای مختل ــاختاری پدیده ه ــای س ــدم تعادل ه ع
ــده  ــی نش ــدن نخبگان ــد بوروکراتیزه ش ــار فرآین ــند، دچ می باش
ــوری  ــفه اپیک ــوع فلس ــت از ن ــدن و عزل ــر منزوی ش و درگی
ــدم  ــبب ع ــه س ــگان ب ــرت نخب ــت مهاج ــد. در نهای می گردن
قبــول ســاختار موجــود در حــوزه سیاســی صــورت می پذیــرد. 
ــی،  ــد دموکراس ــی مانن ــم سیاس ــا مفاهی ــاط ب ــگان در ارتب نخب

ایــن مصوبــات، اغلــب بــه وجــوه اقتصــادی و شــغلی نخبــگان 
توجــه شــده اســت. مرحــوم محمــد امیــن قانعــی راد، رییــس 
ســابق انجمــن جامعه شناســی ایــران، در تحلیلــی دربــاره خــروج 
ــگان اشــاره نمــوده اســت. در  ــز نخب ــده گری ــه پدی ــگان، ب نخب
ــغل و  ــه ش ــت یابی ب ــل دس ــه دلی ــط ب ــه فق ــگان ن ــع نخب واق
درآمــد بهتــر، بلکــه بــه دالیــل اجتماعــی و اقتصــادی کشــور را 
تــرک می نماینــد. عــاوه بــر متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی، 
توجــه بــه حوزه هــای مختلــف نخبــگان نیــز ضــروری بــه نظــر 
ــرای اصحــاب  ــا مزاحمــت ب ــر ی ــال، تحقی ــرای مث می رســد. ب
برخــی از رشــته های هنــری، ورزشــی و... ســبب خــروج آن هــا 
ــا و  ــود در نهاده ــام موج ــر نظ ــوی دیگ ــت. از س ــده اس گردی
ــاخص  ــا ش ــده ت ــبب ش ــی س ــی و حکومت ــازمان های دولت س
اعتمــاد نهــادی نمره بســیار پایینی کســب کنــد. در این شــرایط 
نخبــگان بــه جهــت عــدم شایسته ســاالری و احســاس نابرابری، 
ــل  ــگان حاص ــی نخب ــد. انزوا طلب ــرد ارادی می گردن ــار ط دچ
وضعیــت پیچیــده ای اســت کــه بســیاری از متغیرهــا در پدیــد 
آمــدن آن دارای ســهم می باشــند. بــه عنــوان جمع بنــدی، بیــان 
ایــن نکتــه نیــز ضروری اســت کــه انــزوای نخبــگان در شــرایطی 
صــورت می پذیــرد کــه امــروزه نهادهای مختلفــی از جملــه بنیاد 
ملــی نخبــگان، در صــدد توزیــع منابــع میــان نخبــگان می باشــند. 
بــه صــورت کلــی، کاالیی ســازی نخبــگان و پرداخــت وجوهــی به 
افــراد در قالب هــای گوناگــون نــه تنهــا مســئله را حــل ننمــوده 
اســت، بلکــه شــان نخبــگان در جامعــه امــروز را تحت الشــعاع 
ــون  ــه پیرام ــر کاوس اوف ــه نظ ــان ب ــت. در پای ــرار داده اس ق
مهاجــرت نخبــگان اشــاره می نماییــم. نخبــگان اگرچه در شــرایط 
بســیار ســخت منــزوی شــده و راه مهاجــرت را پیــش می گیرنــد، 
ــی  ــراد نوع ــه اف ــق می شــود ک ــی محق ــا مهاجــرت در صورت ام

تشــابه اجتماعــی را میــان میهــن و مقصــد خــود درک نماینــد.
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در ایــن یادداشــت نــه بــه مســئله تبییــن پدیــده طــرد نخبــگان، 
بلکــه بــه مفاهیم پایــه در مســئله طرد نخبــگان خواهــم پرداخت. 
در قســمت ابتدایــی بــه مبانی فلســفه سیاســی اپیکوری و نســبت 
آن بــا طــرد نخبــگان اشــاره کوتاهــی خواهم داشــت. در قســمت 
دوم بــه تفــاوت طــرد ارادی و غیــر ارادی طبــق نظر گیدنز اشــاره 
خواهــم نمــود. در قســمت ســوم و پایانــی بــه بوروکراتیزه شــدن 
نخبــگان و از میان رفتــن روشــنفکری ســخن خواهــم گفــت. در 
مقدمــه، تعاریفــی از طــرد اجتماعــی بــه صــورت مختصــر قابــل 
بحــث می باشــد. طــرد اجتماعــی فرآینــدی اســت کــه در نتیجه 
آن، افــراد و گروه هــای اجتماعــی معینــی از اجتمــاع طــرد و بــه 
حاشــیه رانــده می شــوند. عــاوه بــر ایــن، فرآینــدی اســت کــه 
ــرای مشــارکت  ــه ب ــا را از منابعــی ک ــا و گروه ه ــراد، خانواده ه اف
در فعالیت  هــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی جامعه بــه عنوان 
کل الزم اســت، محــروم می کنــد. هم چنیــن ممکــن اســت افرادی 
در محرومیــت اجتماعــی باشــند، بــدون این کــه لزومــا کم درآمــد 
یــا فقیر باشــند. بــه عنــوان مثال، نــرخ فقــر در میان سیاه پوســتان 
و معلــوالن بــاال اســت، امــا برخــی افــراد در ایــن گروه هــا فقیــر 
نیســتند؛ صرف نظــر از این کــه آن هــا ممکــن اســت بــه خاطــر 
نژادپرســتی یــا تبعیض هــای دیگــر و محدودیــت فرصت هــا در 
محرومیــت اجتماعــی باشــند. امــا تعاریــف نســبی فقــر تنهــا بــه 
ــرای  ــای الزم ب ــه فرصت ه ــود بلک ــادی محــدود نمی ش ــر م فق
ایفــای یــک نقــش تمام عیــار در جامعــه را نیــز دربر می گیرنــد.

ــل از  ــتند. قب ــروم هس ــی مح ــر اجتماع ــا از نظ ــه آن ه در نتیج
ــه گــزاره تاریخــی هوگــو گروتیــوس، حقوقــدان آزاده  هرچیــز ب
ــر  ــن س ــدون م ــد ب ــن می توان ــن م ــر میه ــم: »اگ ــاره می کن اش

ــز  ــر متمای ــن تعابی ــند. ای ــده می باش ــری تمایزکنن دارای تعابی
منجــر بــه ایجــاد نوعــی شــکاف میان نخبــگان قــدرت و ســایر 
نخبــگان می گــردد. جســتار لیپســت دربــاره توســعه اقتصــادی 
و دموکراســی این چنیــن بیــان می شــود: »دموکراســی در یــک 
جامعــه پیچیــده، بــه منزلــه نظامــی سیاســی تعریــف می شــود 
ــات  ــر مقام ــرای تغیی ــی ب ــی متداول ــای قانون ــه فرصت ه ک
حکومتــی و نیــز مکانیســمی اجتماعــی، به وجــود مــی آورد کــه 
ــر  ــت ب ــن از جمعی ــش ممک ــن بخ ــد بزرگ تری ــازه می ده اج
ــان  ــان رقیب ــق گزینــش از می تصمیم گیری هــای عمــده از طری
ــر لیپســت  ــد«. تعبی ــر بگذارن ــی، تاثی ــای سیاس ــی مقام ه مدع
ــوی  ــدرت از س ــگان ق ــوم نخب ــن مفه ــی و هم چنی از دموکراس
ســی رایت میلــز، نوعــی شــکاف را میــان نظریه پــردازان 
ــدرن  ــه م ــان جامع ــی و فرمانروای ــی سیاس ــوزه جامعه شناس ح
بــه نمایــش می دهــد. نخبــگان قــدرت قادرنــد مواضــع خــود 
را علیــه ســایرین تقویــت و تحکیــم نماینــد. بنابرین نخبــگان در 
یــک جامعــه غیربوروکراتیــک، در فرآینــدی از انزوا و طــرد قرار 
گرفتــه و بــه مهاجــرت روی می آورنــد. تــا این جــا بــه کلیاتــی از 
جامعه شناســی انتقــادی در بــاب طــرد نخبــگان پرداختــه شــد. 
رویکــرد انتقــادی بــه نخبــگان نــه بــه عنــوان امتیازگیرنــدگان، 
ــت  ــدون چشم داش ــی و ب ــی اساس ــوان منتقدین ــه عن ــه ب بلک
ــم وضــع موجــود،  ــارغ از ســهم خواهی و تحکی می نگــرد کــه ف
در پــی بهبــود نابســامانی های جامعــه خویــش اســت. پــس از 
مــرور مفاهیــم نظــری، در ادامــه بــه وضعیــت نخبــگان در ایران 
ــمی،  ــای غیررس ــق آماره ــم داشــت. طب ــاه خواه ــروری کوت م
ســاالنه ۲۰۰ هــزار نفــر بــا تحصیــات عالــی از کشــور ایــران 
خــارج می شــوند. در ســال های گذشــته، شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی مصوباتــی در جهــت حمایــت از نخبــگان و ممانعت از 
خــروج ایشــان را مــورد دســتور کار خــود قــرار داده اســت. در 

گرام؛ ابزار حذف نخبگان از استبداد به پارا
ــته  ــه در گذش ــه ریش ــی ک ــت. صورت ــت اس ــت سیاس حاکمی
ــه  تاریخــی ایــن جوامــع دارد و خــارا صفــت اســت و پایــدار ب
نظــر می آیــد، در حالــی کــه ماننــد شیشــه اســت و بــا انــدک 
ضربــه ای اگــر نشــکند، تــرک بــر مــی دارد. گرداننــدگان ایــن 
ــر مــردم، خــدا را هــم  ســاختار سیاســی هم چنــان کــه در براب
ــت  ــر خف ــه ه ــای خارجــی ب ــر قدرت ه ــد، در براب ــده نبودن بن
ــا  ــران ب ــر ای ــگان حکومت گ ــد. خودکام ــن می دادن ــی ت و ذلت
هرگونــه تغییــر و تحــول ریشــه دار و جــدی مخالفــت می کردند. 
به گونــه ای کــه در برخــورد بــا میــرزا شــفیع و آقاخــان نوری هــا 
کــه مدافعــان ســنتی نظــام حاکــم بودنــد، تنهــا بــه خلــع مقــام 
بســنده کردنــد ولــی وقتــی کار بــه تسویه حســاب بــا قائم مقــام 
و امیرکبیــر می رســد -کــه بــه شــیوه ســنتی رفتــار نمی کردند- 
تــا خفــه کــردن قائم مقــام و گــردن زدن امیرکبیــر پیــش رفتند 
امــا در ادامــه بحران هــای مختلــف در عرصــه سیاســی و 
اقتصــادی به گونــه ای پیــش رفــت که انقــاب مشــروطیت رقم 
خــورد. طبقــات اجتماعــی مختلــف بــا افــق اجتماعــی گوناگــون 
ــی  ــوژی آن را دموکراس ــه ایدئول ــد و پای ــرکت کردن در آن ش
سیاســی می ســاخت و دو عامــل اساســی یعنــی ورشکســتگی و 
وازدگــی نظــام سیاســی و دیگــری بحــران مالــی باعــث شــد تــا 
در ســال 1۲85، قانــون اساســی ضوابط و مقرراتــی برای حکومت 
بــر پایــه قانــون وضــع کنــد. بــرای اولین بــار در تاریــخ ایــران 
حکومــت بــا مجموعــه ای از قوانیــن اساســی که محــدوده قدرت 
اجرایــی را تعریــف و حقــوق و مســئولیت های حکومــت و جامعه 
ــردم  ــب م ــن ترتی ــد.  بدی ــروط ش ــرد، مش ــخص می ک را مش

ــات را وادار  ــود، مطبوع ــده ب ــون پیش بینی ش ــن قان ــه در ای ک
ــن تــرس  ــع نشــوند. ای ــون واق ــا مشــمول آن قان می ســاخت ت
از ایــن بابــت غلبــه می کنــد کــه مفهــوم »تبلیــغ« تعریف نشــده 
ــدون غــرض و  ــه هرچنــد ب اســت و نوشــتن حتــی یــک جمل
ــات  ــرکوب مطبوع ــزار س ــت اب ــغ، می توانس ــد تبلی ــه به قص ن
را در دســت »پنهــان پژوهــان« شــهربانی قــرار دهــد و از یــک 
تــا ســه ســال حبــس و محرومیــت بــه بــار آورد. حــال آن کــه 
مقــررات و قوانیــن بایــد صراحــت الزم و کافی را داشــته باشــند 
ــر  ــده امکان پذی ــیر پراکن ــد و تفاس ــاف نکنن ــد اخت ــا تولی ت
نباشــد. رضاشــاه به واســطه روحیــه تمرکزگــرا و ســلطه طلب و 
هم چنیــن عاقــه بســیار کــه بــه مهندســی انتخابــات داشــت، 
توهیــن یــا افتــرا بــه مأمــوران و ناظــران انتخاباتــی را نیــز در 
زمــره جرایمــی قــرار می دهــد کــه مطبوعاتــی نیســت و بایــد 
محاکمــه بــدون حضــور هیئــت  منصفــه صــورت گیــرد. بــرای 
نمونــه هنگامی کــه توطئــه کمونیســتی در تهــران کشــف شــد، 
بــر شــدت مراقبــت مأمورین شــهربانی و سانســور افزوده شــد. 
بهــار نیــز عنــوان می کنــد کــه دیــوان شــعر او تــا نیمــه بــه 
چــاپ رســید کــه متوقــف شــد و در نهایــت پنــج مــاه حبــس 
ــن آزادی  ــورد. همچنی ــم خ ــرای وی رق ــاله ب ــد یک س و تبعی
ــه ای کــه  ــه ای فراموش شــده محســوب شــد. به گون قلــم مقول
سانســور از مقــاالت گذشــته و بــه کلمات تســری یافته بــود. به 
 عنــوان  مثــال، اســتفاده از کلمــه »کارگــر« ممنــوع شــد و کلمــه 
»عملــه« جایگزیــن آن گشــت. حتــی عبــارت »تیــر نگاهــت بر 
قلبــم کارگــر افتــاد« نیــز تبدیــل بــه »تیــر نگاهــت بــر قلبــم 
ــن برخــوردی و  ــاد« می شــود. پرواضــح اســت چنی ــه افت عمل
مجــاز شــدن اســتفاده از واژه »عملــه« کــه کلمــه ای عربــی بود، 
ناشــی از درج همــان کلمــه فاقــد صراحــت معنــی و تعریــف 
ــه  ــر علی ــن ب ــون »مقدمی ــاده پنجــم قان ــغ« در م  نشــده »تبلی
ــاز  ــدا زمینه س ــه در ابت ــود ک ــت« ب ــتقال مملک ــت و اس امنی
ــد و  ــا می ش ــیاری از واقعیت ه ــان بس ــات از بی ــرس مطبوع ت
در مرحلــه دوم ایــن امــکان را در اختیــار دولــت مرکــزی قــرار 
مــی داد تــا هــر آ ن چــه را کــه نمی پســندد، در زمــره »تبلیــغ« و 

تخطــی از قانــون قــرار دهــد.
ــگ سیاســی  ــی فرهن ــه گوی ــادآور شــد ک ــد ی ــت بای در نهای
حاکمــان ایــران در فاصلــه زمانــی بررسی شــده، فرهنگــی ضــد 
ارزش هــای دموکراتیــک اســت. این فرهنــگ نخبــگان، انتقادها 
و مخالفــان را تــاب نمــی آورد. ایــن تــاب نیــاوردن، ریشــه در 
فرهنــگ ایرانــی دارد کــه در گذشــته  زمانی کــه قانــون حاکــم 
نبــود بــا خودرایــی و خودســری بــر دیگــران غلبــه می کــرد و 
پــس از حاکــم شــدن قانــون نیــز بــا ابــزاری چــون پاراگــرام 
-کــه تکثــر معنایــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد- آن هــا را 

ــد. ــا طــرد می کن حــذف ی

رضا سرحدی
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داســتان عــدم به کارگیــری نخبــگان و یــا حــذف آنــان از دایــره 
ــه درازای تاریــخ ایــن کشــور دارد  قــدرت در ایــران، داســتانی ب
ــه ایــن موضــوع نظــر  ــا رویکــردی تاریخــی نیــز ب و می تــوان ب
کــرد. آن چــه در ایــن فرآینــد تاریخــی اهمیــت می یابــد، کنتــرل 
یــا حــذف نخبــگان در ابتــدا بــا اســتبداد و ســپس بــا توســل بــه 
پاراگــرام در قوانیــن بــوده اســت. بدیــن ترتیــب در نوشــتار پیِش 
رو بــا رویکــرد جامعه شــناختی تاریخــی بــه بــازه زمانی مشــروطه 
تــا پهلــوی اول نظــر خواهــم کــرد. اگرچه که اســتبداد بــه معنای 
»ســلطه فــرد یــا گروهــی در یــک حکومــت و تصــرف در حقــوق 
مــردم بــدون لحــاظ قانــون« بــر همــگان مفهومــی آشــنا اســت، 
امــا پاراگــرام کــه تقریبــاً می تــوان آن را معــادل جنــاس در زبــان 
و ادبیــات فارســی انگاشــت، آخریــن نکته از آراء کریســتوا اســت. 
وی بــا تأثیرپذیــری از مبحــث آناگــرام سوســوری، منطقــی چنــد 
جهتــی بــرای ادبیــات و هنــر برخــاف منطــق خطــی علــوم در 
نظــر می گیــرد. در خوانــش کریســتوایی از پاراگــرام، تکثــر متن ها 
)معناهــا( در پیــام متــن هم چــون پدیــداری تمرکزیافتــه در یــک 
ــد. او پاراگــرام را تکثــر متن هــا و معناهــا در  ــا، نمــود می یاب معن
نوشــته هایی می دانــد کــه گویــا خــود را همچــون تمرکزیافتــه و 

در یــک معنــا ارائــه می نماینــد.
ــی حکومــت  ــه چشــم انتظار برپای ــل از مشــروطه، جامع ــا قب ت
قانــون بــود. از قــرون پانزدهــم و شــانزدهم میــادی کــه ایــران 
در ارتبــاط نزدیک تــری بــا اروپــا قــرار گرفــت، ایــن فراگشــت 
ــی ســریع تر از گذشــته ادامــه یافــت.  ــد، ول تحــول اگرچــه کن
ــد  ــا می زنن ــه دری ــی ب ــز ســوداگران اروپای ــه نی ــان صفوی از زم
ــی دیگــر  ــد، در جای ــال طــا می گردن ــه دنب ــی ب و اگــر در جای
ممکــن اســت بــه دنبــال بــازار مصــرف باشــند. بدیــن ترتیــب 
مداخــات مســتقیم و غیرمســتقیم اروپاییان در امور کشــورهایی 
ــای  ــا و قرارداده ــود. عهدنامه ه ــدید می ش ــران تش ــون ای چ
ــل  ــعه و تکام ــش توس ــه در پوش ــود ک ــا می ش ــیاری امض بس
ــوداگران در  ــن س ــتر ای ــات بیش ــای مداخ ــادی، راهگش اقتص
امــور داخلــی ایــران اســت. در قــرون هجدهــم و نوزدهــم ایــن 
ارتباطــات بیشــتر می شــود و اگرچــه بــا ایــن ارتباطــات، اقتصــاد 
ــود  ــی می ش ــول و دگرگون ــت خوش تح ــدی دس ــران به کن ای
ــد.  ــی می مان ــت نخورده باق ــی دس ــت سیاس ــیوه حاکمی ــا ش ام
بــه  عنــوان  مثــال، ســاختار سیاســی حاکمیــت ایــران در زمــان 
ناصرالدین شــاه در مقایســه بــا زمــان شــاه بــا فاصلــه ای نزدیــک 
ــت  ــن حاکمی ــی ای ــدارد. ول ــاوت چشــمگیری ن ــرن، تف ــه ق س

ــر جامعــه و اقتصــادی متفــاوت حکــم می رانــد. مشــابه ب
اولیــن و مهم تریــن پیامــد ایــن تحــوالت، دو صــورت پیــدا کردن 

اســتبدادزده کــه جــان و مــال آن هــا بــا اراده شــاه حفــظ می شــد 
ــود  ــده خ ــدف عم ــه دو ه ــر ب ــت، به ظاه ــن می رف ــا از بی ی
یعنــی برانداختــن حکومــت اســتبدادی و برپایی حکومــت قانون 
دســت یافتنــد. اگرچــه بعــد از انقــاب مشــروطه، قانــون بــر 
جامعــه ایرانــی حاکــم شــد امــا فرهنــگ سیاســی حاکمانــی کــه 
قانــون را برنمی تابیدنــد، اســتفاده از پاراگــرام یــا تفســیرپذیری 
قوانیــن بــه نفــع دولــت مرکــزی بــرای حــذف را مــورد توجــه 
قــرار دادنــد. همــه قوانیــن ایــران در ایــن دوره از شــمول پاراگرام 
خــارج نیســتند. از آن جــا کــه مطبوعــات چرخ دنده دموکراســی 

محســوب می شــوند، بــه ایــن مهــم توجــه شــده اســت.
ــوی اول،  ــات در دوره پهل ــون مطبوع ــوه قان ــن وج از مهم تری
ــع  ــه نف ــون ب ــن قان عــدم شــفافیت و تفســیرپذیری بســیار ای
دولــت مرکــزی بــود. »قانــون مقدمیــن علیــه امنیت و اســتقال 
مملکــت« )مصــوب ۲۲ خــرداد 131۰( از ایــن مــوارد محســوب 
می شــود. بــر اســاس ایــن قانــون، کســی نبایــد علیــه ســلطنت 
ــا  ــه ی ــد روی ــن نبای ــد و هم چنی ــام ده ــی انج ــروطه اقدام مش
مــرام اشــتراکی را ترویــج کنــد و به آنهــا بپیونــدد. ایــن مــوارد، 
مطبوعــات را تحت الشــعاع قــرار مــی داد و زمینه ســاز خفقــان و 
ــه ای کــه در مــاده پنجــم  ســرکوب مطبوعــات می شــد. به گون
ایــن قانــون آمــاده اســت کــه هرکس بــرای یکــی از ایــن جرایم 
و یــا مجرمیــن در ایــران بــه نحــوی از انحــاء »تبلیــغ« نمایــد و 
همچنیــن اگــر هــر ایرانــی علیه ســلطنت مشــروطه ایــران حتی 
در خــارج از کشــور »تبلیــغ« کنــد، محکــوم بــه یــک ســال تــا 
ــی  ــرس از مجازات ــود. بی شــک، ت ــد ب ســه ســال حبــس خواه



پول و مغز با هم از ایران فرار می کنند

رحیــم بناوموالیــی، رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز، در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اوضــاع نابســامان 
اقتصــادی در ایــران و نوســان روزبــه روز قیمــت  ارز و طــا در کشــور بســیاری از ســرمایه گذاران پول هــای خــود را جمــع کــرده و بــه 
خــارج از ایــران انتقــال داده انــد تــا بتواننــد در ایــن کشــورها ســرمایه گذاری کــرده و بــه ســود مالــی مناســبی دســت یابنــد. وی افــزود: 
ــول و  ــرای نگه داشــتن پ ــی درایــن زمینــه راهکارهــای مناســب ب ــد ایــن چالــش مهــم جامعــه را جــدی بگیریــم و ضمــن عارضه یاب بای
ســرمایه های انســانی کشــور را اجرایــی کنیــم. بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد در مرحلــه اول نــگاه عمــوم جامعــه بــه ســرمایه گذار تغییــر 

کنــد تــا صاحبــان ســرمایه بــا عشــق و عاقــه و بــدون دغدغــه در عرصــه کار آفرینــی و ایجــاد اشــتغال وارد صحنــه تولیــد شــوند.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و یکم / نیمه اول آبان 697 نگاه ویژه
نخبگان، قربانی جهل و استبداد اجتماعی

مــا نهادینــه نشــده و جریــان پیــدا نکــرده اســت. آن طــور که 
ــور  ــدان گفت و گو مح ــران چن ــه ای ــد جامع ــر می رس ــه نظ ب
نیســت و عاقــه نــدارد مســائل خــود را از طریــق گفت و گــو 
ــا  ــن خاطــر در برخــی دوره ه ــه همی ــد، ب حــل و فصــل نمای
ــا  ــه ت ــاهانی ک ــر از پادش پادشــاهان مســتبد توانســته اند بهت
ــر  ــردم ضعیف ت ــاور م ــه ب ــا ب ــر و ی ــدودی دموکراتیک ت ح
ــود  ــدم وج ــر ع ــه خاط ــع ب ــد. در واق ــل کنن ــد، عم بوده ان
فرهنــگ گفت و گــو در ســطح کان کشــور، جامعــه نیــز بــه 
ســوی اســتبداد حرکــت کــرده اســت و اســتبداد در کشــور ما 

بــه یــک پدیــده اجتماعــی بــدل شــده اســت.
آیــا می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه نظــام سیاســی در ایران 
همــواره تمایــل بــه میان مایگــی مــردم داشــته اســت و آیــا 

می تــوان بــا ایــن گــزاره انــزوای نخبــگان را توجیــه کــرد؟
در ابتــدا چنیــن تمایلــی وجــود نداشــته اســت. بــه طــور مثال 
ناصرالدیــن شــاه بــه عنــوان نخســتین کســی کــه مشــکات 
ــات روی آورد،  ــه اصاح ــل آن ب ــرای ح ــرد و ب را درک ک
ــه  ــن ک ــت ای ــد؛ نخس ــه رو ش ــزرگ رو ب ــئله ب ــا دو مس ب
ــه ضــرر  ــه ضــرر خــود و هم چنیــن ب انجــام اصاحــات را ب
اقتــدارش می دیــد و دوم این کــه گروه هــای قدرت منــد 
ــف  ــدت مخال ــه ش ــی( ب ــای مذهب ــر نهاد ه ــی )نظی اجتماع
ــه  ــددا ب ــن او مج ــد. بنابرای ــاه بودن ــات ناصرالدین ش اصاح
ــه  ــن این گون ــر م ــه نظ ــذا ب ــتبداد روی آورد. ل ــد اس بازتولی
نیســت کــه حکومت هــا خواهــان جامعــه کم مایــه و انــزوای 
ــد  ــاب می کن ــی ایج ــد  اجتماع ــه رون ــند بلک ــگان باش نخب
ــدای  ــال در ابت ــرای مث ــد. ب ــش آی ــی پی ــن وضعیت ــه چنی ک
ــو  ــان و گفت وگ ــا، آزادی بی ــاهد آزادی روزنامه ه ــاب، ش انق
ــته  ــوی بس ــه س ــی ب ــت عموم ــج خواس ــا به تدری ــم ام بودی
ــز  شــدن فضــا حرکــت کــرد و محدودیت هــای بســیاری نی
ــاخت  ــی از س ــا بخش ــد. دولت ه ــال ش ــتا اعم ــن راس در ای
ــه همیــن ســبب بســیار ســریع  ــی اجتماعــی هســتند و ب کل
ــا آن  ــت فض ــای مدیری ــد و به ج ــرل روی می آورن ــه کنت ب
را کنتــرل می کننــد. ایــن کنتــرل، ســبب بــه حاشــیه رانــده 
شــدن نخبــگان می شــود. بنابرایــن جهــل مــردم -کــه نیــروی 
بســیار مهمــی اســت- ســبب رانــده شــدن نخبــگان می شــود. 
ــط  ــه توس ــخنانی ک ــیاری از س ــروزه بس ــه ام ــور ک همان ط
ــگان گفته می شــود پیــش از آن کــه از طــرف حکومــت  نخب
نادیــده گرفته شــوند، توســط خــود مــردم بــه حاشــیه رانــده 
ــا  ــود ام ــق ب ــما مواف ــا ش ــوان ب ــوع می ت ــود. در مجم می ش
مســائل اجتماعــی هــم در ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت 

ــبت داد. ــدرت نس ــه ق ــا ب ــوان آن   را تنه ــت و نمی ت اس
بــه طــور کلــی نظام هــای ایدئولوژیــک چــه موانعــی بــرای 

اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان ایجــاد می کننــد؟
ــوزه  ــن ح ــا عناوی ــه ب ــک دو عرص ــای ایدئولوژی در نظام ه
ــرد؛  ــکل می گی ــان ش ــی پنه ــوزه عموم ــکار و ح ــی آش عموم
ــت  ــک حکوم ــوژی رســمی ی ــی آشــکار، ایدئول حــوزه عموم
ــغ  ــد و آن را تبلی ــی می کن ــق آن حکمران ــر طب ــه ب اســت ک
ــان  ــی پنه ــوزه عموم ــک ح ــرده ی ــت پ ــا در پش ــد ام می کن
ــنفکرانی  ــدام روش ــرض ان ــه ع ــه عرص ــرد ک ــکل می گی ش
اســت کــه صــدای آن هــا در قــدرت شــنیده نشــده اســت. 
بنابرایــن خــود نظام هــای ایدئولوژیــک هــم ناخواســته، پدیــده 
ــد. معمــوال در نظام هــای  ــت می کنن ــگان را تقوی ــزوای نخب ان
ایدئولوژیــک بــه ایــن دلیــل کــه فعالیــت نخبــگان بــه عرصه 
عمومــی راه نمی یابــد، رابطــه میــان نخبــگان و قدرت سیاســی 
کامــا قطــع اســت. از ســوی دیگــر نظام هــای ایدئولوژیــک 
بــه ایــن خاطــر کــه دارای ایدئولــوژی خاصــی هســتند و تنهــا 

منازعــه ایدئولوژیــک باعــث شــده اســت روشــنفکران نتوانند 
ــدی و  ــه جمع بن ــد و ب ــث کنن ــم بح ــا مفاهی ــاط ب در ارتب

ــد. ــی دســت یابن ــل قبول ــری قاب نتیجه گی
ــرت  ــوج از مهاج ــه م ــاهد س ــر، ش ــال اخی ــاه س در پنج
نخبــگان بوده ایــم؛ نخســت در اواخــر دوره پهلــوی، ســپس 
در زمــان جنــگ ومــورد آخــر در  دوره کنونــی. از نظر شــما 
دالیــل مهاجــرت ایــن نخبــگان چیســت؟ و از نظــر شــما 

ــد؟ ــی دارن ــوج چــه تفاوت های ــن ســه م ای
ــه  ــن از جامع ــرای گریخت ــت ب ــوج نخس ــت در م در حقیق
و سیاســت بــه غــرب ســفر نمی کردنــد بلکــه بــرای 
ــا  ــات آن ج ــا از امکان ــد ت ــفر می کردن ــوم س ــری عل فراگی
بهــره ببرنــد و نظــام سیاســی نیــز از آنــان حمایــت 
ــل  ــوان عام ــم می ت ــی را ه ــتبداد سیاس ــه اس ــرد. البت می ک
ــا  ــاط ب ــه ای در ارتب ــت. نکت ــه دانس ــن زمین ــی در ای مهم
نیــز  قضــا صحیــح  از  و  گفته می شــود  پهلــوی  نظــام 
ــا  ــگام ب ــی هم ــعه سیاس ــه توس ــت ک ــن اس ــد ای می باش
ــده  ــن پدی ــت. ای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی پیــش نرف
بســیاری از روشــنفکران و مــردم عــادی را از کشــور رانــد 
ــش  ــه لقای ــاه را ب ــادی ش ــعه اقتص ــای توس ــا عط و آن ه
ــل  ــن عام ــده م ــه عقی ــاب ب ــس از انق ــا پ ــیدند. ام بخش
ــک شــیوه  ــوژی و ی ــک ایدئول ــه ی ــا، ارائ ــی مهاجرت ه اصل
فکــر و زندگــی از ســوی حاکمیــت جدیــد بــود کــه 
ــران  ــیاری را از ای ــا آن، بس ــازگاری ب ــدم س ــل ع ــه دلی ب
ــطه  ــه واس ــتقرار ب ــس از اس ــی پ ــام سیاس ــرد. نظ ــدا ک ج
ــی  ــای عموم ــتن حوزه ه ــه بس ــدام ب ــود اق ــوژی خ ایدئول
نمــود. از آن جــا کــه بســیاری از مــردم ایــن ســبک زندگی 
ــاوت  ــد. تف ــرت کردن ــه مهاج ــدام ب ــندیدند اق را نمی پس
دیگــری کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه بــه دلیــل حاکــم 
بــودن یــک ســبک زندگــی، بســیاری از مــردم عــادی هــم 
ــتند  ــه نمی توانس ــر ک ــن خاط ــه ای ــد، ب ــرت نمودن مهاج
آن گونــه کــه نظــام سیاســی می خواهــد زندگــی کننــد. امــا 
در دوره ســوم ماننــد دوره اول بــه ایــن دلیــل کــه منازعــه 
میــان حاکمیــت و روشــنفکران بیشــتر شــد، مجــددا شــاهد 
ــائل  ــه مس ــتیم. البت ــران هس ــنفکران از ای ــرت روش مهاج
ــا دارد  ــن مهاجرت ه ــده ای در ای ــش عم ــز نق اقتصــادی نی
ــز تســری داده شــده  ــادی نی ــردم ع ــه م ــن مســئله ب و ای
ــردم  ــروزه تعــداد بســیاری ازم ــه ام ــه طــوری ک اســت. ب
ــتان  ــه، ارمنس ــرمایه گذاری در ترکی ــه س ــدام ب ــران اق ای
ــه  ــه ارائ ــی ک ــق آمارهای ــد. طب ــورها کرده ان ــایر کش و س
می شــود، آمــار مهاجــرت نخبــگان از ایــران ســاالنه بیــش 
ــه ترتیــب اکثریــت  ــوده اســت کــه ب از 1۰۰ هــزار نفــر ب
آنــان بــه کشــورهای آمریــکا و کانــادا مهاجــرت می کننــد. 
پــس اگــر بخواهیــم ســه مــوج  مهاجــرت در تاریــخ معاصــر 
ــل  ــه دلی ــوج اول ب ــه م ــم ک ــم در می یابی ــک کنی را تفکی
ــر  ــر س ــه ب ــت منازع ــه عل ــوج دوم ب ــی، م ــه سیاس منازع
ــر  ــز عاوه ب ــی نی ــوج کنون ــی و م ــبک زندگ ــیوه و س ش
مســائل پیشــین، بحران هــای اقتصــادی ایجــاد شــد. 
ضربــه اصلــی ایــن مهاجرت هــا بــه کشــور، خــروج فکــر و 
اندیشــه از کشــور اســت کــه حتــی میــزان زیــان حاصــل 
ــا خســارت اقتصــادی نیســت.  ــاس ب ــل قی شــده از آن قاب
اگــر اکنــون بــه چینــش وزرا نــگاه کنیــد در می یابیــد کــه 
مــا بــا بحــران نیــروی انســانی نخبــه مواجــه هســتیم؛ چــرا 
کــه بســیاری از افــرادی کــه بتواننــد ایــن مســئولیت ها را 
بپذیرنــد و از شایســتگی الزم برخــوردار باشــند، اکنــون یــا 
ــد  ــرت کرده ان ــران مهاج ــا از ای ــده اند و ی ــه گیر ش گوش
ــه  ــان های درج ــه برخــی انس ــت ک ــر  اس و به همین خاط
ــد.  ــش دارن ــور نق ــئولیت های کش ــارم در مس ــوم و چه س
ــی  ــه و توانای ــش اندیش ــی زای ــع توانای ــراد بالطب ــن اف ای
فکــری ندارنــد. به واســطه مختــل بــودن ارتبــاط کشــورمان 
ــم از  ــز نمی  توانی ــی بازخــورد مناســبی نی ــا سیســتم جهان ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــت خــود داشــته باشــیم. ب ــزان موفقی می
ــادی  ــیب های زی ــی آس ــر فرهنگ ــدی، از نظ ــن ناکارام همی
داشــته ایم. متاســفانه بــاوری کــه در میــان جامعــه و 
ــوان  ــران را نمی ت ــه ای ــت -ک ــکل گرفته اس ــنفکران ش روش
ســاخت- بســیار دردآلــود اســت. در چنین وضعیتــی جامعه 
ــود  ــه نم ــد ک ــت می کن ــی حرک ــی منف ــه ســوی فردگرای ب
ــردم در  ــم. م ــر مشــاهده کردی آن را در بحــران ارزی اخی
چنیــن بحران هایــی به جــای آن کــه روحیــه ای ملــی داشــته 
ــن  ــد؛ ای ــی ارز کردن ــکار کاال و حت ــه احت باشــند، شــروع ب
ــی  ــای فرهنگ ــی از تکانه ه ــی ناش ــی منف ــه فرد گرای روحی
ــاره  ــدان اش ــود دارد و ب ــه وج ــروزه در جامع ــت و ام اس
ــات از  ــن اقدام ــطه همی ــه واس ــی را ب ــه مل ــم. روحی کردی
ــی  ــتگی مل ــری همبس ــرای باز پس گی ــه ب ــم ک ــت دادی دس

ــر آن باشــیم. ــه فک ــد همگــی ب ــی بای و اجتماع
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ــارت  ــه عب ــا ب ــگان ی ــوری نخب ــر کش ــه: در ه پیش مصاحب
کشــور  آن  ســرمایه های  علمــی،  برترین هــای  بهتــر 
محســوب می شــوند. در کشــور مــا نیــز ایــن افــراد مســتثنی 
نیســتند. امــا متاســفانه هرســاله شــاهد مهاجــرت ایــن قشــر 
ســرآمد علمــی بــه اقصــی نقــاط جهــان هســتیم کــه مســلما 
ــت.  ــد داش ــته و خواه ــور داش ــرای کش ــیاری ب ــات بس تبع
ــی  ــان نوع ــد آسیب شناس ــگان از دی ــرت نخب ــده مهاج پدی
استثمارشــدگی کشــورهای جهــان ســوم از ســوی کشــورهای 
ــن  ــوان مخرب تری ــی رود و به عن ــمار م ــه ش ــعه یافته ب توس
بحــران اجتماعــی شناخته شــده اســت. بــرای بررســی 
ریشــه ها و عوامــل و راهکار هــای ایــن پدیــده مخــرب، 
بــرآن شــدیم گفت و گویــی بــا دکتــر نجــف زاده، اســتاد علــوم 
سیاســی دانشــگاه فردوســی داشــته  باشــیم که مشــروح آن را 

مطالعــه خواهیــد کــرد. 
چــرا اساســا نخبــگان در ایــران غریب هســتند و ریشــه های 

ایــن مســئله را چگونــه ارزیابــی می کنید؟
ــدی  ــئله جدی ــران مس ــگان در ای ــزوای نخب ــه گیری و ان گوش
ــر  ــا اث ــد، کام ــه کنی ــون قدیمــی را مطالع ــر مت نیســت و اگ
محســوس ایــن پدیــده را در می یابیــد. حتــی در زمــان 
حافــظ -دوره تشــتت سیاســی در ایــران- ایــن مســئله وجــود 
ــه  ــت »چ ــه بی ــی از جمل ــز در ابیات ــظ نی ــت و حاف داشته اس
افتادســت در ایــن ره کــه هــر ســلطان معنــی را / کــه می بینــم 
بدیــن درگاه ســر بــر آســتان دارد« بــدان اشــاره کــرده اســت 
ــت دارد کــه هرکــس صاحــب  ــن مفهــوم دالل ــر ای و بیــت ب
معنــی اســت، از ایــن وضعیــت حادث شــده گیــج و پریشــان 
اســت. در دوره مشــروطه نیــز ایــن ســوال بــه صــورت جــدی 
ــد و  ــردم دوری می کنن ــگان از م ــرا نخب ــه چ ــد ک ــرح ش مط
ــه ملکــم خــان  ــرای نمون البتــه پاســخ هایی نیــز ارائــه شــد. ب
ــم  ــت مفاهی ــر اس ــد: بهت ــخ می ده ــوال پاس ــه س ــن ب این چنی
مــدرن و جدیــد را در لفافــه مســائل اســامی بــه جامعــه بازگو 
کنیــم؛ زیــرا آنــان بــه خاطــر تعصباتــی کــه دارنــد از پذیــرش 
ســخنان مــا امتنــاع می کننــد. در دوره پهلــوی دوم نیــز جــال 
آل احمــد می گویــد کــه روشــنفکران بایــد بــه عرصــه اجتمــاع 
عزیمــت کننــد؛ یعنــی بــه ســلک تــوده مــردم درآیند. مســئله 
ــود-  ــرح می ش ــریعتی مط ــر ش ــط دکت ــه توس ــت -ک بازگش
ــه  نیــز بــه همیــن موضــوع اشــاره دارد؛ یعنــی روشــنفکران ب
ــت  ــر صحب ــد و از آن منظ ــود بازگردن ــنتی خ ــمه س سرچش
کننــد. بنابرایــن ایــن مســئله در ایــران بســیار پیچیــده بــوده و 
ایــن دو گانگــی همــواره میــان نخبــگان و عرصــه عمومــی وجود 

دارد و کمــاکان نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
ــی  ــگان در جامعــه ایران ــزوای نخب از نظــر شــما ریشــه  ان

ــت؟ در چیس
همان طــور کــه عــرض کــردم ایــن مســئله در ایــران پدیــده 
ــه  ــود ک ــور نم ــه تص ــد این گون ــت و نبای ــوده اس ــی نب مدرن
مدرنیتــه مســبب آن بــوده اســت. دلیــل ایــن امــر را بیشــتر 
ــای  ــگان روند ه ــه نخب ــرد ک ــن جســت وجو ک ــوان در ای می ت
اجتمــاع را نمی پســندند و از مســائل اجتمــاع دوری می کننــد 
لــذا  می تــوان مهم تریــن عامــل ایــن امــر را اســتبداد دانســت. 
ــدای  ــی ص ــدرت سیاس ــت ق ــده اس ــب ش ــتبداد موج اس
ــوی  ــگان از س ــن نخب ــه ای ــا ک ــگان را نشــنود و از آن ج نخب
ــده اند، دو  ــت نش ــی حمای ــدرت سیاس ــل ق ــا در مقاب توده ه
مســیر را درپیــش گرفتنــد؛ نخســت آن  کــه بــه جــای حضور 
در جامعــه، انــزوا و گوشــه گیری را برگزیدنــد و بــرای مقابلــه 
بــا اســتبداد، به ســرودن شــعر و رســاندن غیرمســتقیم منظور 
خــود روی آوردنــد. راه دوم آن هــا نیــز ایــن بــود کــه چــون 
نتوانســتند در عرصه هــای اجتماعــی جریان ســاز باشــند، وارد 
عرصــه ذهنــی شــدند و اقــدام بــه تولیــد اندیشــه کردنــد امــا 
ــه  ــچ گاه ب ــع، هی ــری موان ــر یک س ــه خاط ــه ها ب ــن اندیش ای
عرصــه اجتمــاع نرســید. آقــای آخونــدزاده یکــی از عواملــی 
را کــه ســبب انــزوای نخبــگان شــده اســت، جهــل می دانــد 
و معتقــد اســت اســتبداد و جهــل دو لبــه یــک قیچی هســتند 
کــه روشــنفکران را می بلعنــد. امــا از نظــر مــن عامــل ســوم و 
از قضــا عامــل مهــم دیگــری وجــود دارد؛ عــدم وجــود جریان 
ــال  ــرای مث ــی. ب گفت وگــو و حــوزه عمومــی در جامعــه ایران
99 درصــد مــردم ایــران بــه مــوزه نمی رونــد و تئاتــر تماشــا 
نمی کننــد. حتــی بالــغ بــر 9۰ درصــد مــردم ایــران رغبتــی 
بــرای تماشــای فیلــم در ســینماها ندارنــد. بنابرایــن گویــی که 
روشــنفکران بــرای خــود، تولیــد فکــر می کننــد و خــود نیــز 
پاســخ می دهنــد در حالــی کــه توده هــا عمومــا خواســته های 
دیگــری دارنــد. بــه نظــر مــن فرهنــگ گفت و گــو در کشــور 

ــا روشــنفکرانی  آن را بــه رســمیت می شناســند، نمی تواننــد ب
کــه اساســا بــدون ایدئولــوژی هســتند رابطــه ای برقــرار کنند. 
بــرای مثــال در انقــاب اکتبــر روســیه، شــاهد ســه مرحلــه 
ــی  ــا همراه ــاب کام ــا انق ــنفکران ب ــدا روش ــم؛ در ابت بودی
داشــتند و از آن حمایــت می کردنــد. در مرحلــه دوم زمانی که 
مشــاهده کردنــد ایدئولــوژی حاکــم، در حــال ســاختن نهــاد 
ــوژی خــود و اعمــال نوعــی  و ســاختار جهــت تحکیــم ایدئول
گزینــش اجتماعــی می باشــد، از انقــاب کناره گیــری کردنــد 
و حتــی بــه صــورت غیرمســتقیم بــر آن تاختنــد. در مرحلــه 
ــه صــورت کامــل راه نخبــگان از انقــاب جــدا  ســوم نیــز ب
شــد و ایــن فضــای ضدانقابــی هم چنــان ادامــه دارد. اگــر بــه 
ادبیــات روســیه نگاهــی بیاندازیــد، ســیر حرکــت از انقــاب تا 
ضــد انقــاب شــدن را مشــاهده خواهیــد کــرد و دلیــل امــر 
آن  اســت کــه ایــن ایدئولــوژی آن قــدر گســترش یافتــه کــه 

ــرای اندیشــیدن روشــنفکران محــدود می کنــد. فضــا را ب
تــا چــه انــدازه گفتمان هــای حاکــم بــر فضــای نخبگانــی 
ایــران و بعضــی ناهماهنگی هــای موجــود در ایــن جریــان را 

بــر انــزوای نخبــگان موثــر می دانیــد؟
ــی   بعــد از انقــاب مشــروطه دچــار نوعــی گسســت گفتمان
ــه  ــواِل چ ــل س ــی در مقاب ــدیم؛ یعن ــنفکران ش ــان روش می
بایــد کــرد تضــادی عمیــق میــان نخبــگان بــه  وجــود آمــد. 
در همیــن رابطــه چنــد نکتــه را بیــان می  کنــم؛ مــا بــر ســر 
ــر  ــتراک نظ ــم و اش ــه تفاه ــدرن ب ــروطه و م ــم مش مفاهی
نرســیدیم و نــزاع گفتمانــی میــان روشــنفکران همــواره بر ســر 
ایــن قبیــل موضوعــات ادامــه دارد. بــرای مثــال در خصــوص 
واژه ای ماننــد آزادی، هنــوز شــکاف عمیقــی در مورد چیســتی 
و مفهــوم ایــن واژه در میــان روشــنفکران وجــود دارد. نکتــه 
ــک  ــا ایدئولوژی ــنفکران م ــود روش ــه خ ــت ک ــن اس ــد ای بع
شــده اند. زمانــی کــه روشــنفکر ایدئولوژیــک می شــود، تنها در 
خدمــت ایدئولــوژی خــود گام برخواهــد داشــت. ایــن مســئله 
ــده  ــه گردی ــگان جامع ــان نخب ــا می ــترش نزاع ه ــبب گس س
ــرف  ــرع و ع ــه ش ــز موضــوع رابط ــوم نی اســت. مســئله س
اســت. روشــنفکران نتوانســتند رابطــه ای میــان شــرع و عرف 
برقــرار کننــد. بنابرایــن ایــن منازعــه -کــه در جامعــه ســنتی 
ایــران وجــود داشــته اســت- اکنــون بــه محــل منازعــه میــان 
روشــنفکران تبدیــل شــده اســت. برخــی از آنــان بــه گفتمــان 
پیونــدی بــاور دارنــد و بــر ایــن عقیــده هســتند که بایــد میان 
ایــن دو پیونــد برقــرار کــرد. برخــی دیگــر نیــز بــه گفتمــان 
ــتیز  ــر غرب س ــی دیگ ــده اند و برخ ــل ش ــی متمای غرب گرای
شــده اند. بــه عبــارت دیگــر تمــام ایــن گروه هــا ایدئولوژیــک 
ــا  ــد، توده ه ــک باقی بمانن ــی کــه ایدئولوژی ــا زمان شــده اند و ت
ــه  ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان این گون ــد و می ت ــود می رانن را از خ
نــه تنهــا جامعــه روشــنفکران ســبب گســترش مفاهیــم مدرن 
ــن تشــتت  نشده اســت بلکــه باعــث شده اســت جامعــه از ای
آرا میــان روشــنفکران دچــار نوعــی هــراس از مفاهیــم مــدرن 
شــود. امــروز برعکــس آن چــه در غــرب مشــاهده می کنیــم، 
ــد و  ــد کن ــه نق ــه منصفان ــم ک ــنفکری را می یابی ــر روش کم ت
ســخن بگویــد. مثــا در فلســفه سیاســی غــرب میــان دریــدا 
و افاطــون یــک خــط ممتــد وجــود دارد و نمایان گــر رشــد 
آن هــا از گذشــته تــا بــه امــروز اســت. امــا روشــنفکران مــا 
ــک  ــات ایدئولوژی ــا منازع ــه ب ــده ای هســتند ک ــر پراکن جزای
ــر  ــرف یک دیگ ــنیدن ح ــای ش ــه ج ــده اند و ب ــه ش احاط
ــان  ــه جوان ــی هم ــا زمان ــد. مث ــم روی می آورن ــرد ه ــه ط ب
مــا دوســتدار شــریعتی بودنــد، امــا امــروز همــه روشــنفکران 
او را به شــدت طــرد می کننــد ایــن بدیــن دلیــل اســت کــه 



آرشیو 200 فیلم ایرانی در موزه سینمای ایتالیا

ــن  ــر داد. در ای ــوزه خب ــن م ــیو ای ــی در آرش ــم ایران ــداری ۲۰۰ فیل ــت و نگه ــا از ثب ــینمای ایتالی ــی س ــوزه مل ــس م رئی
ــن  ــن تماشــای ویتری ــه فرهنگــی، حی ــن برنام ــزاری ای ــران و برگ ــراز خوشــحالی از حضــور در ای ــن اب ــی ضم ــد توفت بازدی
افتخــارات جهانــی ســینمای ایــران بیــان کــرد کــه در بســیاری از جشــنواره های مطــرح دنیــا کــه ســینمای ایــران جایــزه 
کســب کــرده ، حضــور داشــته و ســینماگران ایرانــی را تشــویق کــرده  اســت. توفتــی از بهــرام بیضایــی، امیــر نــادری، پرویــز 
کیمیــاوی، منوچهــر طیــاب، ناصــر تقوایــی، شــاهرخ گلســتان، احمــد فاروقــی قاجــار و ... نــام بــرد کــه آثــار آن هــا در میــان 

ایــن لیســت و آرشــیو مــوزه ســینمای ایتالیــا موجــود اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و یکم / نیمه اول آبان 797 فر هنگ و هنر

انقطاع فرهنگی و اتصال فرهنگی؛ دو رویکرد در فرهنگ ایرانی و آمریکایی
مطالعه موردی، اسطوره بتمن

همگی مسئولیم!

تکــی و بازی هــای رایانــه ای. فقــط مــرور نســخه های ســینمایی 
ایــن اثــر )بــا در نظــر گرفتــن وجــه ایدئولوژیــک یــا رویکــرد 
ــن ادعــا را اثبــات می کنــد کــه مــا  هنــری سازندگانشــان( ای
بــا یــک پدیــده فرهنگــی متکثــر روبــه رو هســتیم و نــه یــک 
شــخصیت یــک بعــدی کــه امــکان هرگونــه تفســیر متضــادی 
را از خــود نفــی می کنــد. در ســال 1989 تیــم برتــون نخســتین 
نســخه ســینمایی ایــن اثــر را عرضــه کــرد؛ اثــری انتزاعــی کــه 
ــت.  ــه داش ــک اولی ــار کمی ــه آث ــک ب ــیار نزدی ــری بس تصوی
ــه  ــاخت ک ــن را س ــت بتم ــون بازگش ــد، برت ــال بع ــار س چه
اثــری کم ســرو صداتر امــا در همــان مســیر فیلــم قبلــی بــود. 
ســه ســال بعــد )1995( جوئــل شــوماخر قســمت ســوم ایــن 
ســه گانه را عرضــه کــرد کــه اثــری وفــادار بــه اتمســفر کمیک 
بتمــن بــود. دو ســال بعــد، بــا تمرکز بــر یــک رابطه فرعــی در 
داســتان، بتمــن و رابیــن ســاخته شــد. امــا تصــور دوســت داران 
ــه گانه  ــم از س ــن فیل ــه اولی ــال ۲۰۰5 و عرض ــن در س بتم
کریســتوفر نــوالن کامــا بر هم ریخــت. نــوالن چنــان در 
ســویه های فلســفی داســتان و نیمــه تاریــک شــخصیت بتمــن 
ــا فیلمــی  غــرق شــد کــه دیگــر نمی توانســتیم ادعــا کنیــم ب
عامه پســند و آســان یاب روبــه رو هســتیم. بــرای نــوالن، 
ــورده  ــال فروخ ــا و امی ــن، ترس ه ــای بتم ــا و تنهایی ه تردیده
او و رنجــی کــه از قرارگرفتــن در قامــت یــک قهرمــان یکــه 
می بــرد اهمیــت بیشــتری داشــت. بــه ایــن ترتیــب نوجوانــان، 
شــوالیه تاریکــی نــوالن را درک نمی کردنــد؛ در مقابــل خیــل 

بســازند کــه از نظــر مخاطبــان مضحــک بــه نظــر برســد کــه 
ــن  ــه فاصله گرفت ــر ب ــود منج ــه خ ــه نوب ــز ب ــئله نی ــن مس ای
ســینمای یــک کشــور از جامعــه اش می شــود. اینجاســت کــه 
ــد و  ــر می بین ــی آن جلوت ــینما و اهال ــود را از س ــب خ مخاط
نیــازی بــه تماشــای آثــار آنــان حــس نمی کنــد. از ســویی، اگر 
ــد،  ــد نمان ــت و پا گیر پای بن ــن دس ــن قوانی ــه ای ــازی ب فیلم س
بــه راحتــی فیلمــش مشــمول توقیــف یــا سانســور می گــردد. 
ــخ چهــل ســال  ــه صفحــات تاری ــر ب ــه اگ ــه اســت ک این گون
ــل بســیاری از  ــا خی ــم، ب ــی بیاندازی ــته کشــورمان نگاه گذش
ــه  ــم ک ــه می گردی ــی مواج ــا فیلم های ــی ی ــای توقیف فیلم ه
ــزی موجــب ضعــف  ــل از عواملشــان، سانســور و ممی ــه نق ب

ســاختاری و محتوایــی آن هــا شــده اســت.
ــا،  ــا و ممیزی ه ــن توقیف ه ــال ای ــه دنب ــه ب ــت ک ــی اس طبیع
تعــداد بســیاری از کارگردانــان، بازیگران و دیگر هنرمنــدان زبده 
ایــن عرصــه تصمیــم بــه مهاجــرت، انتشــار اینترنتــی آثارشــان 
یــا در بهتریــن حالــت خانه نشین شــدن بگیرنــد. بهــرام بیضایی، 
عبــاس کیارســتمی، محســن مخملبــاف، بهمــن قبــادی، ناصــر 
ــراد  ــن اف ــرآمد ترین ای ــه س ــی و... از جمل ــر پناه ــی، جعف تقوای
هســتند کــه همــواره مــورد تحســین و ســتایش جهانیــان قــرار 
ــا بی مهــری روبــه رو بوده انــد.  گرفته انــد امــا در میهــن خــود ب
آخریــن ردپــای ایــن رخــداد شــوم را هــم می تــوان در تصمیــم 
جنجالــی عبدالرضــا کاهانــی مبنــی بــر این کــه دیگــر هیــچ گاه 
در وطنــش فیلــم نســازد، مشــاهده نمــود. او کــه از فیلمســازان 
ــی  ــش ط ــران اســت، فیلم های ــینمای ای برجســته و پیشــرو س
ســالیان متمــادی مشــمول سانســور یــا توقیــف گردیده انــد و او 
ــران  ــا صــدور مجــوز اک ــی ب ــه حت ــی رســانده اند ک ــه جای را ب
آخریــن اثــرش نیــز دچــار شــور و شــعف نگــردد و به طورکلــی 

کامپیوتــری بتمــن را نصــب کــرده اســت. می بینیــم که در ســه 
بــازه زمانــی مختلــف، ســه نســل از جامعــه آمریکایــی فرصــت 
ــدر شــیفته  ــد. پ ــدا می کنن ــا بتمــن را پی برخــورد بی واســطه ب
همــان شــخصیتی می شــود کــه پســر را مفتــون کــرده اســت 
و هــر ســه یــک خاطــره مشــترک دارنــد. در حقیقــت عنصــر 
فرهنگــی بــه مــرور زمــان و بــه اقتضــای تغییــر رســانه، خــود را 
تغییــر داده و بــه شــکل همــان رســانه درآمــده اســت. از همیــن 
راه بــه موضــوع مشــترک چنــد نســل متفــاوت تبدیل شــده که 
می تواننــد دربــاره آن گفت وگــو کننــد. بــه دیگــر ســخن، نســلی 
ــترکی  ــای مش ــانه ها و کده ــم، نش ــخن می گویی ــه از آن س ک
ــک  ــد و ی ــل می کن ــر متص ــه یک دیگ ــان را ب ــه آن ــد ک دارن
ــورد بتمــن  ــا در م ــات پیوســته فرهنگــی را برمی ســازد. م حی
صحبــت می کنیــم کــه در دهــه هشــتاد عمــر خویــش اســت 
و در کنــار ســایر عناصــر فرهنگــی، شــخصیتی جــوان محســوب 
ــگ  ــی  )فرهن ــر فرهنگ ــای دیگ ــه المان ه ــود. در حالی ک می ش
کابــوی، جنگ هــای اســتقال، شــخصیت های والت دیزنــی، 
ــدام  ــه م ــتند ک ــی هس ــاره و ...( المان های ــح ق ــوپرمن، فت س
بازآفرینــی می شــوند و حیات هــای تــازه پیــدا می کننــد. بــرای 
مثــال ســینمای وســترن را در نظــر بگیریــم. بــدون شــک، دوران 
ــان  ــکا سال هاســت کــه پای ــی وســترن در ســینمای آمری طای
یافتــه اســت. امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تصاویــر غــرب 
وحشــی بــه فراموشــی ســپرده شــده اند. برعکــس، در فاصله های 
کوتــاه زمانــی شــاهد آثــار جریان ســازی هســتیم کــه بــرای هــر 
نســل ایــن جامعــه، گذشــته پر حــرف و حدیــث قــوم آمریکایی 
را زنــده می کنــد )بــا گرگ هــا می رقصــد اثــر کویــن کاســتنر، 
نابخشــوده کلینــت ایســتوود و ســه و ده دقیقــه بــه یومــا اثــر 

جیمــز منگولــد و...(. 
نتیجــه ســخن: حیــات پیوســته فرهنگــی بــه معنــای جریــان 
ــن  ــت. ای ــان اس ــول زم ــوناژها در ط ــا و پرس ــانه ها و کده نش
مانایــی و پیوســتگی نیازمنــد دو عامــل اســت؛ بــاز بــودن زمینــه 
تفســیر و انعطــاف در قبــال تغییر رســانه. امکان تفســیر بر عمق 
شــخصیت می افزایــد و بــه او امــکان تعیــن بیشــتر می بخشــد. 
تغییــر رســانه نیــز او را از طوفــان تغییــر در امــان نگاه مــی دارد و 

ــد.  ــازه را می بخش ــل های ت ــا نس ــو ب ــان گفت وگ ــه او زب ب
حــال محــل طــرح ایــن پرســش بنیــادی اســت کــه آیــا حیات 
فرهنگــی مــا حیاتی اســت پیوســته یا منقطــع؟ آیا پرســوناژهای 
فرهنگــی مــا در گــذر زمــان امتــداد یافته انــد یــا جایــی در تاریخ 
بــه محــاق فراموشــی ســپرده شــده اند؟ آثــار ســوء و عــوارض 
ــن  ــا ای ــدام اســت و آی ــی ک ــاع فرهنگ ــی انقط تاریخی-اجتماع
ــا  ــود؟ این ه ــاهده می ش ــا مش ــی م ــد فرهنگ ــوارض در کالب ع
پرســش هایی اساســی اســت کــه بایــد بــه تفصیــل در بــاب آن 

اندیشــید و از طــرح آن هــا هراســی بــه دل راه نــداد.

جیب هایشــان تنهــا بــرای تولیــد آثــاری ســرمایه گذاری 
ــا  ــوده و صرف ــا ســخیف ب ــا غالب ــی آن ه ــه خروج ــد ک می کنن
بــه قصــد گیشــه ســاخته می شــوند. بنابرایــن هنرمنــد خــاق 
و دلســوزی کــه بــه منظــور اعتــای فکــری و هنــری حرفــه و 
ــه  ــا زود ب ــر ی ــد، دی ــی را می کن ــه اش اراده ســاخت فیلم جامع
ــی دارد و  ــود برم ــاش خ ــت از ت ــه دس ــود بودج ــل کمب دلی
اگــر بــه ســوی ســینمای گیشــه نــرود، بایــد ســر تــا پایــش را 
طــا گرفــت! البتــه ناگفتــه نمانــد کــه تــرس از توقیــف نیــز 
ــار  ــه ســوی ســرمایه گذاری در آث ــدگان ب ــت تهیه کنن در هدای

ــت. ــر نیس ــر، بی تاثی ــی و بی دردس خنث
ــد  ــاندن فرآین ــه انجــام رس ــز در ب ــینما نی ــان س ــا مخاطب م
ــار  ــتقبال از آث ــدم اس ــتیم! ع ــر نیس ــی« بی تقصی »نخبه کش
ممتــاز و درخــور و التفــات بــه ســینمای مبتذلــی را کــه بــرای 
ــوان  ــد، می ت ــی ای می زن ــر لودگ ــه ه ــا دســت ب ــدن م خندان
ــی  ــود غیرقانون ــن دانل ــا دانســت. همچنی ــته م ــرم ناخواس ج
ــرای  ــه ب ــانی ک ــه کس ــن حق الزحم ــری و نپرداخت ــار هن آث
رشــد و بلــوغ فرهنگــی مــا تــاش می کننــد، تیشــه دیگــری 
اســت کــه بــه دســت خودمــان بــه ریشــه فرهنــگ و هنــر 

ــم. ــش می زنی ــه خوی جامع
همان طــور کــه ذکــر شــد، عوامــل متعــدد و متنوعــی دســت 
بــه دســت هــم می دهنــد تــا افــراد الیــق و باکفایــت از چرخــه 
ــان  ــرادی جایش ــوض اف ــوند و درع ــته ش ــار گذاش ــینما کن س
ــه دلیــل  ــا وجــود غــرض پســندیده، ب ــد کــه حتــی ب را بگیرن
بلدنبــودن قواعــد بــازی، نتواننــد آن چنــان کــه شایســته اســت 
ــادت نحــس  ــری از ع ــرای جلوگی ــن ب ــد. بنابرای ــت کنن فعالی
»نخبه کشــی« در ســینما، همگــی مــا اعــم از مســئول، هنرمنــد 

و مخاطــب، الزم اســت بــه خودمــان بیاییــم.
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ــی  ــه زمان ــت؟ چ ــه معناس ــه چ ــی ب ــته فرهنگ ــات پیوس حی
می تــوان گفــت یــک کالبــد فرهنگــی )مثــل جامعــه آمریکایــی، 
ــت و  ــته اس ــات پیوس ــی و ...( دارای حی ــران فرهنگ ــه ای جامع
چــه زمانــی بایــد آن را ســترون و منقطــع از گذشــته دانســت؟ 
مشــخصات حیــات پیوســته فرهنگــی چیســت و چــه عاملــی 

ــود؟  ــدن آن می ش ــود آم ــه وج ــث ب باع
در ایــن گفتــار ســعی می کنیــم از ویژگی هــای حیــات پیوســته 
فرهنگی ســخن بگوییــم و منشــاء و چرایی پیدایــش آن را بیابیم. 
موضــوع گفت وگــوی مــا فرهنــگ عمومــی آمریکایــی اســت. 
ایــن کالبــد فرهنگــی در دوران معاصــر بر ســایر جوامع فرهنگی 
غلبــه کــرده و بــه گفتمــان غالــب و مســلط دوران مــا بدل شــده 
اســت. امــا چــرا می گوییــم حیــات آمریکایــی حیاتــی پیوســته 
ــه ای  ــی، حافظ ــه غرب ــه جامع ــد حافظ ــر می رس ــت؟ بنظ اس
ــر  ــر عنص ــت ه ــل اس ــی مای ــت. یعن ــری اس ــدت تصوی به ش
فرهنگــی )Cultural Element( در درون خــود را ســریعا عینیــت 
دهــد و تصویــری مــادی و قابــل لمــس بــه آن ببخشــد. نتیجــه 
آن کــه عناصــر جریان ســاز فرهنگی آمریکایــی در هــر دوران از 
تعیــن ویــژه برخوردارنــد و اکثــر آن ها در ســطح امــوری انتزاعی 
محــدود نمی ماننــد. ایــن تصویرگــری )Visulation( المان فرهنگی 
ــی بــدل می کنــد کــه قابلیــت انتشــار  ــه امــری بین االذهان را ب
و اشــتراک دارد. در عیــن حــال بــه اعضــای جامعــه فرهنگــی 
 )Personage( اجــازه می دهــد کــه تفســیری از هــر شــخصیت
ارائــه دهــد کــه لزومــا بــا تصویــر فــرد قبلــی مطابقــت نــدارد. 
ــی و  ــری منف ــه تفســیر، ام ــودن زمین ــاز ب ــگاه نخســت، ب در ن
ناخوشــایند بــه نظــر می رســد؛ زیــرا ممکــن اســت به آشــفتگی 
و درهم ریختــن نظــم انــدام وار پرســوناژ منجــر  شــود. امــا ایــن 
ماجــرا ســویه مثبتــی نیــز دارد؛ آن جــا کــه هــر تفســیر، جنبه ای 
ــد و در  ــن می کن ــخصیت را روش ــن ش ــان ای ــای پنه از جنبه ه
نهایــت بــه فربه  ترشــدن شــاکله آن منجــر می شــود. بــه تعبیــر 
دیگــر، بــا هــر بــار بازنمایــی )Represent( بــر تعیــن ایــن عنصر 
ذهنــی افــزوده می شــود و تــوده بیشــتری از مخاطبــان امــکان 

ــد. ــدا می کنن ــا آن را پی ــداری ب هم ذات پن
یــک مثــال: نخســتین بار در ســال 1939 نــام بتمــن در فرهنــگ 
آمریکایــی ظهــور کــرد که بــاب کیــن طــراح آن را در مجموعه 
کمیک هــای کارآگاهــی آفریــد. از آن زمــان تاکنون نســخه های 
بی شــماری از ایــن شــخصیت در قالب هــای رســانه ای گوناگــون 
ــای  ــا مجموعه ه ــتریپ ت ــک اس ــت. از کمی ــه اس ــور یافت ظه
تلویزیونــی انیمیشــن و زنــده، نســخه های ســینمایی دنبالــه دار و 

ــان  ــا ایرانی ــی م ــگ عموم ــنا در فرهن »نخبه کشــی« واژه ای آش
اســت؛ بــه گونــه ای کــه هــر روزه اخبــاری می شــنویم مبنــی بــر 
برکنــاری فــان مدیــر یــا شــهردار کاربلــد، دســتگیری فعــاالن 
اقتصــادی و محیط زیســتی، محرومیــت از فعالیــت فــان فعــال 
مدنــی یــا سیاســی، ممنوعیــت از برگــزاری کنســرت هنرمندان 
موســیقی، ممنوع التصویــر  شــدن چهره هــای شــاخص هنــری در 
ــته های  ــان رش ــری از مســابقه دادن قهرمان ــیما، جلوگی صداوس
ورزشــی گوناگــون بــه دالیــل واهــی و بســیاری مصادیــق دیگــر. 
ــن  ــون ای ــه اقســام گوناگ ــا ب ــدم ت ــر آن ش ــتار ب ــن نوش در ای
پدیــده در عرصــه ســینما بپــردازم. پیــش از شــروع و در همیــن 
ابتــدا الزم اســت عنــوان شــود کــه پدیــده ای کــه از آن تحــت  
ــا از  ــه تنه ــن عرص ــم، در ای ــاد می کنی ــی« ی ــوان »نخبه کش عن
ــوارد  ــیاری از م ــرد و در بس ــورت نمی گی ــت ص ــب حکوم جان
خــود خانــواده ســینما و مــا مخاطبــان هســتیم کــه بــا رفتارهای 
ــار  ــن و کن ــان رفت ــبب از می ــود س ــته خ ــا ناخواس ــته ی خواس

ــویم. ــتعدادها می ش ــدن اس زده ش
بــه عنــوان نخســتین مصــداق »نخبه کشــی« در زمینــه ســینما 
ــن  ــوان از قوانی ــز باشــد، می ت ــا نی ــن آن ه ــه شــاید مهم تری ک
قدیمــی و محدودکننــده و هم چنیــن سیاســت های عقب مانــده 
ــخن  ــورمان س ــوزه در کش ــن ح ــت در ای ــازی و فعالی فیلم س
بــه میــان آورد؛ قوانینــی کــه تــا حــد زیــادی نیــز بــه شــکل 
ــاس  ــدید احس ــر تش ــاوه  ب ــوند و ع ــال می ش ــلیقه ای اعم س
ــازند  ــور می س ــا را مجب ــینماگران، آن ه ــان س ــض در می تبعی
تــا چشــم بــر واقعیت هــای جامعــه خویــش ببندنــد و آثــاری 

ــین  ــای عزلت نش ــرخورده و پوچ گراه ــاالن س ــم میان س عظی
ــان  ــای ملحدانه ش ــی و تردیده ــوال های آخرالزمان ــا س ــه ب ک
ــوالن  ــم شــدند. توفیــق ســه گانه ن ــد شــیفته فیل ــر بودن درگی
چنــان جــوی ایجــاد کــرد کــه گمــان نمی رفــت تــا مدت هــا 
کســی جــرأت نزدیــک شــدن بــه شــخصیت بتمــن را داشــته 
باشــد امــا قاعــده بــازار چنیــن حکــم نمی کــرد و قــرار نبــود 
از چنیــن شــخصیت چندالیــه ای کــه یه خوبــی می شــد از آن 
پــول درآورد، قدیســی دســت نایافتنی ســاخته شــود. پــس فقط 
چهــار ســال پــس از پایــان ســه گانه قبلــی، یــک روایــت کامــا 
انتزاعــی، بــه روز و عجیــب از ایــن شــخصیت بــر پــرده آمــد؛ 

بتمــن در مقابــل ســوپرمن. 
امــا بــه پرســش اصلــی خــود بازگردیــم و تکثــر بازنمایی هــا را از 
منظــر پیوســتگی فرهنگــی ماحظه کنیــم؛ جــوان پانزده ســاله ای 
ــن  ــای بتم ــه تماش ــال 1989 ب ــه در س ــد ک ــر بگیری را در نظ
ــن  ــون نشســته و به شــدت شــیفته و شــیدای ای ــم برت ــر تی اث
فیلــم و شــخصیت اصلــی آن شــده اســت. او احتمــاال بــا پــدر 
خــود بــه تماشــای فیلــم رفتــه، پــدری کــه نوجوانــی خــود را 
بــا نســخه های کمیــک اســتریپ بتمــن ســر کــرده اســت. در 
ــار دیگــر فرصــت  ــن جــوان ســه ب ــود ای تمــام طــول دهــه ن
روبه روشــدن بــا شــخصیت بتمــن را پیــدا می کنــد و ارتباطــش 
بــا او قطــع نمی شــود. در ســال ۲۰۰8 ایــن فــرد، ســی و چهــار 
ســاله اســت و احتمــاال بــا فرزنــد خــود بــه تماشــای فیلــم رفته 
کــه اکنــون روی لپ تــاپ یــا تبلــت خــود یــک نســخه از بــازی 

از فعالیــت در ایــن فضــای مســموم دل بکنــد یــا فیلــم »عصبانی 
نیســتم« بــه کارگردانــی رضــا درمیشــیان کــه پــس از ســال ها 
و بــا اعمــال سانســورهای فــراوان، درحالــی بــه اکــران عمومــی 
درآمــد کــه هــم از حــال و هــوای زمــان ســاختش بــه دور افتاده 
بــود و هــم تیــغ سانســور آن را از اثــری اجتماعی-سیاســی بــه 
اثــر اجتماعــی صــرف بــدل کــرده بــود. افــزون بــر مهاجــرت، 
نمــود عینــی پیامدهــای سانســور در میــان بازیگــران را می تــوان 
ــار دســت  ــت در آث ــه فعالی ــا ب ــت بخشــیدن آن ه در ارجحی
ــا  ــی ی ــار فاخــر داخل ــه جــای آث ــی ب ــدم شــبکه های ترک چن
خداحافظــی کســانی چــون اشــکان خطیبــی بــا دنیــای ســینما 
جســت وجو کــرد. حــال عامــل حکومتــی بــا عواقــب مذکــور 
ــی  ــود اهال ــای خ ــا و پارتی بازی ه ــار زدوبند ه ــوق را در کن ف
ســینما بگذاریــد تــا موانــع شایسته ســاالری در ســینما را  بیش 
از پیــش بیابیــد. جوانــی را تصــور کنیــد کــه بــا وجــود ذوق، 
نبــوغ، تــاش و گذرانــدن تحصیــات آکادمیــک قصــد ورود 
بــه دنیــای ســینما را دارد امــا موفــق بــه حضــور در پروژه هــای 
ــا  ــردان ی ــان کارگ ــر ف ــه پس ــرا ک ــود چ ــینمایی نمی ش س
ــرده اســت.  ــده جــای او را تصاحــب ک ــان تهیه کنن ــر ف دخت
به طورکلــی، بــر کســی پوشــیده نیســت کــه عرصــه هنــر بــه 
ســبب ایجــاد شــهرت و محبوبیت، همــواره متقاضیان بســیاری 
ــت،  ــرای ایجــاد ران ــر خــود بســتری را ب ــن ام داشــته و همی

فســاد و مافیــا فراهــم کــرده اســت.
ــه  ــده ب ــر ســو، ورود ســرمایه داران در کســوت تهیه کنن از دیگ
ســینما کــه تنها هدفشــان کســب ســود و شــهرت می باشــد نیز 
باعــث شــده اســت تــا آثــار هنــری فاخــر و دغدغه منــد بــرای 
ســاخت کم تــر حمایــت شــوند؛ چــرا کــه ایــن اشــخاص کــه 
کوچک تریــن درکــی از دنیــای هنــر ندارنــد، بــه دنبــال پرکردن 



خ بیکاری ۱۲.۲ درصد شد نر

نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی  کار تابســتان 1397 از ســوی مرکــز آمــار منتشــر شــده کــه طبــق آن، رونــد تغییــرات نشــان می دهــد کــه 
شــاخص نــرخ بیــکاری افــراد 1۰ ســاله و بیشــتر نســبت بــه تابســتان 1396 بــه میــزان ۰.7 درصــد افزایــش داشــته و جمعیــت بیکار کشــور با 
۲37 هــزار نفــر افزایــش بــه ســه میلیــون و 3۲6 هــزار نفــر رســیده اســت. نــرخ بیــکاری جوانــان 15 تــا ۲9 ســاله حاکــی از آن اســت کــه ۲4.9 
درصــد از فعــاالن ایــن گــروه ســنی در تابســتان 1397 بیــکار بوده انــد. بررســی تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری ایــن افــراد نشــان می دهــد، ایــن 

نــرخ نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )تابســتان 1396( ۰.8 درصــد افزایــش یافته اســت.
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افزایــش رفــاه در ســطح عمومــی و دفــاع از حــق شــهروندان 
ــن  ــع اولی ــور قط ــه ط ــه ای دارد؟ ب ــه نتیج ــد چ ــاق می افت اتف
ــی  ــه اصل ــه وظیف ــا -ک ــت کاری در قیمت ه ــن دس ــه ای نتیج
ــکان  ــن ام ــد- از بین رفت ــا می کنن ــازار را ایف ــی در ب جهت ده
ــه نتیجــه ای  ــده اســت ک ــا در آین ــرای بنگاه ه ــزی ب برنامه ری
جــز آســیب دیــدن بنگاه هــا در شــرایط جهــش قیمتــی -کــه 
خــود دیگــر نتیجــه  کنتــرل قیمت هاســت- نخواهــد داشــت. 
یعنــی دولــت بــا کنتــرل قیمت هــا عمــا امــکان برنامه ریــزی 
را در بــازار از میــان می بــرد و از طرفــی همیــن نظــام کنتــرل 
ــت  ــی در قیم ــقوط های ناگهان ــا و س ــث جهش ه ــت باع قیم
ــن  ــا در چنی ــه بنگاه ه ــه باعــث آســیب ب ــا می شــود ک کااله
ــتگی در  ــاهد ورشکس ــه ش ــدی ک ــا ح ــود. ت ــرایطی می ش ش

ــا هســتیم. بســیاری از بنگاه ه
اگــر از جانــب دیگــری بــه وضعیت فعلــی کســب و کار در ایران 
بنگریــم، مشــاهده می کنیــم کــه بــا توجــه بــه حجــم دولــت و 
دخالــت دولــت در بــازار، عمــا حقــوق مالکیــت افــراد و بنگاه ها 
دارای تعریــف مشــخصی نیســت. بدیــن معنــی کــه دولــت بــا 
ــه حقــوق  ــود ب ــادر خواهد ب ــکار( ق ــه احت ــه ای )از جمل هــر بهان
مالکیــت افــراد تجــاوز کنــد و هیچ مانــع قانونــی بــرای این مهم 
وجــود نــدارد. بــرای مثــال در جهــش قیمتــی گذشــته، شــاهد 
دســتگیری عــده ای به خاطــر انبارکردن بعضــی از وســایل بودیم. 
ــی  ــل اصل ــه عام ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــن دســتگیری در حال ای
ــواع اجنــاس در ایــران، دولــت  ــه انبارکــردن ان تشــویق کننده ب
)State( اســت کــه بــا سیاســت های اشــتباه و عوام فریبانــه خــود 
در جهــت افزایــش تــورم و جهــش قیمتــی حرکــت می کنــد. 
بــا نگاهــی ســاده بــه وضعیــت کســب وکار در حــوزه IT و تولیــد 
نرم افــزار در ایــران، وضعیــت نابســامان حقــوق مالکیــت بیــش 
از پیــش نمایــان می شــود. نرم افزارهــای تولیــدی داخــل 
ــگان  ــه طــور رای ــراد مختلــف ب و خــارج همــه روزه توســط اف
ــدون اینکــه  ــرد ب ــرار می گی ــردم ق ــار م ــی در اختی و غیرقانون
پیگــرد قانونــی مشــخصی بــرای چنیــن جرمــی -کــه تجــاوز 

ــای اشــخاص و اصــل  ــه قرارداده ــی ب ــن ســبب بی احترام زوجی
ــت  ــرع اس ــر ش ــی ب ــم مبتن ــن حک ــود. ای ــت اراده می ش حاکمی
ــان را  ــر زن ــه مه ــده اســت ک ــاره ش ــز اش ــم نی ــرآن کری و در ق
بپردازیــد هرچنــد زیــاد باشــد. ایــن طــرح با واکنــش زنــان مواجه 
شده اســت چــرا کــه از حــذف حقــوق حداقلــی خــود هــراس دارند 

و به عبــارت دیگــر اهــرم فشــار خــود را از دســت می دهنــد!
3( دریافــت برخــی حقــوق توســط زنــان بــه جــای مهریــه: طبق 
ــا رعایــت شــرایط  ــد ب مــاده 1133 قانــون مدنــی، مــرد می توان
مقــرر در قانــون بــا مراجعــه بــه دادگاه تقاضــای طاق همســرش 
را نمایــد. امــا زن تنهــا درصورتــی  می توانــد تقاضــای طــاق دهد 
ــرده  ــذ ک ــرش اخ ــاق را از همس ــت در ط ــا  وکال ــا قب ــه ی ک
باشــد و یــا بتوانــد مــوارد مذکــور در قانــون و یــا عســر و حــرج 
خــود را در زندگــی اثبــات کنــد. در مــوارد بســیاری اثبــات ایــن 
ــی  ــه به تازگ ــوری ک ــی از ام ــر اســت. یک ــوار و زمان ب ــور دش ام
در میــان مــردم در حــال رواج اســت، دریافــت حــق طــاق یــا 
بــه اصطــاح حقوقــی و دقیق تــر، وکالــت در طــاق اســت. الزم 
بــه ذکــر اســت اعطــای ایــن وکالــت بــه زنــان، حــق طــاق را از 
ــه نحــو  ــن روش، دوام زندگــی ب ــا ای ــد. ب مــردان ســلب نمی کن
مطلوب تــری تضمیــن می شــود و هرزمــان ادامــه زندگــی ممکــن 
نباشــد، طرفیــن می تواننــد بــا اســتفاده از حقوقــی کــه دارنــد بــه 
زندگــی مشترک شــان خاتمــه دهنــد. فلســفه طــاق، کراهتــی 
اســت کــه زوجیــن یــا یکــی از آن هــا در زندگــی مشــترک دارند 
حــال آن کــه دریافــت مهریه  هــای ســنگین معمــوال ســال ها بــه 
طــول می انجامــد و هم چنــان یــاد و خاطــره آن ازدواج بــر زندگــی 
اشــخاص ســایه می افکنــد. بــه نظــر شــاید مهم تریــن حقــی کــه 
زنــان از آن محــروم هســتند، همیــن حــق اســت. ســایر حقــوق 
ازجملــه حــق تحصیــل، حــق انخــاب مســکن، حــق اشــتغال و... را 
ــل از دریافــت  ــوان از شــوهر دربافــت کــرد و در مقاب ــز می ت نی

مهریــه ســنگین صرف نظــر نمــود.
4( بیمــه ازدواج: باتوجــه بــه توســعه بیمــه و ورود آن بــه اکثــر 
حوزه هــا، برخــی معتقدنــد بهتــر اســت در بــدو ازدواج، زوجیــن 
بیمــه شــوند تــا در صــورت بــروز طــاق، نگرانــی از پرداخــت 
نداشــته باشــند. بــا ان روش هــم مــرد هراســی از زنــدان نــدارد 
و هــم زن ســریع تر بــه حقــوق خــود دســت می یابــد. بــه نظــر 
ــن روش در کشــورهایی مطلــوب اســت کــه بیمــه  می رســد ای
در ســطح مطلــوب خــود فعالیــت دارد کــه طــرح ایــن مــورد در 
ایــران فعــا قابلیــت اجرایــی نــدارد. البتــه ایــن روش درصــورت 
موثــر خواهــد بــود کــه بیمــه ازدواج اجبــاری و همگانــی شــود. 

5( قیــد عنداالســتطاعه بــه جــای عندالمطالبــه: ایــن مــورد صرفا 

از دولــت هســتند و از جانــب دیگــر بــه علــت وابســتگی دولتــی 
ــا پرداخــت مالیات هــای بســیار  معــاف از پرداخــت مالیــات ی
پاییــن می باشــند. بدنــه  شــبه دولتی ایــن شــرکت ها بــه جهــت 
ــدد  ــی متع ــای اطاعات ــت از رانت ه ــه دول ــه بدن ــی ب نزدیک
برخــوردار می شــوند کــه باعــث ســرمایه گذاری  در حوزه هــای 
ــه  ــود و نتیج ــرکت ها می ش ــن ش ــرای ای ــرر ب ــود و کم ض پرس
ــرای ایــن بنگاه هــا، از بین رفتــن فضــای  تمــام ایــن مزیت هــا ب
ــه اقتصــادی  ــی صرف ــه به طورکل ــود ک ــازار می ش ــت در ب رقاب

کارآفرینــی را از میــان خواهــد بــرد.
ــای  ــور، متغیره ــب وکار در کش ــت کس ــوص وضعی در خص
دیگــری از جملــه شــروع کســب و کار، شــرایط و مقــررات اخذ 
مجــوز ســاخت، دسترســی به بــرق، حمایــت از ســرمایه گذاران 
خــرد، ســهولت پرداخــت مالیــات، تجــارت فرامــرزی، اجــرای 
قراردادهــا و ورشکســتگی و پرداخــت دیــون نیــز مــورد توجــه 
ــه  ــه مقال ــد کــه بررســی تمــام آن هــا از حوصل ــرار می گیرن ق
حاضــر خــارج اســت امــا الزم اســت اشــاره شــود کــه در حــال 
حاضــر ایــران در تمامــی ایــن حوزه هــا شــاهد افــت رتبــه در 

ســطح جهانــی  اســت.
ــیار  ــرات بس ــاال و تاثی ــای ب ــی متغیره ــا بررس ــت ب در نهای
گســترده آن هــا در وضعیــت کســب وکار ایــران و از طرفــی 
ــا بررســی وضــع اجتماعــی ایــران در ایــن حــوزه، می تــوان  ب
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بهتریــن سیاســت در حــال حاضر 
ــردن  ــران، کوتاه ک ــت کســب وکار در ای ــود وضعی جهــت بهب
ــررات  ــت از فعالیت هــای اقتصــادی و حــذف مق دســت دول
ــاد و دســت وپاگیر در حــوزه کارآفرینــی  و قوانیــن بســیار زی
ــران در حــال حاضــر بیــش از پیــش  ــه ای اســت. آن چــه ک
بــه آن نیــاز دارد، بازگشــت بــه اصــول اولیــه علــم اقتصــاد 
و  مختلــف  بهانه هــای  بــه  بــازار  در  و عــدم دخالــت 
ــوی  ــه الگ ــا ب ــد ت ــت آن باش ــاید وق ــه اســت. ش عوام فریبان
توســعه اقتصــادی در شــرق آســیا و آمریــکای جنوبــی توجــه 

ــژه ای داشــته باشــیم. وی

اوســت لــذا مهریــه باطــل و مهرالمثــل جایگزیــن خواهــد شــد. 
از ســوی دیگــر بســیاری معتقدنــد قانون گــذار مجــازات حبــس 
را بــه بســیاری از جرایــم تعمیــم داده اســت و زنــدان به عنــوان 
ضمانــت اجــرای عــدم پرداخــت مهریــه به هیــچ  وجــه مطلــوب 
نیســت. در همیــن راســتا به تازگــی الیحــه حبس زدایــی و 
زندان زدایــی از ایــن قضیــه مطــرح شــده اســت. بــه زعــم مــن 
نیــز ضــروری اســت کــه از ورود زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــه 
زنــدان جلوگیــری شــود و راهــکار جایگزیــن می توانــد بهره گیری 
از سیســتم های نظارتــی قــوی بــر دارایی هــای اشــخاص باشــد تــا 
درصــورت نیــاز لیســت ایــن دارایی هــا در اختیــار مراجــع قانونــی 
قــرار گیــرد، تــوان مالــی مــرد بــرای پرداخــت مشــخص باشــد و 

زنــان نیــز بــرای مطالبــه مهریــه خــود دچار ســختی نشــوند. 
ــد  8( تعدیــل پرداخــت اقســاط مهریــه: برخــی پیشــنهاد نمودن
باتوجــه بــه افزایــش نــرخ ســکه، بهتــر اســت پرداخــت اقســاطی 
آن تعدیــل شــود کــه در همیــن راســتا طــرح تعدیــل مهریــه بــه 
مجلــس ابــاغ و درنهایــت رئیــس قوه قضائیــه  بخشــنامه ای برای 
احــکام قطعــی صادرشــده در بازه زمانی مشــخص و مــدت محدود 
بــا ســقف حداکثــر دو ســال صــادر کــرد تــا تعدیــل در پرداخــت 
متناســب بــا نوســانات ارز و رســیدگی خــارج از نوبــت صــورت 
گیــرد و ایــن بخشــنامه شــامل همــه محکومیــن -اعــم از آنــان 
کــه در حبــس یــا در حــال پرداخــت هســتند- می شــود. هرچنــد 
طوالنــی شــدن رونــد دریافــت مهریــه با فلســفه طــاق هم خوانی 
نــدارد امــا ایــن روش می توانــد بــه حمایــت از زندانیــان مهریــه 
بیانجامــد. مهریــه بــرای برخی زنان که شــاغل نیســتند، پشــتوانه 
محســوب می شــود و حــذف، تاخیر یا عــدم پرداخــت آن، آنــان را 

بــا آســیب های اجتماعــی و معیشــتی رو بــه رو خواهــد نمــود.
از آن جــا کــه ایــن مســئله، بــه معضلــی ملی تبدیل شــده اســت 
بایــد بــه دنبــال آسیب شناســی و ریشــه یابی باشــیم و از طریــق 
فرهنگ ســازی درصــدد کاهــش و حــذف آن برآییــم. از میــان 
ــی  ــای برخ ــن روش، اعط ــاید بهتری ــده، ش ــنهادات ارائه ش پیش
ــن  ــرای فرهنگ ســازی در ای ــه باشــد. ب ــل مهری حقــوق در مقاب
حــوزه می تــوان تــاش کــرد حقــوق مالــی زنــان را کاهــش داد 
و در مقابــل برخــی حقــوق مهــم دیگــر را بــه آنــان واگــذار نمود؛ 
زیــرا مادامی کــه در رابطــه زوجیــن دو کفــه حقــوق نابرابر باشــد، 
زنــان از مهریــه بــه عنــوان عامــل تعدیل کننــده و اهــرم فشــار 
جهــت بــه رســمیت شــناختن حقــوق خــود اســتفاده خواهندکرد. 
درصورتــی کــه االکلنــگ حقــوق زن و مــرد در ازدواج تاحــدی به 
تعــادل برســد، شــاهد خواهیــم بــود کــه مهریــه به عاملــی خنثی 

در ازدواج بــدل خواهــد شــد.
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کشــور ایــران، از نظــر اســتعداد تبدیل شــدن بــه یکــی از مراکز 
مهــم کارآفرینــی )entrepreneurial center( همــواره مــورد 
توجــه بــوده اســت. حجــم جمعیــت جــوان، میــزان تحصیــات 
جامعــه، ارتباطــات میــان کارآفرینــان )آنتروپرنرهــای( ایرانی و 
بین المللــی و هم چنیــن تغییــرات اجتماعــی در ایــران همــواره 
ــاال  ــیل ب ــورهای دارای پتانس ــران از کش ــود ای ــث می ش باع
بــرای تبدیل شــدن بــه مرکــزی بــرای کارآفرینــی در منطقــه 
شــمرده شــود. گزارش مجلــه فوربــس در ســال ۲۰16 درمورد 
پتانســیل های ایــران در زمینــه کارآفرینــی مــورد توجه اســت. 
ــده می شــود راه  ــران دی ــا آن چــه در حقیقــت در کشــور ای ام
بســیار ســخت و طاقت فرســای آنتروپرنرهــای ایرانــی در 
جهــت تاســیس شــرکت و قدم گذاشــتن در راه کســب ثــروت 
اســت. بــه طــوری کــه شــاهد شکســت اکثــر اســتارت آپ های 
ایرانــی در زمینه هــای خــاص هســتیم. به راســتی چــه عواملــی 
باعــث ایــن ناکامــی بــرای آنتروپرنرهــای ایرانــی می شــوند؟

ابتــدا از جانــب تئــوری اقتصــادی بــه وضعیــت فعلــی 
ــش  ــن بخ ــاید مهم تری ــم. ش ــران می پردازی ــب و کار در ای کس
یــک نظــام اقتصــادی توســعه یافته را می تــوان وضعیــت نظــام 
ــا در حــوزه  ــوان کــرد. نظــام قیمت ه ــا در کشــور عن قیمت ه
ــناخت در ســطح  ــت تقســیم ش ــی را جه ــش اصل اقتصــاد نق
جامعــه در مــورد ارزش هــر کاال و به تبــع از جهــت متغیرهــای 
ناشــی از میــزان ارزش کاال از جملــه مطلوبیــت و پــس از آن 
عرضه و تقاضــا دارد. اســتفاده آنتروپرنــر از ایــن نظــام طبیعتا در 
حــوزه تصمیم گیــری بــرای تولیــد و برنامه ریــزی بــرای آینــده 
بنــگاه خویــش اســت. آن چــه در ایــران بیشــتر از همیشــه در 
ــای  ــع نرخ ه ــتیم، وض ــاهد آن هس ــرزمین ش ــن س ــخ ای تاری
دولتــی بــرای انــواع کاالهــا، از کاالهــای ضــروری بــرای خانوار 
تــا غیرضــروری اســت. امــا ایــن دخالــت دولــت کــه بــه بهانه 

ــر  ــه 4۲81 نف ــت 97، ب ــال نخس ــه در نیم س ــان مهری زندانی
افزایــش یافتــه اســت حــال آن کــه زندانیــان مهریــه در ســال 
96،  مجموعــا ۲978 نفــر بــود. افزایــش نگران کننــده زندانیــان 
مهریــه کــه هم چنــان نیــز ادامــه دارد، نهادهــای مختلف کشــور 
ــرای حــل ایــن معضــل چاره اندیشــی  ــر آن داشــت کــه ب را ب
ــوت از  ــی و دع ــت های تخصص ــزاری نشس ــا برگ ــد و ب نماین
حقوق دانــان و صاحــب نظــران درصــدد حــل مســئله برآینــد. 
اخیــرا نظریــات متعــددی در ایــن حــوزه پیشــنهاد شــده کــه 
غالبــا بــا اســتقبال بانــوان مواجــه نشــده اســت چرا کــه معتقدند 
حقــوق آنــان تضمیــن نمی شــود. در ادامــه بــه نظریــات 
ارائه شــده پرداختــه می شــود و بــا ذکــر علــت، مزایــا و معایــب 

ــود. ــر نظــر بررســی می ش ه
1( تنصیــف دارایــی زوجیــن: ایــن پرســش همــواره از ســوی زنان 
مطــرح بــوده و هســت کــه آیــا منظــور صرفــا تنصیــف دارایــی 
مــردان اســت یــا شــامل دارایــی زنــان نیــز می شــود؟ از آن جــا 
کــه در طــول زندگــی، زنــان شــاغل نیــز درآمد کســب می کنند، 
تنصیــف دارایــی هــر دو پــس از طــاق، منطقی به نظر نمی رســد 
چــرا کــه ممکــن اســت زنــان پــس از وقــوع طــاق، نه تنهــا مالی 
از جانــب شــوهر بــه  دســت نیاورنــد بلکــه دارایــی خــود را نیــز 
از دســت بدهنــد. ایــن مکانیــزم در جوامــع اروپایــی قابلیــت اجرا 
دارد چــرا کــه لیســت امــوال اشــخاص کامــا واضح و مشــخص 
اســت و تدلیــس و تقلبــی از ایــن حیــث صــورت نمی گیــرد. حال 
آن کــه اگــر همیــن روش در ایــران اجرایــی شــود، ممکــن اســت 
مــردان پیــش از وقــوع طــاق تمامی امــوال خــود را بــا معامله ای 
صــوری بــه شــخص دیگــری منتقــل نماینــد و همسرانشــان را از 

ایــن حــق محــروم نمایند.
۲( ممنوعیــت قیــد ســکه بــه عنــوان مهریــه: برخــی به ایــن نظر 
روی آورده انــد کــه در صــورت حــذف ســکه بــه عنــوان مهریــه 
مشــکل حــل خواهــد شــد امــا معتقــدم باتوجــه بــه فرهنگــی که 
در حــال حاضــر وجــود دارد، ایــن راهــکار نه تنهــا مؤثــر نیســت 
بلکــه بــه مشــکات خواهــد افــزود. حــذف ســکه قطعــا موجــب 
روی آوردن مــردم بــه درج وجــه رایــج و ریــال نخواهــد شــد بلکه 
از ایــن پــس شــاهد درج شــمش طــا و المــاس و... بــه عنــوان 
مهریــه خواهیــم بــود. عاوه بــر این طبــق مــاده 1۰ قانــون مدنی، 
بــه اشــخاص اجــازه می دهــد قــرارداد را بــه تراضــی منعقــد کنند 
حــال آن کــه دخالــت در ایــن حــوزه توســط اشــخاصی غیــر از 

علنــی بــه حقــوق مالکیــت افــراد اســت- وجــود داشــته باشــد. 
در چنیــن شــرایطی میــزان ریســک ســرمایه گذاری بســیار باال 
 )entrepreneurship( خواهــد بــود و در ایــن شــرایط کارآفرینــی
بــه امری بســیار ســخت و بــا ریســک بــاال تبدیل خواهد شــد. 
ترقیــب افــراد بــه کارآفرینــی و ریســک در چنیــن محیطــی به 

ــد. ــری محــال می مان ام
ــت  ــی از وضعی ــک جهان ــزارش بان ــه گ ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ب
ــه 1۲4  ــاهد رتب ــران، ش ــاد ای ــب وکار در اقتص ــهولت کس س
ایــران در میــان 19۰ کشــور هســتیم کــه بــا توجــه بــه رتبــه 
ــه  ــن رتب ــه ای در ای ــران شــاهد ســقوط 4 پل ســال گذشــته ای
ــزارش،  ــن گ ــاخص های ای ــه زیرش ــی ب ــا نگاه ــت. ب بوده اس
ــی در حــوزه کســب وکار  ــزی و نقــص مدیریت عــدم برنامه ری
ــر  ــالیان اخی ــران در طــی س ــا مشــهود اســت. ای ــران کام ای
هیــچ گاه شــاهد پیشــرفت یــا پســرفت متوالــی نبــوده اســت. 
ــران  ــاخص در ای ــن ش ــت ای ــر از  وضعی ــارت دیگ ــه عب ب
می تــوان دریافــت کــه سیاســت مداران ایرانــی اولویتــی بــرای 
حــوزه کســب وکار قائــل نیســتند. تنهــا حــوزه ای کــه می تــوان 
بــه عنــوان یــک پیشــرفت در بهبــود شــرایط کســب و کار در 
ــرای  ــارات ب ــود وضعیــت اخــذ اعتب ــوان کــرد، بهب ــران عن ای
بنگاه هاســت. در ایــن مــورد نیــز بــاز هــم رنگ وبــوی سیاســی 
ــات(  ــل مالی ــارات از مح ــای اعتب ــا اعط ــت ب ــد محبوبی )خری
ــورد. ــم می خ ــه چش ــادی ب ــی اقتص ــتر از مصلحت اندیش بیش

امــا مشــکات آنترپرنرهــا در ایــران به مســائل مذکــور محدود 
نمی شــود. شــاید یکــی از اصلی تریــن مشــکات رشــد و توســعه  
فضــای رقابتــی و کســب و کار آزاد در ایران حاضر، شــرکت های 
خصولتــی باشــند. ایــن نهادهــا و شــرکت های شــبه خصوصــی-

شــبه دولتــی در ایــران کنونــی بــا رانت هــای اطاعاتی و سیاســی 
ــل  ــد از دالی ــت می کنن ــی دریاف ــه ی دولت ــه از بدن ــدد ک متع
مهــم شکســت کســب و کار در ایــران بــه شــمار می رونــد. ایــن 
شــرکت ها از طرفــی بــه جهــت شــبه خصوصــی بــودن مدعــی 
اول کســب انــواع تســهیات، اعتبــارات و موقعیت هــای مختلف 

می توانــد بــه عنــوان پیشــنهاد بــه زوجیــن مطــرح شــود و نبایــد 
بــه عنــوان قانــون بر اشــخاص تحمیل شــود چــرا کــه در تناقض 
بــا مــاده 1۰ قانــون مدنــی اســت و این اجبــار قانونی ممکن اســت 
نتیجــه عکــس داشــته باشــد. امــا امیدواریــم مــردان بــه این مهم 
دســت یابنــد کــه نبایــد به خاطــر ازدواج بــه پرداخــت مهریــه ای 
متعهد شــوند کــه واقعــا تــوان پرداخت ندارنــد. متاســفانه جوانان 
در زمــان ازدواج بــرای رســیدن بــه هــدف خــود، هــر شــرط و 
تعهــدی را می پذیرنــد فــارغ از این کــه بخواهنــد آینــده را متصور 

شوند.
6( کاهــش میــزان 11۰ ســکه: برخی معتقدند بایــد حداکثر میزان 
ســکه قابــل مطالبــه را کــه واجــد وصــف کیفــری اســت )در حــال 
حاضــر 11۰ ســکه اســت( کاهــش داد و درصــورت عــدم امــکان 
حبس زدایــی، تعــداد ســکه کم تــری شــامل تعقیــب کیفری شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه طبــق مــاده ۲۲ قانــون حمایــت خانــواده 
ــا 11۰  ــد ت ــوع عق ــان وق ــه در زم ــرگاه مهری ــوب 1391، ه مص
ســکه تمــام بهــار آزادی یــا معــادل آن باشــد، وصول آن مشــمول 
مقــررات مــاده ۲ قانــون اجــرای محکومیت هــای مالــی مصــوب 
1394 اســت. بــه ایــن صــورت کــه درصــورت تقاضــای زوجــه، 
مرجــع اجراکننــده رای دادگاه مکلف به شناســایی اموال زوج اســت 
امــا چنانچــه مهریه بیشــتر از این میــزان باشــد درخصوص مــازاد، 
فقــط مائت زوج مــاک پرداخت اســت. رعایت مقــررات مربوط 
بــه محاســبه مهریــه بــه نــرخ روز کمــاکان الزامی اســت«. معتقدم 
ایــن روش ممکــن اســت موجب سوء اســتفاده توســط مردان شــود؛ 
بــه ایــن صــورت کــه بــا درج مهریه ســنگین در قبالــه نــکاح و در 
نهایــت بــه دلیل عــدم توانایــی در پرداخــت، قابل تعقیــب کیفری 
نباشــند و عمــا حــق تعقیب زنــان ســلب می شــود و راه بــه جایی 
نمی بــرد. هنگامی کــه شــخص تــوان پرداخــت مهریــه را نــدارد و 
بــا ایــن وجــود بــه پرداخــت تعــداد زیــادی ســکه متعهد می شــود 
بیانگــر عــدم قصــد جــدی مــرد بــه پرداخــت اســت و از طرفــی 
از عــدم تعقیــب کیفــری و بازداشــت آســوده خاطر اســت. بــا ایــن 
وجــود آیــا کاهــش حداکثر میزان ســکه، حمایــت از حقــوق مردان 

محســوب می شــود یــا زنــان؟
ــی و منــع  ــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مال 7( اصــاح قان
بازداشــت بدهــکاران مهریــه: برخــی معتقدنــد مــردان در زمــان 
ازدواج، اهلیــت و قصــد الزم را دارنــد و بــا درج مهریــه هرچنــد 
ســنگین، بــه ضــرر خــود اقــدام نموده انــد )قاعــده حقوقــی اقــدام( 
لــذا بــه عواقــب آن نیــز آگاه بوده انــد. البتــه برخــی آیــات عظــام 
ازجملــه مــکارم شــیرازی و صافی گلپایگانی معتقدنــد درج مهریه 
ســنگین کــه در تــوان مــرد نیســت نشــان دهنده قصــد غیرجدی 



شبکه های ارتباط جمعی سبب گسترش غلط   نویسی  می شوند

محمدجعفــر یاحقــی، پژوهشــگر و اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه فردوســی مشــهد، بــا بیــان ایــن  کــه ویراســتاری می توانــد زبــان را از 
آفت هــا و کژتابی هــا حفــظ کنــد، بــه شــرطی کــه ســامان یافته و نظارت شــده باشــد، اظهــار کــرد: یــک وجــه در غلــط  نویســی ها ایــن اســت 
کــه بــه طــور طبیعــی در زبــان فارســی عناصــر و عواملــی مطــرح می شــود کــه ممکــن اســت الزمــه تکامــل و تحــول زبان باشــد؛ شــاید نشــود 
اســم این هــا را غلــط گذاشــت چــون مصطلــح و مــورد اســتفاده عمــوم اســت. وی بــا اشــاره بــه این کــه آن جــا کــه غلــط  نویســی ناشــی از عمد، 
جهــل و بی اطاعــی باشــد، بــه زبــان آســیب می زنــد، گفــت: یــک وقــت چیزهایــی هســت کــه ناشــی از کم اطاعــی، کم ســوادی و حتــی از 
روی غــرض و نظــر ســوء اســت کــه قطعــا آن هــا بیشــتر لطمــه می زننــد و ایــن در ارتبــاط بــا شــبکه های ارتبــاط جمعــی موثرتــر اســت، چــرا 

کــه ســبب گســترش ایــن غلــط  نویســی ها می شــود و همــه هــم از آن تبعیــت می کننــد و ایــن خطرنــاک اســت.
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آیا وطن همان زبان است؟
از زبــان مــادری دور و بی خبرنــد هــم در جوامــع جدیــد زبانــی 
ــود  ــد ب ــه معتق ــاملو ک ــد ش ــده اند. مانن ــه نش ــوان و پذیرفت نات
نویســندگان تبعیــدی و مهاجــر بــه زبانــی مــن درآوردی بــه نــام 

ــتان می نویســند. ــا داس ــد ی ــعر می گوین فارسی گلیســی ش
ــه   ــر در هم ــن ام ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــت می ت ــی دق ــا کم ب
ــال  ــرای مث ــت. ب ــان نداشته اس ــر یکس ــا تاثی ــا دوره  ه ــا ی زبان ه
امــروزه بــه علــت وجود شــبکه های اجتماعــی، حکومــت و قدرت 
رســانه ها در مجمــوع همــواره از فواصــل مختلــف در ارتبــاط بــا 
موطــن اصلــی زبانــی هســتیم. در حقیقت با ترســیم یــک دهکده  
جهانــی می تــوان بــا نگاهــی خوش بینانه تــر فاصلــه  آثــار تولیــدی 
مهاجــران را کم تــر کــرد. فارســی زبانان امــروزه در اقصــی نقــاط 
ــد و  ــازی در ارتباطن ــای مج ــق فض ــر از طری ــا یک دیگ ــا ب دنی
می تواننــد آثــار ادبــی و نظــری خــود را بــه اطــاع خواننــدگان 
برســانند امــا نکتــه  قابل طــرح در ایــن زمان بحــث توجــه و اقبال 
یــا اعتمــاد خوانندگان اســت. آیا مخاطب بیشــتر به محتــوا دقت 
می کنــد یــا بــه نویســنده؟ آیا نویســنده  مهاجــر همــواره در درجه 
دوم ســیر مطالعاتــی مخاطبــان ادبیــات فارســی قــرار می گیــرد یا 

مخاطبــان غالبــا بــه دنبــال محتوا هســتند؟
ــه  ــم ک ــان درمی یابی ــان کتاب خوان ــی جســت وجو در می ــا کم ب
ایــن مــورد نیــز قابــل نقــض اســت و دلیــل آن تنهــا مهاجــرت 
نویســنده نیســت. این کــه اقبــال عمومــی بــه مصــرف تولیــدات 

زیســت بوم زبــان فارســی اســت.
از منظــری دیگــر نیــز بــا بی توجهــی خواننــدگان داخــل کشــور و 
عــدم اعتمــاد بــه نویســندگان داخلی باعــث بروز گسســت زبانی 
بســیاری از نویســندگان داخلی می شــویم. نشــانه  آن هــم رویکرد 
ــازه کار خصوصــا در حــوزه  کــودک و  بســیاری از نویســندگان ت
نوجــوان بــه سمت وســوی داســتان های تخیلــی کپــی کاری بــدون 
هیــچ پشــتوانه  فرهنگــی اســت. آنــان در حقیقــت بــا ایــن عمــل 
بــه دنبــال خلــق یــا رســیدن بــه تشــخصی مــورد نظــر هســتند 
کــه در بســتر اجتماعــی خــارج از موطــن زبانــی شــکل می گیــرد. 
بــا ایــن تفاســیر درمی یابیــم کــه مهاجــرت بــه طــور قطــع عامل 
ــن  ــه ای ــوا نیســت، بلک ــود محت ــا کمب ــی ی ــی کتاب خوان بی رمق
خلــق یــا روحیــه  خــود گویــش وران و خواننــدگان یــا مخاطبــان 
آثــار اســت کــه بیــش از هرچیــز باعــث بــروز ایــن گسســت 
ــنیدن  ــر نش ــوان از تاثی ــرروی نمی ت ــه ه ــد ب ــود. هرچن می ش
کاربردهــا یــا اصطاحــات رایــج جامعــه، عــدم لمــس بی واســطه  
ــری در  ــاد فضــای فک ــی، انجم ــف اجتماع ــات مختل ــان طبق زب
خــارج از موطــن زبانــی و فرآینــد رسوب شــدگی زبــان خــودکار 

ــرد.  ــی ک ــوان چشم پوش نمی ت
بــا ایــن تفاســیر پیــرو مطلب منتشرشــده در شــماره  قبل نشــریه، 
ــار نویســندگان خــودی و  ــه آث ــدگان ب ــا خوانن عــدم اعتمــاد م
ــروز بســیاری از  ــار اســت کــه باعــث ب ــه ایــن آث کم توجهــی ب
ــدی  ــار تولی ــان آث ــی در می ــی و محتوای ــم از زبان گسســت ها اع
ادبیــات فارســی می شــود. عــدم حمایــت از نویســندگان و 
هنرمنــدان در کنــار ایجــاد اجبــار به کــوچ باعث بروز مشــکات 
ــت  ــود. حمای ــز می ش ــان نی ــا مخاطب ــدی ب ــای بع و چالش ه
ــار از ســوی دیگــر کمــک بزرگــی  صحیــح و به =جــا از ایــن آث
بــه جلوگیــری از تولید آثار ســخیف و تقلیدی اســت. نویســنده ای 
کــه تــوان کســب مخاطــب را دارد و هم زبانانــش در وطــن زبانــی 
او را پذیرفته انــد، نیــازی بــه تقلیــد از آثــار درجــه ســوم زبان های 
غیــر بــرای دیده شــدن نــدارد. چــرا کــه می دانــد ایجــاد فضاهای 
مباحثــه یــا نقــد نیز قطعــا برای هــر نویســنده ای در موطــن اصلی 
زبانــی اش بیشــتر فراهــم  اســت و او خواهــد توانســت تــا خــود را 

بــه بوتــه  نقــد و امتحــان بگــذارد.
نســبت نخبه کشــی یا بت ســازی بــا مهاجــرت، هرچند مســتقیم 
ــرای  ــان ب ــوان مخاطب ــم ت ــق نگذری ــا از ح ــت ام ــط اس و مرتب
جهــت دادن بــه ایــن گسســت زبانــی بیــش از هــر شــخص یــا 

شــرط دیگــری اســت
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هــر ملتــی زبــان و فرهنــگ و ادبیات خــود را در ارتباطی مســتقیم 
می دانــد و درصــدد اســت تــا از ایــن رابطــه بیشــترین ســود و به 
عبارتی بیشــترین میــزان تاثیرگــذاری را ببــرد. در موارد بســیاری 
بــا نگاهــی کلــی درمی یابیــم کــه ادبیــات را متــرادف بــا فرهنگ 
یا زبان دانســته اند. مســلما نویســنده، شــاعر یا هنرمنــد در موطن 
اصلــی خــود و جایــی کــه بــه زبــان آن فکــر می کنــد توانمنــدی 
بیشــتری دارد امــا آیــا ایــن حکمــی مطلــق اســت یــا گاه مــوارد 
نقــض آن بســیار واضح انــد؟ اینکــه دالیــل مهاجــرت عــده ای از 
نخبــگان یــا افــراد شــاخص هــر زبــان چیســت، مبنای بحــث ما 
در ایــن مقــال نیســت امــا این کــه بعــد از مهاجــرت چــه نتایجی 
در انتظــار آثــار تولیــدی اســت را  مورد بررســی قرار خواهیــم داد.

ــر  ــا کم ت ــد ام ــر تولی ــر و پ ــر اث ــای پ ــی از زبان ه ــی یک فارس
شناخته شــده  جهــان اســت. بــا نظــری بــه تعــداد دیــوان شــعرا 
در دوره هــای زمانــی مختلف شــعری فارســی اثبــات ایــن مدعا را 
درمی یابیــم، امــا در هــر دوره تنهــا چنــد نفــر به شــکلی شــاخص 
ــا  ــد. آی ــی می مانن ــان باق ــده اند و در اذه ــی ش ــدگار معرف و مان
ایــن دلیــل ناتوانــی ایــن افــراد در برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان 
خــود اســت یــا نتیجــه  شــرایط اجتماعی؟ کــوچ و یــا آوارگــی در 
میــان گوینــدگان پارســی گوی از قــرون اولیــه بعــد از ورود اســام 
وجــود داشــته اســت امــا اوج آن را در دوره صفویــه و نمــود آن 
ــان  ــدی در می ــبک هن ــد. س ــوان دی ــدی می ت ــبک هن را در س
ــش  ــرور و نازک اندی ــبکی خیال پ ــه س ــی ب ــدان ادب ــا و منتق ادب
امــا در عیــن حــال سرشــار از ابیــات سســت و نثرهــای متکلــف 
مشــهور اســت. از جملــه دالیــل ضعــف تولیــدات ایــن ســبک 
را بســیاری دوری شــاعران و نویســندگان از مرکــز و ناآگاهــی از 
زبــان رایــج موطــن اصلــی دانســته اند. چنان چــه در میــان افــراد 
شــاخص ابتــدا از شــعرای داخــل جغرافیــای ایــران ماننــد صائب 
نــام می برنــد و ســپس بــه ســراغ پارســی گویان هنــد می رونــد. 
جغرافیــای زبانــی در دوره هــای مختلف در حقیقت تاثیر به ســزایی 
در نحــوه ســرایش اشــعار و متــون نویســندگان داشته اســت. امــا 
آیــا ایــن اتفــاق در همــه  دوره هــا و اعصــار تاثیــر یکســانی داشــته  
و دارد؟ آیــا گسســت ادبــی و زبانــی در تولیــدات ادبــی همــواره 
یکســان اند؟ بســیاری معتقدنــد شــعرا یــا نویســندگان مهاجــر از 
هــر ســمت ماجــرا بازنــده محســوب می شــوند چــرا کــه هــم 

زبانــی فارســی کم تــر اســت نــه تنهــا از روی بی اعتمــادی بلکــه 
برعکــس، گاه مهاجــرت تنهــا دلیــل اقبــال به یــک اثر بوده اســت. 
نمونــه  کامــا نقــض ایــن ادعــا گلــی ترقــی اســت کــه علی رغــم 
ســال ها حضــور در خــارج از کشــور، داســتان هایش تــا بــه امــروز 
همــواره جــزو پرفروش تریــن کتــب داخــل ایــران بوده انــد. خــود 
او دلیــل ایــن امــر را نحــوه  تفکــرش بــه فارســی و عجیــن بــودن 
درونیاتــش بــا ایــن زبــان می دانــد. او در جایــی می گویــد هرچنــد 
بــه فرانســه هــم کتــاب نوشــته و مــورد توجــه قــرار گرفته اســت 
امــا تــا زمانــی کــه بــه فارســی خــواب می بینــد و فکــر می کنــد، 
نمی توانــد بــه زبــان دیگــری بنویســد. هرچند کــه دیگرانــی چون 
بهمــن فرســی، علی رغــم دارا بــودن همیــن شــرط در شناســاندن 
خــود بــه مخاطبانــی از نســل های بعــد از انقــاب چنــدان موفــق 
نبوده انــد. بــا قیــاس وضعیــت نشــر و تحلیل میــزان فــروش آثار 
منیــرو روانی پــور در دوران حضــور در کشــور بــه نســبت بعــد 
ــه  ــا بی توجهــی ب ــم کــه ادعــای فاصله گرفتــن ی از آن درمی یابی
علــت ناتوانــی ارتباطــی نویســنده بــا بســتر اصلــی شــکل گیری 
زبانــی چنــدان هــم بــی راه نیســت. فاصلــه  فیزیکــی منجــر بــه 
فاصلــه یــا گسســت زبانــی شــده و ریــزش مخاطــب را بــه دنبال 
داشته اســت. علی رغــم تاش  هــای بی وقفــه  او بــرای زنــده 
نگه داشــتن ارتبــاط مجازیــش با مخاطبــان عمــده  آن چــه از او در 
میــان کتاب خوانــان مشــهور اســت متعلــق بــه دوران حضــور در 

اساطیر ایران )قسمت دوم(

ایــن اختــاف بدیــن ســبب اســت کــه در متن هــای متأخــر، ایزد 
ســروش را یکــی از امشاســپندان بــه حســاب می آورنــد و تعــداد 
آن هــا را بــه هفــت می رســاندند. گروهــی نیــز خــود اورمــزد را 
بــه عنــوان هفتمیــن امشاســپند و در رأس آن هــا قــرار می دهنــد. 
برخــی نیز به آفرینش ســپندمینو به عنوان نخســتین امشاســپند 

هســتند. در ادامــه بــه معرفــی اهورامــزدا می پردازیــم.
اهورا مزدا )اورمزد، اهوره مزدا(

بهتــر اســت بــرای درک ایــن واژه، ریشــه آن را در میــان خدایــان 
هنــدی بررســی کنیــم؛ زیــرا همان طــور کــه گفتــه شــد بــه دلیل 
زندگــی مشــترک قوم هنــد و ایرانــی پیــش از جدایی، اشــتراکات 

بســیاری میان اســاطیر ایــن دو قــوم وجــود دارد.
خدایــان هنــدی را می تــوان بــه ســه گــروه تقســیم بندی کــرد؛ 
 )Asura(  ــوره ها ــا اس ــی ی ــروا و روحان ــان فرمان ــروه اول، خدای گ
هســتند کــه در رأس ایــن گــروه، »وَرونــه« قــرار دارد کــه خدایــی 
بــزرگ و بــا ابهــت اســت که نخســت تنها خــدای گنبد آســمان 
ــزد  ــدرت اورم ــا ق ــد، همســان ب ــدرت او در هن ــوده اســت. ق ب
ــه  ــپندان دارد ک ــد امشاس ــی مانن ــت. او آفریده های ــران اس در ای
ــا  ــو ی ــان جنگج ــروه دوم، خدای ــوند. گ ــده می ش ــا نامی آدیتیه ه
ــرار  َدئَِوهــا )دیوهــا( هســتند و در رأس آن هــا اینــدره )Indra( ق
دارد کــه خــدای طوفــان و به وجــود  آورنــده باران هــای ســیابی 
اســت. او خــدای جنــگ و نبــرد نیــز بــه شــمار مــی رود. گــروه 
ســوم، خدایــان مظاهــر طبیعــت هســتند. ایــن خدایــان جلوه های 
گوناگونــی را از طبیعــت تجلــی می بخشــند، ماننــد اوشــاس )ایزد 
ــا  ــتی ی ــن سه گانه پرس ــش(. ای ــدای آت ــی )خ ــپیده دم(، اگن س
تثلیــث )اســوره ها، دیوهــا و خدایــان مظاهــر طبیعت( ریشــه کهن 
آریایــی دارد. در هنــد دوران ودایــی خدایــان ایــن گروه هــا همگــی 
مــورد ســتایش و نیایــش قــرار می گیرنــد و از اســوره ها و َدئَِوه هــا 
بــه طــور یکســان درخواســت حاجــت می شــود. امــا رفتــه رفتــه 
ایــن هم زیســتی مســالمت آمیز بــه تقابــل تبدیــل می شــود و در 
ســرودهای متأخــر، از دشــمنی آنــان ســخن بــه میــان می آیــد. 
ــدره  ــه. از ســوی دیگــر این ــدره و ورون به خصــوص در مــورد این
ــه )Rta( از  ــا رت ــا اســت ب ــار َدئَِوه ه کــه خــدای جنگجــو و از تب

کــه دیــوان ســتایش نمی شــدند، بلکــه تنهــا مــزدا خــدای یگانه و 
دیگــر فرشــته ها و ایــزدان مربــوط به او شایســته ســتایش بودند. 
ــأ  ــا منش ــه آن ه ــید. بلک ــا نمی رس ــه آن ه ــر« ب ــأ »ش ــا منش ام

»خیــر« بودنــد و دیوان منشــأ »شــر«.
باتوجــه بــه اســتقبال مخاطبــان از ایــن بخــش، از ایــن پــس عاوه 
بــر سلســله یادداشــت هایی کــه در هــر شــماره منتشــر خواهــد 
شــد، جلســاتی نیــز تحــت عنــوان »از آفرینــش تــا رســتاخیز« 
بــرای عافه منــدان آشــنایی بــا اســاطیر ایرانــی برگــزار خواهــد 
شــد؛ الزم بــه ذکــر اســت ایــن جلســات هفتگــی از 14 آبان مــاه 
در روزهــای دوشــنبه ســاعت 1۲ در ســالن ســمینار ۲ دانشــکده 
ــل  ــه در صــورت تمای ــد شــد ک ــوم ریاضــی تشــکیل خواه عل

می توانیــد در ایــن جلســات حضــور یابیــد.
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ــر  ــع معتب ــی مناب ــون معرف ــتی پیرام ــل یادداش ــماره قب در ش
جهــت مطالعــه و شــناخت اســاطیر ایران در شــاهنامه نگاشــته 
شــد. در ایــن شــماره بــه توضیــح مختصــری درمــورد نحــوه 
آفرینــش و هســتی و خدایــان در شــاهنامه پرداختــه ام کــه در 

ــد. ــه می خوانی ادام
آفرینــش در اســاطیر ایــران در 1۲ هــزار ســال صــورت می گیــرد 
کــه ســنتی متعلق بــه دوره ساســانی اســت؛ زیرا این تقســیم بندی 

در نوشــته های اوســتا بــا چنیــن صراحــت دیده نمی شــود.
در ســه هــزار ســال نخســت، جهــان فــارغ از مــاده و حرکــت 
ــکان  ــان و م ــی )زم ــه زمان ــود دارد و ن ــی وج ــه مکان ــت؛ ن اس
ــن دوره، از دو  ــت. در ای ــوی اس ــر مین ــان یک س ــادی(، جه م
هســتی یــا دو جهــان ســخن بــه میــان می آیــد؛ نخســت، جهان 
متعلــق بــه اورَمــزد )اهورامــزدا( کــه پــر از نــور، زندگــی، دانایی، 
زیبایــی، خوش بویــی، شــادی و تندرســتی اســت و مجموعــه ای 
ــی  ــد پیرامــون دنیــای خوب اســت از هــر آن چــه ذهــن می توان
بیاندیشــد. دوم، جهــان بــدی متعلــق بــه اهریمــن کــه زشــت 
ــم و  ــاری، غ ــی، بیم ــودی، بدبوی ــر ناب ــت و مظه ــک اس و تاری
مجموعــه ای اســت از هرچــه ذهــن می توانــد راجــع بــه دنیــای 
ــر و شــر هرکــدام منشــأ  ــر کــه خی ــن ام ــدی بیاندیشــد. ای ب
جداگانــه ای دارنــد، ویژگــی اصلــی اســاطیر ایــران اســت کــه به 

ــه می شــود. ــی گفت ــا دوبُن ــت ی آن ثنوی
ــپند از دو  ــد. امشاس ــپَندان را می آفرین ــت امشاس ــزد نخس اورم
جــزء اَِمَشــه بــه معنــی جاودانــی و بی مــرگ و ِســپَنتَه بــه معنــی 
ــی  ــش ترکیــب شــده اســت کــه معن ــاک و بی آالی ــدس، پ مق
ــته های  ــا فرش ــرگ«. آن ه ــان بی م ــت: »مقدس ــن اس آن چنی
مقــرب درگاه اورمــزد هســتند کــه در اصــل جلوه هــای صفــات 
خــود اورمــزد محســوب می شــوند. هرکــدام از آن هــا دشــمنی 
در دنیــای دیــوان دارنــد. تعــداد اصلــی آن هــا شــش تا اســت در 
حالــی کــه معمــوالً از هفــت امشاســپند ســخن بــه میــان می آید. 

گــروه اســوره ها کــه نمــاد نظم و ســامان بخشــی اســت، هیچ گونه 
سازشــی نــدارد. در متن هــای متأخرتــر، خدایــان گــروه َدئَِوه هــا 
منصــب خدایــی خــود را حفــظ می کننــد امــا اســوره ها تبدیــل به 
ضــد  خدایــان می شــوند. تنهــا اســوره های بــزرگ ماننــد ورونــه 
ــروه  ــه گ ــور ایی، ب ــت اس ــی از صف ــس از چشم پوش ــره پ و میت

خدایــان دیــوی می پیوندنــد و جــزو خدایــان باقــی می ماننــد.
در گــذار اندیشــه هندی هــا در مــورد اســوره ها و َدئَِوهــا، اســوره 
بــه اهــورا )اهــوره( تبدیــل می شــود و بــا معنــی ســرور بــزرگ به 
عنــوان لقــب مــزدا بــه کار مــی رود و آفریــدگار بــزرگ اهورامزدا 
ــورت  ــت ص ــط زردش ــذاری توس ــن نام گ ــود. ای ــده می ش نامی
گرفــت. وی از ترکیــب دو واژه آریایــی بــا معانــی مختلــف، یکــی 
»اهــورا« کــه همــان اســوره ودایــی اســت و دیگــری »مــزدا«، کــه 
اولــی بــه معنــی ســرور بــزرگ و دومــی بــه معنــی آگاه و دانــا 
در گاتهــا )آن بخــش از اوســتا کــه ســروده های خــود زردشــت 

اســت(، بــرای خــدای یگانــه بــه کار بــرد.
پیــش از زردشــت، اهوره هــا در ایــران خدایــان قبیلــه ای بودنــد 
و هــر قبیلــه دارای خــدای بــزرگ واحــدی بــود، لیکــن زردشــت 
نویــد داد کــه در جهــان ســروری دانــا و خدایــی یگانه وجــود دارد 
کــه آفریــدگار و منشــأ نیکی و راســتی و پشــتیبان همــه مردمانی 
اســت کــه از میــان دو راه نیــک و بــد، راه نیــک را برمی گزیننــد.

ایــن کار زردشــت، باعث شــد تــا بســیاری از خدایان قبیلــه ای که 
اغلــب از رب النوع هــا و خدایــان طبیعــی بودنــد، باتکلیف بمانند 
و مردمــی کــه زمــان درازی ایــن خدایان را ســتایش کــرده و با دل 
و جــان پرســتیده بودنــد، نمی توانســتند بــه آســانی خدایــان خود 
را نادیــده انگارنــد. امــا زردشــت بــر گــروه پــروردگاران آریایــی 
کــه هنــوز در هندوســتان مقــام الوهیــت آنــان محفوظ بــود، خط 
بطــان کشــید و »دیــو« را کــه نــزد آنــان بــه معنــی خــدا بــود، 
غــول و گمراه کننــده و پلیــد خوانــد تــا برعکــس خدایــان ودایــی، 
اهــورا )اســوره( خــدای نیکــی در ایــران شــود و گــروه دیگــری بــه 
نــام »دیــوان« کــه ضــد خــدا، پلیــد و گمراه کننــده بودنــد، شــکل 
گیــرد. ایــن همــان ثنویــت و دوبُنــی اســت کــه گاه بــه اشــتباه از 
آن بــه عنــوان »دوگانه پرســتی« یــاد می شــود. بایــد یــادآور شــد 
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محمدحسین سمندری
کارشناسی مهندسی آب 94

نگاه از درون به بیرون
ــخص  ــق ش ــه از طری ــت ک ــزی اس ــان چی ــی هم جهان بین
ــد.  ــال یاب ــد انتق ــم می توان ــده ه ــل های آین ــه نس ــا ب بعده
ــالم  ــه ای س ــت جامع ــرای تربی ــاش ب ــل ت ــی از دالی یک
به ویــژه تربیــت صحیــح فرزنــدان، ریشــه در همیــن موضوع 
دارد چــرا کــه جهان بینــی فرزنــدان را والدیــن شــکل 
ــن و در  ــدگاه والدی ــابه دی ــور را مش ــا ام ــد و عموم می دهن
ــه در  ــد ک ــه ای می بینن ــکار جامع ــابه اف ــر مش ــد بزرگ ت بع
آن پــرورش می یابنــد. بــه همیــن دلیــل برای ســاختن نســلی 
ــا،  ــن رویکرده ــن و موثرتری ــی از بهتری ــاید یک ــمند ش ارزش
ــا  ــه تنه ــی و ن ــا جهان بین ــرا ب ــه ای عمل گ ــاختن جامع س
ــا  ــن معن ــه ای ایده گــرا و حتــی شــعارزده باشــد. عمل گــرا ب
ــه  کــه اگــر قــاب جهان بینــی افــراد و جامعــه آرمانــی مقول
کتاب خوانــی را ارزش می دانــد، در ابتــدا بایــد والدیــن 

ــگ  ــی فرهن ــر یعن ــاد بزرگ ت ــس از آن ابع ــخصی و پ ش
ــروف »از  ــارت مع ــان عب ــه هم ــا ب ــت. در انته ــی اس عموم
ــردد«  ــان بازمی گ ــه خودم ــا »ب ــم« ی ــروع کنی ــان ش خودم

ــرون. ــه بی ــگاه از درون ب ــم؛ ن برمی خوری
ــق  ــه ح ــد ک ــنهاد می کن ــی پیش ــورد جهان بین ــارتر در م س
ــار  ــانی در اختی ــرد انس ــک ف ــوان ی ــه عن ــه ب آزادی  را ک
ــر جهان بینــی چــه  ــا تمرکــز ب ــم، غنیمــت بشــماریم. ب داری
ــه  ــای مجــازی، بایســتی ب ــای وافعــی و چــه در معن در معن
ــی  ــی نظربه های ــه چون و چرای ــان وســعت بخشــیم و ب نگاهم
کــه در جهــان وجــود دارنــد برســیم. تنهــا آن زمــان اســت 
ــم و  ــاهده کنی ــر مش ــه ای دیگ ــه گون ــور را ب ــاید ام ــه ش ک
تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه زندگــی متقــاوت و شــاید 

بهتــری متولــد شــود.

شادی اسلوب
کارشناسی ارشد صنایع 95

نحــوه نــگاه مــا بــه جهــان احتمــاالت و اتفاقــات پیــش رو، 
زندگی مــان را تغییــر می دهــد؛ همیــن جملــه بیانگــر مفهــوم 
نــگاه جهان بینــی اســت. دیــدی کــه تعیین کننــده تصــورات 
ــور  ــان خط ــن و خیال م ــه ذه ــه ب ــت ک ــی اس و انتخاب های
ــی  ــاب عکس ــه ق ــبیه ب ــوان ش ــی را می ت ــد. جهان بین می کن
دانســت کــه هــر چیــزی را در آن می بینیــم امــا ایــن قــاب، 
تنهــا برخــی گزینه هــا را برجســته می کنــد و باقــی را کنــار 

می گــذارد.
بــا ایــن مقدمــه می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه 
جهان بینــی شــما، نظــر مــا در مــورد زندگــی  اســت و ایــن 

ــن  ــند. در همی ــان باش ــرای فرزندان ش ــبی ب ــوی مناس الگ
ــه ای،  ــنده نیجری ــی، نویس ــوری آدیش ــدا انگ ــه چیمامان رابط
ــنهاد  ــزده پیش ــت در پان ــک فمنیس ــت ی ــاب مانیفس در کت
می نویســد: »بــه دختــرت خوانــدن بیامــوز، بــه او یــاد بــده 
ــدن  ــرای کتاب خوان ــن روش ب ــد. بهتری ــاب باش ــق کت عاش
ــی  ــد. وقت ــدن ببین ــال خوان ــو را در ح ــه ت ــت ک ــن اس او ای
ــدن  ــه خوان ــد ک ــی درک می کن ــدن باش ــغول خوان ــو مش ت
ــد  ــه او می توان ــد ک ــه می نویس ــت« و در ادام ــمند اس ارزش
ــش  ــای پی ــائل و چالش ه ــدن در مس ــا خوان ــه و ب بدین گون
روی زندگــی راه حل هــای بهتــری بیایــد. اگــر همیــن 
مقولــه را بــه تمــام ارزش هــا تعمیــم دهیــم، بــه ایــن نتیجــه 
می رســیم کــه نخســتین گام بــرای داشــتن جامعــه آرمانــی 
و رســیدن بــه مدینــه فاضبــه، تــاش بــرای ارتقــای فرهنگ 


