
الهه کوالیی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

سرمقاله

جنبشی برای یک »زندگی معمولی«

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد وچهارم / آذرماه 1401

صفحه 5صفحه 2

صفحه 8صفحه 4

دربــاره »کافه کتاب آفتاب«؛ 

تاریخ زیبای »همان همیشــگی« 

جامعه هــای  کم نظیرتریــن  از  یکــی  ایرانــی  جامعــه ی  بی تردیــد 

آسیایی ســت. ایــن جامعــه در طــول قــرن بیســتم، چهــار جنبــش مهــم 

ــه کــرد: جنبــش ضداســتبدادی مشــروطه خواهی در  اجتماعــی را تجرب

ســال های آغــاز قــرن، جنبــش ضداســتعماری ملی شــدن نفــت، انقــاب 

در دهه هــای  و ســرانجام جنبــش اصاح طلبــی دوم خــرداد  اســامی 

ــرای  ــه الهامــی ب پایانــی ایــن قــرن. هــر یــک از ایــن جنبش¬هــا، خــود ب

جنبش هــای مردم ســاالر در دیگــر کشــورهای درحــال توســعه تبدیــل 

شــد. هم چنیــن هــر یــک از ایــن جنبش هــا، نمــاد انباشــت مطالبــات 

ملــت و انــکار پایــدار آن از ســوی حکومــت بــود. ایرانیــان در رویارویــی 

ــد بســیاری  ــه(، مانن ــی و دســتاوردهای نوشــدگی )مدرنیت ــا تمــدن غرب ب

از مــردم در کشــورهای »درحــال گــذار« شــکاف های عمیقــی را پذیــرا 

دیگــری ضــرورت  گــروه  و  گرفتنــد  قــرار  آن  برابــر  در  گروهــی  شــدند. 

همــه ی  در  ســاختند.  مطــرح  را  آن  در  یک پارچه شــدن  و  جــذب 

جنبش هــای یادشــده، کم تــر یــا بیش تــر ایــن رویارویــی ادامــه یافــت. 

یکــی از نتیجه هــای ایــن رویارویــی، به نتیجــه نرســیدن تکاپوهــای مــردم 

در مســیر دســت یافتن بــه حــِق تعییــن سرنوشــت آنــان بــوده اســت. 

در ایــن زمینــه می تــوان پیامدهــای تاش هــای مــورد اشــاره را یــادآوری 

کــرد: 

و  رضاشــاه  تمرکزگــرای  حکومــت  بــه  مشــروطه خواهی  جنبــش 

شــادی ایرانیــان از حضــور نیروهــای متفقیــن در ایــران و برکنارکــردن 

بــر  بیگانــگان  ســیطره ی  ادامــه ی  بــه  نفــت  ملی شــدن  جنبــش  او، 

درآمدهــای نفتــی ایــران به ویــژه پــس از کودتــای 28 مــرداد، انقــاب 

ــه نظــام جمهــوری اســامی و ســرانجام جنبــش دوم خــرداد  اســامی ب

بــه رویاگرایــی و نظریــه ی مدیریــت جهــان منجــر شــد. در ایــن میــان 

و در متــن رویارویــی ســنت و نوشــدگی در جامعــه ی ایرانــی، بســیاری 

نوســازی  برنامــه ی  در  چشــم گیر  شــتاِب  پاســِخ  نظریه پــردازان،  از 

شــکل گیری  را،  غرب گرایانــه  الگوهــای  پایــه ی  بــر  پهلــوی  محمدرضــا 

بازگشــت  بــرای  پرانــرژی  و  ســازمان یافته  تــاش  و  اســامی  انقــاب 

زمینــه  ایــن  در  دانســته اند.  مشــروطه خواهی  دوره ی  رویارویــی  بــه 

بــار  مشــروعه«،  و  »مشــروطه  میــان  تعــارض  حل نشــده ی  موضــوع 

البتــه این بــار در پرتــو گفتمــان  بــه عرصــه ی جامعــه برگشــت.  دیگــر 

انقابــی مارکســی- لنینــِی حاکــم بــر مبــارزه ی مــردم استعمارشــده و 

استثمارشــده در سراســر جهــان، رویکردهــا و شــیوه های مشــابه هــم 

بــه کار گرفتــه شــد. در تجربــه ی انقابــی مــردم ایــران پــس از فروپاشــی 

نظــام پادشــاهی، دیــن اســام در قامــت یــک ایدئولــوژی پدیــدار شــد و 

نمایــش گذاشــت.  بــه  را  آن  کارکردهــا  و  ویژگی هــا  همــه ی 

از ســوی دیگــر از نیمــه ی دوم قــرن بیســتم، جهــان بــا تحــوالت گســترده 

و عمیقــی روبــه رو بــوده اســت، کــه بســیاری از صاحب نظــران ماننــد 

و  کاســتلز  مانوئــل  گیدنــز،  آنتونــی  او  از  پــس  و  مک لوهــان  مارشــال 

بســیاری دیگــر در ایــن زمینــه بســیار نوشــته اند و گفته انــد. در واقــع 

جهــان در شــرایط »جهانی شــدن« -کــه البتــه تداخل هــای بســیاری بــا 

موضــوع »جهانی ســازی« دارد- بســیار بــا گذشــته تفــاوت پیــدا کــرده 

ســرعت  بــر  ارتباطــات«  »انقــاب  و  شــوروی  اتحــاد  فروپاشــی  اســت. 

تحــوالت یادشــده افــزوده اســت. همــه ی جامعه هــای بشــری در ابعــاد و 

اندازه هــای گوناگــون، زیــر تاثیــر ایــن دگرگونی هــا قــرار گرفته انــد. تحــول 

ــر آن، دگرگونــی  ــر ب در مفهــوم »جامعه پذیــری اجتماعــی« و عوامــل موث

حکومت هــا،  سیاســی«  »قلمروهــای  و  ملــی«  »مرزهــای  مفهــوم  در 

مفهــوم »شــهروندان« و وابســتگی های سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــار و نشــانه های  ــان، در نوشــته های بســیاری بررســی شــده اســت. آث آن

پرشــماری در ایــن زمینــه قابــل اشــاره اســت. در برابــر ایــن مــوج ســنگین 

آشــکار  بــه صورت هــای گوناگــون  نیــز  بنیادگرایــی  امــواج  و گســترده، 

شــده اســت. جامعــه ی ایرانــی نیــز در معــرض ایــن دگرگونی هــا قــرار 

داشــته اســت. 

همــراه بــا ایــن تحــوالت، پویایی هــای داخلــی در کشــور بایــد بیش تــر 

مــورد توجــه قــرار گیــرد. در چهــار دهــه ی گذشــته، تحــول نســلی، آثــار 

ــد رخدادهــای اجتماعی-فرهنگــی و حتــی سیاســی  ــر رون چشــم گیری ب

بــا  داخلــی داشــته اســت. تکاپوهــای تحقــق مردم ســاالری در کشــور 

تمرکــز بــر »نهــاد انتخابــات« و نتیجه هــا و پیامدهــای آن، زمینه¬ســاز 

ادامه در صفحه 5 <

 حقوق شــهروندی: گذار از شــهر 
زندگی ســتیز به شــهر زندگی پذیر

ســرود بی اعتقادِ سربازانآن چه می بینیم جریان زندگی اســت

پرونده ای درباره زندگی به مثابه آرمان اجتماعی؛

ای شــعر ناسروده،
کجا گیرمت نشــان؟



»تناســبی شــدن انتخابــات مجلــس شــورای اســامی« از آن دســت موضوعاتــی اســت کــه طــی ادوار مختلــف و آن زمــان کــه مجالــس 
گوناگــون قصــد تغییــر قانــون انتخابــات را داشــته اند بــه اشــکال مختلــف مطــرح شــده اســت. معمــوال هــم در هــر دوره، مجلــس در یــک 
ســال پایانــی خــود بیــش از گذشــته پیگیــر ایــن موضــوع می شــود کــه به زعــم خــود تــا پیــش از انتخابــات چنیــن مصوبــه ای را در مســیر 
اجــرا قــرار دهــد. امســال هــم در میــان اخبــاری کــه مبنــی بــر تــاش مجلــس بــرای تغییــر قانــون انتخابــات بــود و پیــش از اعتراضــات 
ــون  ــار، نماینــدگان مجلــس در ابعــاد گوناگــون از بررســی قوانیــن در راســتای تغییــر قان اخیــر و محوریــت قــرار گرفتــن این دســت اخب
انتخابــات و طرح هــا، الیحه هــا و ایده هــا در ایــن زمینــه گفتنــد و برخــی از آنهــا از پیگیری هــا بــرای تغییــر قانــون انتخابــات مجلــس از 

اکثریتــی بــه تناســبی ســخن به میــان آورده بودنــد.
ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است. 

تناسبی شدن، غیــرممکنی در نبود احزاب
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اروگوئــه  مقابــل  بــازی  در  طارمــی  گل  از  بعــد 
واکنش هــای منفــی زیــادی را بــه همــراه داشــت. 
ســکوتی کــه البتــه بعــد از پایــان اردو بــا توجیــه 
ممنوعیــت فعالیــت در فضــای مجــازی در طــول 
نقیضــی  و  ضــد  واکنش هــای  شــد.  همــراه  اردو 
هم چــون عکس هــای پروفایــل ســیاه و یکســان، 
اســتوری های اعترضــی نه چنــدان صریــح و تنــد، 
عباراتــی  از  اســتفاده  جنجالــی،  فوتوشــات های 
و... همه وهمــه  رنگین کمــان  به نــام خــدای  مثــل 
نتوانســت افــکار عمومــی جامعــه معترضیــن را بــا 
خــود همــراه کنــد. چرخــه تولیــد خشــم و البتــه 
دوقطبی ســازی در تیــم ملــی ای کــه سال هاســت 

جــزو معــدود عایــق مشــترک خیــل عظیمــی از ایرانیــان بــوده، بــا 
ــه رســانه های  ــه و غیرعامدان آتش افــروزی و شــیطنت های عامدان

مختلــف خارجــی و داخلــی ادامــه پیــدا کــرد. 
بدهــم.  انجــام  وقــع  مــا  شــرح  نوشــته  ایــن  در  نــدارم  قصــد 
این روزهــا آن قــدر همــه ی مــا بــا ایــن اخبــار درگیــر بوده ایــم کــه 
بدانیــم چــه بــر ســر تیــم ملــی آمــد. امــا نکتــه ی اصلــی آن اســت 
کــه ایــن جــام یــک بــازی ســه ســرباخت بــرای همــه  بــود؛ هــم 
دســتگاه حاکمیــت و طــرف داران همیشــگی اش، هــم معترضیــن 
ــا دو تیــم آمریــکا  ــال؛ هم گروهــی ب و هــم اعضــای تیــم ملــی فوتب
و انگلیــس، امســال بیــش از همیشــه توجــه مســئولین و قشــر 
بــود.  کــرده  جــذب  فوتبــال  بــه  را  آن هــا  سرســخت  حامیــان 
بازگشــت مهــدی تــاج  و به تبــع آن کارلــوس کــی روش، هماهنگــی 
انجــام چهــار بــازی تدارکاتــی بــا تیم هــای مطرحــی چــون اروگوئــه 
ــا رئیــس  ــه ب و ســنگال و هم چنیــن برگــزاری دیدارهــای بدرقه گون
ــه دادن  ــه منظــور روحی ــف ب ــت و پرداخــت پاداش هــای مختل دول

و کســی هــم نمی توانســت جلویــش را بگیــرد. مشــکل این جــا 
فرســتاده  مهــر محرمانــه  بــا  را  کافــه  تخلیــه ی  نامــه ی  کــه  بــود 
12روز  کافــه  تخلیــه ی  بــرای  کــه  بــود  این جــا  مشــکل  بودنــد. 
مهلــت تعییــن کــرده بودنــد. مشــکل این جــا بــود کــه همه چیــز 
غیرطبیعــی جلــوه می کــرد و برخورنــده. وگرنــه تــوی کــت هیــچ 
از  حمایــت  وظایفــش  از  یکــی  کــه  شــهرداری  نمی رفــت  آدمــی 
پاتوق هــای فرهنگــی شــهر اســت، این طــور بــا پاتوقــی کــه حــاال 
دیگــر جزئــی از تاریــخ فرهنگــی ایــن شــهر اســت این طــور برخــورد 
ــرای باقــی پاتوق هــا و پاتــوق داران چــه  ــام ایــن تعطیلــی ب کنــد. پی
می توانــد باشــد؟ جــواب روشــن اســت؟ یــک نکتــه ی جالبــی هــم 
تــوی جوابیــه ی آقــای معــاون فرهنگــی شــهرداری آدم را وادار بــه 
ــه تعجــب نکــردم. تعجــب نکــردم چــون  تأمــل می کــرد. مــن البت
ــه  ــن حرف هــا، دســت کم در این مــدت، کــم نشــنیدم. او گفت از ای
ــود کافــه آفتــاب هرجایی کــه بــرود مخاطبــش را هــم دارد. ولــی  ب
این جــا مســئله ابــداً داشــتِن مخاطــب نیســت مســئله صاحــب 
مکانی ســت کــه می توانــد مخاطــب جــذب کنــد و خیلی هــا بــه 
او اعتمــاد دارنــد و در حــوزه ی فرهنــگ جــزو چهره هــای محــوری 

جدایــی فوتبــال از سیاســت آرمانــی بــوده کــه تمامــی نهادهــای 
کاغــذ  روی  فیفــا،  آن هــا  رأس  در  و  جهانــی،  تصمیم گیرنــده  ی 
ــه، فقــط در حــد  ــی کــه البت ــد؛ آرمان ــال آن بوده ان ــه دنب همــواره ب
توجهــی  آن  بــه  عمــل  در  هیچ وقــت  و  باقی مانــده  شــعار  یــک 
جــام  اتفاقــات  بــه  می تــوان  مثــال  به عنــوان  اســت.  نشــده 
ملت هــای اروپــا 1992، موســوم بــه یــورو 92 اشــاره کــرد. جایــی 
کــه تیــم ملــی یوگســاوی علی رغــم کســب امتیــاز کافــی بــرای 
ایــن  بــودن دولــت  بــه علــت درگیــر  ایــن رقابت هــا،  حضــور در 
یوفــا  و  فیفــا  توســط  بوســنی و هرزگوین،  بــا  جنــگ  در  کشــور 
محــروم شــد. دانمــارک کــه در مرحلــه مقدماتــی بــا یوگســاوی 
هم گــروه بــود و بــا امتیــاز کمتــر نســبت بــه ایــن تیــم از صعــود 
بازمانــده بــود، بــه عنــوان تیــم جایگزیــن در یــورو شــرکت کــرد و از 
قضــا قهرمــان هــم شــد. اگــر نخواهیــم خیلــی عقــب برویــم جنــگ 
تمــام  و  ملــی  تیــم  محرومیــت  آن  به تبــع  و  اوکرایــن  و  روســیه 
بین المللــی  رقابت هــای  تمامــی  از  روســی  باشــگاهی  تیم هــای 

مثــال نقضــی دیگــر بــر ایــن قضیــه اســت.
جامعــه  ارکان  همــه ی  کــه  کشــور  اخیــر  مــاه  چنــد  اتفاقــات 
خــاص  به طــور  و  ورزش  داده،  قــرار  خــودش  تحت تأثیــر  را 
از  بعــد  کــرد.  فراوانــی  حواشــی  دســت خوش  نیــز  را  فوتبــال 
فــردی  رشــته های  ورزش کاران  متعــدد  اعتراضــی  کنش هــای 
تیم هــای  در  از حضــور  انصــراف  از جملــه  گروهــی مختلــف،  و 
میــز،  روی  تنیــس  و  شمشــیربازی  چــون  ورزش هایــی  ملــی 
اســتقال  و  فوتبــال ســاحلی  ملــی  تیــم  نکــردن  یــا خوشــحالی 
حذفــی،  و  جهانــی  رقابت هــای  در  قهرمانــی  از  بعــد  تهــران 
فشــارها بــر روی بازیکنــان تیــم ملــی زیــاد شــد. ســکوت آن هــا 
شــادی  هم چنیــن  و  اتریــش  آماده ســازی  اردوی  طــول  در 

پررفت وآمدتریــن  و  قدیمی تریــن  از  یکــی  بــر ســر  آن چــه  مــرور 
و  اســت  بیهــوده  احتمــاال  آمــده  شــهر  فرهنگــی  پاتوق هــای 
»آفتــاب«  کتــاب  کافــه  تعطیلــی  اخبــار  البــد  اهلــش  بی  فایــده. 
می داننــد  و  کرده انــد  دنبــال  را  بعــدش  و حواشــی  و جریان هــا 
چیســت  ماجــرا  پــِس  می داننــد  اســت.  قــرار  چــه  از  قضیــه 
آرام آرام  و  ذره ذره  ســال ها  قدســی  بــرادران  کــه  پاتوقــی  چــرا  و 
سروشــکلش داده انــد حــاال دیگــر ســرجایش نیســت. درواقــع، 
ــاده  ــا آخــر آن جــا باشــد و آن دکان هــای پرت افت ــود ت ــرار هــم نب ق
ملــک طلــق کســی هــم نبــوده، ولــی قــرار هــم نبــود بــا کســی کــه 
بــه تنهایــی بخشــی از فعالیت هــای فرهنگــی شــهر بــه ایــن بزرگــی 
را، به انــدازه ی وســعش، جلــو بــرده مثــل غریبه هــا رفتــار کننــد. 
یک جــوری کــه شــبیه انتقــام گرفتــن باشــد. یک جــوری کــه یعنــی 

بــرو پــی کارت خودمــان بهتــرش را داریــم.
آن بریدگــی تاریــِک نســبتاً کم عــرِض خیابــاِن دانشــگاه ســال ها 
بــود کــه بــا چــراغ کافــه و آدم هایــش از برهوتــی درآمــده بــود. 
بایــد  بیش تــر  -کــه  گلســتان«  »گــذر  انــگار.  بــود  شــده  طلســم 
بگوییــم بن بســت گلســتان- تــوی روزهــای اوجــش هــم تاریــک 

می آمــد،  هرکســی  نداشــت.  مخاطبــی  و  بــود 
می رفــت. هرکســی می رفــت دیگــر پشــت ســرش 
را هــم نــگاه نمی کــرد. حــاال یک نفــر توانســته بــود 
جایــی بســازد کــه آدم هــا راه کــج کننــد و دورهــم 
جمــع شــوند. یک نفــر آمــده بــود کــه هــر مــاه و 
شناخته شــده ای  نویســنده ی   یک بــار  هرچندمــاه 
مشــهد  بــه  پــا  تابه حــال  کــه  می کــرد  دعــوت  را 
خیلی هــا  کــه  آن هایی کــه  بــود؛  نگذاشــته 
پیــدا  یک نفــر  داشــتند.  را  دیدن شــان  آرزوی 
بســازد  »پاتوقــی«  بــود  توانســته  کــه  بــود  شــده 
یکــی دو  کار  پاتــوق  ســاختن  می داننــد  اهلــش  و 
همه چیــز  اســت.  عمــر  یــک  کار  نیســت.  روزه 
نیســت  دکان  شب به شــب  دخــل  انــدازه ی  کــه 
ایــن  تــوی  آن هــم  کتاب فروشــی  بــرای  اساســاً  و 
کار  گذرانــدن  روزگار  و  دخل و خــرج  دوره وزمانــه، 
بخواهــی  این کــه  بــه  برســد  چــه  شاقی ســت؛ 
خودمختــار و یک تنــه یــک کار فرهنگــی درخــوری 
هــم انجــام بدهــی. امــا آفتــاب ایــن کار را کــرده بــود 
بــرای همیــن بــود کــه خبــر تعطیلــی اش  و اصــاً 
این همــه ســروصدا راه انداخــت. این همــه آدم راه 
از  کــه  صاحب ملــک  بــه  این کــه  دنبــال  افتادنــد 
کار  ایــن  بگوینــد  اســت  قضــا شــهرداری مشــهد 
را نکنــد، ولــی خــب ظاهــراً او مالــش را خواســته 

بــه بازیکن هــا از جملــه  حمایت هــای حکومــت بودنــد. بــه همــه ی 
ایــن مــوارد، پخــش آیتم هــای حمایتــی از تیــم ملــی بــا چاشــنی 
غیــر  شــبکه های  در  ایــران  هم گروهی هــای  بــه  سیاســی  نــگاه  
ورزشــی صداوســیما، پخــش بازی هــای تیــم ملــی در مســاجد، 
پخــش  هم چنیــن  و  بســیج  پایگاه هــای  مذهبــی،  هیئت هــای 
شــیرینی و گل و پایکوبــی نیروهــای یــگان ویــژه را نیــز اضافــه 
کنیــد. همــه ی ایــن مســائل اهمیتــی به مراتــب بیش تــر از یــک 
بــازی عــادی جــام جهانــی بــه ســه مســابقه ایــران داد و به تبــع 
آن احتمــال ســود و ضــرر دســتگاه حاکمیــت از بــرد و باخــت تیــم 
ملــی را هــم بیش تــر کــرد؛ قمــاری کــه جــواب نــداد و بــا دریافــت 
خودســاخته  جــدال  یــک  در  انگلیــس،  و  آمریــکا  از  هفــت گل 

شکســت خــورد.
ــا نادرســتی هجمه هــای همه جانبــه علیــه تیــم  فــارغ از درســتی ی
ملــی، کــه بــا اســتقبال قشــر وســیعی از معترضیــن هــم همــراه 
ثمــر  بــه  و  ملــی  تیــم  باعــث شکســت  شــد، هرچنــد در ظاهــر 
امــا آن چــه کــه در  بــه تیــم ملــی شــد،  ایــن حمــات  نشســتن 

شــهر اســت. این کــه مــا بــه چنیــن شــخصیت هایی بگوییــم »بلنــد 
شــو بــرو یک جــای دیگــر بســاط کــن« یک جوری ســت. یک جــوری 
ــوه و  ــرای قه ــه ب ــِت همیشــگی ن ــه مشــتری ثاب نافرمی ســت. وگرن
چــای و کیــک هویجــی و کتــاب و َســرکن و پاک کــن ات می آیــد 
نــه بــرای قشــنگی ریخــت و قیافــه ی دکانــت؛ مشــتری همیشــگی 
بــرای حــال صاحــب دکان می آیــد. یک بــار کــه بیایــد و مهــر ببینــد 
نکــرد  اشــاره  هیچ کــس  این کــه  عجیب تــر  می شــود.  نمک گیــر 
آن باریکه راهــی کــه حــاال این همــه خواهــان پیــدا کــرده و کلــی 
هــم در ایــن ســال ها بــرای رونقــش نقشــه کشــیدند، بــا چــراغ 
ــود. خلوت هــای مغتنمــی را درســت کــرده  ــاب روشــن شــده ب آفت
بــود، بــزرگان زیــادی را بــه خــودش دیــده بــود، آدم هــا می رفتنــد، 
می لولیدنــد.  کتاب هایــش  البــه الی  و  می نشســتند، می گشــتند 
باالخــره کافــه آفتــاب العاجــِی نبــودن پاتوقــی کــه هرکســی از 
هــر طیــف و گرایشــی آن جــا حاضــر باشــد و بمانــد و احســاس 
جاذبــه ای  شــهر  ایــن  در  کجــا  وگرنــه  کــرد  عــاج  کنــد  امنیــت 
پاتوق هــا  ایــن  و  بنشــینیم  بیاییــد  می دیدیــدم؟  ایــن  بــه  شــبیه 
را بشــماریم. پردیــس کتــاب، کافــه آفتــاب و... احتمــاال بــه عــدد 

شــش گله ی  شکســت  کــرد،  پیــدا  انعــکاس  جهانــی  جامعــه ی 
کــه  اســت  آن  می شــود  ثبــت  تاریــخ  در  چیزی کــه  بــود.  ایــران 
تبدیــل  را  مــا  دروازه ی  راحتــی  بــه  می کــرد  اراده  تــا  انگلســتان 
ــه ســبد بســکتبال می کــرد. کســی در کتــاب جــام جهانــی قطــر  ب
تأثیرگــذار  به شــدت  امــا  رســمی،  غیــر  حواشــی  ایــن  دربــاره ی 
کــه  ایــران  فوتبــال  از  نســل  ایــن  هم چنیــن  نوشــت.  نخواهــد 
ــود؛ درحالی کــه  ــخ مــا ب قطعــاً یکــی از مســتعدترین تیم هــای تاری
می توانســت در یــک شــرایط عــادی، حداقــل بــه لحــاظ سیاســی، 
بــه  صعــود  بــا  حتــی  شــاید  و  بگیــرد  بهتــری  به مراتــب  نتایــج 
ــد آن قــدر اســیر بازی هــای رســانه ای  ــه بعــد تاریخ ســازی کن مرحل
هم چــون  دغدغه هایــی  و  جنجالــی  خبــری  کنفرانس هــای 
خوانــدن یــا نخوانــدن ســرود ملــی شــد کــه ایــن فرصــت هــم بــرای 

همیشــه از کــف فوتبــال ایــران رفــت.
شــد،  مطــرح  بــاال  در  کــه  بازنــده ای  به جــز سه دســته  آخــر،  در 
دارم  یقیــن  کــه  دارد  هــم  چهارمــی  دســته ی  بازنده هــا  لیســت 
فوتبــال  ملــی  تیــم  واقعــی  هــواداران  بودنــد.  گــروه  مظلوم تریــن 
کــه نــه چشــم طمــع سیاســی بــه ایــن رقابت هــا داشــتند و نــه 
می توانســتند بــرای تیمــی کــه ســالیان ســال در ســخت ترین و 
کننــد.  باخــت  آرزوی  بودنــد  کنــارش  در  لحظــات  شــیرین ترین 
فقــط  و  خــورده  گــره  فوتبــال  بــا  روزشــان  و  کــه شــب  آن هایــی 
ــم  ــت از تی ــه چهارســال قطــار حمای مســافر مقطعــی چهارســال ب
ملــی نیســتند. آن هایــی کــه مجبــور بودنــد بعــد از پیــروزی در 
ــرس  ــد از ت ــز شــادی خودشــان را محصــور و مخفــی کنن ــر ول براب
ایــن بازی هــای سیاســی در جریــان، مصــادره  این کــه مبــادا در 
بــه مطلــوب شــود. آن هایــی تلــف شــدن ایــن نســل مســتعد را 
می دیدنــد و هیــچ نمی توانســتند انجــام دهنــد. آن هایــی کــه بعــد 
از تمــام شــدن جــو ملتهــب در جریــان، تــا ســالیان ســال در کنــار 
همــه حسرت های شــان بــرای ایــن روزهــای کشــور، غــم شکســت 
تاریخ ســازی  موقعیت هــای  بهتریــن  از  یکــی  رفتــن  دســت  از  و 
ــد  ــرای همیشــه حمــل خواهن ــا خــود ب ــز ب ــال را نی ــی فوتب ــم مل تی

کــرد.        

ــوی ایــن ســال ها اگــر  انگشــت های یــک دســت هــم نمی رســد. ت
کــم می دیدیــم همیشــه  اگــر هــم  و  بــود  کــم  بــود  پاتوقــی  هــم 
پاتوق هــای خاطره ســاز  بیــن می رفــت.  از  نمی دیدیــم خیلــی زود 
و اسم ورســم دار در هــر انــدازه ای و بــا هرشــکل و شــمایلی، بــا 
بــا  همیشــگی.  و  می شــود  جاگیــر  آدم هایــش  تک تــک  نفــس 
مــردم ســر کــردن آداب دارد. آییــن دارد. راه دارد. شــیوه دارد. 
پاتــوق ســاختن، آجــر گذاشــتن روی هــم، آمریکانــو دادن دســت 
شــاید  فروشــنده  نیســت.  ایــن  همــه اش  یعنــی  نیســت؛  مــردم 
بتوانــد یک بــار مشــتری را بــا هــر دوز و کلکــی گرفتــار کنــد، ولــی 

دفعــه ی بعــد چــه می کنــد؟ 
ــه  ــه صاحب کاف ــم مشــتری ب ــی کــه می بین ــوی کافه های همیشــه ت
»همــان  می گویــد  مشــغول اند  آن جــا  کــه  آدم هایــی  بــه  یــا 
یک نفــر  می بینــم  وقتــی  همیشــه  می کنــم.  کیــف  همیشــگی« 
تــوی کتاب فروشــی بــه پیشــنهادهای صاحــب کتاب فروشــی یــا 
آدم هایــی کــه آن جــا مشــغول اند اعتمــاد می کنــد کیــف می کنــم. 
ایــن اعتمــاد بــه راحتــی شــکل نگرفتــه، ایــن اعتمــاد نتیجــه ی 
ماه هــا و ســال ها رفت وآمــد اســت. درواقــع، پشــت ایــن عبــارت 
دارد،  وجــود  شــناخت  دارد،  وجــود  تاریــخ 
پاتوق هایــی  حتــی  هــم.  محبــت  و  دوســتی 
روی  را  مخاطبان شــان  عکــس  کــه  هســتند 
صاحبــان  می شــد  کاش  می زننــد.  دیــوار 
پاتوق هــا مخاطبان شــان را هم چــون بنفشــه ها 
ببرنــد هرکجــا کــه می شــود، ولــی خــب بــه ایــن 
ســادگی ها کــه نمی شــود. باالخــره کافــه آفتــاب 
ــد و آدم هــای  ــرود نشســت می کن ــه ب هرکجــا ک
آن چــه  امــا  می بینــد،  خــودش  بــه  تــازه ای 
همــه را در ایــن فقــره عصبانــی کــرد میــل بــه 
و  دمــده  و  نــارس  هذیان هــای  بــود.  نابــودی 
کتــاب  آن  تــوی  نیچــه  حتــی.  ضدفرهنگــی 
ترجمــه ی  بــا  بت هــا«  »غــروب  مشــهورش، 
خواندنــی داریــوش آشــوری آورده: »بــا مــردم 
ســر کــردن و درهــاِی دل را ]بــه روِی همــه[ بــاز 
بــس.  و  بزرگــواری  بزرگواری ســت؛  گذاشــتن، 
شــاهانه  پذیرایــِی  تــواِن  کــه  را  دل هایــی  امّــا 
رو  پنجره هــاِی  و  کشــیده  پرده هــاِی  از  دارنــد 
بهتریــن  آنــان  شــناخت:  می تــوان  بسته شــان 
بــرای  می دارنــد.  نــگاه  خالــی  را  اتاق هاشــان 
میهمانانــی  چشــم به راهِ  این کــه  بــرای  چــه؟ 
و  کــرد«  »ســر  نمی بایــد  آنــان  بــا  کــه  هســتند 

بــس...« 

محمدامین پوراحمدی
دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

قاسم فتحی
نویسنده و روزنامه نگار

 یک بازی چهارســر باخت!

دربــاره »کافه کتاب آفتاب«؛

تاریخ زیبای »همان همیشــگی« 



اقتضائــات،  بــر  بنــا  و  زمــان  گــذر  در  البتــه  کــه  بوده انــد  تاریــخ 
ــه نظــر  ــرده اســت. ب ــدا ک ــه پی ــر دیگــری غلب شــیوه ی نوشــتاری ب
پدیــده ی  »زنده بــودن  عنــوان  بــا  آن چــه  از  بخشــی  می رســد، 
زبــان« مطــرح می شــود را بایــد در ایــن توانایــی منحصربه فــردش 
در جابه جایــی بیــن پلتفرم هــا نیــز جســت وجو کــرد؛ مخصوصــاً 
اجرایــی  توانایــی  ایــن  ادبــی می شــود،  زبــان  از  وقتــی صحبــت 
ــر را نشــان می دهــد. در ســکوهای مختلــف، ارگانیزمــی پیچیده ت

در مقام مقایســه،
ــی  ــه قامــت اصوات ــی را ب ــان شــفاهی«، رمــزگان ادب 1. پلتفــرم »بی
کــه گفتــه و شــنیده می شــوند، درمــی آورد، حــال آن کــه در پلتفــرم 
»بیــان مکتــوب« ادبیــات بــا به خط درآمــدن، بــه رمزگانــی دیــداری 

تبدیــل می گــردد کــه نوشــته و خوانــده می شــود. 
2. ایــن رمــزگان در »بیــان شــفاهی«، در اذهــان جــای می گیرنــد 
و از/بــه اذهــان نیــز فراخوانــی می شــوند. درواقــع نقــال، آن چــه 
بــه  گفتــن  بــرای  و  می ســپارد  ذهــن  بــه  را  بگویــد  می خواهــد 
مخاطــب نیــز از ذهنــش فرامی خوانــد. شــنونده نیــز ایــن رمــزگان 
حــال  فرامی خوانــد.  خــود  ذهــن  از  و  می ســپارد  ذهــن  بــه  را 
بــه  را  ذهنــش  محتــوای  نویســنده  مکتــوب«،  »بیــان  در  آن کــه 
رمــزگان الفبایــِی دیــداری تبدیــل و آن را روانــه ی کاغــذ می کنــد. 
ذهــن خواننــده نیــز بــا رمزگشــایی از کلمــاِت نوشته شــده، پیــام 
بــه  و  می گیرنــد  جــای  اوراق  در  رمــزگان  می کنــد.  فراخوانــی  را 

می شــود. فراخوانــی  اذهــان 
»بیــان  اجــرای  ســکوی  در  رمــزگان  ایــن  انتقــال  شــیوه ی   .3
شــفاهی«، در گذشــته ضرورتــاً 
بــوده  فیزیکــی  و  حضــوری 
حضــوراً  بایــد  پیــام  و  اســت 
از یــک فــرد یــا گــروه بــه فــرد 
منتقــل  دیگــری  گــروه  یــا 
درحقیقــت  اســت.  می شــده 
یــک  فیزیکــی  حضــور 
ضــرورت  میانجی گــر  راوی 
درحالی کــه  اســت.  داشــته 
ایــن  مکتــوب«،  »بیــان  در 
از  و  غیابــاً  پیــام،  انتقــال 
کلمــات  نگاشته شــدن  طریــق 
نرم افزارهــای  یــا  کاغــذ  بــر 
و  می افتــد  اتفــاق  تولیدمتــن 
اثــر  فیزیکــی  چــاپ  طریــق  از 
یــا نشــر مجــازی در شــبکه ی 
اطاعــات، بــه دســت مخاطــب 

 . ســد می ر
»بیــان  اجــرای  ســکوی   .4
نقش آفرینــی  یــک  شــفاهی«، 
زبــان  از  را  زنــده  اجــرای  و 
دلیــل،  همیــن  بــه  می طلبــد. 
گوینــده،  خاقیــت  بــه  بســته 

هــدف از ایــن انتخــاب ایــن اســت کــه پیش فــرض مــا غالبــاً بــر 
و  انســانی  به خصــوص علــوم  و  کــه دانشــگاه  اســت  بــوده  ایــن 
باالخــص رشــته ی ادبیــات از ایــن بــازار مــکاره بــه دورنــد و ایشــان 

را بــا تطمیــع و... کاری نیســت.
گر بگویم که مرا با تو ســرِ کاری نیســت

در و دیــوار گواهــی بدهد کاری هســت
ملموس تــر  دانشــگاهی  مــِن  بــرای  »کارگاه«  واژه ی  روزهــا  ایــن 
از واژه ی »دانشــگاه« شــده اســت. چــه، تــا در ایــن مــکان ســر 
کــه   )!( دلســوز  انبوهــی  و  برخــورده ام  کارگاه  بــه  چرخانــده ام 
بی وقفــه در تــاش بــرای آموزانــدن فــان چیــز و بهمــان چیــز بــه 
مــن بوده انــد. از کارگاه تحلیــل فــان داســتان شــاهنامه گرفتــه 
پــی  در  و... همگــی  مثنــوی  داســتان  بهمــان  بررســی  کارگاه  تــا 

آموزانــدِن مــِن ظلــوم و جهــول  بــوده و هســتند.
تــا این جــا شــاید هــدف کار، کمــی علمــی نمایانــده شــود، ولــی 
پــرده از رخ کریــه می انــدازد کــه پاییــن  حقیقــِت بَدیــه، جایــی 
پوســتر تبلیغــی ایــن کارگاه هــا عبــارت »بــا ارائــه ی گواهــی معتبــر« 
نیســت  یکــی  می کنــد.  دل بــری  مدرک دوســت،  دانشــجوی  از 
کــه بــر ســر این هــا فریــاد بزنــد کــه آخــر بــا انصاف هــا! »مــدرک 
تحلیــل فــان داســتان«  چــه مدرکی ســت و کجــای زندگــی علمــی 
آینــده ی  کارکــردی در  بگیــرد؟ چــه  اســت جــای  قــرار  دانشــجو 

)سر-نوشــت: در ایــن نوشــته، از واژه ی platform بــه دفعــات 
اســتفاده شــده اســت. تقریبــاً هــر نــوع ترجمــه ی ایــن واژه بــه 
زبــان فارســی، کم وکاســتی های جــدی در انتقــال معنــا بــه همــراه 
خواهــد داشــت. حداقــل، ترجمــه ای کــه جمیــِع معانــی »بنیــاد 
ــد،  و اســاس، ســطح فکــر، ســکوی اجــرا، خــط مشــی، زمیــن بلن
بســتر و زیرســاختی فناورانــه و...« باشــد، بــه چشــم نگارنــده ی 
ایــن جُســتار نخــورد. آن چــه در عنــوان از معانــی پلتفــرم انتخــاب 
شــده اســت، »ســکوی اجــرا« اســت. هرچنــد هنــگام مشــاهده ی 
تمــام  از  مشــترکی  مخــرج  اســت  بهتــر  ادامــه،  در  واژه  ایــن 
ادبیــات مکتوبــی  این کــه،  معانــی مذکــور درنظــر باشــد. دیگــر 
ــوب اســت  ــات مکت ــان ادبی ــه صــوت درآمــده اســت هم چن ــه ب ک
و نبایــد آن را بــا ادبیــات شــفاهی اشــتباه گرفــت. آخــر این کــه، 
بــه جــای اســتفاده از »شــکل عمــده ادبیــات  در ادامــه تعمــداً 
ــوب  ــان شــفاهی و مکت ــوب« از واژه ی »پلتفــرم بی شــفاهی و مکت
ادبیــات« اســتفاده شــده اســت. ایــن انتخــاب ناظــر بــر ســکوی 
اجرایی ســت کــه آن نــوع بیــان ادبــی، بــر زیرســاخت زبانــی اش 
بنــا شــده و بنیــاد و اســاس متشــخصی از تجربــه ی کام ادبــی 
را شــکل می دهــد و مواجهــه بــا خــود را نیــز منــوط بــه پای بنــدی 

بــه خــط مشــی و چهارچوبــی مشــخص می کنــد.(
و  گرفتــه  خــود  بــه  کــه  مختلفــی  اشــکال  عاوه بــر  ادبیــات، 
نقش هــای متعــددی کــه بــازی کــرده، پلتفــرم و ســکوی اجــرای 
»بیــان  اســت.  داده  تغییــر  شــرایط،  به فراخــور  نیــز  را  خــود 
شــفاهی« و »بیــان مکتــوب« دو پلتفــرم اصلــی ادبیــات در طــول 

وقتــی  کــه  جایــی  می آموزیــم.  کودکــی  در  را  ورزیــدن  طمــع 
چیــز  دادن   بــا  بگیرنــد  کــودک  از  را  مهمــی  چیــز  بخواهنــد 
خودشــان  مطلــوب  و  می اندازنــد  طمــع  بــه  را  او  کم ارزش تــری 
بــه کــودک  بــه طرایــف و ظرایــف می رباینــد. مثــاً  را از کــودک 
چــه  میــدم«؛  شــکات  بهــت  بــدی  موبایلــو  »اگــه  می گوینــد 
حجمــی از خســران و تطمیــع و... در ایــن جملــه جمــع شــده کــه 

درنمی یابــد. را  آن  کــودک  متاســفانه 
پدیــده  ایــن  کنــم،  نــگاه  مارکسیســتی  کمــی  بخواهــم  اگــر 
ایــن  تاریــخ بشــر مکــرر اســت. در  تمــام  الگویــی در  به صــورت 
بــازار مــکاره، یعنــی دنیــا، دائــم در حــال داد و ســتدیم و چــه 
بســا گاه در َمقــَدم متاعــی انــدک، متاعــی باارزش تــر را قربانــی 
می کنیــم. در ایــن پدیــده، ســوژه )انســان(، دائــم در حــال خطــاب 
شــدن  اســت. کنش گــران ایــن پدیــده، اعــم از خطاب گــران2، نــوع 
کاالی جابه جــا شــده و مابــه ازای آن و... تغییــر می کننــد، ولــی 
ســوژه همــان اســت کــه بــود، »انســان«؛ کــه فرمــود »ان االنســان 

لفــی خســر«3
بیاییــد صحــت و ســقم ادعــای مــِن مدعــی، مبنــی بــر »هموارگــی 

الگــوی تطمیــع« در تاریــخ بشــر را بــا هــم بســنجیم.
یکــی  کــه  را  آموزشــی«  »کارگاه  هــای  کار  و  امــر ســاز  ایــن  بــرای 
از کردارهــای نظــام دانشگاهی ســت، بــا هــم بررســی می کنیــم. 

ــرم  ــوا و ف ــه مــرور زمــان، محت ــی، ب ــان، و عوامــل بافت ــوع مخاطب ن
شــفاهی،  بیــان  در  درواقــع  می کنــد.  تغییــر  شــفاهی  اثــر  یــک 
ــوان  ــار یکســان نیســت، درحالی کــه می ت ــوا هرگــز کامــاً دوب محت
ــرم ثابــت اســت و  ــوا و ف ــر مکتــوب معیــن، محت گفــت در یــک اث
گــذر زمــان هیــچ تغییــری در محتــوای آن ایجــاد نمی کنــد. آن اثــر 

اســت.  یکســان  کامــاً  پیــش  دفعــه ی  بــا  مراجعــه  هربــار  در 
5. پلتفــرم »بیــان شــفاهی«، باعــث می شــود کــه تمایــز میــان اثــر 
و اجــرای آن، بــه تعــداد نقــاالن متفــاوت باشــد. حــال آن کــه تمایــز 
میــان اثــر و اجــرای آن در پلتفــرم »بیــان مکتــوب«، بــه تعــداد 
تمایــز  کــه  اســت  این گونــه  بــود.  خواهــد  دگرگونــه  مخاطبــان 
میــان اثــر و اجــرای اثــر در بیــان مکتــوب بســیار بیش تــر از بیــان 

شفاهی ســت. 
و  گروهــی  ارزش هــای  از  برگرفتــه  شــفاهی  بیــان  پلتفــرم   .6
و  شــده  دهان به دهــان  پلتفــرم  ایــن  در  ادبیــات  جمعی ســت. 
سینه به ســینه نقــل می شــود. هــر ناقلــی چیــزی بــر آن می افزایــد 
می دهــد.  انتقــال  مســتقیماً  دیگــری  بــه  و  می کاهــد  آن  از  یــا 
حــال آن کــه، بیــان مکتــوب از ارزش هــای فــردی و خلوت گزینــی 
نشــأت می گیــرد. نویســنده و خواننــده یک دیگــر را نمی بیننــد. 
نویســنده اثــرش را در کنــج خلــوت می نویســد و خــط را واســطه ی 

ارتبــاط خــود بــا مخاطــب قــرار می دهــد.
7. شــکل گیری پلتفــرم بیــان شــفاهی بــه دوران پیــش از گســترش 
ســواد الفبایــی برمی گــردد. بــه دورانــی کــه آمــوزش ســواد الفبایــی 
امــری ســاری و جــاری نبــود و تنهــا بــه طبقــات به خصوصــی تعلــق 
گران بها بــودِن  درنتیجــه  و  کمیاببــودن   میــان،  ایــن  در  داشــت. 
ســکوی  بــر  بازیگــری  بــر  بیش ازپیــش  را  ادبیــات  هــم،  کاغــذ 
مکتــوب  بیــان  آن کــه،  حــال  می کــرد.  ترغیــب  شــفاهی  اجــرای 
نوظهــوری  اجــرای  ســکوی  خطــی  الفبــای  شــکل گیری  از  بعــد 
بــرای ادبیــات ایجــاد کــرد و رفته رفتــه بــه پلتفــرم مســلط  ارتقــاء 
یگانه پلتفــرم  بــه  از صنعــت چــاپ،  بعــد  بیــان مکتــوب  یافــت. 

ادبیــات تبدیــل شــد.
پلتفــرم  بــه  بیــان مکتــوب  رونق گرفتــن صنعــت چــاپ،  از  پــس 
آن  در  احتمــاالً  شــد.  تبدیــل  ادبیــات  بی چونو چــرای  و  اصلــی 
زمــان، ایــن ســکوی اجــرا بــرای ادبیــات، ازلــی و ابــدی بــه نظــر 
می رســید. انــگار ادبیــات ســکوی اجــرای ایدئــال خــود را یافتــه 
بــود. رشــد فنــاوری هــم در رونــدی هردم فزاینــده بــه ایدئال شــدن 
ــرد. شــبکه های اجتماعــی، نســخه ی  ــن ســکوی اجــرا کمــک ک ای
پــی  دی اف متنــی و  ظهــور کتاب هــای الکترونیــک را بایــد نقطــه ی 
کمــاِل فراگیــرِی پلتفــرم بیــاِن مکتــوب دانســت. درواقــع ادبیــات 
مکتــوب اگرچــه صفحــه ی نمایــش را جایگزیــن کاغــذ کــرده بــود، 
کــرد  حفــظ  را  خــود  چاپ پذیــری  ذاتــی  قابلیــت  هم چنــان  امــا 
و بــا اســتفاده از ظرفیــت شــبکه ی جهانــی اینترنــت، گســتره ی 

تأثیرگــذاری خــود را افزایــش داد. 
را  مکتــوب  بیــان  پلتفــرم  تنهــا  توســعه اش،  مســیر  در  فنــاوری 
بهینــه نکــرد؛ بلکــه خــود، ســکوی اجــرای تــازه ای بــرای ادبیــات 
آفریــد. بیــان الکترونیــک بــه پلتفــرم تــازه ی ادبیــات تبدیــل شــد. 
بیــان مکتــوب  در  و  رمــزگان شــنیداری  بیــان شــفاهی،  در  اگــر 

علمــی او دارد و...؟
بگذاریــم و بگذریــم؛ اگــر بخواهــم ایــن پدیــده را بــر طبــق آن چــه 

پیــش از ایــن گفتــم فرمولیــزه کنــم، چنیــن خواهــد شــد:
مِن دانشــگاهی = ســوژه

مــدرک معتبــر )!(= عنصــر مطلوب
ارائــه ی مدرک به مــن= تطمیع

وقــت  تطمیــع=  ایــن  واســطه ی  بــه  مــن  از  ستانده شــده  کاالی 
و پــول

مــدرک داشــتن  فــرد،  این کــه  به واســطه ی  ارائه دهنــده ی کارگاه 
کاالی  می پنــدارد،  ارزش  را  متــن(  اول  مثــال  در  )=شــکات 
ــن(  ــال اول مت ــل در مث ــول )=موبای ــی وقــت و پ ــر او، یعن باارزش ت
را از فــرد می گیــرد و به جــای آن مــدرک )شــکاِت چــه بســا تلــخ( 
بــه او ارائــه می دهــد. قیــاس کنیــد، آیــا ایــن همــان الگــوی تطمیــِع 

نیســت؟ کودکی مــان  دوران 
فــرد، پــس از ایــن فعــل و انفعــاالت سرمســت از اخــذ مــدرک/
شــکات، ســرش را بــه دنیــا و عقبــی فرونمــی آورد؛ ارائه دهنــده ی 
ــه خــود را از  ــال کــه وی را از جهــل و البت ــن خی ــا ای ــز ب مــدرک نی
نیــز   بالیــن می گــذارد و دانشــگاه  بــر  فقــر رهانــده، ســر راحــت 
مســرور و مغــرور از انجــام وظیفــه ی علمــی خــود، لنــگ و لــوک 
ادامــه  )!( خــود  بــه مســیر پیشــرفت  و بی رَمــق4  و چفته شــکل 

رمــزگان از نــوع دیــداری بــود، در بیــان الکترونیــک رمــزگان از نــوع 
اجرایــی و دیــدارِی غیرچاپی ســت. رمــزگان اجرایــی در ارتبــاط بــا 
ماشــین معنــا می یابــد کــه عناصــر نرم افــزار و صفحــه ی وب را 
می آفرینــد و رمــزگان دیــدارِی غیرچاپــی، متنــی را بــر صفحــه ی 
حضــور  جنبشــی بودن،  دلیــل  بــه  کــه  مــی آورد  پدیــد  نمایــش 
هایپرلینک هــا، درهم آمیختگــی بــا عناصــری غیــر متنــی ماننــد 
موســیقی، گرافیــک و... قابلیــت چاپ شــدن نــدارد. چاپ نشــدن 
نقطــه ی فصــل ســکوی اجــرای الکترونیــک ادبیــات از مکتــوب 

آن اســت. 
اگــر در بیــان شــفاهی ادبیــات در اذهــان نقــاالن جــای می گرفــت 
و بــه اذهــان مخاطبــان فراخوانــی می شــد و در بیــان مکتــوب، 
ــا عملیــات خوانــدن  ادبیــات در اوراق منــزل داشــت و مخاطــب ب
آن را فراخوانــی می کــرد، در بیــان الکترونیــک، بخــش رمــزگان 
می گیــرد  جــای  ســخت افزاری  حافظــه ی  در  ادبیــات  اجرایــی 
رمــزگان  بخــش  و  می شــود  فراخوانــی  نمایــش  بــه صفحــه ی  و 
صفحــه ی  در  عناصــری  به عنــوان  را  خــود  غیرچاپــی،  دیــدارِی 
بایــد  آن  فهــم  بــرای  مخاطــب  کــه  می دهــد  نشــان  نمایــش 
مشــاهده کردن،  خوانــدن،  پســودن،  چــون  فعل هایــی  مجمــوع 

دهــد.  انجــام  را  شــنیدن  و  دنبال کــردن 
مســتقیم،  شــفاهی،  بیــان  در  ادبیــات  انتقــاِل  شــیوه ی  اگــر 
ضرورتــاً حضــوری و فردبه فــرد بــود و در بیــان مکتــوب ادبیــات 
در غیــاب خواننــده تولیــد می شــد و از طریــق نگاشــتن بــر کاغــذ 
ــه مخاطــب می رســید، در ســکوی  ــا نرم افزارهــای تولیــد متــن، ب ی
و  وب  درگاه هــای  طریــق  از  ادبیــات  الکترونیــک،  بیــان  اجــرای 

نرم افــزار در قالــب یــک برنامــه بــه مخاطــب ارائــه می شــود.
اگــر محتــوا و فــرم ادبــی در بیــان شــفاهی بســته بــه موقعیــت 
قــرار  تغییــر  دســت خوش  هربــار  نقّــال،  خاقیــت  و  مخاطبــان 
می گرفــت و برعکــس در بیــان مکتــوب، فــرم و محتــوای ادبــی 
الکترونیــک  بیــان  در  می شــد،  حفــظ  همیشــه  بــرای  و  تمامــاً 
نمایــش  را  ادبیــات  کــه  مرورگــری  و  دســتگاه  نــوع  بــه  بســته 
می دهــد، می توانــد فــرم و محتــوای ادبــی تغییــر کنــد یــا ثابــت 

بمانــد.  باقــی 
گروهــی  و  جمعــی  ارزش هــای  از  شــفاهی  بیــان  پلتفــرم  اگــر 
و  فــردی  ارزش هــای  از  مکتــوب  بیــان  پلتفــرم  و  گرفتــه  مایــه 
از  الکترونیــک  بیــان  پلتفــرم  اســت،  منبعــث  خلوت گزینــی 
ارزش هــای تعاملــی و مشــارکتی نشــأت می گیــرد. ادبیاتــی کــه بــر 
ــاً  ایــن پلتفــرم اجــرا می شــود خصلتــی کامــاً تعاملــی دارد و غالب

نــدارد. بــروز  و  امــکان ظهــور  بــدون مشــارکت مخاطــب 
و  پیشــاخط  زاده ی عصــر  شــفاهی،  ادبیــات  اگــر  نهایــت؛  در  و 
ــود، ادبیاتــی  ادبیــات مکتــوب حاصــل گســترش ســواد الفبایــی ب
اجــرا می شــود، فرزنــد عصــر  الکترونیــک  بیــان  پلتفــرم  بــر  کــه 

اســت.  دیجیتــال 
فناورانــه  ســواد  ره گــذر  از  ادبــی  تــازه ی  پلتفــرم  ایــن  شــناخت 
صــورت می گیــرد و همان طــور کــه بــروز ادبیــات مکتــوب، شــیوه ی 
بیــان، اندیشــیدن و بــه یــک معنــا، بــودِن مــا را دگرگونــه ســاخت، 
ــار  ــز کــه در دامــان خــود آث ــات الکترونیــک نی ظهــور پلتفــرم ادبی
بومــِی دیجیتــال را می پرورانــد و روزبــه روز بــر تنــوع و گســتره ی 
خــود می افزایــد، می توانــد دریچه هــای نوظهــوری را از تجربــه ی 

ــه روی مــا بگشــاید.  متــن ب

می دهــد:
ترســم نرســی به کعبه ای اعرابی

کاین ره که تو می روی به ترکســتان اســت
غافــل از این کــه ایــن بادهــای کاشــته شــده در دســت دانشــجو، 
خاصــی  تخصــص  بــر  داللــت  کــه  بیهــوده ای  مــدارک  یعنــی 
میــان  در  را  ادعــا  از  طوفانــی  فــردا  ندارنــد  آن  دارنــده ی  نــزد 
دانشــجویان مــدرک دار می شــود. الحــذر از آن  روز کــه امــروز نیــز 

می بینیــم: را  نشــانه هایش 
ایــن مدعیــان در طلبــش بی خبرانند
آن را کــه خبر شــد خبــرش بازنیامد

1. دو معنــا دارد، در اصــل بــه معنــای طــاکاری شــده و مذهـّـب و آراســته 
شــده ودر شــّق دوم بــه معنــای بیهــوده و عبــث اســت، در ایــن گفتــار هــر 

دو معنــا را اراده کــرده ام .
ــی آلتوســر،  ــار لوی 2. خطــاب شــدن ســوژه تعبیری ســت کــه نخســتین ب
ــه کار  ــه ب ــن نحــوه ی هژمونیــک شــدن دال هــا در جامع ــرای تبیی آن را ب

بــرد.
3. مســلماً انســان در زیان اســت )ســوره عصر، آیه ی۲(

4. صــورت اصلــی بیت چنین اســت:
لنــگ و لــوک و چفته شــکل و بــی ادب

ســوی او می غیژ و او را می طلب

عاطفه عطری
دکتری ادبیات فارسی 

داوود نقی شیخی 
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی

 یک ادبیات و ســه ســکوی اجرا

تحلیلــی در بــاب گواهی هــای معتبرِ مزخرف1؛

دانشــگاه و الگوی دل فریب تطمیع

در قصه هــای ســاعدی مکــر در کارِ پیــران و مکــر در کار جهــاِن، بــه تعبیــر حافــظ، »پیــر«، و »بی بنیــاد« کــردن ایــن جهــان 
ــا حضــور زنــان میســر نیســت؛ زنانــی کــه اگرچــه حضورشــان در ایــن قصه هــا اغلــب، به تعبیــر کــورش  ــاِن آن، جــز ب و ارباب
ــاز و جادوگــر  اســدی، »ســایه وار« اســت، امــا ایــن ســایه ها، ایــن اشــباِح مؤنــث، چــون پری هــای شــوخ و شــیطان و نیرنگ ب
ــل  ــه قت ــد و ب ــردان را می فریب ــه م ــوب ک ــور ســواحل جن ــرِ برآمــده از فولکل ــداس« اغواگ افســانه های قدیمــی، چــون »مِن مِن
می رســاند و نامــش در کتــاب »اهــل هــوا«ی ســاعدی آمــده اســت، گویــی قلــم و قلمــروِ نویســنده مذکــر، قلــم و قلمــروِ دیــوی 
کــه آن هــا را بــه بنــد کشــیده، دزدیده انــد، تخیــل ایــن دیــو را تســخیر کرده انــد، و خــود به جــای او و بــه اســم او دســت بــه 

کار نوشــتن شــده اند.
ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است. 

بازی شهرزاد نامرئی
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انــدیــشــه



هاشــم آقاجــری، اســتاد شناخته شــده تاریــخ: بــه لحــاظ اینکــه رشــته مــن تاریــخ اســت و پدیده هــا را در بســتر تاریخــی آن 
ــان دارد  ــا جری ــه در حــال حاضــر در جامعــه م ــده ای ک ــدی اســت. پدی ــگاه سیســتمی فراین ــک ن ــم، مواجهــه مــن ی می بین
حلقــه ای از یــک زنجیــره کــه در هــر حلقــه مــا اعتراض هــا و شــورش هایی می بینیــم کــه هــر کــدام دارای خودویژگی هایــی 
بــوده اســت و موجــب بســیج بخش هایــی از جامعــه ایــران شــده هــر چنــد کــه در هــر مرحلــه ایــن شــورش ها کنتــرل شــده 
ــم، شــورش هایی  ــه دوران پــس از جنــگ بازگردی ــر ب ــل اگ ــه و حداق ــن و ظهــور یافت ــه تکوی ــل آغــاز ب اســت. از دهه هــای قب
ــک دوران  ــران را وارد ی ــه ای ــج جامع ــه به تدری ــم ک ــران بودی ــه ای ــی در جامع ــا در دهــه 70 داشــتیم، شــاهد تحوالت ــه م را ک

اعتراضــی کــرد.
ادامه این گفت و گو از طریق اسکن کیوآر کد درج شده و در وب سایت هم میهن قابل مطالعه است. 

تقابل سیستم و زیست جهان ایرانی
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نگـــاه ویـژه

مســئله  آزادی«  زندگــی،  »زن،  شــعار  می شــود.  زده  فریــاد 
شــاد  زندگــی  حــق  و  زندگــی  خــود  روشــن،  خیلــی  مرکــزی اش 
اســت. فروکاســت ایــن حرکــت اعتراضــی بــه شــکاف نســلی و آن 
تحلیل هــای عجیــب و غریــب دربــاره گیمــر بــودن، مجــازی بــودن 
و خیاالتــی بــودن جوانــان، ندیــدن حداقــل دوهــزار ســال تاریــخ و 
دســت کم ندیــدن مشــروطه بــه ایــن ســو اســت. ایــن تحلیل هــای 
فروکاســت گرای پوزتیویســتی بــا نگاهــی غیــر تاریخــی پدیده هــا 

آشــکارتر. تــا  می کننــد  مبهم تــر  را 
 ایــن درحالی اســت کــه همــواره ایــن نســل را باتکلیــف و فاقــد 
هــم  االن  حتــی  برخــی  و  می  کردنــد  معرفــی  تفکــر  و  آرمــان 
محتــوای ایــن شــعار را مطالبــه مبتــذل زندگــی روزمــره تفســیر 
ــا یــک  ــای تجربه هــای زیســته ب ــه معن ــد. اساســا زندگــی ب می کنن
نــگاه تحقیرآمیــز و امــری مبتــذل نگریســته می شــود. آیــا خــود 
زندگــی به معنــای متعــارف آن و آن چــه از آن بــه یــک »زندگــی 
آرمــان  یــک  به مثابــه  می تــوان  را  می شــود  تعبیــر  معمولــی« 

یــا اجتماعــی در نظــر گرفــت؟ سیاســی 
فرآینــد تولیــد ایــده دربــاره انســان و جهانــش در یک تقســیم بندی 
یــا در خدمــت زندگــی. دشــمنان  یــا علیــه زندگــی اســت  کلــی 
ذاتــی  دشــمنی  یــک  بــدن،  و  زندگــی  خــود  بــا  زندگــی  عبــوس 
دارنــد. بــدن بــرای ایــن نظامــات ایــده ای و کــرداری، پیشــاپیش 
ــا  ــرای ایــن دشــمنی ب شــر اســت. معادل یابــی فلســفی و فکــری ب
بــدن و زندگــی را می تــوان در لحظاتــی افاطونــی هــم یافــت. بــرای 
مثــال در جهــان افاطونــی و فلســفه های هــم ارز آن، جهــان بــه دو 
 )Idos( پــاره تقســیم شــد؛ جهــان ایده هــا یــا همــان جهــان مثالــی
و جهــان مــادی متحــرک و متعــارف .)Doxa( حقیقــت در جهــان 
مثالــی اســت، بــدن زدوده اســت، نامتحــرک اســت و اســتعایی. 
بدن منــد،  تغییــر،  حــال  در  امــر  اســت.  ایــده محــض  حقیقــت 
مــادی و پرتمنــا اساســا ارزش اندیشــیدن نــدارد. امــوری کــه در 
ــه کــون و فســاد. در  ــد ب ــد، مربوطن »جهــان تحت القمــر« می گذرن

جوامــع انســانی، به صــورت کمــی و علمــی ، ویژگی هــای عدیــده ای 
وجــود  دوم  گــروه  توســط  ترسیم شــده  آرمانــِی  جوامــع  بــرای 
دارد؛ برخــی ویژگی هــا از برجســتگی بیش تــری برخوردارنــد کــه 
عبارتنــد از تقســیم کار تخصصــی و پیدایــش وفــاق مکانیکــی، 
رشــد  بوروکراســی،  گســترش  و  تکنولوژیکــی  رشدوپیشــرفت 
مبحــث  بــاب  در  تحــرک.  و  پویایــی  نهایتــاً  و  آگاهــی  و  ســواد 
عهــد  جامعه شــناس  دورکیــم،  امیــل  جامعــه،  در  کار  تقســیم 
متاخــر فرانســوی، بــاور دارد کــه هرچــه از ســمت جوامــع ســنتی 
کار  زیــادی  تعــداد  اندکــی  عــده ی  آن هــا  در  کــه  ارگانیکــی  و 
پیچیدگــی  به ســمت  می دادنــد،  انجــام  را  واحــدی  و  مشــخص 
افزایــش  حرکــت کنیــم؛ به تناســب رشــد و توســعه ی جهانــی و 
جمعیــت، نیازهــای انســانی پیچیدگــی و تعــدد بیش تــری یافتــه 
کــه بالطبــع تامیــن هرکــدام از آن نیازهــا مســتلزم پدیــد آمــدن 
تخصص هــا و حرفه هــای متناســب بــه خــود اســت. وی از ایــن 
پدیــدار شــدِن تخصص هــا تحــت عنــوان تقســیم کار اجتماعــی 
یــاد کــرده کــه غایتــاً منجــر بــه پیدایــش نوعــی وفــاق مکانیکــی 
در جامعــه می شــود کــه افــراد را بــه ســبب نیازهــای متعددشــان 
جوامــع  ویژگی هــای  دیگــر  از  می ســازد.  وابســته  یک دیگــر  بــه 
توجهــی  قابــل  ســطح  از  آنــان  بهره منــدی  می تــوان  نیــز  مــدرن 
از فناوری هــای بــه روز را نــام بــرد کــه بــر گســترش ارتباطــات و 
تبعــات  دل  از  می افزایــد.  مــردم  میــان  در  آن  گونه گــون  انحــاء 
عقانــِی گســترش فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی نیــز نهایتــاً 
ــد کــه  ــرون می آی ــی بی یــک نظــام سلســله مراتبی اداری و مدیریت

به واســطه  تحلیل گــران  برخــی  اخیــر،  اعتراضــات  واکاوی  در 
میــدان،  در  هشــتادی ها  دهــه  به ویــژه  جــوان  نســل  حضــور 
قــرار داده و آن را بیــش از  آن را در ذیــل تعارض هــای نســلی 
شــکاف دولــت- ملــت بــه شــکاف نســلی ربــط داده انــد کــه حــاال 
ــاز کــرده اســت. در همیــن  در ایــن نقطــه ملتهــب تاریخــی ســر ب
راســتا از برخــی دهــه هشــتادی ها بــه عنــوان نســل »زد« هــم یــاد 
می کننــد. دکتــر آرش حیــدری، جامعه شــناس، در ایــن گفت وگــو 
ضمــن نقــد بــه ایــن تحلیــل و تقلیــل دادن آن بــه صــرف شــکاف 
تعریــف  زندگــی«  »جریــان  ذیــل  در  را  وضعیــت  ایــن  نســلی، 
کــرده و دالیــل خــود را بــرای توضیــح ایــن موقعیــت تــازه تشــریح 

می کنــد:
کنیــم  نــگاه  شــعارهایش  و  جریــان  ایــن  خواســت  بــه  اگــر 
کدام یــک از آن هــا محــدود بــه خواســته های یــک نســل خــاص 
می شــود؟ ایــن مطالبــات از زمــان مشــروطه بــه ایــن طــرف بــه 
انســانی  خواســته هایی  و  شــده  زده  فریــاد  متفاوتــی  اشــکال 
آن  بــا  مختلــف  ســطوح  در  مختلــف،  نســل های  کــه  اســت 
همــدل  هســتند. این کــه در زمان هــای اعتــراض، پیشــانی یــک 
جریــان جوانــان باشــند چیــز عجیــب و غریبــی نیســت. بدیهــی 
اســت در وضعیت هــای این چنینــی جوانــان وارد عرصــه شــوند 
مســئله  کننــد.  نمایندگــی  را  مختلــف  نســل های  خواســته  کــه 

اســت. تمــدن اش  تاریــخ  و  انســان  مســئله  »زندگــی« 
پاییــن  تحلیل هــای ســطح  بــه  نبایــد  را  اعتراضــی  ایــن حرکــت 
ــن روز هــا  ــن دســت فروکاســت. آن چــه ای ــری از ای نســلی و تعابی
کــه  امــروز  نــه  می شــود  مطــرح  زندگــی  به عنــوان ضرورت هــای 
مختلفــی  اشــکال  و  انــواع  بــه  دارد  کــه  اســت  ســال  هــزاران 

بســتر  به معنــای  خــود  دانــش واژه اِی  قامــوس  در  جامعــه، 
الگوهــای  دارای  کــه  بــوده  انســانی   گروه هــای  دربرگیرنــده ی 
و  پایــدار و مشــخص در حــوزه ی ســرزمین، حاکمیــت  تعاملــی 
فنــون  اهــل  از  عــده ای  هســتند.  مبرهنــی  فرهنگــی  انتظــارات 
برمی ســازند  را  آن  کــه  اجزائــی  از  را  جامعــه  جامعه شــناختی، 
مجــزا دانســته و نظــم جــاری در آن را بــر اجــزاء تشــکیل دهنده، 
ویژگی هــای  به صــرِف  را  جامعــه  کلیــت،  در  و  می داننــد  حاکــم 
می کوشــند  هم چنیــن  می کننــد.  بازشناســی  کارکردگرایانــه اش 
جوامــع را از منظــر تجربه پذیــری و ســاختارگرایی تعریــف کــرده و 
ویژگی هــای طبیعــی بــرای آن قائــل شــوند و بدیــن ترتیــب تمامــی 
فرآیندهــای اجتماعــی را به صــورت هرمــی کــه در رأس آن نظــم 
قــرار دارد به ســمت پاییــن تصــور کــرده و هــر آن قســم کــه زیــر 
رأِس ایــن هــرم واقــع شــود را پذیرنــدگاِن صــرِف نظــمِ توزیع شــده 

می گیرنــد. نظــر  در 
از طرفــی، جمعــی دیگــر از متخصصــاِن جامعه شناســی باورمنــد 
بــه ایــن امــر هســتند کــه جامعــه نــه تنهــا از اجــزاء ســازنده اش 
مســتقل نیســت، بلکــه کِل جامعــه دربرگیرنــده ی مجمــوع اجــزاء 
آن اســت. هم چنیــن نظــم را نــه به صــورت یــک فرآینــد غالــب 

ــن، بلکــه به صــورت گســترده در  ــه پایی ــاال ب از ب
ــد  طول وعــرض جامعــه توأمــان در نظــر می گیرن
و کارکــرد آن را به مثابــه یــک خصیصــه در کنــار 
می کننــد.  تعریــف  جامعــه  خصائــص  دیگــر 
در ایــن نوشــته برآنیــم تــا از دیــدگاه دســته ی 
بــه تعریــف ویژگی هــای جامعــه  دوم مختصــراً 
را  ویژگی هــا  آن  ممــد  عوامــل  و  پرداختــه 
به مــوازات کلیــت مســائل، مــورد بررســی قــرار 

دهیــم.
عــده ای  شــد؛  گفتــه  ســابقاً  کــه  همان طــور 
تشــکیل دهنده ی  اعضــاء  را مجموعــه  جامعــه 
آن انگاشــته و نظــم ناشــی از آن را در  مابیــن 
ســاختاری  به صــورت  اجتماعــی  پدیده هــای 
بــه  جامعــه  آنــان  نظــر  در  می یابنــد.  مشــهود 
را  خــود  بقــای  کــه  می مانــد  زنــده  موجــودی 
تشــکیل دهنده اش  اجــزاء  کارآمــدِی  مرهــون 
اســت. هرچنــد کــه به تبــِع فــرض زنــده بــودِن 

ایــن چشــم انداز هرآن چــه بدن منــد اســت، شــر اســت و حقیقــت 
در روح و جانــی اســت کــه بــر فــراز ایــن بــدن یــا در بطــن ایــن 
ــه  ــزی اســت علی ــن چشــم انداز چی ــدن در ای ــدن اســت. خــود ب ب
حقیقــت، یــک پــرده کــه حقیقــت را پوشــانده. بدیهی ســت در ایــن 
چشــم انداز بــدن بــه امــری پیش پــا افتــاده، مبتــذل، بــی ارزش و 
حتــی یــک مانــع بــرای حقیقــت بــدل می شــود. همین جــا یکــی از 
نقــاط تولــد دشــمنان عبــوس زندگــی در نظامــات فلســفی اســت. 
زندگــی غیربدن منــد اساســاً اســمش زندگــی نیســت. این جاســت 
آشــکار  و هنرورزی هــا  اندیشــه ها، سیاســت ها  کــه دســته بندی 
ــا در خدمــت  ــا در خدمــت زندگــی و اروس هســتند ی می شــود: ی
مــرگ یــا ثاناتــوس. نــزاع میــان ایــن دو نیــرو بــه قدمــت تاریــخ 
تمــدن بشری ســت. از دل اروس یــا شــور زندگــی چــه می جوشــد 
و از دل ثاناتــوس یــا رانــه مــرگ چه چیــزی؟ صف آرایــی نیروهــای 
یــک  رهایی بخــش،  نیروهــای  برابــر  در  زندگــی  و  بــدن  علیــه 
ایــن  اگــر  حــاال  تمــدن.  و  تاریــخ  خوانــش  بــرای  اســت  محــور 
حرکــت اعتراضــی را در ایــن چارچــوب صورت بنــدی کنیــم آن گاه 
فروکاســت های تحلیلــی ایــن روزهــا بیش تــر و بیش تــر خــود را 
بــه مــا نشــان می دهنــد. اگــر هــم شــکافی را بخواهیــم بــرای فهــم 
ایــن جریــان طــرح کنیــم کــه محــوری باشــد، آن شــکاف، شــکاف 
میــان ایدئولــوژی رســمی و زندگــی روزمــره انســان ایرانی ســت. 
ــه می کنــد، سیاســت های  ــوژی رســمی از فقــه ســنتی تغذی ایدئول
فرهنگــی رســمی رابطــه ای تقابلــی بــا زندگــی روزمــره و قیوداتــش 
دارنــد و پیشــاپیش بخــش بزرگــی از جریان هــای معمــول زندگــی 

را ذیــل نوعــی ابتــذال و آســیب می فهمنــد.
ــن امــر مبتــذل و امــر  ــن خوانش هــا در تمایزگــذاری بی ــی ای ناتوان
پــاپ یــک زرادخانــه نظــری بــرای ســرکوب زندگــی پدیــد آورد. ایــن 
ــح  ــه مــا توضی ــد ب ــم، نمی توانن ــی ســاده بگوی صورت بندی هــا خیل
دهنــد کــه بــرای مثــال در یــک جشــن عروســی یــا تولــد نمی تــوان 
بــا  را  پــاپ  امــر عمومــی و  بــاخ پخــش کــرد. آن هــا  شــونبرگ و 

بــاز بــرای رفــع نیازهــای متنــوع مــردم فعالیــت می کننــد. سیســتم 
نظام منــد  تکنولــوژی،  از  برخــورداری  ســبب  بــه  جوامــع  ادارِی 
نیــز تخصیــص  نظــام  ایــن  درون  پیشــرفته می شــود؛ چراکــه  و 
ــر و ظریف تــر شــکل می گیــرد.  منابــع و وظایــف به صــورت دقیق ت
به صــورت زنجیــره وار هنگامــی کــه جامعــه ای بــه پیشــرفت های 
تکنولوژیکــی و گــذار از عصــر کاغــذ و قلــم متنعم می شــود، جریان 
آزاد اطاعــات در آن جوامــع تدریجــاً بــه امــری شــایع و فراگیــر 
مبــدل خواهــد شــد. افــراد بــا دسترســی بــه فضــای مجــازی، آنــاً از 
اخبــار و وقایــع مطلــع شــده و بــا بازنشــر آن هــا، دیگــر افــراد را نیــز 
در ایــن چرخــه ی اطاعاتــی ســهیم می کننــد. در ایــن حالــت کــه 
مــردم تنهــا یــک کلیــک سرانگشــتی، بــا ســرریز اطاعــات ســروکار 
افــراد جوامــع  میــان  در  دانــش  و  آگاهــی  نســبی  رشــد  دارنــد؛ 
عنصــر  می تــوان  مــدرن  جامعــه ی  یــک  در  نــدارد.  اســتبعادی 
تحــرک و پویایــی را نیــز مشــاهده کــرد؛ چراکــه جامعــه ای آگاه 
و غنــی، ناخودآگاهــِی جمعــی شــکل می دهــد کــه در آن عناصــر 
درونــی جامعــه بــر یک دیگــر متقابــاً اثــر گذاشــته و خــود جامعــه 
هــر  به عبارتــی  می پذیــرد.  تاثیــر  خــود  اکنــاف  و  اطــراف  از  نیــز 
جامعــه آگاه، نوعــی پویایــی درونــی و بیرونــی دارد کــه در بقــای 
آن جامعــه نــه به صــورت تقلیــدی، بلکــه به صــورت یــک تعامــل 
اثرپذیــر و اثرگــذار نقــش خــود را ایفــا می کنــد. علــت ایــن پویایــی 
ــوان در طــی ایــن زنجیــره مشــاهده  و تحــرک جوامــع را نیــز می ت
کــرد کــه افــراد آن از قــوه دانــش و آگاهــی بهره مندنــد و بــه ســبب 
عــرف  بــا  تناســب  در  را  خــود  وتکالیــف  حقــوق  می تواننــد  آن 

بــا سیاســت های ســرکوب زندگــی  امــر مبتــذل یکــی گرفتنــد و 
روزمــره همدســت شــدند. ایــن رویکردهــا همیشــه در مواجهــه 
بــه تحقیــر  غالبــا  و  لکنــت هســتند  زندگــی دچــار  بــا خواســت 

می زننــد. دســت  جریانــش  و  خواســت زندگی 
 ضمــن این کــه در یــک خوانــش افراطــی ایدئولوژیــک، بدن منــدی 
کــه  می گویــم  به صراحــت  می کنــد.  پیــدا  تقلیــل  برهنگــی  بــه 
اصلــی  مســئله  همه چیــز  جنســی کردن  معنــای  بــه  برهنگــی 
نــه فعــاالن آن.  بــوده اســت،  اعتراضــی  ایــن حرکــت  منتقــدان 
اتفاقــا اینجــا مســئله دارد وارونــه می شــود. مســئله خــود زندگــی، 
بــدن زنــده و طبیعــی و حــق زندگی شــاد اســت. مســئله بــر ســر 
ــن تیــپ  ــده. ای ــدن تحریک کنن ــه ب ــدن متحرک طبیعــی اســت، ن ب
جریان غالــب  گفتمانــی  بن بســت های  فرافکنــی  نوعــی  تحلیــل 
انســان  ســر  بــر  مســئله  اســت.  ایــران  در  سیاســت فرهنگی 

اســت. ذی حــق  بدن منــد 
 بــا ایــن حــال نمی تــوان ایــن حرکــت اعتراضــی را صرفــا بــه امــری 
هــر  اســت.  آرمــان  زندگــی، خــود  داد. خــود  تقلیــل  هــم  تنانــه 
اندیشــه ای، هــر اثــر هنــری ای، هــر گفتــار سیاســت ورزانه ای، هــر 
عمــل اقتصــادی و تــا آخــر، کــه در برابــر زندگــی قــد علــم کنــد، 
زندگــی آن را بر خواهــد انداخــت. اگــر در تاریــخ جبــری نهفتــه 
ــرد.  ــه خواهــد ک ــر مــرگ غلب باشــد، آن اســت کــه شــور زندگــی ب
در  جامعــه  از  بایــد  پــس  جمعی ســت  امــری  انســان،  زندگــی 
زندگــی،  کــرد.  دفــاع  تفاوت هایــش  و  تمایزهــا  در  تمامیــت اش، 
شجاعت زیســتن  و  تجربه کــردن  زندگــی،  نمی خواهــد.   تفســیر 
ــد شــنیده شــود، صــدای  می خواهــد. آن چــه شــنیده نشــده و بای

 زندگــی اســت.

ایــن  یــا هم چنیــن در صــورت تضییــع  جامعــه پیگیــری کننــد؛ 
رویکــرد مطالبه گــری،  بــا  عرفــی،  نظــام  در  تعریف شــده  حقــوق 
از رشــد  برآمــده  آگاهــی نســبی  پــس  بازســتانند.  را  آن حقــوق 
وســائط ارتباطــی، موجبــات یــک خودآگاهــی از جایــگاه شــخصی 
و جمعــی در جوامــع را فراهــم مــی آورد کــه هرگونــه تغییــر در دو 
بُعــد ایــن جایــگاه، خودآگاهــی مــردمِ آگاه را بــا چالــش رو بــه رو 
می کنــد و افــراد نیــز بــرای حــل چالــِش پیش آمــده، دســت بــه 
اســتفاده از ابزارهایــی چــون زبــان و بیــان و طــرح مطالبــات خــود 
در ســطح جامعــه و نظــام اجتماعــی می زننــد. ایــن حــاالت زبانــی 
و بیانــی نیــز گاهــی شــکل اعتــراض بــه خــود می گیــرد کــه تفــاوت 
گســترده ای بــا آشــوب و هنجارشــکنی در جوامــع مــدرن دارد. 
از  برون ســاختاری  پدیده هایــی  هنجــار،  پامال کــردن  و  آشــوب 
نظــم رایــج جوامــع به شــمار می آینــد. اعتــراض و مطالبه گــری امــا 
در چارچــوب نظــم اجتماعــی مــدرن به منصــه ی ظهــور می رســند 

کــه حــق طبیعــی افــراد آن جوامــع به شــمار مــی رود.
آیــا  کــه  ســوال  ایــن  پاســخ  می بایســت  به نظــر  پایــان  در 
یــا زوال جوامــع دارد  پویایــی  از  اعتراضــی نشــان  جنبش هــای 
کــه  کــرد  جســت وجو  اجتماعــی  نظامــات  ســاختار  نــوع  در  را 
انــواع و اقســام بحران هــا مواجــه شــده اند.  بــا  تاریــخ  در طــول 
ســپس بــه تعریــف حــق طبیعــی اعتــراض و انتقــاد به عنــوان یــک 
ــا برخــورد  ــه ب ــه ن ــرای اجتمــاع روی آورد ک راه نجــات از بحــران ب
بــا  تعامــل  بــه  گفتمان خــرَدی  روش هــای  بــا  بلکــه  و خشــونت، 

می پــردازد.  مــردم  صــدای 
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آن چه می بینیم جریان زندگی اســت

جنبش هــای اعتراضــی؛ زوال یــا پویایی جوامع؟

از  می توانیــد  را  گفت و گــو  ایــن  مشــروح 
در  درج شــده  کــد  کیــوآر  اســکن  طریــق 

کنیــد. مطالعــه  هم میهــن  وب ســایت 



ــده را در نظــام حقوقــی و اخــاق  ــد نیســت ایــن پدی ــر داده ب حــاال کــه دادســتان کل کشــور از تعطیلــی گشــت ارشــاد خب
اجتماعــی بررســی کنیــم. بــرای بررســی ایــن پدیــده چنــد نکتــه بــه نظــرم می رســد. یــک منظــر تمایــز و تفــاوت بیــن ارزش 
و روش اســت. اصــوال مقنــن اساســی یــا عــادی یــا مقرره گــذار در مقــام سیاســت گذاری و اعمــال قانــون ســعی می کنــد 
روش هایــی را بــرای تحقــق ارزش هــای اجتماعــی خلــق کنــد. ایــن ارزش اخاقــی کــه حفــظ و حراســت از حریــم خصوصــی 
و اخــاق اجتماعــی به عنــوان یــک ارزش تلقــی می شــود، در  تاریــخ و فرهنــگ ایرانــی همــواره مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
امــا اینکــه روش آن تابــع چــه شــرایطی اســت، همــواره ایــن روش هــا بــا نگاهــی بــه زمانــه و زمــان مورد توجــه قــرار می گیــرد. 
بنابرایــن اینکــه قانــون را موجــود منجمــدی تلقــی کنیــم کــه هیــچ گاه ارزش هایــش تغییــر نمی کنــد و بــه مثابــه یــک ارزش 

قانــون را متــرادف کنیــم، یــک خطــای راهبــردی در نظــام تقنینــی و سیاســت گذاری عمومــی ماســت.
ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج شده و در وب سایت شرق قابل مطالعه است.

گشت ارشاد و اصول و مبانی دموکراسی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و چهارم / آذرماه  51401
نگـــاه ویـژه

صالح شریفی
دکترای شهرسازی 
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تعامــات  از  حیــات،  بــودن  دارا  علی رغــم  زندگی ســتیز،  شــهر 
اســت. مــال آور  »زندگی«شــان  و  بی بهره انــد  مؤثــر  اجتماعــی 
ــر و شــهر زندگی ســتیز،  در تحلیــل تفــاوت میــان شــهر زندگی پذی
اســت؛  کمک کننــده  وفــاق  مــورد  و  مشــترک  محــوری  بــه  اتــکا 
مادامی کــه مبانــی گفت وگــو دربــاره ی چیســتی و منشــأ کیفیــت 

و  بدیهــی  چنــان  مفهومــی  »زندگــی« 
درونی ســت کــه هــر موجــود زنــده، بی آن کــه 
بــودن«  بــر »زنــده  بــه تفکــر و تمرکــز  نیــاز 
لحظه به لحظــه  را  آن  باشــد،  داشــته  خــود 

می کنــد. تجربــه 
امــا همیــن مفهــوم، هنگامــی کــه از »کمیــِت« 
»زنــده بــودن« فاصلــه می گیــرد و به معنــای 
کار  بــه  اجتماعــی«  »تعامــات  »کیفیــِت« 
مــی رود، چنــان عمــق می یابــد کــه می توانــد 
بــه محــور مطالبه هــای یــک جامعــه تبدیــل 

شــود.
و  فردگرایانــه  نخســت،  تعبیــر  هرچــه 
دوم  تعبیــر  اســت،  اشــخاص  بــه  وابســته 
از مفهــوم زندگــی، در بســتر اجتمــاع معنــا 

. بــد می یا
جمعــی  زندگــی  بســتر  به مثابــه  شــهر 
شــهروندان نقشــی انکارناپذیــر در کیفیــت 
شــهر  یــک  می کنــد.  ایفــا  آن هــا  زندگــی 
ــر تأمیــن پیش نیازهــای  زندگی پذیــر عــاوه ب
هم زیســتی  بســتر  مانــدن«،  »زنــده 
و  انســان ها  از  مجموعــه ای  مســالمت آمیز 
فراهــم  را  زنــده  موجــودات  ســایر  چه بســا 
یــک  شــهروندان  به عکــس،  امــا  مــی آورد. 

زندگــی شــهروندان متفــاوت باشــد، بحــث دربــاره ی چگونگــی آن 
بی معناســت.

خــود(  عــام  معنــای  )در  شــهروندی  حقــوق  می رســد  به نظــر 
مبنــای  می توانــد  کــه  اســت  همه شــمول  و  مرکــزی  محــور  آن 
تحلیــل کیفیــت زیســت شــهروندان و مــاک ارزیابــی عمل کــرد 

باشــد. تصمیم گیــران  و  تصمیم ســازان 
حقــوق  از  شــهروندان  از  گروهــی  یــا  همــه  محرومیــت 
یــا  تصمیم گیری هــا  در  عدم مشــارکت  اعــم از  خــود،  شــهروندی 
عدم مشــارکت در رخدادهــا موجــب بــروز نارضایتــی میــان آن هــا 

می یابــد. نمــود  اعتراضــی  کنش هــای  قالــب  در  و  می شــود 
بیــان اعتــراض از ســوی نســلی کــه مشــارکتی 
و  نداشــته  خــود  اجتمــاع  قوانیــن  تعییــن  در 
انــکار  تصمیم گیری هــا  در  او  مشــارکت  حــق 

اســت. اجتناب ناپذیــر  می شــود، 
اعتــراض گروهــی از شــهروندان بــه انــکار حــق 
رســمی  محرومیــت  و  شــخصی  انتخاب هــای 
عرصه هــای  در  حضــور  از  غیررسمی شــان  یــا 
سیاســت های  اِعمــال  نتیجــه ی  عمومــی، 
ــا حقــوق شــهروندی در یــک شــهر  نامتناســب ب
زندگی ســتیز اســت. در حالی کــه در یــک شــهر 
زندگی پذیــر، هــم محتــوای قواعــد اجتماعــی و 
بــا مشــارکت مؤثــر  اجــرای آن هــا  رویــه ی  هــم 
اجتماعــی  نظــم  می شــود.  تعییــن  شــهروندان 
خواســت  آینــه ی  شــهری،  چنیــن  بــر  حاکــم 
عمومــی اکثریــت شــهروندان، در کنــار حفاظــت 

اقلیت هاســت. حقــوق  از 
ریشــه های  بازشناســی  معیــاری،  چنیــن  بــا 
شــهرهای  در  اجتماعــی  اعتراض هــای  بــروز 
زندگی ســتیز و یافتــن راه حــل، کــه همانــا حرکــت 
ــر اســت، ســاده تر   به ســوی شــهرهای زندگی پذی
همــه ی  حقــوق  کــه  شــهرهایی  بــود؛  خواهــد 
شــناخته  به رســمیت  را  اجتماعــی  گروه هــای 

می کننــد. تضمیــن  را  آن هــا  اجــرای  و  شــده 

اتــم را خنــک کننــد. غافــل از آن کــه بخــار آب توســط هســته، 
ســمی می شــود و بعــد ایــن هــوای ســمی بــا بــاد بــه ســمت شــهر 

چرنوبیــل بــا هــزاران ســکنه حرکــت خواهــد کــرد.
اشــتباه دوم: مخفی کــردِن بحــران پیــش رو از مــردم، کــه بــه علــت 
موجــب شــد  بــود،  اتحــاد جماهیــر شــوروی  نابســامان  اوضــاع 
تــا جــو رســانه، باخبــر نشــدن ایــاالت متحــده آمریــکا به عنــوان 
از ســامتی  بیــش  دشــمن شــوروی و خاصــه هرچیــز دیگــری 
مــردم چرنوبیــل در نظــر گرفتــه شــود. در ســریال کوتــاه چرنوبیــل 
نشــان داده می شــود کــه دانشــمنداِن آگاه بــه فاجعــه را تهدیــد 
می کننــد کــه هم راســتا بــا دشــمن خارجــی عمــل نکننــد و ایــن 
بحــران را کوچــک نشــان دهنــد تــا حــل شــود، بــه همیــن علــت در 

ــد. ــه نکردن ــی، ســکنه را از شــهر تخلی زمــان طای
آهسته آهســته هرچــه بــر ســر اتــم آب ریختنــد بخــار شــد و هــوا 
ــان شــیفِت آزمایــش  ــدا مــرگ کارکن ــرد، ابت ــر مســموم ک را بیش ت
گــزارش شــد؛ ســپس در طــی روزهــا و هفته هــای آینــده –طبــق 
گزارش هــای منتشرشــده- ۱۳۴ نفــر از افــراد مشــغول بــه خدمــت 
بســتری شــدند  پرتــوی  دلیــل مســمومیت  بــه  منطقــه  ایــن  در 
آنهــا کــه آتش نشــان و کارمنــد بودنــد، در طــی  از  نفــر  کــه ۲۸ 
ــاً ۱۴  ــن گــروه تقریب ــده، از ای ــد. در ۱۰ ســال آین ــوت کردن ماه هــا ف
ــب  ــزارش شــد. در قال مــرگ ناشــی از ســرطان ناشــی از اشــعه گ
جمعیــت وســیع تر و در ســال ۲۰۱۱، بیــش از ۱۵ مرگ و میــر در 

ــه ثبــت رســید«. ــز ب ــد کــودکان نی ــر ســرطان تیروئی اث
شــاید اگــر رهبــران سیاســی اتحــاد جماهیــر شــوروی، می دانســتند 
کــه بقــای یــک ایــده در ذهــن مــردم رقــم می خــورد، نــه بیلبوردهــا 
و اخبــار، بــا قربانیــاِن دومیــن حادثــه ی بــزرگ هســته ای جهــان 
شــاید  یــا  می کردنــد.  برخــورد  صادقانه تــر  هیروشــیما،  از  پــس 

در  مهیــب  صدایــی  شنیده شــدن  کــه  بــود   1968 آوریــل   26
نیــروگاه چرنوبیــل، نظــر کارکنــان بخش هــا را بــه بخــش راکتــور 
شــماره 4 نیــروگاه جلــب کــرد. در صبــح همــان روز، بخــش چهــارم 
نیــروگاه کــه مهم تریــن راکتــور چرنوبیــل در آن جــا قــرار داشــت، 
ــه  ــان ســنگین ک ــود؛ آن چن ــان آزمایــش ســنگین هســته ای ب میزب
رعایــت نــکات ایمنــی آن تقریبــا خــارج از تــوان اتحــاد جماهیــر 
شــوروی بــود. ایــن آزمایــش بــرای بــار چهــارم تکــرار می شــد و 
نبــود.  موفقیــت  عــدم  ســه مرتبه  به جــز  چیــزی  آن  پیشــینه ی 
ــه پیــروی  ــرای مرتبــه ی چهــارم نیــز سرپرســت آزمایــش موفــق ب ب
عملیاتــی  شــرایط،  و  نشــد  فراینــد  اجرایــی  دســتورالعمل  از 
در  ذاتــی  نقص هــای  بــا  همــراه  کــه  کــرد  ایجــاد  را  ناپایــداری 
غیرفعــال بــودن چندیــن سیســتم ایمنــی اضطــراری، بــه وقــوع 

شــد. منجــر  کنترل نشــده  زنجیــره ای  واکنش هــای 
ایــن یعنــی گرم شــدِن بیــش  از انــدازه ی هســته ی اتــم، آزاد شــدن 
بیــش از انــدازه ی انــرژی و شــکل گرفتن همــان صــدای مهیبــی 
کــه نیــروگاه را پــر کــرد. شــاید برای تــان جالــب باشــد کــه بدانیــد 
مردانــی کــه بــرای ایــن آزمایــش آمــوزش دیــده بودنــد اصــاً در 
زمــان آن آزمایــش حضــور نداشــتند. در نتیجــه اشــتباهات پیاپــی 

آغــاز شــد. 
اشــتباه نخســت: عــدم برقــراری تمــاس بــا متخصصیــن آزمایــش 
تــا  بریزنــد  آب  ایجادشــده  آتــش  روی  ســریعاً  تــا  شــد  موجــب 

فقــدان  زمــان  در  را  آزمایــش  ایــن  ریســک  آن کــه  به جــای  اگــر 
چنیــن  داغ دار  تاریــخ  نمی خریدنــد،  جــان  بــه  آموزش دیــدگان 

نمی شــد. حادثــه ای 
ایــن  بــه  ایــن نوشــتار  ایــن روایــت در بخــش ابتدایــِی  انتخــاب 
علــت بــود کــه بدانیــم هــر بحرانــی ابتــدا یــک مســئله ی قابل حــل 
اســت و هــر فاجعــه ای ابتــدا یــک حادثــه ی کوچــک اســت کــه 
اساســاً  چرنوبیــل  فاجعــه  کــه  هرچنــد  شــود.  حــل  می توانــد 
بی شــباهت اســت بــا آن چــه در جنبــش اخیــر ایــران شــاهدیم. 
کــه  اســت  ایــن  می کنــد،  نگران کننــده  را  موضــوع  آن چــه  امــا 
نــگاه   اســت  اعتراضــات  ایــن  مخاطــب  هرکــه  واکنــش  بــه  اگــر 
کنیــم؛ متوجــه می شــویم کــه مــا نیــز درگیــر یــک رودربایســتی 
رســانه های  مثــال،  به عنــوان  هســتیم.  مســئوالن  بــا  ناآگاهانــه 
وابســته در ایــن رودربایســتی می گوینــد، نبایــد بگذاریــم مــردم از 
ســختی اوضــاع و بزرگــی مســائل موجــود باخبــر شــوند. احتمــاالً 
ــای  ــد اشــاره شــود کــه مبن مجلــس هــم معتقــد اســت اصــاً نبای
ایــن اعتراضــات، اصــول قانــون اساسی ســت. نهادهــا نیــز چنیــن 
ــد کــه  ــران بفهمن ــم کــه بدخواهــاِن ای ــد بگذاری ــد کــه نبای می گوین
مــا بــرای مرزنشــینان مان بیــش از آن چــه بــرای باقــی نقــاط کشــور 

کــم گذاشــتیم، دشــواری ایجــاد کرده ایــم.
حرکــت  یــک  طــی  را  اعتراضــات  موضــوع  نیــز  وســیعی  طیــف 
غرب زدگــی،  برهنگــی،  شــبیه  موضوعاتــی  بــه  تقلیل گرایانــه، 

می خواننــد.  و...  اخاقــی  انحرافــات 
آرامــش  و  ســکوت  برقــراری  بــرای  کــه  این جاســت  ســوال  امــا 
در کشــور، آیــا کســی حاضــر شــد بــا خــودش روراســت باشــد و 

اســت؟ بابــت چــه  ملــی  بی قــرارِی  کــه ســه ماه  بشــنود 
ــه هشــدار بدهنــد کــه ایــن  ــوم اجتماعــی چگون صاحب نظــران عل

پیــدا  تکثیــر  بیش تــر  بدهیــد،  تقلیــل  بــاد  بــه زورِ  اگــر  را  آتــش 
ســاکت  را  میهن مــان  جــاری  جنبــش  اگــر  به عبارتــی  می کنــد؟ 
ایــن  زد؛ چراکــه  بــاز خواهــد  ســر  مجــدد  بعــد  روزگاری  کنیــد، 
نداشــتن  علــت  بــه  کــه  تمــام  سواالتی ســت  امتــداد  جنبــش، 

کردیــم. پــاک  را  آن هــا صورت مســئله  بــرای  پاســخ صریحــی 
و  رفتارهــا  در  عینــی  تناقضــات  درگیــر  مــا  عین حــال  در 
را  دانشــجویان  اگــر  مثــال  به عنــوان  شــده ایم.  گفتارهای مــان 
ــه  ــی در روز دانشــجو گفت ــم؛ از طرف ــن واقعــه بدانی قشــر مهــم ای
و  کنــد  حفــظ  را  انقــاب  ســنگر  بایــد  دانشــجو  کــه  می شــود 
از  وقتــی دانشــجو می گویــد  از طــرف دیگــر  و  باشــد  آینده ســاز 
مســیر انقابــی کــه ترســیم کــرده بودیــد، بســیار دور شــده اید 

گفتیــد. ســخن  دشــمن  منافــع  راســتای  در  می گوینــد 
اکنــون معتــرض از خــود می پرســد چگونــه می توانیــم خودمــان 
ــه حضــور  ــرام ب ــن، احت ــا در به روزرســانی قوانی ــم، ام ــا بدانی را پوی
عادالنــه  مشــارکت  در  گروه هــا  و  جامعــه  تشــویق  احــزاب، 

کنیــم؟ کوتاهــی  رقابــت سیاســی  برقــراری  و  سیاســی 
کــه  می شــود  چگونــه  می پرســد:  دیگــر  جایــی  در  یــا 
و  تصمیم گیرنــده  خــود  آن  برگزارکننــده ی  کــه  راه پیمایی هایــی 
ــده می شــود، امــا ایــن همــه مــدت  مجــری امــور کشــور اســت دی
دیــده  مســیر  از  انحــراف  بــه  هشــدار  بــرای  پیراهــن  آتــش زدن 

؟ د نمی شــو
بعــد هــم پاســخ می گیــرد: چــون حــرف معترضــان، مــورد حمایــت 

دشــمنان ایــران و تجزیه طلبــان اســت.
از  توقــع  کــه  همان طــور  کنیــم،  فرامــوش  نبایــد  آن کــه  فرجــام 
دشــمن دشــمنی اســت، بــه همــان میــزان نیــز مــردم یــک کشــور، 
دل ســوز کشــور خــود هســتند. ایــن اســت کــه شــکایت از اوضــاع 
را پیــش خــود کشــور می برنــد، نــه جــای دیگــری، و در عین حــال 

توقــع شنیده شــدن و دیده شــدن دارنــد.

> ادامه سرمقاله

جنبشی برای یک »زندگی معمولی«
دگرگونی هــا  ایــن  اســامی،  انقــاب  از  پــس  شــکل گرفته 

و  نادرســت  به گونــه ی  یــا  گرفته شــده،  نادیــده  گاهی اوقــات 

غیرواقعــی تفســیر شــده اســت. به جــای درک و شــناخت ابعــاد 

تغییرهــا  همــه ی  تفســیر  آن،  آثــار  و  »جهانی شــدن«  گوناگــون 

بــه  امــکان دســت یابی  نظریــه ی »جهانی ســازی«،  در چارچــوب 

به¬شــدت تضعیــف  بــرده-  میــان  از  نگوییــم  -اگــر  را  واقعیــت 

کــرده اســت. بــر همیــن اســاس تــوان درک نیازهــا و مطالبــات 

به وجــود  نوجوانــان،  و  جوانــان  به ویــژه  مــردم،  دگرگو ن شــده ی 

و  انباشته شــده  مطالبــات  میــان،  ایــن  در  اســت.  نیامــده 

در  اســت.  شــده  اخیــر  ســال های  در  اعتراضــی  رفتارهــای 

به کارگیــری  بــا  پیشــرفته، حکومت هــا  در جامعه هــای  حالی کــه 

اجتماعــی  تغییرهــای  می کننــد  تــاش  گوناگــون،  حس گرهــای 

را مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار دهنــد و آثــار و پیامدهــای آن 

را بــرآورد کننــد، در کشــور مــا در چارچــوب نظــام ایدئولوژیــِک 

دارد.  ویــژه  جایگاهــی  و  اهمیــت  زنــان  پاسخ داده نشــده ی 

کــه  خواسته ای ســت  عــادی،  و  طبیعــی  زیســت  زندگی کــردن، 

ــی هســتند کــه حاضــر  ــده گرفتــه می شــود و گروه های گاهــی نادی

بــه شــنیدن صــدای مــردم و درخواســت های معمولــی آنــان بــرای 

در سراســر  مــردم  همــه ی  ماننــد  عــادی،  زندگــی  یــک  داشــتن 

جهــان نیســتند. ایــن در حالی ســت کــه در شــرایط دگرگونی هــای 

گســترده و عمیــق داخلــی و خارجــی، بــرای تامیــن ثبــات و امنیــت 

کشــور، ایــن مطالبــات بایــد شــناخته شــوند و بــرای تامیــن آن هــا 

ســازوکارها و ابزارهــای مناســب طراحــی و اجــرا شــوند. تجربــه ی 

جامعه هــای مشــابه در غــرب، مرکــز و شــرق آســیا ایــن ضــرورت 

را پیــش از ایــن آشــکار کــرده اســت. درک درســت حکومت هــا از 

ــد و ارائــه ی  ــه کــه در واقــع وجــود دارن ایــن دگرگونی هــا، بدان گون

بحران هــا  مدیریــت  چاره ســاز  رضایت بخــش،  و  کارآمــد  پاســخ 

در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی،  تعارض هــای  حل و فصــل  و 

همــه ی ایــن جامعه هــا و نیــز جامعــه ی ایــران اســت. تاکیــد بــر 

بــرای  عمومــی  خواســته ای  بــه  توجــه  ضــرورت  روز  مطالبــات 

داشــتن »زندگــی معمولــی« در جهانــی »جهانی شــده« را به خوبــی 

مطــرح می ســازد. 



انتشــار اباغیــه ســازمان امــور دانشــجویان در ارتبــاط بــا نــرخ »آزادســازی مــدرک  تحصیلــی« حاکــی از آن اســت کــه هزینــه 
آزادســازی مــدرک تحصیلــی دانشــجویان، چندیــن برابــر افزایــش یافتــه اســت. افزایــش نــرخ هزینه هــا بــه ایــن معنــی اســت 

کــه یــک دانشــجو بــرای آزادســازی مــدرک تحصیلــی خــود بایــد چندیــن میلیــون تومــان بپردازنــد.
ــی خــود را در  ــد مــدرک تحصیل ــه خــارج از کشــور، بای ــا کار ب ــل و ی ــرای ادامــه تحصی ــی ب دانشــجویان دانشــگاه های دولت
وهلــه نخســت ترخیص کننــد. آنهــا بایــد مدرکشــان کــه در گـِـرو دانشــگاه اســت را آزاد کــرده و بــه اصطــاح »تعهــد خدمــت 
آمــوزش رایــگان« خــود را لغــو کننــد. تمامــی افــرادی کــه در دانشــگاه های دولتــِی زیــر نظــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

تحصیــل کرده انــد، مشــمول ایــن امــر می شــوند.
ادامه این خبر از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است. 

دانشجو و بار گرانی به نام »هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی«

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و چهام / آذرماه  61401
دارالفـنـــون

و تبدیــل بــه صــدای آزادی  خواهــی می شــود.

ویژگــی خاصــی کــه در تمــام شــاهکارهای ادبــی و جریان هــای 
تاریخ ســاز بــه چشــم می خــورد ایــن اســت کــه آن هــا نسبت شــان 
شــعر  در  چــه  کرده انــد؛  تعریــف  خــود  زمانــه ی  انســان  بــا  را 
مشــروطه و چــه در دوره ی درخشــان شــعر معاصــر )دهــه ی ۴۰ 

مــا بــرای فریــاد زدِن اعتــراض از رنجــی کــه در آن گیــر افتاده ایــم، 
و  اســت  رنــج  صــدای  اعتــراض،  نداریــم.  کلمــات  جــز  ابــزاری 
»کلمــه« ابــزار اعتــراض. در روزهایــی کــه صــدای رنــج از در و دیــوار 
شــهر بــه گــوش می رســد، تصمیــم گرفتیــم تــا »کلمــات« اعتراضــی 
را بررســی کنیــم و آراســته ترین صــورِت کنــار هــم قــرار گرفتــن 
کلمه هــا، یعنــی شــعر را بــرای ایــن بررســی انتخــاب کردیــم و کنــار 
هــم جمــع شــدیم تــا »بــا زبــان شــعر و غــزل« از جریانــات سیاســی 

و اعتراضــی ایــران حــرف بزنیــم. 
در  آذرمــاه  اول  کــه  غــزل«  و  شــعر  زبــان  »بــا  برنامــه ی  در 
شــد،  برگــزار  ادبیــات  دانشــکده  علمــی  قطــب  کتاب خانــه ی 
ــا نگاهــی انتقــادی، تأثیــر جریان هــای  جنــاب آقــای یوســف بینــا ب
سیاســی بــر ادبیــات را در طــول تاریــخ بررســی کــرده و هم چنیــن 
ایــران  سیاســی  مهــم  وقایــع  در  ادبیــات  نقــش  تحلیــل  بــه 

پرداختنــد.
مطابــق آن چــه در ایــن نشســت بیــان شــد، شــعر سیاســی بــه 
مفهــوم امــروزی خــود، از دوره ی مشــروطه آغــاز شــد؛ چــون در 
واقــع مفاهیــم جامعــه و سیاســت در آن دوران معنــای امــروزی 
همــواره  فارســی  شــعر  کــه  آن جــا  از  و  کرده انــد  پیــدا  را  خــود 
ــن  ــه، در ای ــه شــمار می رفت ــران ب ــن عنصــر فرهنگــی ای مردمی تری
دوره بــا مفاهیــم جدیــد و مــورد نیــاز زندگــی مــردم گــره می خــورد 

و ۵۰(؛ و حتــی اگــر از شــاملو و اخــوان و ســپهری و فــروغ فرخــزاد 
ــای شــعر آن هــا کامــا از هــم متفــاوت  ــا این کــه دنی ــم، ب ــام ببری ن
اســت، امــا ایــن عنصــر مشــترک بــه چشــم می خــورد کــه نســبت 

ــه ی خــود، روشــن و مشــخص اســت. ــا انســان زمان آن هــا ب
یــا چهــل ســال گذشــته،  ایــران، مثــا در ســی  اخیــر  در شــعر 
ایــن اســت کــه نســبتش را  مهم تریــن مســئله ی شــعر فارســی 
بــا انســان زمانــه ی خــود تعریــف نکــرده اســت. شــعر امــروز از 
انســاِن امــروز عقــب افتــاده و نتوانســته هم زمــان بــا جامعــه و 
انســانی کــه دارد در عصــر رســانه های فراگیــر زندگــی می کنــد، 
پیــش بــرود. وقتــی کــه شــعر امــروز بتوانــد نســبتش را بــا انســان 
امــروز تعریــف کنــد، بــه تبــع می توانــد نســبتش را بــا سیاســت و 

اجتمــاع امــروز هــم مشــخص نمایــد.
اتــکا  بــا  را  خــود  آثــار  تاریــخ،  طــول  در  شــاعران 
بــه یکــی از ســطوح تعهــد خلــق کرده انــد؛ اولیــن 
ســطح تعهــد، تعهــد سیاسی-مرامی ســت. در ایــن 
و مســلک  مــرام  یــک  بــه  را  ســطح، شــاعر خــود 
سیاســی متعهــد می دانــد و در خدمــت مانیفســت 
ــل تعهــد ســیاوش  ــد؛ مث یــک حــزب، شــعر می گوی

کســرایی بــه حــزب تــوده.
روبــه رو  اجتماعی-ملــی  تعهــد  بــا  در ســطح دوم، 
مــرامِ  از  فراتــر  تعهــد در درجــه ای  ایــن  هســتیم. 

حــزب اســت و شــاعر، خــود را بــه مــردم کشــور و احــواالت آن هــا 
متعهــد می دانــد؛ مثــل اشــعار مهــدی اخــوان ثالــث.

ــن ســطح، شــاعر  ســطح بعــدی تعهــد، تعهــد انسانی ســت. در ای
حــزب  یــک  از  انســانی  نــه  می کنــد؛  فکــر  انســان«  »نــوع  بــه 
ــژه ی شــاهکارهای  ــن تعهــد وی ــت خــاص. ای ــا از یــک مل خــاص ی
ــوع بشــر و  ــا ن ــاری می شــود کــه ب ــق آث ــه خل ادبی ســت و منجــر ب

دارد. انطبــاق  زمان هــا  همــه ی  در 
در  تولید شــده  آثــار  بــه  اشــاره  بــا  برنامــه،  پایانــی  قســمت  در 
فضــای ملتهــب ایــن روزهــای جامعــه، بیــان شــد کــه در ایــن فضــا، 
خشــم و خشــونت و هیجان زدگــی بیــش از هرچیــز بــه چشــم 
کم تــر  می شــود  تولیــد  آن چــه  بســتری،  چنیــن  در  و  می خــورد 
می توانــد وصــف ادبــی و هنــری بــودن داشــته باشــد. شــاخصه ی 
اصلــی شــاهکارهای ادبــی همــان تعهــد نــوع ســوم اســت، امــا در 
فضاهــای این چنینــی، ممکــن اســت درجــات نازل تــر تعهــد در 
ــار ادبــی و  ــه کاهــش کیفیــت آث ــار نقش آفرینــی کننــد و ایــن، ب آث

ــری منجــر خواهــد شــد. هن
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با زبان شــعر و غزل

در روزهای آینده با ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی

جشــن روز دانشــجو و برگــزاری رویدادهــای طنــز، ایــن واقعیــت 
تاریخــی و نــگاه حاکــم بــر آن را مخــدوش ســازند.

مســیر  همــواره  می بایســت  دانشــجو  قشــر  و  دانشــگاه  نهــاد 
جنبش هــای  هم خواهــی  لکنــت  بــدون  طــرح  و  مطالبه گــری 
ــا و مــوذن جامعــه باشــد. ــرد و چشــم بین ــی گی دانشــجویی را پ
خطــاب بــه مســئوالن و سیاســت گذاران دانشــگاهی کــه طــی 
وظیفــه ی  و  داشــته  به دســت  را  امــور  زمــام  متمــادی  ســالیان 
بایــد  بودنــد؛  عهــده دار  را  فرهنگــی  فعالیت هــای  ریل گــذاری 
گفــت کــه اگــر در دوگانــه ی شــنیدن و تــاش  بــرای حــل  مطالبــات 
ایــن  تعلیــق  و  نادیده گرفتــن  نشــنیده گرفتن،  یــا  دانشــجویان، 

خاطــره  و  یــاد  بــا  بایــد  را  ســخن  دانشــجو،  روز  آســتانه ی  در 
شــهدای 16 آذر 1332 آغــاز کــرد؛ آذر شــریعت رضــوی، احمــد 

بزرگ نیــا. مصطفــی  و  قندچــی 
را در  تنومنــد مطالبه گــری  بــا خــون خــود درخــت  کــه  کســانی 
دانشــگاه آب یــاری کردنــد و باعــث شــدند روزی در تقویــم بــه ایــن 
نــام ثبــت شــود تــا تداعی گــر اندیشــه، نــگاه انتقــادی و مطالبه گــر 
اخیــر قصــد  نگاه هایــی خــاص در ســالیان  کــه  باشــد. هرچنــد 
مثــل  نامفهومــی  و  مجعــول  عناویــن  از  اســتفاده  بــا  داشــتند 

بــر مفاهیــم  پافشــاری  بهانــه ی  بــه  را  گزینــه ی دوم  مطالبــات، 
گســترده ای مثــل قانــون –کــه اساســاً مقولــه ای قابــل تجدید نظــر 
دچــار  بارهــا  و  بارهــا  تاریخــی،  متعــدد  تجربیــات  در  و  بــوده 
تغییــرات اساســی شــده اســت- بپذیریــم و بخواهیــم قانــون را 
غیرقابــل تغییــر و غیرقابــل مذاکــره جلــوه دهیــم و از مفاهیــم 
اساســی تری مثــل انســان و میــل و اراده انســانی غفلــت کنیــم، 
انســان هایی کــه احســاس کننــد آزادی و زندگــی آن هــا توســط 
ــا آن برخــورد  ــا مفهومــی محــدود شــده اســت، طــوری ب ــون ی قان
خواهنــد کــرد کــه جایــگاه آن بــه صــورت بنیادیــن مــورد تهدیــد 
قــرون وســطا  زمینــه تجربــه ی کلیســا در  ایــن  در  گیــرد.  قــرار 

و حاکمیــت شــوروی در قــرن حاضــر، نزدیک تریــن نمونه هــای 
بــه شــمار می رونــد. قابل ذکــر 

بعــدی  بزنــگاه  انتخــاب گزینــه ی دوم، در  بــا  کــه  بداننــد  بایــد 
شــرایط بــرای مدیریــت بحــران از بیــن خواهــد رفــت و امــکان 
از  رادیکالیســم  از  پرهیــز  و  عقانیــت  بــروز  و  ظهــور  هرنــوع 
طرفیــن ســلب خواهــد شــد. چنان چــه در رویدادهــای اخیــر هــم 
نشــانه های آشــکار بــه وجــود آمــدن چنیــن موقعیتــی دیــده  شــد 

و دیــده  می شــود.
امیدواریــم بــا انتخــاب مســیر اول و تــاش بــرای برطرف کــردن 
واقعــی مشــکات و برهــم زدن چرخــه ی تعلیــق مطالبــات توســط 
فعــال  مشــارکت  بــرای  زمینــه  سیاســت گذاران،  و  مجریــان 
اهــداف  پیش بــرد  و  مدیریــت  در  دانشــگاه  نهــاد  ســازنده ی  و 

مبتنــی بــر توســعه و تعالــی ایــران عزیزمــان فراهــم شــود.

نرگس معالی
دبیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

مــروری بــر یک پرونده معلق



ــر از جشــن شــکرانه کاغــذ داده و اشــاره کــرده اســت کــه مــا 80 درصــد کاغــذ  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خب ظاهــرا وزی
»مورد نیــاز آموزش و پــرورش« را در داخــل تولیــد می کنیــم و اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه بــه خودکفایــی در ایــن زمینــه 
برســیم. خانــم نژادبهــرام بــه جنبــه دیگــر ایــن خبــر خــوب، شــاید در مقابلــه جناحــی و سیاســی، نگاهــی انداخته انــد و بــا 
اشــاره بــه کمبــود آب در کشــور و اشــاره بــه شــعار زیســت محیطی دربــاره نیــاز بــه قطــع 15 اصلــه درخــت بــرای تولیــد یــک 
تــن کاغــذ و نیــز امکاناتــی ماننــد تولیــد کاغــذ از ســنگ کــه نیــاز بــه آب هــم نــدارد  و بــا اشــاره بــه ایــن واقعیــت کــه کشــور ملــزم 
نیســت در همه چیــز خودکفــا شــود، ایــن پرســش را مطــرح کرده انــد کــه آیــا درســت اســت بــه بهــای نابود کــردن جنگل هــا 

بــه تولیــد کاغــذ در کشــور بیندیشــیم؟ بــا مثال هایــی از تولیــد کاغــذ در چیــن و ژاپــن و مناطــق ســبز جهــان.
ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است.

خودکفایی کاغذ مشکلی با توسعه پایدار ندارد

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و چهارم /آذرماه  71401
محیـط زیســت

ــه نقــش  ــه و ســرطان مثان ــه ســرطان پوســت، ســرطان ری از جمل
دارد. 

تغییــرات آب وهــوا ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش بیماری هــای 
قلبی-عروقــی از طریــق افزایــش تنــش گرمــا، افزایــش ذرات معلــق 
موجــود در هــوا و تغییــر توزیــع عوامــل بیمــاری زای مشــترک بیــن 

انســان و دام شــود.
افزايــش دمــا، تغییــر الگــوی آب وهوایــی و وقایــع شــدید عواقبــی 
را  موادغذایــی  توزیــع  در  اختــال  و  فســاد  آلودگــی،  نظیــر 
بــا کمبــود عناصــر اصلــی  به دنبــال دارد. درواقــع تغییــر اقلیــم 
ســامت  می توانــد  موادغذایــی  آلودگــی  و  ســوء تغذیه  غذایــی، 
انســان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. از طــرف دیگــر تغییــر اقلیــم 
به طــور غیرمســتقیم از طریــق وقــوع خشک ســالی و آســیب بــه 
محصــوالت کشــاورزی و بــه دنبــال آن تحــت تأثیــر قــرار دادن 

می توانــد  اقتصــاد  و  تجــارت 
مخاطــره  بــه  را  انســان  ســامت 

انــدازد.
حاضــر  حــال  در  کلــی  به  طــور 
ســاالنه بیــش از 100 هــزار بیمــار 
بــه دلیــل فاکتورهــای وابســته بــه 
اقلیــم در جهــان، جــان خــود را از 
دســت می دهنــد. انتظــار مــی رود 
ســال  تــا  مرگ ومیــر  تعــداد  ایــن 
برســد.  نفــر  هــزار   300 بــه   ۲۰۳۰
در  افــراد  تمــام  حالی کــه  در 
روانــی  منفــی  تأثیــرات  معــرض 
ناشــی از تغییــر اقلیــم قــرار دارنــد، 
افــراد بــا درآمــد پاییــن و کشــورهای 
درحــال توســعه کــه اتفاقــاً ســهم 
ایجــاد  در  کم تــری  مشــارکت  و 
شــرایط موجــود دارنــد، نســبت بــه 
ایــن تأثیــرات روانــی آســیب پذیرتر 
ــر  ــان دو براب هســتند. هم چنيــن زن

مــردان تأثیــرات منفــِی روانــی ناشــی از تغییــر اقلیــم را تجربــه 
می کننــد. به طــور کلــی تأثیــرات روانــی ناشــی از تغییــر اقلیــم را 
می تــوان بــه دو بخــش تأثیــرات مســتقیم و تأثیــرات غیرمســتقیم 
ــی اتفــاق  ــر ســامت روان زمان تقســیم کــرد. تأثیــرات مســتقیم ب

خــام بــرای رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی اســتفاده می شــد.
اجتماعــی،  نظریه پردازهــای  از  بعضــی  انقــاب  ایــن  در 
واکنش هــای احساســاتی ای از خــود نشــان دادنــد و بیــان کردنــد 
کــه ایــن انقــاب درحــال نابــودی محیــط طبیعی ســت. در برابــر 
ایــن دیــدگاه احساســی و البتــه نگــران، دیــدگاه غرورآمیــز بعضــی 
ــر دنیــای طبیعــی باعــث شــد  ــاره ی چیرگــی انســان ب از افــراد درب
انقــاب صنعتــی پیشــرفت کــرده و بُعــد معنــوی محیط زیســت 

فرامــوش شــود. 
کــه  بــود  رســیده  آن  وقــت  اروپــا،  صنعتــی  انقــاب  از  بعــد 
سیاســی  اقدامــات  و  نظریه هــا  در  بنیــادی ای  دگرگونی هــای 
به وجــود بیایــد و ایــن بــار مــردم دســت بــه انتخــاب بزننــد. انقــاب 
دموکراتیــک در پایــان قــرون 18 و 19 ایجــاد شــد. ایــن انقــاب 
کــه بــه آن انقــاب مردم ســاالر هــم می گوینــد، هماننــد انقــاب 

زمانــی کــه بحــث تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــی پیــش می آیــد، 
احتمــاالً در ابتــدا چنیــن ســواالتی در ذهــن هریــک از مــا شــکل 
می گیــرد: مگــر یــک درجــه افزایــش دمــا تــا چــه حــد می توانــد 
تأثیرگــذار و مهــم باشــد؟ حتــی اگــر چنیــن تغییراتــی منجــر بــه 
بــه  بایــد  انســان ها چــرا  مــا  انقــراض خرس هــای قطبــی شــود، 
چشــم یــک بحــران بــه ایــن تغییــرات نــگاه کنیــم و نگران شــان 

باشــیم؟
پــس بــرای دغدغه منــدی و عمل گرایــِی بیش تــر شــاید الزم باشــد 
ایــن نگرانــی زیســت محیطی  تأثیــرات  بــا  بــه شــکل عمیق تــری 

قــرن ۲۱ آشــنا شــویم.
به ویــژه  انســانی،  فعالیت هــای  گذشــته،  ســال   ۵۰ طــول  در 
ســوزاندن ســوخت های فســیلی، مقادیــر زیــادی دی اکســیدکربن 
ــه جــو اضافــه کــرده اســت. ایــن  ــه ای را ب و ســایر گازهــای گل خان
گازهــا طــی مکانیســم هایی بــر اقلیــم جهانــی تأثیــر می گذارنــد. 
امــا تغییــر اقلیــم فقــط محــدود بــه تغییــر دمــا نیســت و بســیاری 
از چرخه هــای زیســتی را به هــم  می زنــد و باعــث خشک ســالی، 
ســیل، آتش ســوزی و... نیــز می شــود. هم چنیــن شــواهد رو بــه 
افزایــش نشــان می دهنــد کــه تأثیــرات انســانی –به ویــژه تأثیــرات 
بــرای  بــزرگ  چالشــی  آتــی  ســال های  در  انســان-  ســامت  بــر 

دانشــمندان، سیاســتمداران و افــراد عــادی خواهــد بــود.
تغییــر اقلیــم هم چنیــن ممکــن اســت بــر تنوع زیســتی و خدمــات 
و محصــوالت اکوسیســتم کــه مــا بــرای تأمیــن ســامت انســان 
ــرات  ــال تغیی ــوان مث ــر بگــذارد؛ به عن ــه آن متکــی هســتیم، تأثی ب
ناقــان  بقــا و تکثیــر  ایجــاد،  بــه  بــارش می توانــد منجــر  و  دمــا 
بیماری هــا از طریــق آب، حشــرات، حلزون هــا و ســایر حیوانــات 
اســهالی،  بیماری هــای  افزایــش  باعــث   هم چنیــن  و  خون ســرد 

عفونــی و وکتوربــورن شــود. 
هــوا،  آلودگــی  به دلیــل  اقلیــم  تغییــر  کــرده  ثابــت  تحقیقــات 
گردوغبــار ناشــی از خشک ســالی، قرارگیــری درمعــرض گــرده ی 
گیاهــان باتوجــه بــه تغییــر فصــل رویــش و... به صــورت مســتقیم 
ســرطان هایی  و  تنفســی  بیماری هــای  بــروز  در  غیرمســتقیم  و 

را  خــود  نــوِع  انقــراض  توانایــی  کــه  گونه ای ســت  تنهــا  »انســان 
دارد.«

ایــن جملــه شــاید بســیار وحشــتناک بــه نظــر بیایــد، امــا واقعیــت 
دارد! انســان ها در طول تاریخ برای به دســت آوردن قدرت، دســت 
بــه اقدامــات و تصمیم هــای خطرناکــی زده انــد. تصمیم هایــی کــه 
نه تنهــا بــه بشــریت ضربــه وارد کــرده اســت، بلکــه تأثیــرات بســیار 
بــر روی محیط زیســت گذاشــته اســت. جالــب  مخربــی را هــم 
اســت بدانیــد کــه بیش تــر سیاســت مدارها و صاحبــان قــدرت در 
تمــام جهــان، به ظاهــر دوســت دار محیط زیســت بــوده و معتقــد 
هســتند اقدام های شــان در راســتای حفــظ محیط زیســت اســت. 

امــا آیــا در واقعیــت هــم همین طــور اســت؟
اگــر بــه گذشــته نگاهــی بیندازیــم، می بینیــم کــه تأثیــر انقاب هــا 
ــده ی  ــر آین ــوده و کم وبیــش ب ــر روی سرنوشــت بشــریت نب ــا ب تنه
محیط زیســت هــم تأثیــر گذاشــته اســت. به همین دلیــل اســت 
در  کردنــد.  توصیــف  را  روشــن گری  نظریــه ی  کــه متخصصــان، 
ایــن نظریــه، بــه بهره کشــی از محیــط طبیعــی از طریــق کاربــرد 
دانــش علمــی و اســتفاده از فنــاوری در تولیــد صنعتــی اشــاره 
انقــاب  دو  شــامل  روشــن گری،  اجتماعــِی  نظریــه ی  می شــود. 

صنعتــی و انقــاب دموکراتیــک اســت.
پیشــرفت های  و  دگرگونی هــا  از  مجموعــه ای  صنعتــی  انقــاب 
اقتصــادی در قرن هــای 16 تــا 18 در اروپــا اســت، امــا ایــن انقــاب 
بــه  بــزرگ  یــک تهدیــد  بــرای محیط زیســت  بریتانیایــی،  بــزرگ 
ــی  ــد عرفان ــری از بُع ــن انقــاب، دیگــر خب حســاب می آمــد. در ای
ــه  ــرای رســیدن ب ــزاری ب ــه اب محیط زیســت نبــود. محیط زیســت ب
اهــداف انســان تبدیــل شــده بــود و از آن به عنــوان یــک منبــع 

می افتــد کــه یــک جامعــه تحــت تأثیــر وقایــع آب وهوایــی شــدید 
نظیــر  شــدید،  آب وهوایــی  وقایــع  مثــال  به عنــوان  گیــرد.  قــرار 
تغییــرات  باعــث  گرمــا  امــواج  و  آتش ســوزی  ســیل،  طوفــان، 
منفــی در چشــم انداز و تخریــب مناطــق و کشــاورزی شــده کــه 
ــا جنبه هــای اقتصــادی،  ــه مواجهــه ی جوامــع ب ــر منجــر ب ــن ام ای
افــراد  به ویــژه در جوامعــی کــه کشــاورزی منبــع اصلــی درآمــد 
اســت؛ می شــود. پــس از ســقوط اقتصــادی، جوامــع در معــرض 
ــد کــه خــود منجــر  ــرار می گیرن از دســت دادن معیشــت و فقــر ق
بــه ایجــاد اختاالتــی نظیــر افســردگی، انــزوا، غــم، محرومیــت 
خودکشــی  افــکار  و  خودکشــی  شــد.  خواهــد  بی خانمانــی  و 
ــع شــدید آب وهوایی ســت.  یکــی دیگــر از عواقــب مســتقیم وقای
به عنــوان مثــال بعــد از طوفــان انــدرو در ســال ۱۹۹۲ در میامــی 

میــزان خودکشــی دو برابــر افزایــش پیــدا کــرد.

اثــرات غیرمســتقیم بــر ســامت روان از طریــق تأثیــر بــر ســامت 
یــا  آب،  و  غــذا  کمبــود  اجتماعــی،  زیرســاخت های  جســمانی، 
نیمه شــدید،  شــدید،  اقلیمــی  تغییــرات  از  ناشــی  جابه جایــی 
و  تدریجــی  بیش تــر  تأثیــرات  ایــن  می افتــد.  اتفــاق  دائمــی  یــا 

صنعتــی اســتوار بــر اســتفاده ی ابــزاری از محیــط طبیعــی بــود. 
تحریــم، مقابل محیط زیســت

امــا بعــد از انقــاب چه بر ســر محیط زیســت ما آمد؟ 
تولیــد  نظــر  از  ایــران  جهانــی  جایــگاه   2019 ســال  در 
کربن دی اکســید و آلــوده کــردن کــره زمیــن، در رتبــه ی هشــتم 
انگلســتان،  از  مــا  گفــت  می تــوان  کــه  به طــوری  داشــت؛  قــرار 
رتبــه  و...  اندونــزی  مکزیــک،  ترکیــه،  کانــادا،  ایتالیــا،  فرانســه، 
باالتــری داشــتیم امــا قســمت وحشــتناک ماجــرا ایــن بــود کــه 

بــود! جهانــی  آمارهــای  از  وخیم تــر  ایــران  اوضــاع 
و  جنگل هــا  نابــودی  زیرزمینــی،  و  ســطحی  آب هــای  نابــودی 
مراتــع، همه وهمــه دست به دســت هــم داده بودنــد تــا ایــران بــا 
بحران هــای عظیمــی روبــه رو شــود. طبــق گفتــه ی رئیــس ســابق 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت و مشــاور دولــِت قبــل، بــا ادامــه 

اقلیمــی  تغییــرات  شناخته شــده ترین  از  یکــی  تجمعی انــد. 
می گــذارد،  تأثیــر  روان  ســامت  بــر  غیرمســتقیم  به طــور  کــه 
منابــع  بــر  طوالنی مــدت  خشک ســالی های  خشک سالی ســت. 
غذایــی و آب تأثیــر گذاشــته و مهاجرت هــای اجبــاری را به طــور 

می دهــد.  افزایــش  فزاینــده ای 
ازدســت رفتِن  بــه  منجــر  آب وهــوا،  مهاجــران  تعــداد  افزایــش 
و یک پارچگــی  اجتماعــی  انســجام  ازبین رفتــِن  هویــت جامعــه، 
نــزاع، درگیــری و جنایــت  فرهنگــی، افزایــش میــزان خشــونت، 

خواهــد شــد. 
در نهایــت مســلم اســت کــه اقلیــم دنیــا در حــال تغییــر اســت 
بــرای ســامت بشــر و  ایــن تغییــر به طــور حتــم یــک بحــران  و 
تمــام موجــودات تلقــی می شــود امــا تغییــرات بــه انــدازه ای ســریع 
نیســت کــه بــرای عمــوم قابــل درک باشــد. ایــن مشــکل ماننــد 
و  بــزرگ  و  گرفتــه  قــرار  سراشــیبی  در  کــه  برفی ســت  گلولــه  ی 
بزرگ تــر می شــود و بــا این کــه میلیون هــا نفــر بــرای متوقف کــردِن 
ــا جلــوی  آن تــاش می کننــد امــا نیــاز بــه میلیاردهــا نفــر داریــم ت
آن را بگیریــم. مطمئنــاً سیاســتمداران و متخصصــان کــه به طــور 
ــد،  مســتقیم در تصميم گيری هــای کان جوامــع جهانــی دخیل ان
می تواننــد تأثیــرات عمــده و مهــم بگذارنــد امــا هــر یــک از مــا 
چطــور می توانیــم ســرعت ایــن گلولــه  برفــی را کاهــش دهیــم؟ 

حداقــل  تقریبــا  کــه  آشنایی ســت  و  ســاده  کارهــای  پاســخ،  
از  می تــوان  مثــاً  اســت.  مــا خــورده   گــوش همــه ی  بــه  یک بــار 
ــه ی عمومــی  ــی وســایل نقلی حمل و نقــل ســبز اســتفاده کــرد؛ یعن
یــا حتــی دوچرخه ســواری و پیــاده روی در مســافت های کوتــاه، یــا 
محافظــه کاری بیش تــر در مصــرف انــرژی بــه خــرج داد، مصــرف 
داد  کاهــش  را  قرمــز  گوشــت  فرآورده هــای حیوانــی مخصوصــاً 
پاســتیک  کــرد،  انتخــاب  گیاهی تــری  و  ســالم  غذایــی  رژیــم  و 
را بازیافــت کــرد و به طــور خاصــه کم تــر مصــرف کــرد و کم تــر 
بتــوان  شــاید  البتــه  یابــد.  کاهــش  کربــن  ردپــای  تــا  داد  هــدر 
ــاره  ــو و افزایــش آگاهــی درب ــدازه  ی گفت وگ ــه  ان ــز ب گفــت هیچ چی
در  اقــدام  نحــوه ی  و  آن  اثــرات  و  اهميــت  اقلیمــی،  تغییــرات 
برابــرش نمی توانــد موثــر و مفیــد باشــد؛ چراکــه ایــن تعامــات 
و مکالمــات شــفاهی یــا حتــی از طریــق رســانه های اجتماعــی، 
ســطوح  در  تأثیرگــذاری  و  هم دلــی  پــرورش  بــه  کمــک  باعــث 
وســیع جمعــی می شــود؛ و درنهایــت ایــن آگاهــی مــا را نجــات 

داد. خواهــد 

ــب محیط زیســت، احتمــاالً در  ــد موجــود و تخری ــدا کــردن رون پی
بــه  مجبــور  ایرانــی  پنجاه میلیــون  بــه  نزدیــک  آینــده  ســال های 

مهاجــرت بــه خــارج از کشــور شــوند!
منطقــه ی  و  بیابانــی  کمربنــد  در  گرفتــن  قــرار  ماننــد  عواملــی 
ــان کشــورهای جنــگ زده  ــرار گرفتــن در می ــه، ق خشــک خاورمیان
و  زیرزمینــی  آب  منابــع  نابــودی  ســوریه،  و  افغانســتان  ماننــد 
جنگل هــا و مراتــع و افزایــش اســتفاده از ســوخت های فســیلی 
ــا محیط زیســت ایــران را تضعیــف  دست به دســت هــم داده انــد ت

کننــد. 
از  دیگــر  یکــی  تحریم هــا  منفــی،  عوامــل  ایــن  تمــام  کنــار  در 
ایــران  محیط زیســت  بــه  کــه  هســتند  سیاســی ای  عوامــل 
کــه  تحریــم، جنــگ سیاسی ای ســت  اســت.  زده  بزرگــی  ضربــه 
بی رحمانــه همه چیــز را تحــت تأثیــر منفــی خــود قــرار می دهــد. 

انســان! زندگــی  یــا  باشــد،  طبیعــی  محیــط  نمی کنــد  فرقــی 
تحریم هــا به  طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر محیــط طبیعــی 
ایــران اثــر گذاشــته اند. در زمــان پهلــوی، محیط زیســت ایــران در 
ــژه ای داشــت. پــس از انقــاب، مخصوصــاً  ــگاه وی ــه جای خاورمیان
بعــد از جنــگ تحمیلــی، اوضــاع محیط زیســت ایــران روزبــه روز 
بودجــه  کاهــش  و  تحریم هــا  ایجــاد  بــا  چراکــه  شــد  وخیم تــر 
دولــت، دیگــر امــکان واردات تجهیــزات پیشــرفته بــرای کمــک بــه 

بهبــود وضعیــِت  محیط زیســت نبــود. 
عاوه بــر تأثیــرات مســتقیم، تحریم هــا به طــور غیرمســتقیم هــم 
بــر محیــط طبیعــی ایــران اثــر گذاشــت. تحریم هــای اقتصــادی 
نیــز نوعــی جنــگ بــه شــمار مــی رود. در ایــن شــرایط دولت هــا 
ســعی می کننــد بــر نیازهــای فــوری و کوتاه مــدت جامعــه تمرکــز 
را  بودجه هــای  محیط زیســتی  اول،  قــدم  در  نتیجــه  در  کننــد. 

یــا حــذف می کننــد.  کاهــش می دهنــد، 
ــذار بــر  همــه ی این هــا نشــان می دهــد کــه سیاســت، عامــِل اثرگ
طبیعــت و محیط زیســت ماســت؛ طبیعتــی کــه ســال های دراز 
ــادی از  ــوده و هســت و امــروز بخــش زی مأمــن و مــأوای انســان ب

آن تحت تاثیــر ســهل انگاری های مــا قــرار گرفتــه اســت.
ایــن  در  دغدغه منــدی  و  آگاهــی  افزایــش  بــا  کــه  اســت  امیــد 
ــه و در پیش گرفتــن رویکردهــای مثبــت  حــوزه، شــاهد تغییــر روی

باشــیم. خوش آینــد  و 

سعیده ملک زاده  
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بهاره سادات حسینی
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 نگاهی به تأثیرات تغییر اقلیم بر ســامت جســم و روان انســان ها؛

آتش اقلیم، دامن گیر انســان

محیط زیســت، قربانی سیاســت های انسانی
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صبــِح ۱۴ ژوئیــه ۱۷۸۹ در پاریــس، روزی بــود کــه جهــان را تکان داد.
در ایــن روز؛ هجــوم طوفــاِن کینــه ی مــردم کــه از زمــان لویــی چهاردهــم ســر بــر آورده بــود، بــه منتهی الیــه خــود رســید و دامــن لویــی 

شــانزدهم و دار و دســته اش را چنــان بــه آتــش کشــید و در آه خــود ســوزاند کــه انقــاب کبیــر فرانســه را رقــم زد.
به هنــگام فتــح قلعــه ی باســتیل تنهــا هفــت زندانــی بــه بنــد بودنــد. بــا این حــال زنــدان بــه نمــادی از سوءاســتفاده از ســلطنت 
ــزم  ــه ب ــه ســقوط نهــاد، امــروزه هرســاله به عنــوان جشــن های روز ملــی فرانســه مــردم را ب ــود کــه بعــد از آن کــه رو ب تبدیــل شــده ب

و شــادمانی وا مــی دارد.

ســرود بی اعتقادِ سربازان
و طنین نواخته شــدِن تن های خون آلودِ راســخ، با ســنگ فرش های آن جا که وطن می نامیدندش.

*The Winners of the Bastille in front of the Hotel De Ville on 14 July 1789-1835 by Paul Delaroche

*Third of May, 1808 by Francisco Goya

*Without Bread and Without Work, 1894 by Ernesto de la Cárcova

*Riposte by Boris Taslitzky

در امتــداد یکــی از روزهــای ســال ۱۹۴۹، زمانــی کــه کشــتی های دولــت فرانســه در اســکله ی بنــدر دوبــوک در حوالــی بارســی 
آمــاده ی بارگیــری بودنــد تــا بــه ســمت مســتعمرات فرانســه در هنــد و  چیــن رهســپار شــوند و فریــاد اســتقال طلبی و آزادی خواهــی 
ملــت مســتعمره را ســرکوب کننــد، بارانــدازان فرانســوی از بارگیــری ایــن کشــتی ها خــودداری کردنــد. پلیــس بــه زودی ایــن اتحــاد 
ایــن واقعــه  پایــان داد. پلیــس در  بــه ســاح ســرد و ســیاهِ خشــونت و مــرگ،  اعانــه  بــا بی رحمــی و  را  یک پارچــه ی اعتصــاب 
ســگ های درنــده ا ی را بــه جــان شــهروندان بی گناهــی انداخــت کــه تــازه پهنــه ی خاطرشــان از گزنــد جنایــات ارتــش نازی هــا در 

ــود. زمــان جنــگ زدوده شــده ب

ســوم مــه ۱۸۰۸ جلــوگاهِ حقیقــی نــگاره ای بــود کــه بعدهــا فرانسیســکو گویــا آن را به عنــوان اولیــن نقاشــی انقابــی ای کــه برگــی از 
تاریــخ را ترســیم می کــرد، بــه قلــم و رنــگ کشــید و بــر بــوم نقــش بســت.

هنگامــی کــه مــردم مادریــد، عاجزانــه و بــا دســتانی تهــی، گام در راه واخواهــی حــق و بــاز پس گیــری حقــوق ازدست رفته شــان 
توســط دولــت اســتعمارگر فرانســه برداشــتند، ارتــش ناپلئــون مــردم را در همــان روز و روز بعــدش وحشــیانه بــه رگبــار بســت و از 

ــاره خــود را در آن مغــروق دیــد. ــه یک ب خــون مــردم مســتعمره اش جــوی روانــی جــاری ســاخت کــه بعدهــا ب

حملــه ی انگلیــس در ســال ۱۸۰۶ بــه بوئنوس آیــرِس آرژانتیــن بــا شــورش های پی درپــی همــراه شــد کــه به دنبــال آن دولــت آرژانتیــن 
را دســت به گریبان بــا اقســام ناکامی هــا و فشــارها کــرد.

در نهایــت امــا شــور جمعــی، اوضــاع را بــه محــدوده ای فراتــر از دردِ نــان و داِغ کار کشــاند. چنان کــه پــای هــزاران تــن از مــردم 
معتــرض و دادخــواه بــرای شــرکت در تظاهــرات مصمــم و مســتحکم شــد.

فقــر؛ َمــرد خانــواده را خانه نشــین و ابــزار پیشــه اش را بــه روی میــز خشــکانده اســت. چشــم های او بــه بیــرون دوختــه شــده اســت . 
جایــی کــه در آن از کارخانه هایــش دودِ پویندگــی برنمی آیــد و پلیس هــا در حــال ســرکوب معترضین انــد.

مــرد بــا نفــرت بر میز مشــت می کوبد.


