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مطالعــه تطبیقــی قانــون اساســی کشــورهای گوناگــون بهترین 
ــی در اداره  ــام سیاس ــن نظ ــناخت بهتری ــرای ش ــل ب راه ح
ــوان  ــون اساســی می ت ــن قان ــور مملکــت اســت. در تدوی ام
ــان و  ــود جه ــی موج ــی سیاس ــام حقوق ــناخت از نظ ــا ش ب
مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر معایــب و مزایــای هــر کــدام را 
شــناخته و نقــاط قــوت هــر کــدام را بــرای داشــتن بهتریــن 
ــرار داد. ــتفاده ق ــورد اس ــرده و م ــه کار ب ــی ب ــام سیاس نظ

ــی  ــای سیاس ــوری نظام ه ــث مح ــت« ار مباح ــوق مل »حق
ــد  ــه آن تأکی ــا ب ــی نظام ه ــای اساس ــه در قانون ه اســت، ک
می شــود. کشــورهای مختلــف جهــان تــاش می کننــد 
دهنــد. قــرار  خــود  اساســی  قانــون  ســرلوحه  را  آن 

انقــاب  دو  وقــوع  شــاهد  مــا  معاصــر  ایــران  در 
هــر  در  هســتیم.  اســامی  انقــاب  و  مشــروطه 
و  مشــروطه  اساســی  قانــون  یعنــی  دو  ایــن  از  یــک 
به صورت هــای  اســامی  جمهــوری  اساســی  قانــون 
اســت. شــده  اشــاره  مــردم  حقــوق  بــه  مختلــف 

ابتــدا در متمــم قانــون اساســی مشــروطه 1286 ه.ش، 
ــوق  ــا بیســت و پنجــم، حق ــل در اصــول هشــتم ت ــه تفصی ب
ــه رســمیت شــناخته  ــت و ب ــرار گرف ــورد توجــه ق ــت م ملّ
اســامی  جمهــوری  اساســی  قانــون  در  ســپس  شــد. 
مصــوب 1358 هـــ.ش از اصــول نوزدهــم تــا چهــل و 
ــد.  ــب ش ــف تصوی ــن مختل ــا عناوی ــت ب ــوق مل دوم، حق
ــس  ــی پیش نوی ــی نهای ــس بررس ــه مجل ــب ک ــن ترتی بدی
ــرگان(  ــس خب ــا مجل ــان ی ــس مؤسس ــی )مجل ــون اساس قان
ــت  ــوق مل ــدد، حق ــاتی متع ــی جلس ــد و در ط ــکیل ش تش
ــد. ــون اساســی مصــوب 58 گنجاندن را در فصــل ســوم قان

قبیلــه ای  و  قــوم  از هــر  اصــل 19 می گویــد: »مــردم 
برخوردارنــد«. مســاوی  حقــوق  از  باشــند  کــه 

بنابرایــن چنیــن اصلــی مســاوی بــودن را بــرای همــه 
انســان ها حقــی یکســان می دانــد. اصــل 20 بــه ایــن 
ــرد  ــم از زن و م ــت اع ــراد مل ــه اف ــه: »هم شــرح اســت ک
همــه  از  و  دارنــد  قــرار  قانــون  حمایــت  در  یکســان 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــانی، سیاس ــوق انس حق
بــا رعایــت موازیــن اســام برخوردارنــد.« بحث هایــی 
کــه در مجلــس بررســی نهایــی پیش نویــس بــر ســر 
ــت  ــا »رعای ــاط ب ــه در ارتب ــی اینک ــود. یک ــل ب ــن اص ای
ــی  ــور والیت ــا ام ــاط ب ــد در ارتب ــامی« می توان ــن اس موازی
ــط  ــاوت، فق ــوری و قض ــت جمه ــد ریاس ــی مانن و حکومت
ــی در  ــوق سیاس ــر حق ــان از نظ ــت و زن ــردان اس ــرای م ب
ــت. ــده اس ــود آم ــت به وج ــا محدودی ــرای آنه ــام ب اس

حقــوق  کــه  می دانــد  موظــف  را  دولــت   21 اصــل 
نمایــد  تضمیــن  را  اســامی«  موازیــن  رعایــت  بــا  زن 
می کنــد  مطــرح  دولــت  بــرای  را  مــورد  پنــج  کــه 
می گویــد: کــه  اول  مــورد  در  اصــل  ایــن  روح  کــه 

ــخصیت زن و  ــد ش ــرای رش ــاعد ب ــای مس ــاد زمینه ه »ایج
ــت. ــده اس ــع ش ــوی او« جم ــادی و معن ــوق م ــای حق احی

شــده  تأکیــد  عقیــده  آزادی  روی  بــر   23 اصــل  در 
بــا زور، مســائل فکــری،  نمی تــوان  را  اســت و کســی 
بــه  را  فکــری  یــا  داد  تغییــر  را  او  اعتقــادی  و  قلبــی 
»ال  آیــه  کــه  همانطــور  کــرد.  تحمیــل  او  بــر  اجبــار 
اکــراه فــی الدیــن« بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه 
در دیــن هیــچ اجبــاری نیســت )ماننــد اعتقــادات بــه 
ــاری.( ــه اجب ــت ن ــاری اس ــد اختی ــوت و توحی ــاد، نب مع

اصــل 27 چنیــن نوشــته شــده اســت کــه »تشــکیل 
اجتماعــات و راهپیمایی هایــی کــه بــدون حمــل ســاح، 
ــد، آزاد  ــام نباش ــی اس ــه مبان ــّل ب ــه مخ ــرط آنک ــه ش ب
مجلــس  در  بحث هایــی  اصــل  ایــن  دربــاره  اســت.« 
بررســی نهایــی پیش نویــس مطــرح شــد؛ ماننــد ایــن 
ــن  ــدگان ای ــی از نماین ــزی )یک ــوی تبری ــه موس ــورد ک م
و  اجتماعــات  »تشــکیل  می دهــد  توضیحاتــی  مجلــس( 
ــی دارد  ــان م ــی آزاد اســت.« و بی ــازه قبل ــا اج ــی ب راهپیمای
اگــر بــا اجــازه قبلــی را بگذاریــم، بهتــر اســت. منظــور وی 
ــته  ــی داش ــه سیاس ــه جنب ــی ک ــات و راهپیمایی های اجتماع
باشــد و اال موضوعــات مذهبــی از ایــن بحــث خــارج اســت.

از دیگــر اصــول حقــوق ملــت کــه بحث هــای زیــادی 
دربــاره آن وجــود دارد، اصــل 37 در قانــون اساســی 
هیــچ  و  اســت  برائــت  »اصــل،  اصــل  ایــن  اســت. 
نمی شــود،  شــناخته  مجــرم  قانــون  نظــر  از  کســی 
مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت گــردد.«

از دیگــر اصولــی کــه دربــاره حقــوق ملــت اســت، می تــوان 
ــد آن اشــاره کــرد  ــه اصــول 25، 26، 27، 28، 29 و مانن ب
کــه آنهــا حقــوق ملــت را در چهارچــوب موازیــن اســام و 
ــون  ــی در قان ــح کشــور توضیــح می دهنــد. البتــه اصول مصال
اساســی وجــود دارد کــه حقــوق ملــت را دربــر می گیــرد ...
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نیمه اول آذر 295 خبرنامه
ــود  دانشــجوی  ــه پرســیده ب ــه شــرق ک ــگار روزنام ــن ســوال خبرن ــه ای ــدی پیــش در پاســخ ب ــس چن ــب رئیــس مجل نائ
ــد؟  ــه کن ــت، چ ــده اس ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک ــی و تنگناهای ــای دوقطب ــهد و فض ــته مش ــای بس ــرای فض ــد ب ــهدی بای مش
این گونــه پاســخ داد: بایــد مقاومــت کنــد. کســی نمی توانــد جلــوی آزادی هــای اساســی آنهــا را بگیــرد. آنهــا بایــد از حقــوق 
خــود در قانــون اساســی دفــاع کننــد و اجــازه ندهنــد خراســان بــه صــورت یــک ایالــت خودمختــار درآیــد چــون در آینــده 
ایــن امــر بــرای کل کشــور مشــکل ایجــاد می کنــد و حکومــت بــه ســمت حکومــت فــدرال مــی رود درحالی کــه نظــام مــا 

چنیــن نظامــی نیســت و قانــون در همــه نواحــی بایــد بــه صــورت یکســان اجــرا شــود.

از فریاد آلودگی تا سکوت مسئوالن رنج زن بودن
دنیای نارنجی، مأمن مهربانان دائمی

به کدامین گناه؟!

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در ســال 1999، 25 نوامبــر را 
به عنــوان روز جهانــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان تعییــن 
کــرد و از همــه دولت هــا، ســازمان های بین المللــی و NGOهــا 
خواســت تــا در ایــن روز بــا ترتیــب دادن برنامه هایــی به رشــد 
آگاهــی زنــان در ایــن زمینــه و مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنان 
کمــک کننــد. بــا گذشــتن از تاریــخ اعمال خشــونت علیــه زنان 
کــه خــود، مثنــوی هفتــاد َمــن اســت ابتدا بــه شــناخت ترکیب 
ــن  ــف ای ــکال مختل ــم. اش ــه زن« می پردازی ــونت علی »خش
ــونت  ــود: 1- خش ــدی ش ــروه طبقه بن ــد در 5 گ ــل می توان عم
جســمی 2- خشــونت جنســی 3- خشــونت روانی 4- خشــونت 
اقتصــادی و 5- خشــونت سیاســی. خشــونت جســمی هرچنــد 
بــه شــیوه های گوناگونــی انجــام مــی شــود امــا کتک خــوردن، 
شــکنجه و قتــل را دربرمی گیــرد. پرونــده »اعظم« زن مشــهدی 
30 ســاله ای کــه هــر روز 12 ســال زندگــی مشــترکش تحــت 
آزارهــای فیزیکــی مــردش)!( بــوده از مــوارد اخیــر پرســروصدا 
ــا اجــاق  در شــبکه های اجتماعــی اســت. ســوزاندن پاهایــش ب
گاز، بریــدن متنــاوب بــدن وی بــا چاقــو، کشــیده شــدن روی 
ــی از  ــزی جزئ ــدوق فل ــن، بســتن دهــان و حبــس در صن زمی
اعمــال وحشــیانه همســر معتــاد، علیــه ایــن مــادر بــوده اســت. 
نــوع بعــد خشــونت کــه در ظاهــر جســم و در باطــن روحــش 
را می ســوزاند خشــونت جنســی اســت کــه بــه هرگونــه رفتــار 
غیراجتماعــی از لمس کــردن تــا تجــاوز اطــاق می شــود، ایــن 
ــی،  ــی، اجتماع ــی خصوص ــه زندگ ــد در حیط ــئله می توان مس
ــنین  ــامل س ــد و ش ــاق بیفت ــویی اتف ــی زناش ــی و حت خانوادگ
متفــاوت مــی شــود. کاربــران اجتماعــی در زمســتان ســال 94 
ــود  ــخ خ ــات تل ــان تجربی ــه بی ــا هشــتگ WhenIwas# ب ب
ــودن،  ــنیع ب ــه از شــدت ش ــد ک ــای جنســی پرداختن از آزاره
نگارنــده از ذکــر مثــال معــذور اســت. یکــی از فوایــد خوانــدن 
ایــن خاطــرات ایــن اســت کــه ابتدا بــه قربانیــان این شــجاعت 
را می دهــد تــا بــا گــذر از زخم هــای گذشــته گامــی بــه ســمت 
ــن کــه مســئولین  ــد، دوم ای ــش بردارن ــام روح و روان خوی التی
و فعالیــن حــوزه اجتماعــی ای کــه کبــک وار ســر خــود را زیــر 
ــکر  ــه ش ــت ب ــی سرمس ــای فعل ــد و از اتوپی ــرف کرده ان ب
پــروردگار متعــال مشــغول اند شــاید آگاه شــده و چــاره ای برای 
ایــن اجتمــاع بیمــار و ملتهــب جنســی بیندیشــند. همــه ی انواع 
خشــونت امــا قابــل مشــاهده نیســت. اعمالــی کــه در اغلــب 
ــی  ــای فیزیک ــر از آزار و اذیت ه ــس مخرب ت ــری ب ــوارد، اث م
ــرو و اعتمادبه نفــس زن  ــد. هــر رفتــاری کــه شــرافت، آب دارن
را خدشــه دار کنــد در گــروه خشــونت روانــی قــرار می گیــرد. 

چنــدی پیــش انتشــار خبــری درمــورد یکــی از نماینــدگان 
محبــوب مجلــس شــورای اســامی، دکتــر محمــود صادقــی، 
بســیار تعجب برانگیــز بــود. جــرم انتســابی بــه ایشــان، نشــر 
اکاذیــب و اهانــت بــه قصــد تشــویش اذهــان عمومی اســت. 
ــی  ــه کس ــاکی چ ــت: ش ــرح اس ــا مط ــوال در اینج ــه س س
ــد  ــکایت اقتضــا می کن ــن ش ــت ای ــا ماهی ــوده اســت؟ آی ب
کــه جلــب ســیار بدهنــد؟ آن هــم درمــورد نماینــده مجلس 
ــاکی  ــر ش ــوردار اســت؟ اگ ــی برخ ــت قضای ــه از مصونی ک
خصوصــی وجــود داشــته، چــرا تاکنــون رســیدگی نشــده و 
بعــد از تذکــر دکتــر صادقــی درمــورد حســاب های بانکــی 
ــخص  ــذا مش ــت!؟ ل ــاده اس ــان افت ــه جری ــه ب ــوه قضایی ق
ــه شــاکی خصوصــی  می شــود کــه اصــل ماجــرا، مرتبــط ب
نباشــد. عاوه برایــن، دکتــر صادقــی ســوالی را مطــرح 
ــن ســوال  ــوان ای ــود و نمی ت ــد پاســخ ب ــه نیازمن ــد ک کردن
ــان عمومــی دانســت چــون  ــرا و تشــویش اذه را جــرم افت
ــرای  ــم ب ــد و اراده مته ــرم )قص ــوی ج ــر معن ــد عنص فاق
ــر  ــا پرســش ه ــد ب ــد. نبای ــه( می باش ــل مجرمان انجــام فع
ــان را مجــرم تلقــی کــرد.  ســوالی از جانــب نماینــدگان، آن
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــن اســت ک ــی از ای ــر ناش ــرز تفک ــن ط ای
خــود را پاســخگو بــه هیچ کــس نمی دانــد. در پاســخ 
ــق قوانیــن کشــور، احضــار  ــد گفــت طب ــه ســوال دوم بای ب
ــا اجــازه هیئــت نظــارت  نماینــده توســط دادســتان بایــد ب
ــن مــورد هیئــت، صاحیــت  ــدگان باشــد و در ای ــر نماین ب
تشــخیص جــرم را دارد. علــی الریجانــی هــم در واکنــش به 
ایــن اقــدام دادســتانی، اعــام کــرد کــه دادســتانی چنیــن 
ــه  ــد ب ــه ســوال ســوم بای ــدارد. امــا در پاســخ ب مجــوزی ن
قانــون اساســی رجــوع شــود کــه در ایــن زمینــه اصــول 84 
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــل 84 قان ــت. اص و 86 حکم فرماس

انتقــاد نــاروا، تحقیر، بددهانی، تمســخر، توهین، فحاشــی و متلک 
همــه بــا تکیــه بــر جنســیت، تهدیدهــای مــداوم بــه طــاق یــا 
ازدواج مجــدد، جداکــردن زن از فرزنــدان، دوســتان یــا خانواده و 
وادار کــردن زن بــه پوشــش خاصــی بدون میــل خود، از اَشــکال 
متفــاوت ایــن نــوع خشــونت می باشــد. تمــام زیرســاخت های 
جامعــه مــا بــه نوعــی به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا 
تکیــه بــر مفاهیــم »ضــد زن« و خشــونت روانی علیــه او ماهیت 
ــا  ــا در طــول روز ب ــد. همــه م ــظ کرده ان وجــودی خــود را حف
ــخصیت  ــک ش ــه در آن ی ــویم ک ــی ش ــه رو م ــی روب ُجک های
فرضــی مونــث بــا هــوش پاییــن، حرف هــای مضحــک می زنــد 
یــا رفتارهایــی غیرمنطقــی می کنــد. دســته بعــدی ایــن آزارهــا، 
خشــونت اقتصــادی اســت. بعضــاً زن بعــد از ازدواج یــا حتی در 
خانــه پــدر و مــادر، اجــازه اشــتغال نــدارد و وابســته بــه افــراد 
ذکــور اســت، حتــی بعضــی از کارفرمایــان بــر ایــن عقیده انــد 
کــه زن هــا نیــروی کار بهتــری هســتند چرا کــه به واســطه ذات 
فــداکار و صفــت از خودگذشــتگی، خــود را وقــف کار می کننــد 
و به واســطه صفــت قناعــت یــا فشــارهای مالــی حقــوق زیــادی 
هــم الزم ندارنــد. درنهایــت بــه آخریــن نــوع خشــونت یعنــی 
ــورت  ــن ص ــف آن بدی ــیم و تعری ــی می رس ــونت سیاس خش
اســت کــه بــا عملکــرد اهــرم قدرت هــای ســاختاری، قوانینــی 
ــا نانوشــته وضــع می شــود کــه حــق زن  به صــورت رســمی ی
در آن مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. در ایــران یکــی از حــرکات 
ــه  مثبــت جهــت برطرف کــردن خشــونت سیســتماتیک علی
زنــان، انتصــاب ســرکار خانــم مــوالوردی در مقــام »معاونــت 
ریاســت جمهــوری در حــوزه زنــان« بــوده اســت، بــرای مثــال، 
ایشــان برای ســاماندهی زنــان بدسرپرســت، بازتعریــف مفهوم 

ــدگان  ــه نماین ــه اینک ــد ب ــح می کن ــران تصری ــامی ای اس
ملــت می تواننــد در همــه مســائل داخلــی و خارجــی 
ــد آنهــا را به خاطــر  ــد و هیچ کــس نمی توان اظهارنظــر نماین
مســائلی کــه در راســتای انجــام وظیفــه بیــان داشــتند مورد 
ــل 86  ــر اص ــوی دیگ ــد. از س ــرار ده ــب ق ــخ و تعقی توبی
قانــون اساســی کــه در حقیقــت مصونیــت پارلمانــی را بــرای 
ــب  ــد و تعقی ــمیت می شناس ــه رس ــس ب ــدگان مجل نماین
نماینــده را به خاطــر مطالبــی کــه در حــوزه صاحیت هــای 
ــد.  ــام می کن ــوع اع ــت، ممن ــرده اس ــان ک ــی بی نمایندگ
ــر  ــوای دیگ ــن اســت از ســوی ق ــان ممک ــدگان پارلم نماین
)مجریــه و قضاییــه( چــه در دوره ی نمایندگــی و چــه پــس 
از آن بــه طــرق گوناگــون تحــت فشــار قــرار گیرنــد، چــه 
ــان برخــی واقعیــات موجــود و  تصویــب برخــی قوانیــن، بی
نیــز اعمالــی کــه نماینــدگان در اجــرای وظایــف نمایندگــی 
انجــام مــی دهنــد بــا منافــع برخــی از مقامــات یــا به طــور 
کلــی قــوای دیگــر درتعــارض اســت. پــس بــرای حفاظــت 
از منافــع عمومــی جامعــه، فــارغ ازمنافــع شــخصی، نیازمنــد 
ــد.  ــق یاب ــه تحق ــی آزادان ــه اراده ی عموم ــتیم ک ــن هس ای
ــش از  ــور، بی ــی مذک ــداد سیاس ــد، در رخ ــر می رس ــه نظ ب
ــد  ــدگان باشــد بای ــب نماین ــه احضــار و تعقی ــاز ب آنکــه نی
ــت.  ــن پرداخ ــتند و مبره ــازی مس ــو و شفاف س ــه گفتگ ب
تعقیــب و بازداشــت یــک نماینــده مجلــس نشــانگر پایــان 
گفتگــو بیــن دو قــوه اصلــی حکومــت اســت و ایــن امــر بــا 
ــار و  ــا احض ــت. ب ــازگار نیس ــته س ــی شایس ــفه حکمران فلس
تعقیــب نماینــده ای کــه ســوال یــا نقــدی را مطــرح می کنــد 
ــبهاتی را دارد  ــات و ش ــه ابهام ــخ گویی ب ــای پاس ــا تقاض ی
ــات،  ــر ابهام ــه ب ــود بلک ــل نمی ش ــچ مشــکلی ح ــا هی نه تنه
شــایعات و بدبینی هــا افــزوده خواهــد شــد. به همیــن دلیــل 
قــوه قضاییــه و ارکان حکومــت به صــورت کلــی بایــد ناقــدان 
ــوب  ــا را در چارچ ــادها و ناکارآمدی ه ــاکنندگان فس و افش

»رجــل سیاســی«، الیحــه کاهــش خشــونت علیــه زنــان، ایجــاد 
خانه هــای امــن بهزیســتی، اورژانــس اجتماعــی، مرکــز مداخلــه 
در طــاق، موضــوع مقابلــه بــا ازدواج هــای زودهنــگام، تعییــن 
ــا  ــی ب ــان ایران ــی از ازدواج زن ــدان ناش ــت فرزن ــف هوی تکلی
مــردان غیرتبعــه ایــران، اصــاح آزمــون اســتخدامی و ایجــاد 
فرصــت برابــر شــغلی بــرای بانــوان، اقدامــات شایســته ای در 

ــد. ــودن نموده ان ــج زن ب جهــت کاهــش رن
حلقــه مغفــول در خشــونت علیــه زنــان، شــاید خشــونت زنــان 
علیــه خودشــان باشــد! کــه مصــداق بــارز گل به خــودی اســت. 
ــد و  ــار می آورن ــد ب ــران خــود را رام و دربن ــه دخت ــی ک مادران
هرگونــه اقــدام جهــت احیــای حقــوق خــود را در مقابــل شــرم 
و حیــا قــرار می دهنــد، یــا اینکــه در محافــل زنانــه همدیگــر را 
تشــویق بــه ســکوت و رضایــت در مقابــل هــر اقــدام زشــت 
می کننــد. در پایــان، شــاید بــد نباشــد اگــر بــه نــوع نوپایــی از 
خشــونت علیــه زنــان بپردازیــم: »خشــونت مدرنیتــه«. مدرنیته 
زن را یــک راســت از آشــپزخانه بــه آرایشــگاه انداخت، ســیگار 
ــای  ــر و موه ــایز صف ــرد و س ــش ک ــه عریان دســتش داد، نیم
بلونــد را بــس واجب تــر از ذهنــش نمایانــد. زنــی کــه می توانــد 
دنیایــی را مســحور شــگفتی، قــدرت و توانایی هــای ذاتــی خــود 
کنــد، ایــن گونــه درون یــک قفــس زیبــا بــه بند کشــیده شــد. 
ببینیــم کــه چگونــه بــه عصــر جاهلیــت بازگشــته ایم! و ایــن بار 
روحــش را به جــای جســمش زنــده بــه گــور کردیــم. اعتمــاد 
بــه نفســش را ُخــرد می کنیــم و بــه او می قبوالنیــم کــه تنهــا 
ظاهــرت بــرای مــا مهــم اســت و بدین گونــه زیــر انبوهــی از 
توقعــات و انــدوه دفنــش می کنیــم. بــه امیــد آینــده ای نارنجــی 

و دنیــای امــن بــرای زن.

اصــل هشــتم قانــون اساســی مــورد تشــویق قــرار دهنــد، نــه 
ــا بیــان یــک نقــد مــورد  ــه اتهــام افشــا ی اینکــه افــراد را ب
تعقیــب قــرار دهــد. اگــر کارآمــدی نهــاد پارلمــان در زمینــه 
نظــارت نیــز زیــر ســوال بــرود، اساســاً پارلمــان مشــروعیت 
ــد داد. شایســته  و فلســفه وجــودی خــود را از دســت خواه
اســت قــوه قضائیــه، بــا پشــتیبانی از آزادی هــای مشــروع و 
احتــرام بــه اســتقال نمایندگــی راه شــفافیت گرایی و تدبیــر 
را همــوار کنــد و مشــی مــدارا و دوراندیشــی درپیــش بگیــرد 
تــا از ورود آســیب بــه مســأله نمایندگــی و جایــگاه مجلــس 
ــس  ــن صــورت مجل ــر ای ــد درغی ــری کن در کشــور جلوگی

ــد داد. کارآمــدی خــود را از دســت خواه
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در حالــی کــه بــا شــروع فصــل ســرما و آلودگــی هــوا آن هــم 
زمانــی کــه ایــن موضــوع تبدیل بــه بحران می شــود، مســئوالن 
بــه تذکــر در ایــن زمینــه بســنده می کننــد و در نهایــت فقــط 
ــن  ــه ذه ــوال ب ــن س ــد ای ــل می کنن ــی را تعطی ــدارس ابتدای م
ــن  ــی در ای ــای ابتدای ــا بچه ه ــا تنه ــه آی ــود ک ــادر می ش متب
ــد  ــی کــه مجبورن ــدر و مادرهای شــهرها زندگــی می کننــد؟  پ
ــه  ــد، چگون ــردد کنن ــا ت ــود در خیابان ه ــه خ ــرای کار روزان ب
بایــد در ایــن هــوای آلــوده نفــس بکشــند؟ دانشــجویان چطور؟ 
آلودگــی هــوا کــه تغییــر در ویژگی هــای طبیعــی جــو بــر اثــر 
مــواد شــیمیایی، غبــاری یــا عامل هــای زیست شــناختی اســت 
بــه معظلی اساســی بــرای مردم و مســئولین کشــورمان بــه ویژه 
در کان شــهرهایی مانند تهران، مشــهد و... تبدیل شــده اســت. 
براســاس آمــار ارائــه شــده 4 شــهر از 10 شــهر آلــوده ی جهــان 
کــه شــامل اهواز)آلــوده تریــن شــهرجهان!(، ســنندج، کرمانشــاه 
و یاســوج مــی باشــند در ایــران هســتند. ایــن آمــار و شــواهد 
موجــود نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه بایــد بــا ایــن پدیــده 
کامــا جــدی و تخصصــی و بــا عــزم ملــی برخــورد کــرد چــرا 
کــه امــروزه برخــورداری از یک محیط زیســت ســالم و عــاری از 
آلودگــی بــرای شــهروندان جزئــی از حقــوق بشــر و طبیعی ترین 
حــق مــردم یــک کشــور و اصلی تریــن مطالبــه آنهــا از دولــت 
محســوب مــی شــود. بــا این حــال از آنجــا که خــود شــهروندان 
نیــز در آلــوده نمــودن هــوا به عنــوان بازیگــر اصلــی )بــه ویــژه 
از طریــق اتومبیــل( نقــش اصلــی را ایفــا می نماینــد عــاوه بــر 
ــف ســعی در  ــررات مختل ــن و مق ــا وضــع قوانی ــه ب ــت ک دول
کنتــرل و مقابلــه بــا آلودگــی هــوا دارد، بــه عنــوان یــک عامــل 
اصلــی بایــد در جهــت تحقــق ایــن حــق شــهروندی خود نقشــی 
اساســی بــه دســت گیرنــد و بــرای آن تــاش کننــد؛ زیــرا بــا 
محقــق شــدن ایــن هــدف عــاوه بــر تضمیــن نســبی ســامت 
جســمی، ســامت روانــی جامعــه نیــز نضمیــن می شــود. حــال 
ســوال اینجاســت کــه ســازمان محیــط  زیســت به عنــوان متولی 
برخــورد بــا موضــوع آلودگــی هــوا چــه اقدامــات مهمــی در این 
زمینــه انجــام داده اســت؟ شــهرداری، پلیــس و... چــه تدابیــری 
در ایــن زمینــه اندیشــیده اند؟ در پــی ایــن مطالعــات، برنامــه ای 
تحــت عنــوان »برنامــه جامع مبــارزه بــا آلودگــی هوای تهــران« 
در ســال 1379 طراحــی و تصویــب شــد تــا طبــق ایــن برنامــه 
ظــرف مــدت 10 ســال هــوای پایتخــت بــه کیفیــت ســالم و 
قابــل تنفــس برســد. ایــن برنامــه شــامل 7 محــور بــود کــه بــا 
همــکاری وزارت صنایــع، وزارت نفــت، ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت، شــهرداری تهــران و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــه 
اجــرا درآمــد کــه البتــه ایــن راهکارهــا بــه دالیــل مختلــف تــا 
بــه حــال جوابگــوی معضــل ترافیــک و آلودگــی هــوای تهــران 
نبوده انــد کــه بــا بررســی علــل آن بــه راحتــی مــی تــوان بــه 
عــدم مدیریــت و مدیریــت ناقــص مســئولین ذی صــاح پــی 
بــرد. در ایــن زمینه عضو کمیســیون حقوقــی و قضائی چنــد روز 
پیــش در صحــن علنــی مجلــس بــا تذکــر بــه وضــع آلودگــی 
هــوا و عــدم بررســی الیحــه هــوای پــاک در صحــن گفتــه بــود: 
آلودگــی هــوا در برخــی نقــاط تهــران از مــرز هشــدار گذشــته 
و بــه اضطــرار رســیده اســت کــه بــه دنبــال آن نیــز رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی بر ضــرورت تعییــن تکلیف ســریع تر 
الیحــه هوای پــاک از ســوی کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعــی تأکیــد کــرده بــود. حــال موضــوع ایــن اســت الیحــه ای 
کــه بایــد قبــل از شــروع فصــل ســرما و وارونگــی و بــه دنبــال 
آن تشــدید آلودگــی هــوا تنظیــم می شــد تــا از بحــران آلودگــی 
هــوا جلوگیــری کنــد، درســت زمانــی بــه آن پرداختــه می شــود 
کــه شــهرهای بــزرگ بــا فاجعــه آلودگــی هــوا مواجــه هســتند! 
بــه نظــر مــی رســد ابتــدا بایــد چــاره کار را در کشــورهایی 
ــد،  ــق بوده ان ــرده و موف ــورد ک ــوع برخ ــن موض ــا ای ــه ب ک
جســت وجو کــرد؛ بــرای مثــال گویــا قریــب بــه بیســت و چند  
ســال پیــش شــهر لس آنجلــس مشــکل کامــا مشــابهی در 
ایــن زمینــه داشــت و اینــک مطلقــا مشــکلی نــدارد. این کــه 
چــه تدابیــری در ایــن زمینــه اندیشــیده شــده بایــد بررســی 
ــاز و  ــورد نی ــود و م ــاخت های موج ــر س ــه زی ــه ب ــا توج و ب
هم چنیــن انطبــاق بــر شــرایط اقلیمــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
در کشــور مــا نیــز اجــرا شــود؛ امــا در مــورد اقداماتــی کــه 
دولــت بایــد در ایــن زمینــه انجــام دهــد، بایــد بگویــم بدیهی 
اســت مســائلی نظیــر لــزوم انتقــال کارخانه هــا یا جلوگیــری از 
دودزایــی خودروهــا در اولویــت امــور خواهــد بــود کــه ممکن 
ــته  ــز داش ــی نی ــات و عوارض ــا تبع ــا آنه ــورد ب ــت برخ اس
باشــد. آنچــه مســلم اســت نظــام جمهــوری اســامی مکلــف 
ــر و  ــه خی ــه نحــوی ک ــوارض ب ــات و ع ــن تبع ــا ای اســت ب

صــاح مــردم در آن باشــد، برخــورد کنــد.
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گزارشی از جلسه بررسي کتاب »امکان ديگرگزيني« با حضور مصطفی ملکیان
هیچ میلی در انسان به وجود نمی آید مگر با نارضایتی از جهان!

که متهم به زن بودنیم...
درباره ی همايش» امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان«

16 آذر در مشهد چگونه گذشت؟

راعــی فــرد از فعــاالن سیاســی ســابق دانشــجویی و کارشــناس سیاســی مقیــم مشــهد در یادداشــتی در ســایت قانون نوشــت: »چند صباحیســت که از 
هــدف قــرار گرفتــن شــهر مشــهد جهــت نیل بــه مقاصد سیاســی صریــح تر و شــفاف تــر گروههــای اصولگــرای تنــدرو مــی گــذرد و در ایــن مدت 
شــاهد وقــوع اتفاقاتــی غیــر اخاقــی و فراقانونــی بــوده ایــم. اتفاقاتــی کــه تــا پیــش از ایــن در محــدوده لغــو مجوزهــا و تحدیــد آزادی هــای سیاســی 
و برگــزاری جلســات طبقــه بنــدی مــی گردیــد. بــا فرارســیدن ســالروز گرامیداشــت 16 آذر کــه حتــی بــدون در نظــر گرفتــن ریشــه اعتراضــی و 
آرمانخواهانــه آن در بعــد از انقــاب اســامی ایــران نیــز تبدیــل بــه نمــادی از اعتــراض و پویایی جامعه دانشــجویی ایران شــده بود، شــاهد اتفاقــی نادر 
و البتــه هدفمنــد در دانشــگاههای مشــهد بودیــم. برگــزاری جنــگ شــادی آنهــم با حضــور چهره هایــی که اینبــار راه را اشــتباه آمــده بودنــد و  صحنه 
دانشــگاه و جنبشــهای شــرافتمندانه دانشــجویی را با صحنه شــوآف صداوســیما  قیاس می کردند موجبات وهن و شرمســاری دانشــگاه را در مشــهد 
رقــم زد. روشــی کــه نــه تنهــا توهیــن آمیــز و مضحــک بلکــه بــه شــدت مشــمئز کننــده بــود و موجبــات شرمســاری گذشــتگان جنبــش آزادیخواه 
دانشــجویی را برانگیخــت. بــازی  انجــام شــده در مشــهد و چنــد شــهر دیگــر کشــور بــه همراه ســیل بی مهــار لغــو مجوزهای صــورت گرفتــه و البته 
عــدم اعطــای مجــوز بــه برخــی برنامــه هــا جملگــی  قســمتهایی از پــازل سیاســی گروههایی اســت که همچنــان حیات خــود را در بســته نگه داشــتن 

فضــای پویــای اجتماعــی میبیننــد.« وقایــع اتفاقیــه بنــا بــر رســالت دانشــجویی خــود در آینــده ای نزدیــک بــه این قضیه بیشــتر می پــردازد.
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ــاور هســتند کــه اگــر می خواهــی اخاقــی زندگــی  ــر ایــن ب ب
کنــی بایــد بــه فکــر منافــع دیگــران باشــی. اگــر ســوال را در 
قلمــرو روانشناســی و بــه ایــن شــکل که انســان چگونه ســاخته 
ــم  ــه بگویی ــی آن ک ــورت دارد. یک ــم دو ص ــرح کنی ــده ط ش
ــد  ــد باش ــودش بای ــته های خ ــر خواس ــه فک ــاً ب ــان صرف انس
ــن نتیجــه می رســیم کــه انســان  ــه ای کــه در ایــن صــورت ب
به لحــاظ روانشناســی همــواره خودگزیــن اســت و یــک پاســخ 
ایــن اســت کــه انســان گاهــی خودگزیــن و گاهــی دیگرگزیــن 
ــه لحــاظ  ــه ب ــم ک ــرض را درنظــر گرفتی ــن ف ــر ای اســت. اگ
روانشــناختی خودگزیــن اســت، آن گاه ســوال در حــوزه اخــاق 
ــد کــه  ــن پرســش به وجــود می آی مطــرح می شــود و بعــد ای
اگــر انســان به لحــاظ روانشــناختی خودگزیــن اســت اصالتــاً آیا 
ــز  ــن ســوال نی ــه ای ــد وجــود داشــته باشــد ک اخــاق می توان
ــود  ــد وج ــه اخــاق نمی توان ــی آن ک ــخ دارد؛ یک ــود دو پاس خ
ــود  ــد وج ــاق می توان ــه اخ ــری آن ک ــد و دیگ ــته باش داش
ــوان  داشــته باشــد امــا در اخــاق به دنبــال منافــع خــود می ت
رفــت و البتــه بایــد هــم رفــت. دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه 
ــران  ــع دیگ ــر مناف ــه در فک ــود ک ــرا می ش ــی اج ــاق وقت اخ
باشــیم. تامــس نیــگل بــه ایــن ســوال کــه آیــا انســان فقــط 
خودگزیــن اســت یــا هــم خودگزیــن و هــم دیگرگزیــن پاســخ 
می دهــد کــه گزینــه دوم درســت اســت. و بــه ایــن ســوال کــه 

کــه شــاکیان از اطــاع دادن جــرم و شــکایت کــردن خــود 
بــه دادگاه پشــیمان می شــوند. دونــوع بزه دیدگــی در 
ــان وجــود دارد؛ بزه دیدگــی اول نتیجــه ی عمــل مجــرم  زن
ــز  ــه از مراک ــت ک ــی دوم آسیب هایی س ــت و بزه دیدگ اس
ــرای  ــای تلخــی ب ــد. مثال ه ــوط می بینن ــازمان های مرب و س
ــود دارد   ــده وج ــان و بزه دی ــران و زن ــه دخت ــونت علی خش
ــث  ــئوالن باع ــی مس ــوام و حت ــی ع ــه های ذهن ــا کلیش ام
ــورت  ــا ص ــه آنه ــه علی ــی ک ــان از جرم ــود زن ــی ش م
گرفتــه ســخن نگوینــد و بــه ایــن ترتیــب بــه ایــن جرایــم 
رســیدگی نشــود. جــای تأســف دارد کــه از هــر 200 
ــه  ــده منجرب ــک پرون ــط ی ــف فق ــه عن ــاوز ب ــده تج پرون
ــونت هایی را در  ــی خش ــود. گاه ــت می ش ــدور محکومی ص
ایــران می بینیــم کــه نتیجــه ی دیدگاه هــای ســنتی و نمــود 
ــی و  ــون اساس ــن قان ــونت هایی در مت ــن خش ــتن چنی نداش
ــه رســمیت شــناخته نشــدن آنهــا هســتند. متأســفانه در  ب
ــدوارم  ــن امی ــم. م ــود داری ــون کمب ــوص در قان ــن خص ای

آیــا حــاال کــه انســان گاهــی خودگزیــن و گاهــی دیگرگزیــن 
اســت بایــد خودگزینــی را انتخــاب کنــد یــا دیگرگزینــی، گفته 
ــی  ــر خودگزین ــد، اگ ــی را انتخــاب کن ــد دیگرگزین ــاً بای صرف
ــار او  ــا رفت ــی نکــرده اســت ام ــد کار غیراخاق را انتخــاب کن
اخاقــی هــم نیســت. حــاال ســوال ایــن اســت کــه اگــر انســان 
در اخــاق بایــد دیگرگزیــن باشــد چطــور می توانــد دیگرگزین 
باشــد؟ آن هــم انســانی کــه حــب ذات دارد و مایــل اســت از 
خــود صیانــت کنــد. ابتــکار نیــگل در ایــن مرحلــه اســت کــه 
خــود را بــروز می دهــد. نیــگل معتقــد اســت اول بایــد بــه ایــن 
مســأله توجــه کــرد کــه عمــل ارادی چگونــه انجــام می گیــرد 
و ســپس بــه ایــن برســیم کــه عمــل ارادی  اخاقــی یــا همــان 

ــه انجــام می شــود. عمــل دیگرگزیــن چگون
تجمیع میل با چند باور باعث عمل می شود

نیــگل اظهــار می کنــد کــه از صــد ســال پیــش بــه ایــن طرف 
نیــاز انگیزشــی در انســان بــه ایــن شــکل مطــرح شــد کــه هر 
عمــل ارادی در انســان بایــد بــا یــک میــل بــا چنــد بــاور در 
هــم جمــع شــوند تــا آن عمــل ارادی رخ دهــد.  فــرض کنیــد 
انســان احســاس گرمــا می کنــد چــون گرمای فضــا را بیــش از 
حــد مطبــوع دیــد میلــی در او در راســتای کاهــش دمــا پدیــد 
می آیــد. ایــن میــل بــاز هــم انســان را بــه عمــل ارادی ســوق 
ــا  ــیاری باوره ــل بس ــن می ــر ای ــد عاوه ب ــه بای ــد بلک نمی ده

عاوه بــر برگردانــدن بینایــی زنــان مــورد اسیدپاشــی 
قــرار گرفتــه شــده، بینایــی نظــام عدالــت کیفــری بــه آنهــا 

ــود. ــده ش برگردان
یادداشتی بر زن بودن...

بــرای اعتــراض بــه خشــونت علیــه زنــان و دختــران طبــق 
ــد  ــا 19 آذر را بای ــد 4 آذر ت ــل متح ــازمان مل ــه ی س گفت
نارنجــی پوشــید. حــال چــرا پــس از 19 آذر بایــد از رنــگ 
ــا  ــد لباس ه ــگ را از کم ــن رن ــود و ای ــر ب ــی متنف نارنج
حــذف کــرد؟ بــه راســتی کــه چــرا از یــاد مــی رود رنج هــا،  
ــر  ــه ب ــونت هایی ک ــا و خش ــا و ظلم ه ــختی ها، تبعیض ه س

ــود؟ ــال می ش ــان اعم زن
خشــونت همیشــه به معنــای کتــک زدن، ســوزاندن، در 
ــونت  ــت، خش ــو نیس ــیدن م ــردن و کش ــدوق حبس ک صن
ــوهر  ــه ش ــی در خان ــی طوالن ــه مدت ــی ک ــه اعظم همیش
مــورد آزار جســمی قــرار گرفــت، نیســت، همیشــه جلــوی 
چشــم فرزنــدان مــادر را مصلــوب کــردن نیســت، همیشــه 
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اســتاد مصطفــی ملکیــان 2 آذرماه  مهمــان انجمن دانشــجویان 
ترقی خــواه دانشــکده حقــوق، علــوم سیاســی و زبان هــای 
خارجــی دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد بــود و در ایــن جلســه 
درحالــی کــه از شــدت اســتقبال، در ســالن جایی برای نشســتن 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــازه ب ــاب ت ــی کت ــد و بررس ــه نق ــود، ب نب
»دیگرگزینــی« از تامــس نیــگل که توســط دکتر جــواد حیدری 
ترجمــه شــده اســت پرداخــت. ایــن فیلســوف اخــاق در ایــن 
جلســه اظهــار کــرد: هیــچ میلــی در انســان به وجــود نمی آیــد 
مگــر ایــن کــه انســان از چیــزی ناراضــی باشــد و ایــن بــه آن 
معنــا اســت هــرگاه کســی دســت بــه عمــل می زنــد یعنــی از 
جهــان ناراضــی اســت. مــا بــه میــزان نارضایتــی از جهــان میل 
پیــدا می کنیــم و بــه  همــان میــزان میــل، عمــل می کنیــم. مــن 
در ایــن بحــث بــه وجــه ایجابــی ســخنان نیــگل یعنــی دربــاره 
آن چــه کــه خــود او در مقــام حــل مســأله بیــان کــرده اســت 
ــم  ــی، عل ــام در روانشناس ــث از قدیم االی ــک بح ــردازم. ی می پ
ــا  ــن اســت کــه آی نفــس و در فلســفه وجــود داشــته و آن ای
انســان چنــان ســاخته شــده کــه در فکــر منافــع شــخصی خود 
باشــد و یــا موجــودی اســت کــه گاهــی بــه فکــر خواســته های 
خــود و گاهــی بــه فکــر خواســته های موجــودات دیگــر اســت. 
ــا  ــته ی ــان خواس ــه انس ــد ک ــد بودن ــران معتق ــی متفک بعض
ناخواســته، آگاه یــا نــاآگاه چنــان ســاخته شــده کــه همیشــه به 
فکــر شــخص خــودش اســت و چــاره ای جــز ایــن نــدارد. امــا 
فیلســوفانی هــم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ســاختار اجتماعــی 
ــال  ــه دنب ــد ب ــم می توان ــه ه ــت ک ــان اس ــان چن ــی انس روان
منافــع خــودش باشــد و هــم بــه دنبــال منافــع دیگــران. اگــر 
بــه ایــن ســوال جــواب اول را بدهیــم و بگوییــم انســان چنــان 
ســاخته شــده اســت کــه صرفــاً در فکــر منافــع خــودش باشــد 
یــا اخــاق نابــود خواهــد شــد، یــا اخاقــی بایــد پدیــد بیاید که 
بتوانــد نشــان دهــد کــه اخاقــی زیســتن بالمــآل بــه نفــع خود 
ــه نفــع خــود او اســت پــس  فــرد اســت و چــون ســرانجام ب
بایــد اخاقــی زندگــی کنــد. اگــر پاســخ دوم را بدهیــم؛ یعنــی 
بگوییــم انســان چنــان ســاخته شــده کــه هــم می توانــد در فکر 
خــود و هــم در فکــر دیگران باشــد آن گاه اخــاق البتــه از میان 
نخواهــد رفــت امــا دو نــوع اخــاق پدیــد خواهــد آمــد. یکــی 
آنکــه بــرای اخاقــی زیســتن کافــی اســت به گونــه ای اخاقــی 
زندگــی کنــی کــه خواســته های خــود تــو تأمیــن شــود و نیازی 
نیســت بــرای اخاقــی زیســتن بــه فکــر دیگــران هــم باشــی و 
دســته دوم نیــز نظام هــا و مکتب هــای اخاقــی ای هســتند کــه 

25 نوامبــر)5 آذرمــاه( روز امنیــت زنــان بــود، و در همیــن 
ــت  ــوان »امنی ــه ای باعن ــی ســورا برنام ــون حقوق راســتا کان
ــی جهــان« در ســالن همایــش مجتمــع  ــح و آبادان زنان، صل
فرهنگــی دانشــکده مهندســی دانشــگاه آزاد اســامی برگزار 
ــژه ای چــون شــهین دخت  ــان وی ــه میهمان ــن برنام کــرد. ای
ــان و  ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون رئی ــاوردی )مع م
ــان  ــیون زن ــس فراکس ــوری )رئی ــه سلحش ــواده(، پروان خان
ــروه  ــا )مدیرگ ــد فرجیه ــامی( و محم ــورای اس ــس ش مجل
ــر  ــدا دکت ــت. در ابت ــت مدرس(داش ــگاه تربی ــوق دانش حق
شیخ االســامی رئیــس دانشــگاه آزاد ســخنرانی کــرد و 
بــرای همــکاری بــا طــرح حمایــت از زنــان اعــام آمادگــی 
کــرد و ســپس ســرکار خانــم محبــی رئیــس کانــون ســورا 
ــت  ــان را قرائ ــه زن ــوط ب ــز مرب ــی و تأثربرانگی ــی ادب متن
کــرد. معــاون ریاســت جمهــوری خانــم مــاوردی از 
ــه و  ــان ســخن گفت ــت از زن ــرای حمای ــای خــود ب برنامه ه
ــرا  ــت اج ــرار اس ــده و ق ــع ش ــی وض ــه به تازگ ــی ک قوانین
ــا تأکیــد  ــم سلحشــوری ب ــان کــرد. ســپس خان شــود را بی
ــواده و مقــام  ــواده و نقــش مهــم زن در خان ــر خان بســیار ب
ــان را روا  ــه زن ــونت علی ــه، خش ــان جامع ــر بنی واالی او ب
ندانســته و ریشــه کن شــدن خشــونت علیــه زنــان را 
ــس زن و  ــر دو جن ــه ه ــد ک ــش خوان ــی نتیجه بخ درصورت
مــرد بــا یکدیگــر همــکاری کننــد. دکتــر فرجیهــا بــه روش 
ــد  ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــان بزه دی ــی زن جرم شناس
ــری شــرکت داشــته  ــد پیگی ــان رون ــی جــرم در جری قربان
باشــد. وی اظهــار کــرد: 85 درصــد زنــان ایــران خشــونت 
ــونت  ــد. خش ــه کرده ان ــی را تجرب ــمی و روان ــی، جس عاطف
ــا  ــل شــود ت ــه مبحثــی اجتماعــی تبدی ــد ب ــان بای ــه زن علی
ــی  ــورد آن ســخن گفــت و راه حل های ــی درم ــوان به راحت بت
ــرد  ــورت می پذی ــه ص ــونتی ک ــود. خش ــدا ش ــرای آن پی ب
اصــا بــه مراکــز دادگاهــی اطــاع داده نمی شــود و 
ــدر  ــًا آن ق ــد. اساس ــه ای نمی رس ــه نتیج ــود ب ــر داده ش اگ
ــد  ــود می آی ــی به وج ــد بررس ــادی در رون ــکات زی مش

دســت بــه دســت هــم دهنــد. به عنــوان مثــال بایــد ایــن بــاور 
وجــود داشــته باشــد کــه دمــای ایــن اتــاق را می توانــد کمتــر 
ــا  ــردن پنجره ه ــه بازک ــد ک ــته باش ــاور داش ــد ب ــرد، او بای ک
می توانــد منجربــه کاهــش دمــا شــود. همچنیــن بــاور داشــته 
ــن  ــار پنجــره رفــت و ســرد شــد. ای ــوان کن باشــد کــه می ت
ــردن  ــاز ک ــه ب ــرد ب ــث اراده ف ــه باع ــل اولی ــا می ــا ب باوره
پنجــره و درنتیجــه ســرد شــدن اتــاق می شــود. چــرا شــخص 
ــل دارد  ــاال رفــت می هنگامــی کــه دمــای اینجــا از حــدی ب
درجــه آن کاهــش پیــدا کنــد؟ بــه ایــن دلیــل کــه از فضــای 
کنونــی ناراضــی  اســت. حــال ســخن بــر ســر ایــن اســت کــه 
وزن میــل بیشــتر اســت یــا وزن بــاور؟ کســانی مثــل هابــز و 
هیــوم در فلســفه اخــاق و در روانشناســی اخاقــی بــه ایــن 
امــر اعتقــاد دارنــد کــه میــل قــدرت از بــاور بیشــتر اســت. 
لــذا الزمــه عمــل اخاقــی، بــاور بــه آن اســت نــه میــل بــه 
آن ایــن بــه آن معنــا اســت کــه اگــر مــا می خواهیــم عمــل 
ــت  ــا تقوی ــی در م ــم به جــای اینکــه میل ــی انجــام دهی اخاق
شــود بایــد باورهــای مــا عــوض شــود. دو نــگاه خودگزینــی 
و دیگرگزینــی در اصــل دو بــاور اســت. پــس مــا اگــر 
می خواهیــم اخاقــی زندگــی کنیــم بایــد بــه جــای آن کــه در 
امیــال دیگــران تصــرف کنیــم توجــه بــه دیــدگاه ناظریــت را 

در میــان افــراد تمریــن دهیــم.

ــن نیســت،  ــر گرفت اسیدپاشــیدن و زندگــی را از یــک دخت
خشــونت همیشــه تجــاوز بــه دختــری 7 ســاله نیســت کــه 
ــا  ــدرش میلیون ه ــد و پ ــب ها بخواب ــد ش ــی توان ــر نم دیگ
ــه  تومــان خــرج می کنــد و ســال هــا از ایــن روانپزشــک ب
آن روانپزشــک ببــرد تــا شــاید دختــرش وقــت دیــدار بــا 
پســرخاله 8 ســاله اش داد و فریــاد نکنــد، نیســت. خشــونت،  
ــر  ــه ه ــال ب ــت، ح ــم زن اس ــه روح و جس ــیب زدن ب آس
نوعــی کــه باشــد. زنــی 50 ســاله کــه تجربــه ی 30 ســال 
ــی  ــده نوع ــی ندی ــز محبت ــی مشــترک را دارد و هرگ زندگ
خشــونت را متحمــل شــده، وقتــی مــادری توانایــی حــرف 
زدن در خانــه را نــدارد ایــن یــک خشــونت اســت، وقتــی 
ــدارد پوشــش را انتخــاب کنــد و خــودش  دختــری حــق ن
ــت.  ــونت اس ــک خش ــرد، ی ــم بگی ــودش تصمی ــرای خ ب
ــتن،  ــاس شس ــری و لب ــپزی و گردگی ــال آش ــال های س س
ــرا  ــه چ ــتن، ک ــس نداش ــزدن از مون ــال دم ن ــال های س س
غــرور یــک زن به مــرور از بیــن مــی رود؟ کــه چــرا عــزت 
ــان »ترجمــه« می شــود؟ تعــداد جنبش هــا  ــرای زن نفــس ب
و تظاهــرات از شــمارش خــارج اســت، عکس هــای پروفایلی 
کــه ایــن روزهــا همــه نارنجــی اســت، متن هــای اشــک آور 
و تأثیرگــذاری کــه مــردان و زنــان خوش قلــم و روشــنفکر 
و  خشــونت ها  بــرای  نگرانی هایشــان  از  و  می نویســند 
ــد  ــا بع ــد. آی ــان می گوین ــر زن ــده ب ــال ش ــای اعم جرم ه
ــا  ــاد می زند؟آی ــرای زن فری ــی ب ــم کس ــاز ه از 19 آذر ب
بــاز هــم کســی بــرای پایمــال شــدن حــق مــادرش طومــار 
ــر 18  ــی ه ــت جهان ــار بهداش ــاس آم ــد؟ براس می نویس
ــرد.  ــرار می گی ــاری ق ــا بدرفت ــه ی ــورد حمل ــه 1 زن م ثانی
ــه  ــا ک ــه م ــادی اســت؟ در جامع ــان زی ــه زم ــا 18 ثانی آی
ــان نوشــته  ــرای خشــونت خانگــی علیــه زن ــی ب هیــچ قانون
می شــوند,دخترانی  شــکنجه  خانــه  در  زنانــی  نشــده، 
ــوند  ــر می ش ــی پی ــوند و مادران ــی روح می ش ــرده و ب افس
کــه حسابشــان از دســت خــارج اســت. کاش می توانســتیم 
همیشــه بــرای منــع خشــونت علیــه انســان ها فریــاد 

ــا دیگــر نشــنویم: ــم ت ــع کنی ــم و آن را من بزنی
زنان را همین بس بود یک هنر

نشینند و زایند شیران نر
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محمــد بســته نگار فعــال پیشکســوت سیاســی پیرامــون آزاداندیشــی آیــت آهلل طالقانــی این گونــه نقــل می کنــد: »وقتــی کــه انتخابــات 
مجلــس بررســی قانــون اساســی )خبــرگان( در پیــش بــود، نظــر آیــت اهلل طالقانــی ایــن بــود کــه همــه صاحبــان افــکار و اندیشــه های 
سیاســی و فکــری حضــور داشــته باشــند و نگرانــی خــود را از عــدم حضــور آنــان پنهــان نمــی داشــت. عــاوه بــر اینکــه در جلســات 
مختلــف ایــن نگرانــی را ابــراز مــی داشــت کــه چــرا از اندیشــه دیگــران اســتفاده نمــی کنیــم. در اولیــن خطبــه از اولین نماز جمعــه خود 
نگرانــی خــود را چنیــن بیــان مــی کنــد: مــن معتقــدم کــه بایــد در این مجلــس همه گــروه هــا راه پیــدا کننــد... ما تابــع قرآنیم؛ »فبشــر 
عبــادی الذیــن یســتمعون القــول فیتبعــون احســنه اولئــک الذیــن هــدا هــم اهلل و اولئــک اولوااللبــاب« ایــن درس ماســت، ایــن مکتــب 
ماســت کــه حــرف حســابی را بشــنود... بنابرایــن مــا هیــچ نبایــد وحشــت کنیــم کــه گــروه هــای دیگــر راه پیــدا کننــد حــرف شــان را 
بزننــد... مجلــس اصیــل ایــن اســت کــه همــه آرا گفتــه شــود. همــه ابعــاد مســائل روشــن بشــود. از ایــن جهــت بایــد راه پیــدا کننــد.«

دکتر شفیعی در گفتگوی اختصاصی با وقايع اتفاقیه:
دموکراسی از نوع غربی در ایران نداریم

ــوه  ــان، ق ــورای نگهب ــل ش ــی مث ــای کنترل ــد نهاده معتقدن
ــم  ــا ه ــه عمدت ــور ک ــی کل کش ــازمان بازرس ــه و س قضایی
نهادهــای انتصابــی هســتند بــا اســتفاده از ابزارهــای کنترلــی 
خــود اراده ی مــردم را کــه متجلــی شــده در نهادهــای 
مردم ســاالر مثــل مجلــس اســت محــدود می کننــد و 
حتــی آن را منحــرف می کننــد. مضــاف بــر ایــن بــه 
ــم  ــش می روی ــر پی ــه جلوت ــا ب ــه م ــد هرچ ــر می رس نظ
ــد.  ــان می ده ــتر نش ــودش را بیش ــی خ ــکل کنترل ــن ش ای
ــران، آزادی  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــا در قان مث
و اســتقال و وحــدت و تمامیــت اراضــی کشــور از یکدیگــر 
تفکیــک ناپذیرنــد و حفــظ آنهــا وظیفــه دولــت و آحــاد ملت 
اســت. هیــچ فــرد یــا گــروه یــا مقامــی حــق نــدارد بــه نــام 
اســتفاده از آزادی، بــه اســتقال سیاســی، فرهنگــی، اقتصادی، 
ــه ای وارد  ــن خدش ــران کمتری ــی ای ــت ارض ــی و تمامی نظام
ــظ اســتقال  ــام حف ــه ن ــدارد ب ــچ مقامــی حــق ن ــد و هی کن
و تمامیــت ارضــی کشــور آزادیهــای مشــروع را، هــر چنــد 
ــول  ــق اص ــد. طب ــلب کن ــررات، س ــن و مق ــع قوانی ــا وض ب
بــاال هیــچ مقــام دولتــی اعــم از مقامــات اجرایــی و قضایــی 
نبایــد تفســیری ارائــه دهنــد کــه حــدود اختیــارات خــود را 
ــوق  ــد کــه باعــث ســلب آزادی و حق ــا آنجــا پیــش ببرن ت
ــای  ــه نهاده ــه این ک ــه ب ــی باتوج ــند ول ــت باش ــراد مل اف
کنترلــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران قدرت بیشــتری 
دارنــد اوضــاع چنــدان بــه نفــع آزادی هــای مشــروع تفســیر 
ــای  ــه آزادی ه ــرام ب ــظ احت ــون حف ــا در »قان نمی شــود. مث
مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی« مــا بــه یــک مرجعــی 
نظــارت بــر قانــون را ســپرده ایم کــه خــود آن مرجــع بایــد 
ــارت  ــودم نظ ــر خ ــودم ب ــن خ ــر م ــا اگ ــد. آی ــری باش مج
داشــته باشــم می توانــد ایــن امــر موثــر باشــد؟ در صورتــی 
کــه در مــورد نهادهــای خــارج از قــوه قضاییــه، قــوه قضاییــه 
ابزارهــای قهــری بســیاری دارد. بــه تعبیــری مــا یــک مثلث 
مجــری، ناظــر و قاضــی داریــم امــا در مــورد قــوه قضاییــه 
ــود. ــم می ش ــودش خت ــه خ ــا ب ــث همه ج ــن مثل ــاع ای اض
ــون اساســی  - وارد بحــث حقــوق ملــت و فصــل ســه قان
بشــویم کــه متضمــن اصــول نــوزده تــا چهــل و دو قانــون 
اساســی اســت. اگــر حقــوق ملــت را در ســه بخــش حقوق 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جــای دهیــم بــه نظــر شــما 
ــی از  ــدام یک ــامی در ک ــوری اس ــه، جمه ــار ده ــی چه ط

ایــن ســرفصل هــا موفــق تــر بــوده اســت؟
-  مــا در تقســیم بندی حــق هــا ســه نــوع حــق را شناســایی 
ــی- سیاســی، نســل دوم  ــوق مدن ــم. نســل اول حق ــی کنی م
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت و نســل ســوم 

ــه جامعــه هســتند مثــل حقــوق محیــط  حقــوق معطــوف ب
زیســت. طبــق تقســیم بندی فاســفه حقــوق، حقــوق مدنــی- 
سیاســی حق هایــی هســتند کــه دولت هــا تعهــد بــه نتیجــه 
آن هــا دارنــد. امــا حق هــای نســل دوم کــه حقــوق اجتماعــی 
ــیله دارد. در  ــه وس ــد ب ــت تعه ــتند دول ــادی هس و اقتص
حقــوق مدنــی و سیاســی، عمــده ی ایــن حق هــا حــق آزادی 
هســتند. یعنــی بــه صــرف عــدم مداخلــه ی دولــت محقــق 
ــت  ــد دول ــی کنی ــد راهپیمای ــا شــما می خواهی می شــود. مث
بــه صــرف اینکــه از راهپیمایــی شــما ممانعــت نکنــد ایــن 
حــق تامیــن می شــود. امــا در حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی 
ــرورش و مســکن از آنجــا کــه نیازمنــد  مثــل آمــوزش و پ
گام هــای ایجابــی دولــت هســتند، دولــت تعهــد بــه وســیله 
دارد. امــا در پاســخ بــه ســوال شــما بایــد بگویــم بــه نظــر 
مــن هیچ کــدام از حقــوق مصرحــه ضمانــت اجــرای کامــل 
را پیــدا نکرده انــد. دو مثــال روز در این بــاره می گویــم. 
ــف  ــه موظ ــوه ی مجری ــی ق ــون اساس ــل 31 قان ــق اص طب
ــوص  ــه علی الخص ــوم جامع ــرای عم ــکن ب ــن مس ــه تامی ب
روستانشــینان و کارگــران اســت. حــال در دوران دولــت قبل 
ــکن  ــا مس ــه آی ــا این ک ــد ام ــرا ش ــر اج ــکن مه ــرح مس ط
ــا  مهــر توانســته مســکن قشــر بی مســکن را تامیــن کنــد ی
خیــر ســوال قابــل تاملــی اســت. یــا طبــق اصــل 156 قانونی 
اساســی قــوه قضاییــه پشــتیبان حقــوق فــردی و اجتماعــی و 
مســئول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت اســت. در ادامــه ایــن 
اصــل بندهایــی ذکــر شــده کــه طبــق بنــد پنجــم آن، اقــدام  
ــف  ــز از وظای ــوع جــرم نی ــرای  پیشــگیری از وق مناســب  ب
قــوه قضاییــه احصــا شــده اســت. حــال در ایــن شــرایط آیــا 
مقــام قضایــی می توانــد بــدون توجــه بــه صــدر اصــل 156 
قانــون اساســی حــدود اختیــارات خــود را تــا آنجــا گســترش 
دهــد کــه فرضــا برنامــه ســخنرانی یــا راهپیمایــی کــه مجوز 
قانونــی خــود را از فرمانــداری یــا اســتانداری کســب کــرده 
بــه اســتناد بنــد پنجــم ایــن اصــل باطــل کنــد؟ آیــا نبایــد 
ــی، ذهنــی حق محــور و حق مــدار باشــد؟  ــام قضای ذهــن مق
ــم  ــا ه ــرد م ــت، رویک ــدار نیس ــا حق م ــت م ــی ذهنی وقت
ــه در  ــن اینک ــود. ضم ــاوت می ش ــررات متف ــیر مق در تفس
ــوا ســاز و  ــک ق ــر تفکی ــاوه ب ــا ع ــوق اساســی م نظــام حق
ــق  ــم. طب ــوان »ســاز و کار مهــار و تعــادل« داری ــا عن کاری ب
ایــن چارچــوب در گام اول بیــن ســه قــوه تقســیم وظایــف 
ــوه ی  ــل ق ــد در مقاب ــوه بای ــر ق ــد از آن ه ــود دارد. بع وج
دیگــر از ابزارهــای کنترلــی و مهــاری برخــوردار باشــد کــه 
نگــذارد پایــش را از گلیمــش درازتــر کنــد. مثــا در مــورد 
ــن  ــق ای ــد طب ــور می توان ــکا رئیس جمه ــی آمری نظــام حقوق

حسین محمددوست
فارغ التحصیل انديشه سیاسی و حقوق

پیــش مصاحبــه: صبــح یــک روز ســرد پاییــزی بــه دفتــر 
گــرم دکتــر شــفیعی اســتادیار حقــوق دانشــگاه فردوســی 
ــا ایشــان از اصــول خاک خــورده و محجــور  ــا ب ــم ت آمدی
فصــل ســوم قانــون اساســی ســخن بگوییــم. گفتگو فــراز و 
فــرود زیــادی داشــت کــه بنابــر ماحظــات چــاپ نشــریه 
خاصــه ای از آن را در ادامــه بــا هــم می خوانیــم. از علــی 
قدیــری کــه مــرا در ایــن گفتگــو همراهــی کــرد و مریــم 
ــو  ــازی گفتگ ــه در پیاده س ــی ک ــام غام ــازاده و بهن رض

یــاری ام دادنــد سپاســگزارم.
ــی را  ــی کل ــم بحث ــر بخواهی ــوال اول اگ ــوان س ــه عن - ب
مطــرح کنیــم در خصــوص ترکیــب »جمهــوری اســامی« 
ــه  ــی ک ــارف سیاس ــع در دایره المع ــی بدی ــت. ترکیب اس
امــروز قریــب بــه چهــار دهــه از عمــر آن می گــذرد. بــه 
ــان  ــی می ــال ها تعارض های ــن س ــی ای ــد ط ــر می رس نظ
ــات  ــب اوق ــه اغل ــه البت ــته ک ــود داش ــن وج ــن دو رک ای
کفــه ی تــرازو بــه نفــع اســامیت در نظــام سیاســی ایــران 
ــورد  ــن م ــما در ای ــل ش ــت. تحلی ــوده اس ــنگین تر ب س

ــت؟ چیس
- از حیــث تاریخــی اگــر بــه اصــل دوم متمــم قانون اساســی 
مشــروطه رجــوع کنیــد مــا اصلــی بــه عنــوان »اصــل تــراز« 
داریــم. در ایــن اصــل آمــده پنج نفــر از علمــای تــراز اول در 
مــورد مصوبــات مجلــس شــورای ملــی نظــر بدهنــد. امــا در 
خصــوص تعــارض جمهوریــت و اســامیت نظــام حرف هــای 
ــل  ــان مث ــک ســری از حقوقدان ــده اســت. ی ــادی زده ش زی
ــه  ــد ک ــل کرده ان ــه تحلی ــان این گون ــر کاتوزی ــوم دکت مرح
ــت  ــوری اس ــا جمه ــت م ــکل حکوم ــکلی، ش ــوزه ش در ح
ــه  ــا ب ــی اســت ام ــر آرای عموم ــی ب ــا مبتن ــام م ــی نظ یعن
ــر  ــی ب ــد مبتن ــا بای ــررات م ــن و مق ــوا، قوانی ــاظ محت لح
قوانیــن اســام باشــند. خــب یکــی از ایراداتــی کــه گرفتــه 
می شــود ایــن اســت کــه از جملــه اصــول حاکــم بــر 
جمهــوری ایــن اســت کــه رای اکثریــت مــاک قــرار بگیــرد 
ــک  ــف ی ــت مخال ــر رای اکثری ــا در جمهوری اســامی اگ ام
ــود آنجاســت کــه رای اکثریــت دیگــر  مقــررات اســامی ب
ضمانــت اجــرا نــدارد و بــی ارزش اســت. اســتناد فقهــا هــم 
در ایــن زمینــه بــه آیــات قــرآن نظیــر »و لــن تجــد لســنه 
ــر می شــود حــال  ــه نحــوی کــه تعبی ــا« اســت ب اهلل تبدی
ــن  ــه و حــرام دی ــوم القیام ــی ی ــن محمــد)ص( حــال ال دی
محمــد)ص( حــرام الــی یــوم القیامــه اســت. لــذا در احــکام 
ــن  ــی در ای ــورت و خردجمع ــم و مش ــث نداری ــام بح اس
زمینــه موضوعیــت نــدارد. در آن ســو برخــی از حقوقدانــان 
ایــن قضیــه را بــه تعــارض ســنت و شــریعت بــا رای اکثریت 
کــه خــودش را در قالــب نهادهــای مردم ســاالر مثــل 
پارلمان هــا نشــان می دهــد، تعبیــر می کننــد. از لحــاظ 
ــگ اســامی،  ــه فرهن ــی س ــا در محــل تاق ــم م ــی ه مبنای
ــم کــه در  ــرار گرفته ای ــی ق ــی و فرهنــگ غرب فرهنــگ ایران
ــه مــرغ ســرکنده ای هســتیم کــه نمی توانیــم  ــه مثاب واقــع ب
بگوییــم زنــده ایــم یــا مــرده. تکلیــف خودمــان بــا خودمــان 
مشــخص نیســت. اســامیت نظــام خــودش را در انتخابــات 
مجلــس خبــرگان، انتصــاب ریاســت قــوه قضاییــه، دادســتان 
ــی  ــام در نهادهای ــت نظ ــد و جمهوری ــان می ده کل و... نش
ــی  ــس متجل ــات مجل ــوری و انتخاب ــت جمه ــون ریاس هم چ
ــران  ــی در ای ــوع غرب ــی از ن ــا دموکراس ــن م ــت. بنابرای اس
ــه در  ــی دارد ک ــری اقتضائات ــک س ــی ی ــم. دموکراس نداری

ــدارد.  ــران وجــود ن ای
- آقــای دکتــر بــا ایــن تفاســیر کــه فرمودیــد آیــا 
می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه در ســاختار نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران کفــه ی اســامیت ســنگین تر از 

ــت؟ ــت اس جمهوری
- برخــی از حقوقدان هــا هــم نظــر بــا شــما هســتند و 

ســازوکار مصوبــه مجلــس یــا کنگــره را وتــو کنــد. آیــا در 
ــت  ــدود صاحی ــی از ح ــام  قضای ــک مق ــر ی ــا اگ ــام م نظ
خــود تجــاوز کــرد، نهــادی از قــوه ای دیگــر مــی توانــد او را 
مجــازات کنــد؟ لــذا در قانــون اساســی مــا تصویــر کاملــی 
ــون  ــدارد. در قان ــود ن ــادل« وج ــار و تع ــازوکار مه از »س
اساســی مــا قــوه مجریــه بیشــتر مهــار می شــود کــه البتــه 
ایــن قضیــه هــم ســابقه پیشــینی داشته اســت. یعنــی تلقــی 
انقابیــون پیرامــون نظــام پهلــوی بیشــتر ناظــر بــه ظلــم و 
تعــدی بــه حقــوق ملــت در امــور اجرایــی بوده اســت. نهایتــا 
ــان  ــت رسمی ش ــی قرائ ــای کنترل ــه نهاده ــود ک ــن می ش ای
می توانــد نهادهــای مردم ســاالر را در نظــام حقــوق اساســی 

ــد. ــرار ده ــعاع ق ــران تحت الش ای
ــون اساســی مــورد بحــث و جــدل بســیار  - اصــل 24 قان
ــد  ــب آزادن ــان مطال ــات در بی اســت؛ »نشــریات و مطبوع
مگــر آن کــه مخــل بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی 
ــر  ــه نظ ــد.« ب ــن می کن ــون معی ــل آن را قان ــد. تفصی باش
می رســد آزادی مطبوعــات بــا بیــان عباراتــی کــه دامنــه ی 
تفســیر وســیعی دارنــد محــدود شــده کــه منجــر بــه نقض 
ــن  ــما در ای ــل ش ــت. تحلی ــده اس ــذار ش ــرض قانونگ غ

مــورد چیســت؟ 
- ابتــدا توضیحــی کلــی در مــورد اصــول قانــون اساســی بیان 
می کنــم. مــا در قانــون اساســی بــا دو قســم اصــل مواجهیــم. 
ــرط اند  ــد و ش ــدون قی ــه ب ــتند ک ــول هس ــری اص یک س
ــی  ــورد تامین اجتماع ــی در م ــون اساس ــل 29 قان ــل اص مث
یــا اصــل 30 قانــون اساســی. امــا یــک ســری اصول هســتند 
کــه مشــروط و مقیدنــد مثــل همیــن اصــل 24 کــه مقیــد 
اســت بــه مبانــی اســام و حقــوق عمومــی. طبــق اصــل 24 
قانــون اساســی شــما بــرای اینکــه متوجــه بشــوید کــه مخــل 
مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی چیســت بایــد بــه قانــون 

مطبوعــات رجــوع کنیــد. 
- اصــل پرمناقشــه دیگــر قانــون اساســی اصــل 37 قانــون 
اساســی اســت؛ »اصــل، برائــت اســت و هیچ کــس از نظــر 
قانــون مجــرم شــناخته نمی شــود، مگــر ایــن کــه جــرم او 
ــد  ــده ای معتقدن ــه ع ــردد.« ک ــت گ ــح ثاب در دادگاه صال
ــن  ــات ای ــان در انتخاب ــورای نگهب ــتصوابی ش ــارت اس نظ
اصــل قانــون اساســی را نقــض می کنــد. نظــر شــما 

ــت؟ چیس
- ایــن مســئله بــه ابهــام در قانــون برمی گــردد. ما دو شــرایط 
عینــی و شــرایط انتزاعــی داریــم. شــرایط عینــی دســتخوش 
ــرای  رویکــرد مفســر قانــون اساســی قــرار می گیــرد. مثــا ب
ــان  ــورای نگهب ــامی ش ــوری اس ــام و جمه ــه اس ــاد ب اعتق
ــد  ــل قص ــاد، مث ــدارد. اعتق ــنجش ن ــرای س ــزاری ب ــچ اب هی
یــک فــرد اســت و قصــد اراده ی باطنــی اســت و اراده باطنــی 
ــد کاشــف ظاهــری داشــته باشــد و کاشــف ظاهــری در  بای
التــزام مشــخص مــی شــود. بنابرایــن اعتقــاد بــه اســام بــه 
صــرف اظهــار نیســت بایــد عملــی آن را نشــان داد. از ســوی 
ــان  ــورای نگهب ــر را ش ــی ناظ ــون اساس ــل 99 قان ــر اص دیگ
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــان نظ ــورای نگهب ــد؛ »ش ــرار می ده ق
ــس  ــوری، مجل ــت جمه ــری، ریاس ــرگان رهب ــس خب مجل
شــورای اســامی و مراجعــه بــه آراء عمومــی و همه پرســی 
را بــر عهــده دارد.« در ایــن جــا بخشــی از ابهــام بــه قانــون 
ــا  ــه قوانیــن عــادی برمی گــردد کــه ت اساســی و بخشــی ب
ــر صاحیت هــا  ــدازه دســت ناظــر را در نظــارت ب چــه ان
ــن اســت  ــی کــه وجــود دارد ای ــاز کــرده اســت. اختاف ب
کــه آیــا اصــل 99 تنهــا ناظــر بــه تاییــد یــا رد صاحیــت 
اســت و زمانــی کــه بــه ناظــر دســتور نظــارت داده 
ــا رد  ــد ی ــد تایی ــق دارد در فرآین ــر ح ــا ناظ ــود آی می ش
ــام  ــری آن را انج ــد مج ــا بای ــد ی ــت کن ــت دخال صاحی
دهــد؟ بــه نظــر می رســد اینکــه شــورای نگهبــان دوبــاره 
ــودش  ــد و خ ــی می کن ــک بررس ــری را تک ت ــال مج اعم
هیئــت نظــارت اســتانی تشــکیل می دهــد و دخالــت 

ــت. ــرا اس ــر در اج ــت ناظ ــد، دخال ــی می کن محل

نگاه ویژه

از یاد رفته

درباره حقوق ملت

از یاد رفته
ــای ادامه از صفحه 1 ــد از تاش ه ــهور ش ــوق« مش ــور حق ــه »منش ــه ب ک

ــای  ــوق و آزادی ه ــاق حق ــاس جفرســون در جهــت احق توم
ــات،  ــات، اجتماع ــان، مطبوع ــه آزادی بی ــهروندان ازجمل ش

ــد. ــمار می آی ــل دادگاه به ش ــری درمقاب ــق براب ــن و ح دی
ــن  ــت ای ــی حکوم ــری از خودکامگ ــرای جلوگی ــل ب در اص
حقــوق شــهروندان تصریــح شــد و مؤسســان ایــاالت متحــده 
ــای  ــا ایجــاد گروه ه ــا ب ــد ت ــردم دادن ــه م ــار را ب ــن اختی ای
شــبه نظامــی بــرای مقابلــه بــا خودکامگــی احتمالــی 
ــن کشــور  ــری از ایجــاد اســتبداد در ای ــداران و جلوگی زمام

ــد. ــان دهن ــل نش ــد عکس العم بتوانن
ــون  ــی قان ــهور و حیات ــم مش ــه در ده متم ــول ک ــن اص ای
ــون  ــم اول قان ــد از: متم ــد عبارتن ــکا آمده ان ــی آمری اساس
ــوم  ــم س ــلحه(، متم ــم دوم )آزادی اس ــان(، متم )آزادی بی
ــای  ــی در خانه ه ــای نظام ــازه نیروه ــور بی اج ــدم حض )ع
شــخصی در زمــان صلــح و جنــگ(، متمــم چهــارم )امنیــت 

مالــی و جانــی(، متمــم پنجــم )حکــم جرایــم ســنگین، علیــه 
خــود شــهادت دادن(، متمــم ششــم قانــون اساســی ایــاالت 
ــوق  ــم )حق ــم هفت ــی(، متم ــوق دادرس ــکا )حق ــده آمری متح
ــا  ــه(، متمــم هشــتم )مجــازات غیرمتعــارف ی هیئــت منصف
ــم  ــردم(، متم ــوق م ــی حق ــدم نف ــم )ع ــم نه ــنگین(، متم س

ــردم(. ــوق م ــم )حق ده
نقطــه مشــترک در متــون تمــام متمم هــای فــوق ایــن اســت 
کــه بــرای حقــوق ملــت، هیــچ قیــد و بنــدی اضافــه گذاشــته 
نشــده اســت. در دادگاه هــای ایالتــی و فــدرال و دادگاه عالــی 
ــا  ــط ب ــاوی مرتب ــا در دع ــن متمم ه ــه ای ــتناد ب ــدرال، اس ف
حقــوق اساســی شــهروندان الزامــی اســت و هیــچ قاضــی و 
محکمــه ای حــق نــدارد ایــن قوانیــن را بــه نفــع حکومــت یــا 
دیــن و مذهــب تفســیر کنــد. و در همــه حــال اگــر قانــون 
صریــح نباشــد و نیــاز بــه تفســیر داشــته باشــد، بایــد حتمــا 

بــه نفــع ملــت تفســیر شــود.

شــده اســت. به معنــای واقعــی کلمــه »سکوالریســم حقوقــی« 
ــاالت متحــده  ــه رســمیت شــناخته اســت. مؤسســان ای را ب
ــای  ــت از آزادی ه ــدف حفاظ ــا ه ــان ب ــکا در آن زم آمری
ــه، ده  ــت خودکام ــدرت حکوم ــردن ق ــدود ک ــردی و مح ف
ــیس  ــازه تأس ــور ت ــن کش ــی ای ــون اساس ــه قان ــم را ب متم

اضافــه کردنــد کــه بــه »منشــور حقــوق« معــروف شــد.
شــماری از ایالت هــا بــه رهبــری ویرجینیــا، هنــگام تصویــب 
قانــون اساســی ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال 1779 در 
کنگــره دوم قــاره ای در فیادلفیــا، تأییــد قانــون اساســی را به 
تصویــب »منشــور حقــوق« مشــروط کردنــد. ایــن ایالت هــا 
کــه نســبت بــه نقــض حقــوق شــهروندان توســط دولــت در 
حــال تأســیس در ایــاالت متحــده آمریــکا به شــدت نگــران 
بودنــد، بــر ایــن بــاور بودنــد کــه الحــاق اصاحیه هایــی بــه 
قانــون اساســی می توانســت آزادی هــای فــردی و اجتماعــی 
شــهروندان را تضمیــن کنــد. ده اصاحیــه اول قانــون اساســی 

امــا در ذیــل فصــل حقــوق ملــت نیامــده اســت؛ ماننــد اصل 
ــی  ــر را همگان ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام 8 )وظیف
ــه  ــه یکدیگــر، دولــت نســبت ب و برعهــده مــردم نســبت ب
ــم  ــل نه ــد( اص ــت می دان ــه دول ــبت ب ــردم نس ــردم و م م
)وظیفــه دولــت یــا ملــت بــودن مطــرح اســت( اصــل 107 
)برابــری همــه ملــت حتــی برابــری رهبــر بــا مــردم اســت( 

و اصولــی ماننــد اینهــا.
ــه  ــوط ب ــول مرب ــر اص ــران، در اکث ــی ای ــون اساس در قان
ــن  ــن اســامی« وجــود دارد و ای ــد »موازی ــت، قی ــوق مل حق
مســأله راه را بــرای تفســیر موســع از قانــون و تضییــع حقــوق 

ــاز مــی گــذارد. شــهروندان ب
امــا قانــون اساســی ایــاالت متحــده آمریکا کــه در نیمــه دوم 
قــرن هجدهــم توســط بنیان گــذاران آمریــکا همچــون جیمــز 
مدیســون، توماس جفرســون، بنجامیــن فرانکلیــن و ... طراحی 
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بهمــن کشــاورز حقوقــدان سرشــناس کشــورمان در مــورد فصــل ســوم قانــون اساســی کشــورمان کــه متضمن حقــوق ملت اســت معتقد 
اســت: »اگــر اصــول 19 تــا 42 فصــل ســوم قانــون اساســي را کــه بیان کننــده حقــوق ملــت اســت، بررســي کنیــم، مفــاد ایــن اصــول 
را بســیار نزدیــک و گاه کامــا منطبــق بــر اعامیــه جهانــي حقــوق بشــر و میثــاق بین المللــي حقــوق مدنــي و سیاســي خواهیــم یافــت. 
البتــه در جاي جــاي قانــون اساســي، مــوارد و مطالــب دیگــري آمــده اســت کــه مي تــوان آنهــا را در قالــب حقــوق شــهروندان و حقــوق 
شــهروندي و نهایتــا، حقــوق بشــر بررســي کــرد. ســوال مهــم قابــل طــرح ایــن اســت: آیــا آنچــه در فصــل ســوم آمــده، حقوقي اســت که 
حکومــت، دولــت و نظــام اســامي بــه مــردم ایــران داده یــا اینکــه چــون مــردم ذاتــا از ایــن حقــوق برخــوردار بوده انــد، قانونگــذار قانــون 
اساســي ایــن حقــوق را در فصــل ســوم گــردآوري کــرده و برشــمرده اســت؟ پاســخ روشــن اســت. همچنــان کــه ایــن ســوال مطرح شــده 
کــه چــون ظلــم، بــد و مــردود اســت خداونــد آن را منــع کــرده یــا بــه لحــاظ منــع خداونــد، نبایــد ظلــم کــرد و پاســخ صریح این اســت 
کــه مذمــوم بــودن ذاتــي ظلــم موجــب حرمــت آن اســت. دربــاره فصــل ســوم قانــون اساســي نیــز ازآنجاکــه مــردم به خودي خــود و 

ذاتــا، داراي حقــوق منــدرج در ایــن فصــل بوده انــد قانونگــذار قانــون اساســي به منظــور تدویــن آن، آنهــا را یکجــا جمــع کــرده اســت. نگاه ویژه

از یاد رفته

درباره حقوق ملت

فصل سوم قانون اساسی و مسئله امنیت ملی

همراه با سازمان دانشجویان

ــش  ــه ماحصــل آن آفرین ــد؟ پرسشــی ک ــا تعــدی ننمای م
ــوا، پارلمانتاریســم  تکنولوژی هــای سیاســی نظیــر تفکیــک ق
و من جملــه مقولــه ای تحــت عنــوان »قانــون اساســی« شــد. 
ایــن تکنولوژی هــای سیاســی پــس از انقــاب مشــروطه در 
ایــران نیــز اســتقرار یافــت و ایــن اســتقرار پــس از دومیــن 
ــود.  ــدا نم ــداوم پی ــز ت ــران نی ــتم ای ــرن بیس ــاب ق انق
باالدســتی  حقوقــی  ســند  عالی تریــن  اساســی  قانــون 
ــور  ــن کش ــایر قوانی ــده س ــم کنن ــز تنظی ــور و نی ــک کش ی
ــون اساســی  ــن کارکردهــای قان اســت. یکــی از محوری تری
به عنــوان یــک میثــاق ملــی مشــخص کــردن حــدود 
ــوق شــهروندان  ــده حق ــت و تعیین کنن ــدرت سیاســی دول ق
ــا  ــرت ب ــد در مغای ــی نبای ــچ قانون ــًا هی کشــور اســت. طبع
قانــون اساســی تصویــب و هیــچ فعــل و کــرداری از ســوی 
نخبــگان سیاســی در مغایــرت بــا آن نبایــد صــورت پذیــرد. 
در راســتای بحــث مطروحــه ایــن یادداشــت، فصــل ســوم 
قانــون اساســی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه حقــوق 
ــاف  ــی خ ــر قانون ــب ه ــًا تصوی ــردازد و طبع ــت می پ مل
ــان  ــا ایرانی ــی م ــاق مل ــن میث ــای ای ــا و مؤلفه ه ــا بنده ب
ــده آن از  ــرداری نقض کنن ــر ک ــی و ه ــوه تقنین ــوی ق از س
ــت.  ــماتت اس ــور ش ــم درخ ــی حاک ــگان سیاس ــوی نخب س
لیکــن گذشــته از ایــن ســخن صحیــح امــا کلیشــه ای 
ــش  ــون اساســی بی ــن فصــل از قان ــت ای ــت رعای ــد گف بای
ــه صــاح خــود ســامان سیاســی مســتقر اســت. از همــه ب

هســتند  بین المللــی  مســتقر  نظــم  چالش کشــنده  بــه 
ــد  ــتاویزی می توان ــر دس ــًا ه ــردد، طبع ــته بندی می گ دس
ــی،  ــم بین الملل ــن نظ ــر ای ــوق ب ــای متف ــوی قدرت ه از س
ــه  ــوری ک ــرد. ام ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــا م ــه م علی
ایــن قدرت هــا عمدتــًا بــا تســامح و تجاهــل از کنــار وقــوع 
ــد  ــو می گذرن ــورهای همس ــا در کش ــابه آن ه ــوارد مش م
ــًا  ــخت گیرانه و بعض ــه ای س ــو روی ــه دول ناهمس ــا علی ام
بهانه جویانــه بــرای نیــل بــه اهدافــی دیگــر را پــی 
ــان  ــن می ــگان سیاســی و در ای ــد. مع الوصــف نخب می جوین
خاصــه شــاخه قضایــی و ضابــط حقوقــی حاکمیــت وظیفــه 
ــی و  ــت مل ــتای امنی ــته و در راس ــر دوش داش ــی ب مهم
مصالــح عالیــه کشــور بهتــر اســت از اقداماتــی کــه امنیــت 
ملــی را در چارچــوب نــکات ذکرشــده دســتخوش آســیب 
ــد  ــز بای ــم را نی ــن مه ــًا ای ــد. خصوص ــز نماین ــد پرهی نمای
ــاک  ــردی خطرن ــده ف ــاالت متح ــه در ای ــود ک ــاظ نم لح
ــفید  ــه کاخ س ــون ب ــا اکن ــی م ــت مل ــع و امنی ــرای مناف ب
راه یافتــه اســت و ظــن آن مــی رود از هــر ابــزاری بــرای 
خــراش وارد نمــودن بــر پیکــره توافــق تاریخی و ارزشــمند 
ــا امنیــت ملــی  ــدی ناگسســتنی ب برجــام کــه اکنــون پیون
ــن مــوارد  ــه مجمــوع ای ــد. نظــر ب ــرداری نمای دارد، بهره ب
ــرم  ــی محت ــگان سیاس ــوی نخب ــر از س ــت دیگ ــد اس امی
ــش در  ــه پی ــل هفت ــه در اوای ــر آنچ ــواردی نظی ــاهد م ش
ــیم. ــس رخ داد نباش ــدگان مجل ــی از نماین ــا یک ــد ب پیون
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ــت و  ــان اس ــای انس ــن نیازه ــی از بنیادی تری ــت یک امنی
ــل  ــدر قاب ــی مقت ــود دولت ــایه وج ــر در س ــت مگ ــن امنی ای
تأمیــن نیســت. مســئله ای کــه تقریبــًا مــورد وفــاق قاطبــه 
ــات معتبــر در حــوزه امــر سیاســی اســت.  مکاتــب و نظری
نهــاد دولتــی کــه بــا اســتفاده از اهرم هــای قهرآمیــز 
خویــش مانــع از تجــاوز انســان ها بــه جــان، مــال و 
آســایش یکدیگــر شــود. دولــت بــا مجــازات فــرد متجــاوز 
ــراد  ــر اف ــدن و ...( دیگ ــان، ســامت، ب ــوژی )ج ــه فیزیول ب
انســانی تحــت حاکمیــت خــود، از گســترش و رو بــه 
ــی در ســطحی کــه  ــی چنیــن تعدیات ــد گذاشــتن فراوان تزای
تعــادل اجتماعــی و امنیــت عمومــی را دســتخوش آســیب 
ــول  ــا حراســت از ام ــن ب ــوده و همچنی ــری نم ــد جلوگی کن
ــهروندان  ــر ش ــات دیگ ــود از تعدی ــاع خ ــهروندان و اتب ش
پیمان هــای  شــدن  اجرایــی  بــر  نظــارت  بــا  نیــز  و 
اقتصــادی و حقوقــی متقابلــی کــه افــراد بــا یکدیگــر 
ــن  ــده و بدی ــا ش ــض پیمان ه ــع از نق ــد، مان ــد می کنن منعق
ــد. ــا می کن ــی ایف ــادی مهم ــرد امنیتی-اقتص ــب کارک ترتی

بــا اهتمــام بــه آراء تامــس هابــز، فیلســوف انگلیســی قــرن 
ــی  ــه دولت ــم ک ــر آوری ــی را در نظ ــر وضعیت ــم، اگ هفده
ــه گــرگ یکدیگــر بــدل  وجــود نداشــته باشــد، انســان ها ب
ــد، مســکینانه و  ــوء از تهدی ــاه، ممل ــی کوت ــده و زندگ گردی
ــع  ــر طب ــب دو متغی ــت. ترکی ــد داش ــاری خواهن نکبت ب
ــت  ــو و خساس ــک  س ــی از ی ــواه آدم ــواه و فزون خ خودخ
طبیعــت و کمیابــی مزیــای ارزشــمند از ســوی دیگــر، 
ــد. در  ــرار می ده ــر یکدیگــر ق انســان ها را پیوســته در براب
چنیــن بســتری از واقعیــت الیتغیــر مــورد اشــاره، جــز در 
غیــاب وجــود نهــاد دولتی کــه درپــی تنظیــم و ضابطه مندی 
ــی  ــن کشمکش ــد و چنی ــود برنیای ــاع خ ــانی اتب ــط انس رواب
ــج  ــع لذت آفریــن و دفع کننــده رن ــه مناب ــرای دســتیابی ب ب
ــزی  ــه دور از خون ری ــونت بار و ب ــی غیرخش را در کانال های
ــده  ــای غیرمتعادل کنن ــف پیمان ه ــد و از خل ــامان نده س
 خرده نظــام اقتصــادی ممانعــت بــه عمــل نیــاورد، در 
هیــچ اجتماعــی ســنگ بــر روی ســنگ بنــد نخواهــد شــد.

ورای آنچــه ذکــر آن رفــت و پــس از پذیــرش گزاره هــای 
ــؤال های  ــن س ــری لیک ــه بش ــوی جامع ــاره از س ــورد اش م
دیگــری ذهــن انســان را خصوصًا پــس از ســربرآوردن طبقه 
بــورژوا در جامعــه غربــی بــه خــود مشــغول داشــت. یکی از 
ــود کــه انســان گفــت  ــن ب ــن پرســش ها ای ــن ای بنیادی تری
ــرای آســودگی نســبی  ــت ب ــم وجــود دول گرچــه می پذیری
ــی  ــه کس ــا چ ــت ام ــرور اس ــری ض ــایرین ام ــاوز س از تج
ــته های  ــوق و داش ــه حق ــود ب ــت خ ــد دول ــن می نمای تضمی

عطــف بــه نــکات فلســفی بنــد نخســتین مطلــب و 
گذشــته از آن خصوصــًا در شــرایطی کــه در منطقــه 
ــش کشــیده شــدن ســاخت  ــه چال شــاهد فرجــام شــوم ب
ــه  ــتیم و خاص ــی هس ــورهای عرب ــی در کش ــدرت دولت ق
ــش  ــز پی ــوریه نی ــر س ــوری نظی ــف بار کش ــت اس وضعی
ــیدن  ــش کش ــه چال ــم ب ــک می دانی ــت، نی ــمان ماس چش
بنیان هــای امنیت ســاز نظــم سیاســی مســتقر الجــرم 
ــت.  ــه اس ــخت نابخردان ــلیم و س ــل س ــاف عق ــری خ ام
در نقطــه مقابــل نخبــگان سیاســی نیــز چنانچــه صادقانــه 
ــب  ــدت آن را طل ــته و دوام بلندم ــام را داش ــه نظ دغدغ
ــا  ــه ب ــی ک ــکان از تمهیدات ــد ام ــا ح ــت ت ــد می بایس دارن
ــرت  ــی مغای ــون اساس ــوم قان ــل س ــر فص ــم ب روح حاک
داشــته باشــد پرهیــز نماینــد. شــیوع کردارهایــی از ســوی 
ــان  ــل آن ــه فع ــواردی ک ــگان سیاســی خصوصــًا در م نخب
ــح  ــص صری ــا ن ــیربردار ب ــکلی غیرتفس ــه ش ــکارا و ب آش
ــاد  ــوم آن در تض ــل س ــًا فص ــی و خصوص ــون اساس قان
ــی و  ــت مل ــه امنی ــا مقول ــر ب ــی در تناف باشــد خــود اقدام
ــد  ــی می توان ــر اقدام ــه کمت ــت. چراک ــام اس ــت نظ مصلح
ــته  ــی داش ــروعیت زدایانه در پ ــاری مش ــه آث ــن پای ــا ای ت
ــئله در  ــن مس ــی ای ــروعیت داخل ــته از مش ــد. گذش باش
پیونــد بــا تأمیــن مصالــح خارجــی نظــام نیــز امــری مهــم 
ــر از  ــه اخی ــار ده ــی چه ــن ط ــه میه ــت. از آن رو ک اس
ــه  ــه ک ــی ک ــره واحدهای ــل در زم ــه  بین المل ــوی جامع س
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علــی دایــی در نشســت خبــری پیــش از بــازی نفــت تهــران و گســترش فــوالد، از مهــدی رحمتــی حمایت کــرد. وی در پاســخ به ســؤالی 
مبنــی بــر اینکــه آیــا او در خیابــان زمانــی کــه می خواهــد بــا طرفــداری عکــس بیانــدازد بــه ظاهــرش هــم توجــه می کنــد یــا خیــر، 
گفــت: مطمئنــاً منظــور شــما از پرســیدن ایــن ســؤال اتفاقــی اســت کــه بــرای مهــدی رحمتــی افتــاده اســت. مــا )مربیــان و بازیکنــان( 
وظیفــه داریــم بــا طرفداران مــان عکــس بگیریــم. وقتــی ایــن عکــس در کشــور دیگــر گرفتــه می شــود بســتگی بــه قانــون آن کشــور 
دارد و مــن نمی توانــم بــه عنــوان کســی کــه مــردم دوســتش دارنــد، عکــس نگیــرم. مگــر مــا جذامــی هســتیم کــه از دســت مــردم فرار 
کنیــم؟! مــن اصــاً متوجــه نمی شــوم چــرا ایــن مســئله مطــرح شــده اســت. اگــر ایــن عکــس در محیــط بســته باشــد حــرف شــما 
درســت اســت، ولــی ایــن عکــس در محیــط بــاز بــوده اســت و بازیکــن هیــچ گناهــی نــدارد. مــا بایــد بیاییــم بــا کســانی که ایــن عکس ها 
را پخــش می کننــد، برخــورد کنیــم. مــا خودمــان هــم اکنــون وقتــی جایــی می رویــم مــردم بــه خاطــر عاقــه ای کــه بــه مــا دارنــد بــا ما 
عکــس می گیرنــد. مــا در مملکــت آنقــدر مشــکل داریــم کــه ایــن عکــس گرفتــن مهــم نیســت و ایــن مســائل پیــش پــا افتــاده اســت. کافه تریا

من فقط یک تماشاچی نیستم...
                 به مناسبت 13آذر، روز جهانی معلولین

به اندازه یک پراید هم برای لیال رجبی هزینه نکردند!
گفتگوی اختصاصی با پیمان و لیال رجبی به بهانه نارنجی شدن پروفايل ها 

ــا  ــر دنی ــان در سراس ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب روز مب
گرامی داشــته می شــود امــا بــه واقــع چنــد درصــد از 
ــائلی را  ــن مس ــت چنی ــود، رعای ــراف خ ــط اط ــا در محی م
ــم؟ در عرصــه  ــه کار می بندی ــه در عمــل ب ــم و البت می بینی
ورزش بانــوان نیــز بعضــاً موضوعاتــی اتفــاق می افتــد 
ــی  ــد. وقت ــونت دی ــارز خش ــداق ب ــوان آن را مص ــه می ت ک
ــی  ــم مل ــا تی ــداد ت ــازه ن ــه وی اج ــر اردالن ب ــوهر نیلوف ش
ــیا  ــی آس ــام قهرمان ــابقات ج ــورمان را در مس ــوان کش بان
ــد در  ــه بای ــاد ک ــده ای افت ــاد ع ــه ی ــاز ب ــد ب ــی کن همراه
ــا  ــد ت ــود داشته باش ــی وج ــاس قانون ــای حس ــن برهه ه ای
ــد  ــاع کن ــود دف ــوق خ ــه آن، از حق ــاره ب ــا اش ــوان ب زن بت
ــی  ــده اصل ــه تصمیم گیرن ــد ک ــودش باش ــت خ و درنهای
بــرای زندگــی ورزشــی اش باشــد. پــس از بازمانــدن اردالن 
ــرکت در  ــرای ش ــوان ب ــی بان ــم مل ــراه تی ــه هم ــفر ب از س
ــد و وی  ــل ش ــت وارد عم ــیا، دول ــی آس ــابقات قهرمان مس
ــرش  ــای همس ــم مخالفت ه ــی را علی رغ ــم مل ــت تی توانس
ــا  ــده اردالن ب ــد. پرون ــی کن ــاال همراه ــابقات گواتم در مس
ــا  ــا ب ــت توتونچــی، همســر وی تنه ــدم رضای ــه ع توجــه ب
ورود مســتقیم دولــت بــود کــه حــل شــد. از ســوی دیگر در 
همیــن ســال 1395، در مســابقات المپیــک ریــو، وقتــی »لیا 
ــدان  ــه می ــی« ورزشــکار باروســی االصل کشــورمان ب رجب
ــد و شــاید دســت  ــه بای ــه نتایجــی ک ــت و نتوانســت ب رف
یابــد، مهاجرشــجاعی کــه خــود از پیشکســوتان دوومیدانــی 
ایــران اســت در شــبکه ورزش بارهــا وی را بــا الفاظــی مثــل 
ــن  ــل، حی ــات قب ــه اتفاق ــه ک ــرد. البت ــرت خطــاب ک بی غی
و بعــد از المپیــک آنقــدر بــرای خانــواده ورزشــکار رجبــی 
عجیــب و غریــب و البتــه دردنــاک بــود کــه عطــای حضور 

ــش ببخشــند. ــه لقای ــر ب ــران را دیگ در ورزش ای
بی غیرت، کلیدواژه داستان!

ــن  ــوص توهی ــی درخص ــا رجب ــر لی ــی، همس ــان رجب پیم
ــاق در  ــن اتف ــدر ای ــه چق ــبکه ورزش و اینک ــناس ش کارش
تصمیــم رجبــی مؤثــر بــود، می گویــد: »ببینیــد واقعیــت امــر 
ــا  ــرای لی ــم ب ــد ه ــک پرای ــدازه ی ــه ان ــه ب ــن اســت ک ای
ــد از  ــتند، بع ــدال داش ــع م ــد و توق ــه نکردن ــی هزین رجب
آنکــه ایــن صحبت هــا انجــام شــد و لیــا هــم اعــام کــرد 
کــه دیگــر بــرای تیــم ملــی ایــران نمی خواهــد بــازی کنــد 
و خداحافظــی کــرد، حتــی یــک تمــاس ســاده از فدراســیون 
گرفتــه  نشــد. حــاال را نبینیــد کــه بــه ایــن شــکل صحبــت 
می کننــد و موضــع می گیرنــد، آن روزهایــی کــه بایــد 
ــه  ــوان ب هــوای ورزشــکار خــود را نداشــتند کــه امــروز بت
آنهــا رجــوع کــرد. فرامــوش نکنیــد لیــا افتخاراتــی را بــه 
ــا  ــوان م ــی بان ــت در دوومیدان ــه هیچوق ــان آورده ک ارمغ
ــش  ــه پی ــوص اینک ــی درخص ــت.« رجب ــود نداشته اس وج
ــی  ــی خاص ــم حواش ــک ه ــه المپی ــران ب ــفر کاروان ای از س
درخصــوص کاروان ایــران وجــود داشــت، تصریــح می کنــد: 
»آن هــم ماجــرای خــاص خــودش را داشــت کــه دیگــر بــا 
توجــه بــه زمــان زیــادی کــه گذشــته ترجیــح می دهــم در 

ــوم.« ــوص وارد نش آن خص
فضای خاص برای ورزش زنان

امــا لیــا رجبــی درخصــوص فضــای موجــود بــرای ورزش 
ــی  ــخت و خاص ــرایط س ــد: »ش ــران می گوی ــوان در ای بان
ــود دارد.  ــه ورزش وج ــدان ب ــیاری از عاقه من ــرای بس ب
ــی  ــف مل ــای مختل ــان تیم ه ــایر ملی پوش ــا س ــن ی ــرای م ب
ــی  ــی ســرمایه گذاری کامل ــه خیل ــم ک ــته ها می دیدی در رش
ــه  صــورت نگرفــت و حتــی امکانــات ســخت افزاری نیــز ب
ســختی تهیــه شــد. مــا ملی پــوش بودیــم و شــما بــا توجــه 

بــه ایــن شــرایط می توانیــد واقعیــت را بــرای عاقه منــدان، 
ورزشــکاران آماتــور و حتــی آنهایــی کــه ملی پــوش نیســتند 

بســنجید.«
موضــوع عــدم ارائــه امکانــات بــه بانــوان یکــی از 
مشــکاتی اســت کــه ورزشــکاران زن کشــورمان همــواره 
ــه  ــی ک ــد، موضوع ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ب
ــا  ــود تنه ــخص می ش ــابه مش ــوارد مش ــیاری از م در بس
مربــوط بــه زنــان اســت و در حــوزه آقایــان چنیــن 
مشــکاتی وجــود نــدارد. رجبــی در ایــن خصــوص تأکیــد 
می کنــد: »مــن رکــورد ایــران را افزایــش دادم، 10 مــدال 
ــت آن  ــردم و درنهای ــب ک ــران کس ــرای ای ــی ب بین الملل
ــم  ــر می کن ــا فک ــور نیســتم ام ــورد. دلخ ــم خ ــات رق اتفاق
ــورد  ــوص برخ ــن خص ــا در ای ــر از اینه ــد بهت ــه می ش ک

ــرد.« ک
او جایگزین ندارد!

بدانیــم  کــه  می شــود  جالب  تــر  زمانــی  موضــوع 
ــی در  ــا رجب ــرای لی ــا- ب ــل فع ــم -حداق ــی ه جایگزین
ــا  ــک، ب ــدون ش ــدارد و ب ــود ن ــورمان وج ــی کش ــم مل تی
ــوان از  ــش بان ــای بخ ــی از مدال ه ــور وی یک ــدم حض ع
ــت  ــرار اس ــی ق ــه زمان ــا چ ــه ت ــت. اینک ــت خواهدرف دس
ــان  ــه هم ــد و ب ــول بمان ــک زن مغف ــی ی ــدال بین الملل م
ــان توجــه شــود، مشــخص نیســت  ــدال در بخــش آقای م
امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه بــرای پــرورش 
ــران  ــار مدی ــوء رفت ــا س ــد ب ــتعدادها در ورزش، نبای اس
ــا و  ــه فض ــیم. ارائ ــکاران زن باش ــردی ورزش ــاهد دلس ش
ــأن  ــظ ش ــب، حف ــی مناس ــخت افزاری ورزش ــات س امکان
پارامترهــای  ازجملــه   ... و  زن  ورزشــکاران  منزلــت  و 
وظیفــه  کــه  اســت  ســنگینی  و  هزینه بــر  نه چنــدان 
مســئوالنه مدیــران بــرای پیشــرفت ورزش بانــوان اســت.

شروین رمضانی
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روزانــه انســان هاي زیــادي بــه دالیــل متعــدد ســامتي خــود 
ــا  ــوند و ی ــول مي ش ــا معل ــار و ی ــد، بیم ــت می دهن را از دس
ــدود  ــار ح ــاس آم ــر اس ــا ب ــور م ــد. در کش ــا مي رون از دنی
ــیاري  ــد و بس ــج مي برن ــت رن ــردم از معلولی ــد از م 10درص
ــماني  ــاي جس ــع ناراحتي ه ــاري و رف ــان بیم ــت درم در نوب
و روانــي به ســر مي برنــد. متأســفانه ایــن آمــار درحــال 
ــراد  ــا اف ــازان ی ــر جانب ــاوه ب ــه ع ــرا ک ــت، چ ــترش اس گس
ــوانح،  ــادی در س ــراد زی ــه اف ــادرزادی، روزان ــص م دارای نق
ــک  ــای کوچ ــی و بی احتیاطی ه ــات رانندگ ــاً تصادف خصوص
ــه  ــوند ک ــی می ش ــا و معلولیت های ــار نقص ه ــن کار دچ درحی
تــا آخــر عمــر همراهشــان خواهــد بــود. پــس پیــاده کــردن 
سیاســت هایی بــا هــدف گســترش توجــه بــر ســامت 
ــتن  ــاً کاس ــده اند و نهایت ــت ش ــار معلولی ــه دچ ــرادی ک اف
بخشــی از عــوارض معلولیــت و پیشــگیری از انزواطلبــی آنــان 
ــل  ــور قاب ــراد به ط ــن اف ــی را در ای ــه زندگ ــد ب ــد امی می توان
توجهــی افزایــش دهــد. افزایــش فوت هــاي ناگهانــي ناشــي از 
بي تحرکــي،  دوبرابــر شــدن خطــر بیماري هــاي قلبــي و عروقي، 
افزایــش دیابــت، اضافــه وزن، خطــر ســرطان روده،  بــاال رفتــن 
فشــار خــون،  اختــاالت چربــي، پوکــي اســتخوان، افســردگي و 
افزایــش اضطــراب و اســترس درونــي، فقــدان اعتمادبه نفــس، 
کاهــش دقــت به هنــگام انجــام وظایــف محولــه و دههــا مــورد 
ــي در  ــیب هاي بي تحرک ــن  آس ــوان از مهمتری ــر را مي ت دیگ
جامعــه به ویــژه افــراد معلــول دانســت کــه درصــورت عــدم 
توجــه الزم زنگ هــاي خطــر را بــراي سیاســتمداران و مــردم 

ــي آورد. ــدا درم ــوري به ص ــر کش ه
ــخصی  ــر ش ــتند، ه ــری هس ــه بش ــی از جامع ــن بخش معلولی
ــه نوعــی معلولیــت دچــار شــود.  در زندگــی ممکــن اســت ب
ــن  ــب معلولی ــتمر و مناس ــی مس ــای بدن ــد فعالیت ه بی تردی
بــر میــزان برخــورداری آنــان از ســامتی و کاهــش عــوارض 
معلولیــت تأثیــر به ســزایی دارد. اگــر ورزش را جزئــی از 
برنامــه روزمــره خــود قــرار دهیــد، احتمــاالً متوجــه خواهیــد 
شــد کــه انــرژی بیشــتری بــرای انجــام فعالیت  هــای روزانــه 
داریــد، به همیــن علــت ورزش در معلولیــن به شــدت توصیــه 
شــده اســت؛ بســته بــه میــزان و نــوع معلولیــت و شــدت آن، 
معلــول بــا یــک برنامــه خــاص و فعالیــت مســتمر روزانــه هم 
ــراری  ــم در برق ــد و ه ــت بیشــتر پیشــگیری می کن از معلولی

ــد. ــد ش ــر خواه ــی موفق ت ــط اجتماع رواب
در گذشــته ای نــه چنــدان دور تفکــر عمومــی چنیــن بــود کــه 
افــراد معلــول جایــی در صحنه هــای ورزشــی ندارنــد و صرفــًا 
ــا ورزش باشــند. همانطورکــه  ــد تماشــاچی مســابقه ی می توانن
گفتــه شــد، هدف اصلــی فعالیت بدنــی و ورزش بــرای معلوالن 
ایــن اســت کــه ســامتی آنهــا تــا حــد امــکان بازگردانــده یــا 
حفــظ شــود و عــوارض ناشــی از معلولیــت شــدید هــم در آنها 
ــن  ــور در میادی ــت حض ــوان گف ــع می ت ــد. در واق ــش یاب کاه
ــداف در  ــن اه ــی مهم تری ــم یک ــزوی نشــدن ه ورزشــی و من

حــوزه ســامت و ورزش معلولیــن اســت.
ــر اســت، چــرا  ــی مشــکات حادت ــوان ذهن ــن کم ت در معلولی
ــراد،  ــن اف ــامت ای ــوط س ــای مرب ــا در بخش ه ــه عم ک
کم کاری هــا و کم توجهی هــای بســیاری صــورت گرفتــه 
ــل  ــراد به دلی ــن اف ــار ای ــال و رفت ــن اعم ــي بی اســت. هماهنگ
ــي ذهني شــان کار بســیار مشــکلي اســت و مشــکات  کم توان
زیــادي در تعامــات اجتماعــي آنهــا به وجــود مــي آورد. 
ــي  ــاي ورزش ــالن ها و مکان ه ــیاري ازس ــل بس ــن دلی به همی
از پذیرفتــن ایــن افــراد ممانعــت مي ورزنــد و علي رغــم نیــاز 
آنهــا بــه ورزش و تحــرک و اثرات مثبــت حرکات ورزشــي در 
ســامت روحــي و جســمي و بهبــود عملکــرد ذهنــي و حرکتــي 
ــه ورزش  ــبت ب ــر نس ــئوالن ام ــی مس ــاهد کم توجه ــا، ش آنه
ــاي  ــارات و درددل ه ــه اظه ــا ب ــتیم. بن ــي هس ــن ذهن معلولی
)به خصــوص  آنهــا  فرزنــدان  افــراد،  ایــن  خانواده هــاي 
ــان و جوانــان کم تــوان ذهنــي(، به دلیــل کم تحرکــي در  نوجوان
معــرض چاقــي و ابتــا بــه بیماري هــاي مختلــف قــرار دارنــد 
و به دلیــل برخــي مشــکات رفتــاري، نمي تواننــد بــه درســتي 
بادیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد. اگــر هــم تعــداد معــدودي از 
مکان هــاي ورزشــي اقــدام بــه پذیــرش آنهــا کننــد، مشــکات 
ــن  ــن ای ــد. بنابرای ــد آم ــود خواه ــن به وج ــن بی ــادي در ای زی
ــه  ــور ب ــردن، مجب ــرای ورزش ک ــل ب ــورت تمای ــراد درص اف
اســتفاده از ســانس هاي خصوصــي هســتند کــه هزینــه زیــادي 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــا تحمی ــه خانواده ه را ب
ــای درســت  ــه سیاســت ها و برنامه ریزی ه ــد روزی ک ــه امی ب
ــوزه ورزش و  ــمگیری در ح ــوالت چش ــه تح ــی، منجرب و عمل

ــژه جامعــه معلولیــن شــود. ســامت افــراد به وی
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پرویز پرستویی: بس کنید!
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پرویــز پرســتویی بازیگــر ســینما در واکنــش بــه متــن منتشــر شــده در روزنامــه کیهــان کــه نکاتــی را به بهــرام بیضایــی نســبت داده بود 
متنــی منتشــر کــرد. روزنامــه کیهــان در شــماره روز سه شــنبه شــانزدهم آذرمــاه از برگــزاری جشــنواره ای بــا عنوان بهــرام بیضایــی انتقاد 
و برخــی نــکات را بــه ایــن نویســنده و کارگــردان نســبت داده بــود کــه ایــن اقــدام واکنــش برخــی از هنرمنــدان را بــه همــراه داشــته 
اســت. از جملــه ســینماگرانی کــه نســبت بــه ایــن قضیــه موضع گیــری کــرده می تــوان بــه پرویــز پرســتویی اشــاره کــرد. پرســتویی در 
صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت: آقــای شــریعتمداری! شــما می دانیــد راجــع بــه چــه کســی حــرف می زنیــد؟ واقعــا چگونه بــه خودتان 
اجــازه می دهیــد کــه در مورداســتاد مســلم عرصــه ادبیــات و نمایــش و مدافــع فرهنــگ پارســی، اســتاد بهــرام بیضایــی حرفــی بزنیــد؟ 
شــما بهتــره بــه همــان کار اصلــی خودتــان بپردازیــد. بــس کنیــد. شــما بــا اســم بــردن از اســتاد بیضایــی بــزرگ نمی شــوید. و بنــده هــم 
قرارنیســت، ایشــان را بــه کســی بشناســانم. چــون همــه ملــت ایران،چه مــردم عــوام، وچــه فرهنگیــان و اهــل ادب و نمایش، وکســانی که 
دلشــان بــرای ایــران زمیــن مــی تپــد، او را خــوب می شناســند. فقــط بــه شــما یادآورمی شــوم و از یــک اثــر از ســتاد نــام مــی بــرم، فیلــم 
نامــه، فیلــم ســینمایی )روزواقعــه( غیــر از ســینما، یکــی از افتخــارات صداوســیمای ایران اســت،که هرســاله در ایــام دهه محرم، بمناســبت 
شــهادت امــام حسین)ع(نشــان می دهــد. اســتاد بیضایــی هــر مــرام مســلکی دارد، بدانیــد از شــما بهتــر اســام را می شناســد. از خــدای 

بــزرگ خواهانــم کــه ســایه اســتاد بیضایــی را از ســر فرهنــگ و هنــر ایــران زمیــن کــم نکند. کافه تریا

مطــرح کردنــد کــه »فیهــا خالــدون« در معنــای عامــه، تعبیــر 
بــدی دارد. آخــر چطــور می شــود کــه از آیــه ی قــرآن اینطــور 
تعبیــری کــرد. و نکتــه ی دیگــر ایــن کــه طــراح لوگــو و پوســتر 
هــم پیشــنهاد اســم خاصه تــر و کوتاه تــری را داد. »الّطــف« نــام 
ــا، در  ــا را در کرب ــام حســین)ع( خیمه ه ــه ام ــه ای اســت ک تپ
آنجــا علــم کردنــد. در ابتــدای تاریــخ، بــه روز عاشــورا، »یــوم 
الّطــف« می گفتنــد و حتــی اولیــن مقتــل کربــا نیــز بــه همیــن 
نــام اســت. ایــن اســم، یــک اســم ریشــه دار در تاریخ کرباســت 

کــه بــه مــرور زمــان فرامــوش شــده اســت.
- دو نکتــه ی جالــب دربــاره ی ایــن تئاتــر بــه چشــم می خورد. 
ــان  ــری زم ــای آن و دیگ ــدن تماش ــام ش ــگان اع ــی رای یک
اجــرا. چــرا بــا توجــه بــه ایــن کــه دو مــاه محــرم و صفــر را به 
تازگــی پشــت ســر گذاشــتیم و بــا یــک برنامه ریــزی بهتــر 
می شــد ایــن کار را هــم، در زمانــی کــه قرابــت بیشــتری بــا 
فضــای کار تــو داشــت اجــرا کــرد، تــا االن بــه تعویق افتــاده؟ 

آیــا ایــن یــک بی نظمــی نیســت؟
- ایــن تئاتــر یــک عاقــه ی شــخصی اســت. همان قــدر کــه من 
دوســت دارم بــرای امــام حســین)ع( کار کنــم، دوســت دارم بــا 
هــر مخاطبــی و بــا هــر نــوع وضــع مالی صحبــت کنــم. از طرف 
دیگــر مگــر ایــن یــک حدیــث قدســی یــا آیــه ی قــرآن اســت 
کــه :»ای کســانی کــه بــرای حســین کار می کنیــد! در محــرم و 
صفــر کار کنیــد؟«. اتفاقــا به نظــر من بهتر اســت چنیــن اتفاقاتی 
در ماه هایــی غیــر از ایــن دو مــاه بیفتــد. اگــر می خواهیــم اهــداف 

ایــن قیــام همیشــه بــه مخاطــب برســد، بایــد در زمانی ایــن کار 
را کــرد کــه کمتریــن خروجــی اطاعــات را دارد. محــرم و صفر 
ــا شــب، همه جــا از محــرم و صفــر می گوینــد.  کــه از صبــح ت
بــه نظــر مــن اگــر بی نظمــی باشــد. ایــن جاســت کــه نمایــش 
مــا بــه خاطــر دو اجــرای بعــدی کانــون تئاتــر کــه بایــد روی 

صحنــه بــرود، االن اجــرا شــد نــه یــک مــاه بعــد.
- در مورد »الّطف« صحبت دیگری مانده؟

ــه ی  ــاش هم ــدارم. از ت ــن ن ــرای گفت ــادی ب ــز زی ــه، چی - ن
بچه هــا بســیار ممنونــم و یــک تشــکر ویــژه نیــز، از امیرحســین 
عاملی)دبیــر کانــون تئاتــر( دارم کــه اســترس هایی کــه بــرای 
هــر کارگــردان بســیار طبیعــی اســت را بــرای مــن به شــدت 

کاهــش داد.
- کار قبلــی کــه مــا از تــو دیدیــم »طلــوع ســپید« بــود کــه 
به عنــوان نویســنده در آن فعالیــت داشــتی. آیــا درحــال طــی 
کــردن ســیری هســتی کــه هــر جــا کــه الزم باشــد تجربــه 

جدیــدی انجــام  دهــی؟
- بلــه قطعــاً ایــن ســیر اتفــاق افتــاده و در جریــان اســت. در 
جهان بینــی مــن نیــز تغییراتــی رخ داده اســت. امــا نــه بــه ایــن 
معنــا کــه مثــاً من قبــا معتقــد بــوده ام دروغ گفتــن کار خوبی 
اســت و االن می گویــم بــد اســت! کار را مخاطــب بایــد ببینــد 
و اگــر تغییــر مشــهود باشــد، درک می کنــد. »طلــوع ســپید« را 
مــن پارســال، قبــل از »خونابــه« نوشــتم و بهتــر ایــن بــود کــه 

»خونابــه« را بــا »طلــوع ســپید« مقایســه می کردیــد. 
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ــاد؟  ــا زی ــت ی ــم اس ــان ک ــی هزار توم ــه: س ــش مصاحب پی
بســتگی دارد. اگــر پــول کادوی تولــد باشــد؛ خــب خیلــی کم 
اســت. امــا اگــر پول تماشــای یــک تئاتر باشــد آنوقــت »مگر 
مــا بی کاریــم پــول بــه ایــن بازیــا بدیــم؟« یکــی از هنرهــای 
مهجــور کشــور مــا، هنــر نمایشــی از جملــه تئاتر اســت. هنری 
ــگ دارد،  ــم رن ــه ه ــت، ک ــه هاس ــن مقول ــه از عمیق تری ک
هــم صــدا، هــم نــور و مهمتــر از همــه؛ »آدم« دارد. آدم هایــی 
روی صحنــه و آدم هایــی روبــه روی صحنه،کــه بــرای مــا یــک 
همزیســتی دوست داشــتنی را پدیــد مــی آورد. دو موجــود کــه 
قبــاً به هیچ وجــه هم دیگــر را نمی شــناختند. در عــرض 
چنــد دقیقــه، بــا هــم، همزادپنــداری می کننــد، و حتــی اگــر 
درســت شــکل بگیــرد، زندگــی آدم هــا را بــا ســؤال روبــه رو 
ــهد، دو  ــی مش ــگاه فردوس ــواب! در دانش ــا ج ــه ب ــد، ن می کن
کانــون موســیقی و تئاتــر همیشــه از پیشــتازان کار و فعالیــت 
ــد  ــه گفته ان ــت ک ــت اس ــد. راس ــی بوده ان ــه فرهنگ در عرص
آدمــی در محدودیت هــا رشــد می کنــد. در همیــن راســتا، بــا 
فــؤاد زیدانلویــی، یکــی از اعضــای فعــال کانون تئاتر دانشــگاه 
ــف« را  ــورایی »الّط ــش عاش ــی نمای ــه کارگردان ــی ک فردوس
ــش و  ــن نمای ــا ای ــا ب ــده ایم ت ــم کام ش ــت، ه ــده داش برعه

فضــای کلــی تئاتــر دانشــگاه، بیشــتر آشــنا شــویم:
ــرح  ــوالی را مط ــف« س ــش »الّط ــوِد نمای ــه خ ــع ب - اول راج
می کنــم. چــرا در دو ســال پیاپــی، مــا دو کار عاشــورایی از تــو 

ــه« و امســال هــم » الّطــف« می بینیــم؟ پارســال »خوناب
ــن کار  - نمی شــود گفــت هــدف خــاص و غریبــی از انجــام ای
دارم؛ نوعــی عاقــه ی شــخصی اســت کــه در ایــن محتوا بشــود 
ــه  ــش ارائ ــک نمای ــب ی ــرم رســید اگرچــه در قال ــک ف ــه ی ب
می شــود تــا حــدی بــه ســلیقه ی جــوان امــروز نزدیــک باشــد.
- فضــای کار »الّطــف« متفــاوت بــا ســایر کارهــا بــود؛ تئاتری 
ــه  ــن تجرب ــاره ای ــی درب ــوگ. کم ــدون دیال ــکال و ب فیزی

متفــاوت برایمــان بگــو
- کار، به طــور محــض فیزیــکال نیســت. امــا دیالوگ هــا 
ــا آن تعریــف  بازپخــش می شــود. یعنــی بازیگــران، دیالوگــی ب
مرســوم ندارنــد. صداپیشــه هایی قبــا یــک ســری متن هایــی را 
ضبــط کرده انــد کــه هــر یــک درجــای خــودش اجــرا می شــود.
ــش  ــن نمای ــام ای ــوان ن ــف« بهعن ــاب »الّط ــتاِن انتخ - داس
چیســت؟ اصــاً معنــی دقیــق آن چیســت و ایــن کــه چــرا در 
حیــن کار،)پــس از شــروع تمرینــات( نــام نمایــش از »جاوید، 

فیهــا خالــدون« بــه »الّطــف« تغییــر کــرد؟
ــی را  ــود. بحث ــن ب ــی م ــل باطن ــام، خــاف می ــر ن ــن تغیی - ای

ــِر دانشــگاه را در کارنامــه هنــری  ــون تئات - دانشــگاه و کان
ــی؟ ــر می دان ــدی موث ــه ح ــا چ ــود ت خ

- بــرای شــخص مــن بی نهایــت مفیــد بــوده اســت. دانشــگاه 
فردوســی بــه مــن اجــازه داد کــه اولیــن کارگردانــی تئاتــرم را 
انجــام دهــم، اجــازه ای کــه هرجــا هرجــا بــه مــن داده نمی شــد 
ــم  ــاوری در مــن شــد کــه بتوان ــه یــک خودب و ایــن منجــر ب
کارهــای بعــدی ام را نیــز انجــام دهــم. ازطرفــی نیــز از آنجــا 
کــه مــن دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته فلســفه ی غــرب 
می باشــم، اشــتراکاتی بیــن جهان بینــی تئاتــر مــدرن و فلســفه ی 

ــردازم. ــه آن می پ ــه در دانشــگاه ب ــم ک ــدرن می بیبن م
- رابطــه ی مــردم و دانشــجویان و بــه طور خاص دانشــجویان 
ــا  ــی؟ آی ــه می بین ــر را چگون ــا تئات ــی ب ــگاه فردوس دانش
لزومــی دارد کســانی کــه تئاتــر نمی بیننــد، بــه تماشــای آن 

؟ بنشینند
- نمی شــود مطلــق نظــر داد. مثــل ایــن کــه بگوییــم لزومــی 
دارد مــردم بــه اســتخر یــا ســینما برونــد یــا نــه؟ امــا بهتــر 
ــاوت  ــی متف ــته های فرهنگ ــا بس ــد ب ــراد بتوانن ــت اف ــن اس ای
ــاوت  ــای متف ــا جهان بینی ه ــب آن، ب ــا در قال ــوند ت ــنا ش آش
آشــنا شــوند. هــر هنرمنــد ســعی می کنــد جهان بینــی خــود 
را در قالــب اثــر، عرضــه کنــد. در مــورد ارتبــاط دانشــجویان 
دانشــگاه فردوســی نیــز، بایــد بگویــم وابســته بــه اثــر اســت، نه 
بــه گــذر زمــان. یعنــی اگــر کار امــروز خــوب بتوانــد تبلیغــات 
ــی کار خــوب بســته  ــد و به طــور کل ــد، خــوب جــذب کن کن
ــردا  ــر کار ف ــد و اگ ــه ســمت آن می رون شــود، دانشــجویان ب
این طــور نباشــد، اســتقبال امــروز را نخواهــد داشــت.اما اگــر از 
لحــاظ اســتقبال در ثبت نــام کاس هــای کانــون تئاتــر بررســی 

کنیــم بلــه رونــد روبــه رشــدی داشــتیم.
ــر  ــی تئات ــرایط کل ــون ش ــر، پیرام ــخن آخ ــوان س - و به عن

ــده، بگــو دانشــگاه، اگــر ســخنی مان
- تئاتــر پرهزینــه اســت. صحنــه الزم داریــم کــه برای ســاخت 
آن بــه مــوادی نیازمندیــم کــه هــر یــک قیمتــی دارنــد، طــراح 
صحنــه، اجــرای صحنــه، طراحــی و چــاپ پوســتر. صلواتــی که 
ــه  ــه روی صحن ــه ب ــی ک ــر اجرای ــد! ه ــرای آدم کار نمی کنن ب
مــی رود، بــه انــدازه ی یــک همایــش، تولیــدات در راســتای آن 
ــا  ــرای یــک کار، ســه ت ــه اســت. مثــا شــما ب صــورت گرفت
پنــج مــاه تمریــن نیــاز داریــد و بعضــاً بایــد همــه ی ایــن کارها 
بــا یــک میلیــون بودجــه بســته شــود. چطــور مــا بــرای یــک 
همایــش ســاده تــا ســی میلیون و بلکــه بیشــتر هزینــه می کنیــم 
امــا نوبــت تئاتــر کــه می رســد بودجــه نداریــم؟ ایــن منطقــی 
ــی کــه  ــم فضای ــم بگوی ــوان کام آخــر می توان نیســت و به عن
ــت  ــق اس ــم، عش ــر می بین ــون تئات ــای کان ــن بچه ه ــن بی م

بــدون هیــچ چشــم داشــتی.

تهران؛ بد، خوب، زشت...                           دوست داشتم روی صحنه از شدت گریه داد بزنم!
درباره ی کتاب »تهران، سینما و مدرنیته شهری«
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ســیل  می کوشــیدند  فیلمســازان  زمانی کــه  از 
بهتــر  زندگــی  و  کار  جویــای  روســتایی  مهاجــران 
ــه  ــد و ب ــل کنن ــان تعدی ــا فیلمهای ش ــهر را ب ــه ش ب
ــرای شهرنشــینان اســت  ــه شــهر ب ــد ک ــردم بقبوالنن م
و آدم هــای صــاف و صــادق روســتا جایــی در دل 
ــه  ــا زمانی ک ــد، ت ــیاه ندارن ــک و س ــهر تاری ــن ش ای
در  عاشــقانه  داســتان  یــک  روایــت  به دنبــال 
خیس شــده  خیابــان  یــا  کتاب فروشــی  کافی شــاپ، 
بســتر  مناســب ترین  بودنــد،  شــب  در  بــرف  از 
ــه گاه  ــهری ک ــت. ش ــوده اس ــران ب ــهر ته ــت، ش روای
ــه  ــته ک ــا داش ــیاهی درفیلم ه ــد و س ــود پلی ــان نم چن
ــوغ  ــتانه بل ــر عاشــق و در آس ــی دخت ــردان تداع کارگ
ــب  ــا ش ــح ت ــک صب ــه ی ــد ک ــر می کش ــه تصوی را ب
زندگــی کــردن در تهــران بــه دور از حمایــت خانــواده 
از او آدمــی می ســازد کــه در آخــر همــان شــب 
نمــود  گاه  و  بزرگتــر شــده...  بیســت ســال  انــگار 
ــود  ــه می ش ــهر ک ــن ش ــر ای ــن تری از روی دیگ روش
در آن عاشــق شــد و طعــم عشــق و قــدم زدن و 
ــت و  ــر را چشــید... روای ــرای همدیگ ــدن ب شــعر خوان
ــینما  ــق س ــیاه از طری ــپید و س ــران س ــن ته واکاوی ای
ــه  ــش از هم ــه بی ــی ک ــه و چالش های و بررســی مدرنیت
ــت  ــی اس ــث جالب ــده مبح ــهر ش ــن ش ــر ای گریبان گی
ــاب  ــب کت ــودی« در غال ــارک محم ــم »به ــا قل ــه ب ک
ــان  ــه مخاطب ــهری« ب ــه ش ــینما و مدرنیت ــران، س »ته
ــه  ــی اش عرض ــوع اجتماع ــوص ن ــینما به خص ــق س عاش
ــه  ــر مدرنیت ــه ب ــا تکی ــودی ب ــم محم شــده اســت. خان
ایــران و  اجتماعــی  بــر روی ســینمای  تأثیــر آن  و 
ــه،  ــور مدرنیت ــور و حض ــتر ظه ــوان بس ــران به عن ته
ــران  ــی ای ــینمای اجتماع ــخ س ــده ای از تاری ــش عم بخ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــتاد م ــا هش ــل ت ــه چه را از ده
ــینمای  ــران در س ــهر ته ــای ش ــری ردپ ــد. پیگی می ده

ــه در دانشــگاه  ــار اســت ک ــن اولین ب ــم م ــد بگوی ــدا بای در ابت
ــدم و  ــری ش ــک کار تئات ــرم وارد ی ــج ت ــد از پن ــودم بع خ
ــون  ــواده ی کان ــر وارد خان ــرا زودت ــه چ ــورم ک افســوس می خ
ــه  ــر دانشــگاه فردوســی نشــدم. درجلســه ی توجیحــی ک تئات
آقــای زیدانلویــی بــرای معرفــی کار »الطــف« گذاشــته بودنــد 
تاکیــد داشــتند کــه ایــن یــک کار فیزیــکال اســت. در واقــع 
بازیگــر هیــچ دیالوگــی را بیــان نمی کنــد. مــن بــا ایــن کــه تــا 
بــه حــال کار فیزیــکال انجــام نــداده بــودم بــرای بــازی کــردن 
در ایــن نمایــش مشــتاق بــودم. چــون بــه عقیــده ی مــن هــر 
چیــزی را بایــد تجربــه کــرد و بــرای مــن ایــن یــک کار جدید 
بــود. هــر چنــد ناگفتــه نمانــد  در ذهنــم کار ســختی بــه نظــر 
ــدن  ــان ب ــد از زب ــکال بیشــتر بای ــر فیزی میامــد چــون در تئات
اســتفاده کــرد و از ایــن طریــق حــس را بــه مخاطــب منتقــل 
ســاخت. باالخــره روز تســت گرفتــن رســید و مــن در تســت 
قبــول شــدم. حــس خوبــی داشــتم کــه قــرار اســت بــا آقــای 
زیدانلویــی کار کنــم. چــون مــی دانســتم بــا وجود ذهــن خاقی 
کــه ایشــان در نوشــتن دارنــد مســلما نمایشــنامه ی خوبــی را 
نویســندگی کرده انــد و نمایــش پرمخاطبــی خواهــد بــود. بعــدا 
ــا ایشــان آشــنا شــدم متوجــه  کــه وارد کار شــدم و بیشــتر ب

ــت  ــهر« و »خش ــوب ش ــل »جن ــی مث ــران از فیلم های ای
ــه  ــک«، چنانچ ــن« و »بوتی ــبهای روش ــا »ش ــه« ت و آین
دقیــق و خــوب بررســی شــده باشــد حاصلــش می شــود 
بــرای ســینما دوســتان عاقه منــد  کتابــی جــذاب 
به جــای  می دهنــد  ترجیــح  کــه  جامعه شناســی  بــه 
روی  تکــراری  و  خســته کننده  فیلــم  یــک  تماشــای 
پــرده، ایــن کتــاب نســبتًا کم حجــم و ارزشــمند را 
ــک  ــن و تاری ــا، روش ــران را زشــت و زیب ــد و ته بخرن
ــزرگ شــدند، مــرور کننــد  ــا آن ب ــا فیلم هــای کــه ب ب
ــن و  ــزرگ و غمگی ــهر ب ــن ش ــه ی ای ــار از دریچ این ب

ــق... ــاد و عاش ــم ش ــی ه ــه گاه البت

شــدم کارگــردان توانایــی هــم هســتند چــون همــه چیــز طبــق 
برنامــه پیــش می رفــت و کار طــی 4 مــاه بــه بهتریــن شــکل 
ممکــن بســته شــد. اســم ایــن نمایشــنامه »الطــف« نام داشــت. 
در واقــع »الطــف« نــام قدیــم کربــا اســت کــه روایتــی از واقعه ی 
عاشــورا بــود. مــن در ایــن نمایش نامــه نقــش یکــی از اهــل بیــت 
امــام حســین)ع( را داشــتم. در ایــن نقــش واقعــا خــودم را جــای 
آن هــا احســاس می کــردم و درد و عذابــی را کــه آن هــا کشــیده 
بودنــد را در وجــودم حــس می کــردم. ایــن کــه چقــدر مظلومانــه 
بــه اســیری گرفتــه می شــدند و بــه شــهادت می رســیدند. ایــن 
کــه چگونــه در مقابــل چشمانشــان عزیزانشــان را بــه شــهادت 
ــم  ــین را در مقابل ــام حس ــر ام ــر بی س ــی پیک ــاندند. وقت می رس
دیــدم واقعــا ســخت بــود کــه بخواهــم خــودم را کنتــرل کنــم. 
دوســت داشــتم روی صحنــه از شــدت گریــه داد بزنــم تــا ایــن 
بغــض بشــکند و ایــن درد تســکین یابــد. صبــر زیــادی می خواهد 
جــای آن هــا بــودن. دیــدن چنیــن صحنه هایــی واقعا وحشــتناک 
اســت. دیــدن مــرگ عزیــزان بــه انــدازه ی کافــی ســخت اســت 
ــرار  ــن کــه جســد بی سرشــان در مقابلــت ق ــه ای چــه برســد ب
گیــرد. امیــدوارم خداونــد بــاز هــم مــرا الیــق بدانــد بــرای ایــن 
کــه بتوانــم بــاز هــم در یــک همچنیــن نمایشــنامه ای بــازی کنم 
و بــا امــام حســین و اهــل بیتــش همــدرد باشــم. درآخــر بگویــم 
خوشــحالم کــه در تیــم »الطــف« بــودم و از همــه ی عوامــل بــه 
خصــوص اقــای زیدانلویــی کارگــردان خوبمــان کــه واقعــا بــرای 

ایــن کار زحمــت کشــیدند تشــکر می کنــم.
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مدیــر مرکــز ایــده از برگــزاری کنســرت موســیقی ســنتی علیرضــا قربانــی در بجنــورد همزمــان بــا والدت رســول گرامــی اســام 
و امــام جعفــر صــادق)ع( خبــر داد.

طاهــر خرمــی امــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در بجنــورد اظهــار کــرد: کنســرت علیرضــا قربانــی در مرکــز خراســان 
ــزار می شــود. ــاه برگ شــمالی در 25 و 26 آذرم

وی بــا بیــان اینکــه ایــن کنســرت در محــل کمــپ خورشــید پتروشــیمی در مجاورت بوســتان باباامــان برگــزار خواهد شــد، تصریح 
کــرد: پیــش  از ایــن هــم قربانــی کنســرت موســیقی ســنتی برگــزار کــرده بــود کــه بــا اســتقبال خــوب مــردم اســتان مواجــه شــده 

بــود. 26 آذرمــاه ســالروز والدت رســول گرامــی اســام حضــرت محمــد)ص( و حضــرت امــام جعفــر صادق)ع( اســت.

فلسفه برای فلسفه
برو! هم چنان می رو، به پایانش مرس...

ــی  ــور ذات ــه ط ــان ب ــه ی آدمی ــاد هم ــفی در نه ــی فلس اساس
وجــود دارد، امــا حقیقــت ایــن  اســت کــه گاه چنــان در صــدق 
ــگ و  ــی لحظــه ای درن ــه حت ــم ک ــان داری ــان اطمین زندگانی م
ــم. در تمــام زندگــی و از ســر  ــز نمی دانی تفکــر را برخــود جای
غفلــت، وهــم را بــه جــای حقیقیــت و لفــظ را بــه جــای معنــی 
ــتِن  ــه از خویش ــته ایم ک ــان گش ــدر اسیرش ــانده ایم و آنق نش

ــوده ایــم. خویــش غافــل ب
امــا بیاییــم بــرای یک بــار، رو  در روی خــود،  آیینه وار بایســتیم. 
چشــم را در برابــر چشــم محکــوم کنیــم! و از خود »بپرســیم«...

واقعاً چه هستیم؟ مقصد اندیشه هایمان کجاست؟
در طلب کدام معنا برای زندگی خود بوده ایم؟ 

ــه  ــن را ب ــایش ت ــده مان، فرس ــدام گمش ــت و جوی ک در جس
ــم؟  ــان خریده ای ج

اگــر هســتی مــادی خــود را بــا خــور و خــواب تحقــق 
ــه  ــی ب ــه حقیقت ــود را در چ ــوی  خ ــتی معن ــیده ایم، هس بخش

رســانده ایم؟  ظهــور 
تجلی بخش کدام صفات الهی و انسانی مان بوده ایم؟ 

ــه  ــناخت چ ــه ش ــروف ب ــان را مص ــی و ذهنی م ــوان روح ت
حقایقــی کرده ایــم؟ 

در صحنــه ی پیوســته مانــای هســتی چــه فرجامــی بــرای خود 
ــیده ایم؟  اندیش

ــه آن  ــه خــود را ب ــر و متحــرک ک ــان متغی ــن جه ــا در ای آی
ــم؟ ــوت بوده ای ــکون و ثب ــی س ــپرده ایم، در پ س

و هــزاران پرسشــی کــه بایــد باشــد تــا بــودن خــود را معنایــی 
ــن  ــخ ای ــن پاس ــرای یافت ــه ب ــت ک ــت این اس ــیم. واقعی ببخش
ســواالت بایــد بــه خودمــان بازگردیــم. وگرنــه ایــن ســواالت و 
ســواالتی چنیــن، اگــر فرصتــی بــرای بازگشــتن بــه خــود پیــدا 
کنیــم، گریبــان مــان را ســخت خواهــد گرفــت و مــا را یک دم 

آســوده  خاطــر نخواهــد گذاشــت. 
ــده باشــیم  ــا نخوان ــده باشــیم ی اعــم از ایــن کــه فلســفه خوان
ممکــن اســت روزی بــا ایــن ســواالت مواجــه شــویم؛ کــه اگــر  

یکــی از نوســان ها فرکانســی بــا طیفــی باالتــر از حــد شــنوایی 
ــا ورود دســت  ــر ب ــان دیگ ــای نوس ــان دارد و فرکانس ه انس

بــه میــدان مغناطیســی قابــل تغییــر می باشــند.
ضرباهنــگ فرکانــس کــه تفــاوت میــان فرکانس هــای 
دو نوســان ســاز اســت، همــان ملــودی مــورد نظــر 
ــدان  ــک می ــود، ی ــن روشــن می ش ــه ترمی ــی ک اســت. زمان
ــه  ــی ک ــرد و زمان ــرا می گی ــاز را ف ــراف س ــی اط مغناطیس
دســت نوازنــده بــه ایــن میــدان وارد می شــود، تغییراتــی در 

هیــچ گاه بــا ایــن ســواالت مواجــه نشــویم و یــا بــا بــی توجهــی 
از کنــار آن هــا بگذریــم و بــرای یافتــن پاســخ عــزم حرکــت 
نکنیــم، بــی تعــارف بگویــم، چــه تفاوتــی بــا ســایر موجــودات 
ــًا  ــن پرســش هــا مــا صرف ــدون ای ــم خواهیــم داشــت؟ ب عال
زندگــی مــی کنیــم، امــا نمــی دانیــم بــرای چــه! وجــه تمایــز 
مــا انســان هــا در فهــم ماســت، در تفکــر و تعمــق ما دربــاره ی 
اساســی تریــن مســائل وجــودی اســت. تفاوتــی نمــی کنــد کــه 
در چــه جایگاهــی از لحــاظ تحصیلــی، اجتماعــی و یــا شــغلی 
هســتیم. در هــر موقعیــت و جایگاهــی کــه باشــیم، بایــد و باید 
روحیــه ی فلســفه ورزی را در خــود بیــدار کنیــم. از آن روی 
کــه هســتی مــا در آگاهــی مــان معنــا پیــدا مــی کنــد و آگاهی 
مــا نیــز در هســتی مــان پدیــدار مــی شــود. اگــر نیــک بنگریم 
ــای  ــه ه ــر و دغدغ ــه ی ظواه ــه ورای هم ــد ک ــم دی خواهی
روزمــره مــان، همــه ی مــا گمشــده ای داریــم کــه بــه نظــر 
مــی رســد تنهــا راه یافتنــش در »آگاهــی مــا از هســتی خــود« 

باشــد. مســئله ای کــه پایــه و بنیــان هــر فلســفه ای اســت.
مقصــود آن اســت کــه عمیقــاً در ریشــه هــای وجــودی خــود 
ــه در وجــود  ــن خــود را ک ــای بنیادی بیندیشــیم و پرســش ه
مــا همچــون آتشــی زیــر خاکســتر اســت، شــعله ور ســازیم و 
از طلــب آن هــا پــی معنایــی بــرای بــودن خــود در عرصــه ی 
بیکرانــه ی هســتی باشــیم؛ بدانیــم بــرای چه هســتیم. ایــن کار 
هیــچ مربــوط بــه ایــن نیســت کــه تحصیات فلســفی داشــته 
باشــیم یــا نداشــته باشــیم، بلکــه مربــوط بــه ایــن اســت کــه 
تــا چــه حــد مشــتاق تعمــق و تفکــر در »هســتی بــی کــران« 
هســتیم و بــرای ایــن اشــتیاق چــه انــدازه اصالت قائلیــم. همین 
اشــتیاق باعــث خواهــد شــد کــه بــرای یافتــن ســواالت خــود 

بــه مطالعــات فلســفی مشــغول شــویم.
امــا گاه گفتــه مــی شــود فلســفه پایانــی نــدارد، مقصــد و هدف 
مشــخصی نــدارد و شــخص در فلســفه حیــران و ســرگردان به 
دنبــال چیــزی اســت کــه هیــچ گاه بــدان نخواهــد رســید، لــذا 
پــای نهــادن در طریــق فلســفه، جــز بیهودگی عمل و فرســایش 

فرکانــس و حجــم صــدا ایجــاد می شــود. آنتــن حلقــه ای در 
ســمت چــپ، کنترل کننــده بلنــدی و فرکانــس صــدا و آنتــن 
ــی  ــت، زمان ــدار آن اس ــم و مق ــده حج ــودی کنترل کنن عم
ــت  ــودی حرک ــن عم ــمت آنت ــه س ــده ب ــت نوازن ــه دس ک
ــت  ــردن دس ــود و نزدیک ک ــر می ش ــدا بلندت ــد، ص می کن
ــر از آن شــنیده  ــوای مایم ت ــا ن ــی ب ــه آنتــن افقــی، صدای ب
ــا  ــد ام ــد می کن ــه آســانی صــدا تولی ــن ســاز ب می شــود. ای
ــی  ــت و از آنجای ــکل اس ــدازه مش ــان ان ــن آن به هم نواخت

امیر صمصامی
 کارشناسی ارشد فلسفه غرب 95

نگار سنگتراش
کارشناسی شیمی کاربردی 93

فلســفه! هنگامــی که بــه ایــن واژه برمــی خوریــم چه تصــوری در 
ذهــن مــان نقــش مــی بنــدد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه آدمیــان 
در مواجهــه بــا هیــچ دانشــی آن چنــان دچــار اختــاف در تصــور 
نشــده انــد کــه هنــگام مواجهــه بــا فلســفه. چیســت ایــن دریای 

بــی پایــان اندیشــه ی بشــری؟
گاه فلســفه را مشــتی الفــاظ مغلــق و بــی معنی پنداشــته انــد و گاه 
آن را پرمعناتریــن گفتــار بشــر دانســته انــد. گاه فلســفه را حاصل 
ــات  ــال و انتزاعی ــم خی ــِن افســار گســیخته در عال پرســه ی ذه
صــرف خوانــده اند و گاه آن را ســیر تکاملی اندیشــه ی انســانی، از 
محســوس تــا معقــول قلمــداد کرده انــد. از اصحاب علــوم تجربی 
)کــه البتــه دستاورهایشــان بــرای بشــر در دنیــای حاضر شــگفت 
انگیــز اســت!(، برخــی بــر فلســفه و فیلســوفان تاختــه انــد و آنان 
را بــه بــی ثمــری و بــی انتهایــی افــکار و آراء شــان محکــوم کــرده 
انــد و برخــی هــم متواضعانه بر ســاحت فلســفه پــای گذاشــته  و 

نظریــات علمــی شــان را غنــای فلســفی نیــز بخشــیده اند.
اگــر از وجهــی دگــر بــه مســئله نظــر کنیــم، اختــاف و حتــی 
تضــاد را در آراء خــود فیلســوفان نیــز بســیار خواهیــم یافت. چند 
دســتگی بین فاســفه خــود گواهی بــر این مدعاســت. گروهــی را 
عقــل گــرا خوانــده انــد و گروهــی را تجربه گــرا، گروهــی را جزمی 
خوانــده انــد و گروهــی را نّقاد. گروهی از فاســفه را فیلســوفان قاره 
ای نامیــده انــد و گروهــی را فیلســوفان تحلیلــی. برخی از فاســفه 
راه مــاده بــاوری را پیــش گرفتنــد و برخــی ایده بــاوری. حتــی گاه، 
برخــی فاســفه بــر برخــی دیگــر طغیــان کــرده انــد و بخشــی از 
نظریــات یــا کل نظــام فلســفی آن هــا را یکســره انــکار کــرده اند.

ــی اســت بیــن فلســفه و  چــرا چنیــن اســت؟ چــرا؟ چــه تفاوت
ســایر دانــش هــای بشــری کــه چنیــن حجمــی از آراء و نظریات 
متفــاوت و متقابــل را پیرامــون خــود پدیــد آورده اســت؟ ســعی 
نگارنــده بــر ایــن اســت کــه در ایــن شــماره چیســتی فلســفه را از 
منظــر درونــی بــرای شــخص انســان نمایــان کنــد و اگــر فرصتی 
دســت دهــد، در شــماره هــای بعــد فلســفه را از نظــرگاه اجتماعی 

مــورد بررســی قــرار دهــد.
مســئله ای کــه بســیار اهمیــت دارد ایــن اســت کــه بــه فلســفه 
نبایــد چــون ســایر دانش ها نگریســته شــود کــه اگر چنین شــود، 
بــه ناچــار بــه همیــن نتایــج ضــد و نقیــض در داوری دچــار مــی 
شــویم و فلســفه را دریایــی از پراکندگــی هــا و اختافــات خواهیم 
مــی یابیــم. فلســفه همانند ســایر علــوم چــون فیزیک و شــیمی و 
پزشــکی و... نیســت. فلســفه، فلســفه اســت! ارســطو در متافیزیک 
مــی نویســد: »در فلســفه بــر خــاف دانــش هــای دیگــر هیــچ 
ســودی جــز دانایــی در کار نیســت و حکمــت و فلســفه در واقــع 
بــرای حکمــت و فلســفه اســت، نــه بــرای فراهــم کــردن اثــر و 
نتیجــه ای دیگــر. در واقــع آزاد اســت و چون انســان هــای موجود 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی را ب ــر دانش ــاً ه ــد و طبع ــص ان ناق
ــه معنــای واقعــی  مقصــودی دنبــال مــی کننــد، نمــی تواننــد ب
کلمــه دنبــال معرفتــی بروند کــه جز حصــول معرفــت محصولی 
نداشــته باشــد«. لــذا نمــی شــود از نظرگاهــی کــه ســایر علــوم را 

مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم، فلســفه را هــم ارزیابــی کنیــم.
فلســفه، و در واقــع فلســفه ورزی، بــا پرســش آغــاز مــی شــود؛ 
ــک  ــرای ی ــی کــه ممکــن اســت ب ــن پرســش های اساســی تری
ــای  ــم؟ پرســش ه ــی دانی ــه م ــاً چ انســان مطــرح شــود. واقع

ســازها بســیار متنوع انــد. بعضی هــا را بایــد در آغــوش 
ــی  ــر بعض ــید و ب ــس بخش ــد نف ــا بای ــه بعضی ه ــت، ب گرف
ــی  ــس و حال ــا ح ــدام ب ــید؛ هرک ــوازش کش ــت ن ــد دس بای
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــازی ک ــن«، س ــا »ترمی ــرد. و ام منحصربه ف

ــت زد! دس
در اولیــن برخــورد می تــوان آن را ســازی خیالــی تلقــی کــرد و 
یــا بــه تعبیــری دیگر نواختــن آن را نوعــی جادوگری دانســت؛ 
ــه دســتان یــک  ــر اســاس پدیده هــای فیزیکــی و ب ترمیــن ب
ــاخته شــد و ســپس  ــن«، س ــون ترمی ــدان روســی، »لئ فیزیک
بــه همیــن نــام معــروف شــد؛ گفتــه می شــود کــه اینشــتین 

عاقــه زیــادی بــه مســائل تکنیکــی ایــن ســاز داشــت.
یــک کابینــت چوبــی بــا یــک آنتــن بلنــد عمــودی در ســمت 
راســت و یــک آنتــن افقــی )حلقــه ای( در ســمت چــپ اجزای 
ــدان  ــک می ــاز ی ــن س ــراف ای ــتند؛ در اط ــن هس ــک ترمی ی
الکترومغناطیســی ایجــاد می شــود کــه دســتان و کل بــدن بــر 

ــذارد. ــر می گ روی آن تأثی
همانطورکــه گفتــه شــد ایــن ســاز بــدون لمــس شــدن نواخته 
می شــود، به همیــن دلیــل ســازی منحصربه فــرد اســت. ایــن 
ســاز دو نــوع نوســان دارد کــه بــا هــم بــه ارتعــاش درآمــده 

و صــدا را ایجــاد می کننــد.

ذهــن وصــف دیگــری نــدارد. امــا در جــواب بایــد گفــت کــه 
آیــا بــی پایانــی فلســفه دلیلــی بــر بیهودگــی آن اســت؟  ایــن 
ســخن درســت اســت کــه در فلســفه کســی ادعــای تمامیــت 
اندیشــه و بــه پایــان رســاندن پرســش هایــش نــدارد، امــا آیــا 
ایــن، وصفــی ناخــوش آیند بــرای فلســفه اســت؟ ماجــرا کامًا 

ــت. برعکس اس
فلســفه هــم چــون راه بــی انتهایــی اســت کــه هرچــه بیــش تــر 
در آن ســیر کنیــم بــر وســعتش افــزوده مــی شــود. جــاده ای را 
در نظــر آوریــد کــه ابتدایــش بســیار باریــک اســت ولــی هرچــه 
پیــش مــی رود عریــض تــر مــی گــردد. فلســفه نیز چنین اســت؛ 
زمانــی کــه شــخص پــای در ایــن راه مــی نهــد، نمــی توانــد پایانی 
بــرای آن متصــور باشــد و هرچــه بیشــتر طــی طریــق مــی کنــد، 
بــر وســعتش نادانســته هایــش بیــش تــر آگاه شــده و چنــان می 
شــود کــه از ســر حیــرت فریــاد برمــی آورد: »مــی دانــم که هیچ 
نمــی دانــم!« البتــه ایــن ســخنان بدیــن معنا نیســت کــه ایــن راه 
راهــی پــوچ و واهــی باشــد کــه بنــای آن بر نرســیدن اســت. بلکه 
فیلســوف قطعــاً بــه چیزهایــی می رســد امــا قناعــت نمــی ورزد. 
قناعت در فلســفه، مرگ فلســفه اســت! فیلســوف متعاطی حقایق 
ــا را تحــت ادراک خــود مــی آورد،  بســیاری مــی شــود و آن ه
امــا متوقــف نمــی شــود. مــی رســد، و عبــور مــی کنــد؛ دوبــاره 
مــی رســد، و بــاز عبــور مــی کنــد... »بــرو، هــم چنــان مــی رو! بــه 
پایانــش مــرس...« ایــن روحیــه ی توقــف ناپذیــری کــه ناشــی از 
بــی کرانگی هســتی انســان و پرســش های اوســت، ویژگــی اصلی 
فیلســوف اســت. پــس در ایــن کــه بنــای فلســفه را بــر نرســیدن 
ــاوت بســیاری اســت.  ــر رســیدن و گذشــتن، تف ــا ب ــم ی بگذاری
فلســفه تنهــا بــرای فلســفه اســت و مــا نیــز اگــر در پــی یافتــن 
هویتــی بــرای خــود و بــه قــول هیدگــر برای هســتی پرتاب شــده 
در آن هســتیم، چــاره ای جــز مطــرح ســاختن چراهــای بنیــادی 
خــود نداریــم؛ چراهایــی کــه پاســخ آن هــا را جــز در پــای نهــادن 
در طریــق فلســفه نخواهیــم یافــت. حقیقــت ایــن اســت کــه باید 

بخواهیــم کــه بــه خودمــان بــاز گردیــم.

ــود  ــده وج ــاز و نوازن ــن س ــی بی ــاس فیزیک ــچ تم ــه هی ک
نــدارد، نواختــن ترمیــن بــه مهــارت بــاال و گــوش حســاس 
بــه موســیقی عالــی نیــاز دارد. صــدای ترمیــن، ماننــد یــک 
اپــرای بســیار دلنشــین اســت. میکلــوش ُرژا بــرای ســاخت 
موســیقی متــن فیلــم )طلســم شــده( بــه کارگردانــی آلفــرد 
ــاموئل  ــام »س ــه ن ــن ب ــده ترمی ــک نوازن ــکاک، از ی هیچ
ــوای  ــا ن ــا رعــب و وحشــت را ب ــرده ت هافمــن« اســتفاده ک
ایــن ســاز بــه فیلــم ببخشــد. درمثالــی دیگــر، می تــوان بــه 
نواختــن ترمیــن در گــروه »لدزپلیــن« توســط »جیمــی پیــج« 
ــن و  ــور« از اولی ــت »کارا راکم ــوان گف ــرد. می ت ــاره ک اش
ــای  ــت. از آهنگ ه ــاز اس ــن س ــدگان ای ــهورترین نوازن مش
ــه قطعــه )آبــی خاکســتری( از داریــوش  ــوان ب ــی، می ت ایران
آذر اشــاره کــرد، کــه در ایــن آهنــگ از ترمیــن بــه عنــوان 

ــودی اســتفاده شــده اســت. ــی مل هدایتگــر اصل
ــود. اولیــن ســاز  ــب ب ــر از اولین هــای جال ترمیــن، ســازی پ
تمــام الکترونیــک کــه بــرای تولیــد صــدا بــه هیــچ مکانیســم 
ــه  ــه ب ــی ک ــاز الکترونیک ــن س ــاز نداشــت. اولی ــی نی مکانیک
ــرای  ــا ب ــه از فض ــازی ک ــن س ــید. اولی ــاری رس ــد تج تولی
کنتــرل خــود اســتفاده کــرد و دســته بندی جدیــدی بــا نــام 
ــزود و  ــیقی اف ــگ موس ــه فرهن ــت-محور را ب ــازهای ژس س
ــد  ــده نباش ــناخته ش ــان ش ــاید همچن ــر... ش ــای دیگ اولین ه
ــص  ــای رق ــه آن و تماش ــدای اپراگون ــه ص ــنیدن ب ــا ش ام
دســتان نوازنــده کــه بــا جــادوی خــود چنیــن ملــودی ای را 

ــت. ــف نیس ــی از لط ــد، خال ــاد می کن ایج

کافه تریا



دانلد ترامپ، مرد سال »تایم« شد!

نیمه اول آذر 995

دانلــد ترامــپ، رییــس جمهــور آتــی آمریــکا، بــه عنــوان چهــره شــاخص ســال 2016 مجلــه تایم انتخاب شــده اســت. ایــن دهمین 
بــاری اســت کــه عکس دانلــد ترامــپ بــه روی کاور مجلــه تایم مــی رود.

دیگــر افــرادی کــه بــرای دربافــت عنــوان چهــره ســال تایــم نامــزد بودنــد، عبارتنــد از: نایجــل فــاراژ، هیــاری کلینتــون، رجــب 
طیــب اردوغــان، مــارک زوکربــرگ، شــهروندان ناحیــه فیلینــت میشــیگان، نارندا مــودی، ســیمونه بیلــس، والدیمیر پوتین، بیانســه 

و دانشــمندانی کــه توانســتند DNA را دســتکاری کننــد.
نکتــه جالــب ایــن جاســت کــه روی جلــد تایــم از عبــارت ایــاالت منفصلــه آمریــکا بــه جای ایــاالت متحــده آمریکا اســتفاده شــده 
اســت. شــاید اشــاره بــه دو قطبــی ســنگینی اســت کــه هنــگام انتخابــات ایــن دوره ریاســت جمهــوری آمریــکا، شــکل گرفــت، و به 

پیــروزی دانلــد ترامــپ منجر شــد. کافه تریا
موسیقی؛ هنر یا بازیچه؟بن هور؛ از اوج تا افول

امیررضا کرامتی
کارشناسی حسابداری 93

مهدی میالنی راد
کارشناسی اقتصاد نظری 93

»بــن هــور« نام یــک رمان نوشــته »لــو واالس« نویســنده آمریکایی 
اســت کــه در ســال 1880 میــادی بــه رشــته تحریــر در آمــد. 
داســتان کتــاب پیرامــون شــخصیتی بــه نــام »جــودا بــن هــور« 
می باشــد کــه شــاهزاده ای یهــودی اســت کــه تصادفــاً بــه جــرم 
ســوءقصد بــه جــان فرســتاده ســزار، توســط رومی هــا دســتگیر و 
بــه بردگــی گرفتــه می شــود و حتــی اعضــای خانــواده اش هــم بــه 
سرنوشــتی مشــابه گرفتــار می شــوند. امــا او تســلیم نمی شــود و...

ــادی از  ــینمایی زی ــینمایی و غیرس ــای س ــال اقتباس ه ــه ح ــا ب ت
ایــن کتــاب مشــهور صــورت گرفتــه اســت کــه مشــهورترین و 
مهم تریــن آن فیلمی اســت محصول ســال 1959 آمریکا و ســاخته 
»ویلیــام وایلــر« و بــا بــازی »چارلتــون هســتون« در نقــش بــن هور. 
و جدیدتریــن ایــن اقتباس هــا هــم از آن فیلــم بــن هــور محصــول 
2016 می باشــد کــه بــه تازگــی هــم نســخه بــا کیفیــت آن روانه 
بــازار آنایــن شــده اســت. ایــن دو اقتبــاس بــه فاصلــه بیــش از 

ــد  ــم رخ داده ان ــال از ه 50 س
امــا تفــاوت کیفــی آنها بیــش از 
اینهــا اســت و اثباتــی بــر برتری 
ــار کاســیک در  همیشــگی آث
ــال  ــخه س ــت. نس ــینما اس س
بی شــک  بن هــور   1959
یکــی از باشــکوه ترین فیلم هــای 
ــه در  ــت ک ــینما اس ــخ س تاری
کنــار دو فیلــم دیگــر )تایتانیک 
ــت  ــا؛ بازگش ــاب حلقه ه و ارب
ــزه  ــردن 11 جای ــا ب ــاه( ب پادش
ــت.  ــم اس ــوردار ه ــکار، رک اس
اثــری حماســی و نفس گیــر 
ــکانس هایش  ــام س ــه در تم ک
می تــوان هنرمنــدی ســازندگان 
را دریافــت. در آن ســال ها و 
بــا امکانــات ناچیــز فیلم ســازی، 

ســاخت چنیــن اثــر باشــکوه و بــا ظرافتــی جــای تحســین زیــادی 
ــد و تمــام شــهر  ــم دو ســال به طــول انجامی ــن فیل ــه ای دارد. تهی
ــد  ــازی ش ــرداری بازس ــکان فیلمب ــوان م ــم به عن ــلیم« ه »اورش
و نتیجــه کار به حــدی خــوب بــود کــه گفته شــده وقتــی 
ــد از تعجــب و  ــرداری آمدهان ــه محــل فیلمب ــانی ب باستان شناس
تحســین انگشــت بــه دهــان مانده انــد. میــدان ارابه رانــی کــه در 
فیلــم می بینیــم به طــور کامــل ســاخته شــد و از هیچ گونــه شــگرد 
کامپیوتری اســتفاده نشــده اســت. کارگردانی اثر بی شــک شــاهکار 
و حســاب شــده اســت. کلوزآپ هــای متعــدد و به جــا کــه باعــث 
ــد و  ــرار بگیرن ــم در حاشــیه ق ــا ه ــی دیالوگ ه شــده اســت حت
تمــام حســی کــه قــرار اســت منتقــل شــود را در چهــره بازیگــران 
می تــوان دیــد. »هســتون« قــدرت بازیگــری خــود را در ایــن فیلــم 
بــه رخ می کشــد و حــرکات صــورت و بــدن او گویــای باالتریــن 
ــچ  ــا می باشــد و جــای هی ــوع فیلم ه ــن ن ســطح بازیگــری در ای

ــن  ــهر مشــهد ای ــان ش ــی متولی ــمت برخ ــش از س ــدی پی چن
موضــوع طــرح شــد کــه درحــال حاضــر مســأله ی کنســرت، 
مســأله ی جوانــان مــا نیســت. مطالبــه ای کــه از ســمت شــمار 
زیــادی از مــردم در ایــن خصــوص وجــود دارد، نــه بــه خاطــر 
اولویــت ایــن مســأله نســبت بــه مســأله ی اشــتغال و مســکن و 
دیگــر دغدغه هــای اصلی، بلکــه به دلیــل غیرمنطقــی و فراقانونی 
بــودن آن اســت. بــه تجربــه ثابــت شــده کــه نگاه ها به موســیقی 
و برخوردهــا بــا آن اغلــب برآمــده از ســلیقه شــخصی افــراد بوده 
و نــه قانونــی معیــن. از مســائلی نظیرعدم نمایش ســاز در رســانه 
ــال های  ــوان در س ــی بان ــری از نوازندگ ــا جلوگی ــه ت ــی گرفت مل
اخیــر هیــچ یــک مبنــای صحیحــی نــدارد. بــا نگاهــی گــذرا بــه 
ایــن شــرایط می تــوان دریافــت کــه ایــن رونــد بــه ممانعــت از 
برگــزاری کنســرت در مشــهد ختــم نخواهــد شــد و درصــورت 
ــی  ــه ی فرهنگ ــتری را در زمین ــای بیش ــی، محدودیت ه بی تفاوت

از  بــود.  خواهیــم  شــاهد 
اساســی ترین مشــکاتی که در 
ایــن زمینــه وجــود دارد حضور 
در  غیرمتخصــص  افــرادی 
ــع  ــری راج ــطوح تصمیم گی س
ــگ  ــش از فرهن ــن بخ ــه ای ب
هســت کــه تجربــه و تخصص 
ــای  ــد. نمونه ه ــژه ای می طلب وی
زیــادی از ایــن دیدگاه هــا و 
ــی را در  ــرات غیرکارشناس نظ
ــات  ــا و تصمیم موضع گیری ه
ــًا  ــه بعض ــاهدیم ک ــراد ش اف
دیــده شــده حتــی بــه صــرف 
ــون، راجــع  ــک تریب داشــتن ی
بــه هنــر و باالخــص موســیقی 
ــه  ــد. چ ــع می کنن ــون وض قان
ــگاه  ــه در دانش ــانه و چ در رس

ــر و  ــن هن ــه ای ــدرت شــاهد گفتگــوی کارشناســی راجــع ب به ن
تصمیمــات پیرامون آن هســتیم. در یکی از معــدود موارد گفتگوی 
رودررو و کارشناســی، در برنامــه ای از صداوســیما موضــوع لغــو 
کنســرت ها در مشــهد بــه بحــث گذاشــته شــد. در ایــن میزگرد 
حمیدرضــا نوربخــش مدیرعامل خانه موســیقی، مســعود کوثری 
پژوهشــگر حــوزه موســیقی و فرهنــگ ومــدرس دانشــگاه، احمــد 
ــی  الهی خراســانی  ــوح اندیشــه و عل رهــدار رییــس مؤسســه فت
پژوهشــگر فقــه در بــاب لغــو کنســرت ها بــه مناظره بــا یکدیگر 
پرداختنــد. گــروه مخالــف بــا ایــن اســتدالل کــه در کنســرت ها 
ــزاری کنســرت در  ــا برگ ــی وجــود دارد ب ــای اخاق ناهنجاری ه
مشــهد مخالــف بودنــد. افــراد مخالــف بــا تصمیمات خودســرانه 
و فراتــر از قانــون در لغــو کنســرت ها، پاســخ خــود را این گونــه 
ــض آن،  ــون و نق ــر از قان ــات فرات ــه اقدام ــد ک ــرح کردن ط
بی احترامــی بــه قانــون و وضع کننــدگان آن اســت. کمــا اینکــه 

ــذارد. ــی نمی گ ــدی را باق نق
یکــی دیگــر از عجایــب ایــن فیلــم کــه در موفقیــت آن نقشــی 
ــط  ــه توس ــت ک ــز آن اس ــیقی حیرت انگی ــت موس ــزا داش به س
»میکلــوش روژا« آهنگســاز مجارســتانی  آفریــده شــده اســت. روژا 
بــرای هرکــدام از شــخصیت های فیلــم تمی مجزا ســاخته اســت و 
بی شــک بــا شــنیدن آن حــاالت و رفتــار کاراکترهــا بیــش از پیش 
بــرای بیننــده نمایــان می شــود. موســیقی ایــن فیلــم بیــش از هــر 
فیلــم دیگــری به  صــورت مجموعــه بارهــا توســط ارکســترهای 

بــزرگ جهــان اجــرا شــده اســت.
بــن هــور محصــول 1959 بی شــک عظیم تریــن فیلــم زمــان خود 
ــا گذشــت ســال ها همچنــان تأثیرگــذاری و ابهــت  اســت کــه ب
خــودرا دارا اســت و جــزو بهترین آثار کاســیک به شــمار مــی رود.

 و امــا آخریــن نســخه بــن هــور محصــول 2016 بــه کارگردانــی 
ــازی »جــک هیوســتون« در نقــش  ــا ب »تیمــور بکمامبتــوف« و ب

ــورگان فریمــن«. ــای نقــش »م ــن طــور ایف بن هــور و همی
 حضــور »نازنیــن بنیــادی« بازیگــر ایرانــی در نقش همســر بن هور 
هــم از نــکات جالــب ایــن فیلــم اســت. جدیدتریــن بن هــور اثــری 
اســت کــه در بهتریــن حالــت 
می تــوان آن را فقــط قابــل 
تحمل دانســت و هیچ شــباهت 
فرمــی بــا نســخه قدیمــی خود 
نــدارد. فیلم سراســر ایراد اســت 
اما شــاید بزرگترین مشــکل آن 
ایــن اســت کــه فیلمســاز بیش 
از حــد بــرای یــک پایــان خوب 
تــاش می کنــد، ایــن تــاش را 
حتــی در ســکانس های ابتدایــی 
هــم می تــوان دیــد. همیــن 
موضــوع تأثیرگــذاری و برقراری 
ارتبــاط بــا بیننــده را بــه حداقل 
ــاهد  ــت ش ــاند و درنهای می رس
ــی از  ــه ته ــتیم ک ــری هس اث
هرگونــه ارزش و بــاوری اســت 
که قــرار اســت فیلــم بــرای آن 
تــاش کنــد زیــرا کــه هیــچ حــس و تاشــی را بــرای رســیدن 
بــه ایــن مقصــود مشــاهده نمی کنیــم. بــی شــک ایــن فیلــم نماد 
یــک شکســت بــزرگ در زمینــه بازســازی یــک اثــر کاســیک 
ــاب  ــه کت ــد ب ــانه ای از تعه ــه نش ــی هیچ گون ــد و حت می باش
اقتبــاس شــده هــم در آن بــه چشــم نمی خــورد تــا شــاید بــا 
ــر،  ــخه قدیمی ت ــا نس ــه ها ب ــه مقایس ــود از هجم ــردن خ جداک

بتوانــد شانســی داشــته باشــد. 
ــری  ــه برت ــیک همیش ــینمای کاس ــت س ــد گف ــان بای در پای
ــن هــور اثباتــی اســت  ــوده و فیلــم ب و جذابیــت خــود را دارا ب
قاطــع بــر ایــن ادعــا. در ســینما جلوه هــای ویــژه و تصاویــر پــر 
زرق و بــرق رابطــه معکوســی بــا احساســات و تأثیرگــذاری دارد 
و هرچــه بیشــتر تــاش شــود کــه بیننــده بــه ایــن شــکل تحت 
تأثیــر قــرار گیــرد نتیجــه کار )کــه در طــول تاریــخ قضــاوت 

ــاوت اســت. ــا متف می شــود( قطع

ــد از  ــون اســت، بای اگــر فرضــاً برگــزاری کنســرت خــاف قان
طریــق معمــول و قانونــی در مجلــس به تصویب برســد و ســپس 
بــرای اجــرا ابــاغ شــود، و هیچ کــس ولــو امــام جمعه شــهر، حقی 
بــرای ایجــاد قانــون در منطقــه ای از کشــور نــدارد. درادامــه ایــن 
نکتــه مطــرح شــد کــه قریــب بــه اتفــاق کنســرت های لغوشــده 
در خراســان رضــوی، اجراهــای اســاتید بــزرگ موســیقی ســنتی 
ایــران بــوده کــه نه تنهــا هیــچ هیجــان کاذبــی در آن وجود نــدارد 
بلکــه یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای خلــوت، آرامــش و تفکر 
اســت و اتفاقــاً برنامه هــای تقلیــد صــدا و جنــگ خنــده کــه فقط 
ــد.  ــد به راحتــی مجــوز می گیرن و فقــط جنبــه ی ســرگرمی دارن
ایــن نــکات بــا ســکوت گــروه مقابــل و طــرح پرســش دیگــری 
همــراه شــد و تنهــا دو فــرض را در اذهــان ایجــاد کــرد: یک اینکه 
ایــن افــراد و گروه هــا ابــداً آشــنایی بــا موســیقی ها و وجــه تمایــز 
ســبک های آن ندارنــد کــه ایــن خــود از مصادیــق عــدم آشــنایی 
و علــم کافــی تصمیم گیــران حــوزه موســیقی اســت کــه جــای 
تأســف دارد و دوم اینکــه ایــن مخالفت هــا بــا موســیقی اصیــل، 
مغرضانــه اســت. در کشــوری کــه رســانه های آن محــل پخــش 
موســیقی هایی اســت کــه یــک 
شــبه تولید شــده اند و موســیقی 
ــرزمین  ــن س ــاتید ای ــی اس غن
و  بی شــائبه  زحمــات  کــه 
ــن  ــظ ای ــرای حف ــی را ب مداوم
موســیقی کشــیده اند مــورد 
می گیــرد  قــرار  بی مهــری 
نبایــد از مردمانــش توقعــی 
ــد: از  ــطو می گوی ــت. ارس داش
موســیقی می تــوان در بســیاری 
از شــئون زندگــی، تربیــت، 
ســرگرمی، درمان، خوشــگذرانی 
و تعدیــل احساســات و عواطف 
اســتفاده کــرد؛ منتهــی تصریــح 
می کنــد کــه گرچــه پرکــردن 
اوقــات فراغــت، امــری الزم 
اســت، لیکــن بایــد بــا نوعــی از 
موســیقی مفیــد و تعالــی بخــش پــر شــود. نســلی کــه به جــای 
موســیقی غنــی و اصیــل، آمــاج موســیقی های صرفــاً »ســرگرم 
کننــده« و ســطحی از صداوســیما بــوده نســلی را می ســازد کــه 
کــه هیــچ دغدغــه ی جدی نــدارد. نســلی کــه در دانشگاهشــان 
ــای  ــا حضــور کمدین ه ــی جشــنی ب ــاد مذهب ــگام اعی ــه هن ب
دســت چنــدم و برنامه هــای کــم ارزش برگــزار می شــود امــا 
از شــنیدن نــوای ســاز بــزرگان ایــن ســرزمین محــروم اســت. 
ــروف  ــاری مع ــه ق ــگام مطــرح شــدن قضی ــه به هن نســلی ک
ــوع  ــای موض ــب و زوای ــه جوان ــیدن ب ــای اندیش ــرآن، به ج ق
و مطالبه گــری و طــرح پرســش، ایــن موضــوع را صرفــًا 
ــماره های  ــد. در ش ــرار می ده ــزل ق ــوخی و ه ــتمایه ش دس
بعــد بــه بررســی دیگــر زوایــای موســیقی خواهیــم پرداخــت و 
خواهیــم دیــد برخــاف برخــی ادعاهــا، ایــن هنــر، کارکردهای 

ــیاری دارد. ــی و ... بس ــی، درمان اجتماع

به زودی
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

»مــا هفــت نفر« عنــوان عکس آذر منصــوری فعال اصاح طلب اســت 
کــه از محاکمــه خــود و همراهــان سیاســی اش در روزهــای اخیــر خبر 
می دهــد. 25 هــزار نفــر دنبال کننده منصوری در اینســتاگرام هســتند.

ــاد  ــن انتق ــی ضم ــدی رحمت ــا انتشــار عکــس مه ــی ب ــی کریم عل
از مفاســد مالــی فوتبــال ایــران از او بــه خاطــر محرومیــت 
احتمالــی اش کــه بــه علــت گرفتــن عکســی بــا خانمــی 
بــی حجــاب خــارج از ایــران اســت دفــاع کــرده اســت. 
کریمــی در اینســتاگرام 1 میلیــون و 700 هــزار هــوادار دارد.

طرحــی خیالــی و دلنشــین از جال حاجــی زاده کارتونیســت که احمد 
شــاملو، فرهــاد مهــراد و کــوروش یغمایــی را در یــک قــاب به تصویر 
کشــیده اســت. 14 هــزار نفر طرح های حاجــی زاده را دنبــال می کنند.

»هــر وقــت در زندگــی بــه دو راهــی رســیدم بــدون تردیــد 
می دونســتم راه درســت کدومــه ولــی همیشــه راه اشــتباه رو انتخــاب 
کــردم چــون راه درســت لعنتــی همیشــه ســخت تر بــود!« متنــی کــه 
هومــن ســیدی بــه همــراه عکســی از پشــت صحنــه فیلم »مــن دیگو 
ــزار دوســتدار دارد. ــا هســتم « منتشــرکرده. ســیدی 212 ه مارادون

کافه تریا

 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz
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نزدیــک  شــهری  در  بزرگ دمــاغ داران  بزرگــم،  پــدر 
جنگســتان زندگــی می کــرد. پــدرم می گوید او در جنگســتان 
ناپدیــد شــده! و مــادر بزرگــم »تارا دمــاغ« پــس از ناپدیــد 
شــدن پــدر بزرگــم در حالــی کــه پــدرم را بــاردار بــوده از 
جنگســتان فــرار کــرده و بــه دماغســتان آمــده و آنجــا پدرم 
را بــه دنیــا آورده، امــا متاســفانه ســرزا رفتــه و پــدرم را ننــه 
دمــاغ همســایه بــزرگ کــرده. پــدرم بعــد از ازدواجــش بــا 
مــادرم تصمیــم می گیــرد بــه جنگســتان بــرود تــا راز گــم 
شــدن پــدرش را بفهمــد. وقتــی مــن 5 ســاله بــوده ام پــدرم 
ــا  ــی رود ام ــتان م ــه جنگس ــادرم ب ــای م ــم اصرار ه علیرغ
چنــد مــاه بعــد پــدر هــم ناپدیــد می شــود! مــادرم از غصــه 
افســردگی می گیــرد و دارو می خــورد و دائمــا خــواب 
ــه جنگســتان  ــا می خواهــم ب ــه ام ام ــه او نگفت اســت. مــن ب
بــروم و پــدرم را پیــدا کنــم. مطمئــن هســتم کــه او زنــده 

ــم. ــاب راه می افت ــوع آفت ــردا طل اســت؛ ف
کامیون:

ــا لبــه ی  صبــح زود از خانــه بیــرون زدم و پیــاده خــود را ت
ــاب  ــود. آفت ــاده نب ــینی در ج ــچ ماش ــاندم. هی ــاده رس ج
تابســتان داشــت شــفقش را روی آســفالت های گــرم جــاده 
ــه  ــکوت ب ــگار س ــود، ان ــی نب ــچ صدای ــرد. هی ــن می ک په
خــورد جــاده رفتــه بــود. غــرق در افــکار پریشــانم بــودم که 
ــن ســکوت  ــگ از ســر جــاده ای ــی ســبز رن ناگهــان کامیون
پریشــان حــال را شکســت. بی درنــگ دســتانم را در آســمان 
پیــچ و تــاب دادم. ســرعتش را کــم کــرد و ایســتاد. مــردی 
قــوی هیــکل بــود، چشــم هایش اول توجــه آدم را بــه خــود 
ــی  ــی عمیق ــه تورفتگ ــذ ک ــم هایی ناف ــرد. چش ــب می ک جل
ــتگی  ــمها برجس ــل چش ــانی اش در مقاب ــا پیش ــت ام داش
زیــادی داشــت کــه در نــگاه اول در ذوق مــی زد! صدایــش 
ــون؟ -  ــه ج ــی ری بچ ــا م ــید: کج ــود. پرس ــر از خــش ب پ
مــی رم جنگســتان! قهقــه ی خشــکی زد و آب دهانــش را بــا 
ــه  ــدم ک ــش را دی ــر گلوی ــیبچه ی زی ــورت داد. س فشــار ق
ــی ری  ــتان آره؟م ــی ری جنگس ــه م ــد! - ک ــن جهی ــه پایی ب
ــال  ــم دنب ــه او اعتمــاد کنــم و بگوی چیــکار؟ نمی توانســتم ب
ــم  ــه او گفت ــن ب ــرای همی ــردم ب ــم می گ ــدر بزرگ ــدر و پ پ
آنجــا فامیــل دارم. - فامیــل داری؟ اشــتباه نمی کنــی؟ 
جنگســتان و دماغــا؟! اونجــا سالهاســت هیــچ دماغــی زندگی 

! نمی کنه هــا
بــی هــوا گفتــم: امــا شــنیدم »خاندان دســتان« اونجــا زندگــی 
ــت:  ــده گف ــن یکــی از دوستاشــون هســتم. رانن ــن. م می کن
ــر و  ــا س ــاغ ه ــا دم ــتان ب ــواده ی دس ــم خان ــد می دون بعی
ــونمت. از  ــاال می رس ــر ب ــاال بپ ــن! ح ــته باش ــری داش س
ــم  ــبانه روز در راه بودی ــک ش ــا ی ــتیم. تقریب ــا گذش کوه ه
ــود.  ــه مرزهــا رســیدیم ســاعت حــدود 6 صبــح ب وقتــی ب
ــه  ــا ک ــا آنج ــدند ام ــام ش ــی تم ــا ک ــد کوه ه ــادم نمی آی ی
ــود درســت  ــیع، خشــک و مســطح ب ــی وس ــیدیم زمین رس
وســط زمیــن، دســتی ایســتاده بــود و بــا یــک بیــل بــزرگ 
ــن هــم جنگســتان! دســتان  داشــت زمیــن را می کنــد. - ای
ــن  ــه قوانی ــادت باش ــزرگ! ی ــتان ب ــدس. دس ــرزمین مق س
ــا اون خــراب شــده ای کــه تــوش زندگــی کــردی  اینجــا ب
ــم از  ــودت ه ــری خ ــی ب ــی؟ - وقت ــه فرق ــرق داره! - چ ف
ایــن شــکوه و جــال ایــن ســرزمین بــه وجــد میــای خیلــی 
ــاغ  ــا دم ــردی. حتم ــدا ک ــارو پی ــه اینج خــوش شانســی ک
ــی. از  ــهرو ببین ــن ش ــده ای ــه قســمتت ش ــودی ک ــی ب خوب
کامیــون پیــاده شــدم. انــگار زمــان ایســتاده بــود. خورشــید 
بــا شــدت می تابیــد و آقــای دســت تنهــا بــا همــان قــدرت 

ــی زد ــل م ــن را بی اول زمی
شهر دستان:

حــدود 2 کیلومتــر پیــاده روی کــردم تــا بــه شــهر رســیدم. 
دســت های شــهر در حــال تکاپــو و جنــب و جــوش بودنــد. 
ــد منصــف باشــم  ــد. بای ــروش می کردن ــد ف ــازار خری در ب
ــن در آن  ــه م ــی ک ــهر از جای ــن ش ــی در ای ــه فرنگ گوج
زندگــی مــی کنــم ارزان تــر اســت! پــس از خریــدن 1کیلــو 
ــگاه ســنگین  ــرار کــردن از ن ــا ف گوجــه فرنگــی آن هــم ب
دســت هــا بــه یــک دمــاغ مفلــوک بــه ســاختمان بانــک 
ــزرگ روی ســاختمان زده  ــورد ب ــک بیلب شــهر رســیدم. ی
ــه  ــه جهیزی ــود: » کمــک هزین ــته ب ــش نوش ــد و روی بودن
ــت  ــد اول انگش ــود بن ــق س ــد از طری ــای نیازمن عروس ه
ــود  ــا س ــک ب ــان (در بان ــپ پدرانش ــت چ ــبابه) دس س
ــل باجــه  ــی دســت مقاب ــر کل 12درصــد!« کمــی آنطرف ت
ــه  ــان ادام ــا آن طــرف خیاب ــد. صــف ت صــف بســته بودن
داشــت. صــدای همهمــه ی آن هــا فضــا را پــر کــرده بــود: - 
راستشــو بخــوای مــا واقعــا بــه پولــش احتیــاج داریــم.. نــه 
اینکــه مثــل بقیــه واســه کمــک هزینــه عمــل زیبایــی بنــد 
انگشــتم و بــدم.. راســت میگــی دادا اون آقــا رو می بینــی! 
ــم  ســومی از اول صــف، اون می گــه می خــوام شــرکت بزن
ــه. مــن خودمــم  ــدارم شــرایط وامشــم کــه خوب بودجــه ن
راســتش اومــدم وام بگیــرم واســه خــودم یــه نــون حــال 
ــن  ــت برســی،  ببی ــه حق ــارم، حــاال ایشــاال شــمام ب در بی

ســاطور و آورد خانــم باجه ایــه! ایشــاال بــه مــا هــم برســه 
ــی دن!  ــال وام م ــر از پارس ــال کمت ــن امس ــنیدم می گ ش
برایــم عجیــب بــود آن وام در ازای یــک بنــد انگشــت !؟ 
ــم...  ــت نمی شناس ــن را درس ــن قوانی ــاید م ــرا؟ ش ــا چ ام
خورشــید هم چنــان قدرتــش را بــر ســر و صــورت مــردم 

شــهر بــه رخ مــی کشــید.
ــم  ــیدم. تصمی ــه ای رس ــه قهوه خان ــم، ب ــر رفت ــی جلوت کم
ــا  ــد ت ــن آم ــم. گارس ــتراحت کن ــا اس ــی آنج ــم کم گرفت

ــن ؟ ــل داری ــی می ــرد. - چ ــفارش بگی س
ــود از  ــر ب ــن پ ــاری م ــز کن ــا. می ــر لطف ــک همبرگ - ی
ــم  ــی باه ــر موضوع ــتند س ــه داش ــی ک ــت های جوان دس
ــرد و  ــزرگ م ــی اون دســت ب ــد: - از وقت بحــث می کردن
ــود  ــه اون از س ــزو دســتش گرفت ــه چی ــه هم ــن کوچیک ای
ــت... حرف هایشــان  ــم از وضعی ــورم، این ــم از ت ــکا و این بان
را جســته گریختــه می شــنیدم.. امــا یــک چیــز را مطمئــن 
بــودم وقتــی مــرا دیدنــد بلنــد شــدند و رفتنــد. آن طــور 
کــه شــنیده بــودم حکومــت ایــن ســرزمین را یــک دســت 
ــورت  ــردم ص ــام ک ــذا را تم ــی غ ــد. وقت ــم می چرخان ظال
حســاب را برایــم آوردنــد فهمیدم بایــد 50 درصــد مالیات 
بــر ارزش افــزوده پرداخــت کنــم! وقتــی بیــرون زدم هــوا 
ــود.  ــاه آمــده ب ــود امــا خورشــید کمــی کوت هنــوز گــرم ب
پرســان پرســان بــه ســمت خیابــان اصلــی رفتــم. در اولیــن 
خیابــان اصلــی شــهر یــک مدرســه بــزرگ ســاخته بودنــد 
کــه ســردرش نوشــته بــود اینجــا مکانی اســت کــه شــما را 
آدم می کننــد؛ مدرســه ی بــزرگ دســتان شــعبه مرکــزی! 
ــه  ــزرگ داشــت ک ــدان ب ــک می ــهر ی ــی ش ــان اصل خیاب
همــه ی دســتهای بی خانمــان را آنجــا اســکان داده بودنــد 
برایشــان کلــی پتــو تهیــه کــرده بودنــد. اطــراف میــدان 
ــدان  ــر زن ــردر ه ــی! س ــای اصل ــدان ه ــود از زن ــر ب پ
بــزرگ دربــاره ی زنــدان توضیــح داده بودنــد و از طــرف 
ــا؛  ــدان بقال ه ــد: زن ــرده بودن ــب بخشــش ک ــی طل زندان
ــهر  ــی وارد ش ــی را قاچاق ــاس خارج ــه اجن ــی ک بقال های
کرده انــد. زنــدان دانشــجویان؛ دانشــجویان بی ادبــی 
ــران؛  ــدان کارگ ــد. زن ــی می کنن ــا بی احترام ــه م ــه ب ک
مزایــا  هــم  هرچقــدر  کــه  زحمت کشــی  کارگــران 
ــدان  ــت! زن ــان دراز اس ــم زبانش ــاز ه ــی ب ــان بده بهش
ــه  ــا ک ــده ها؛ آن ه ــیده ش ــدان بخش ــک داران؛ ...! زن بان
ــدان  ــا یــک زن ــدر ندانســتند... ام ــا ق بخشــیده شــدند ام
بــزرگ در یــک کوچــه ی فرعــی بــدون تابلــو بــود. تنهــا 
ــد. عکــس  ــی چســبانده بودن ــاب عکــس بزرگ روی آن ق
ــاورم نمی شــد! چشــم  ــر رفتــم. ب ــود. جلوت یــک دســت ب

ــود. ــدرم ب ــا شــبیه چشــم هــای پ هایــش دقیق
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سالم من آقای دماغ هستم!
داستان کوتاه

سبزي پلو با ماهي داشتیم.
خوشمزه بود!

ماهي اش یک نصفه لیمو کم داشت!
خانمــي بــا لبــاس ســفید ســر میــز هــا مي آمــد و سرکشــي 

ــرد! مي ک
گفتیــم همــه چیــز عالــي اســت! فقــط یــک نصــف لیمــو 

کــم داشــت!
ــي گــران! بودجــه نیســت!  گفــت لیمــو گــران شــده! خیل
ــراي  ــي ب ــم کل ــاال ه ــن ح ــت! همی ــي اس ــا خال ــب ه جی

ــم! ــرر مي کنی ــم ض ــا داری ــا خرم ــن دوت همی
با این حال من »آبلیمو« را پیشنهاد مي کنم!

ــل  ــکل ح ــرش است!مش ــم ت ــت! ه ــر اس ــم ارزان ت ه
مي شــود! راحــت از گلــو پاییــن مــي رود!

یادداشت کرد.
تشکر کردیم.

لبخند زد و رفت.
دوهفته بعد ماهي داشتیم!

50 تومان گران کردند؛ آبلیمو هم دادند...
اشک در چشم هایم جمع شده بود...

باالخره به گوشش رسید!
»به گوش مسئولین رسید«

سبزي پلو با ماهي آن دفعه پرچاشني تر شده بود...
یک قطره آبلیمو مي ریختم؛ ترشش مي کرد...

یک قطره اشک شوق مي ریختم؛  نمکینش مي کرد...
آن روز فهمیــدم بایــد نقدهــاي کوچــک داشــت؛ مثــا مي توان 
از لیمــو شــکایت کــرد تــا بــه آبلیمــو رســید! مي شــود از برنــج 
هنــدي درجــه2 شــکایت کرد تــا به پاکســتاني درجه3 رســید؛ 
مي تــوان از گوشــت نیــم پــز شــکایت کــرد تا به ســویا رســید!

ــه گــوش یــک  ــي ب ــي اســت بفهمــي یــک حرف فقــط کاف
ــیده! ــردي رس ف

ــوق،  ــي و از ش ــکر مي کن ــو تش ــه از آبلیم ــت ک ــت اس آنوق
ــي رود... ــادت م ــزي و ی ــک مي ری اش

که تو »لیمو« مي خواستي...

نویسنده: اریک امانوئل اشمیت
مترجم: شها حائری - نشر قطره
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بــرق  کلیدهــای  صــدای  می شــود.  بــاز  در 
نــگاه  لیــزا  می شــود.  روشــن  خانــه  و  می آیــد 
در  در چهارچــوب  ژیل-کــه  بــه  پرسشــگرانه ای 
بازهــم  ژیــل  امــا  می انــدازد،  مانــده-  خشــک 
دیالوگ هــای  همــان  از  و  هیچــی!  می گویــد: 
دچــار  ژیــل  کــه  می شــویم  متوجــه  ابتدایــی 
 ، فراموشــی شــده اســت. حــاال همســرش، لیــزا
بازســازی  در  ســعی  آوردنــش  خانــه  بــه  بــا 
ــت رفته اش  ــه ی ازدس ــا حافظ ــته ی او دارد ت گذش
ــدا به طــور مکــرر  بت ــان ا ــل از هم ــد. ژی ن را برگردا
قــرار می دهــد،  پرســش هایی  برابــر  را در  لیــزا 
امــا  می دهــد،  پاســخ  آنهــا  بــه  لیــزا  هرچنــد 
ــق  ــد. تعلی ــای کار می لنگ ــک ج ــم ی ــس می کنی ح
ــا  ــعی دارد ت ــزا س ــد. لی ــان می کن ــور گرفتارم بدج
شــخصیت گذشــته ی ژیــل را برایــش بازســازی 
. بلکــه  . . کنــد، امــا نــه شــخصیت واقعــی اش را
ــوب و ســاخته ی ذهــن لیزاســت. در  ــی کــه مطل آن
ــدرت را  ــه ق ــت ک ــن لیزاس ــدت، ای ــن م ــام ای تم
به دســت گرفتــه و نقــش فاعلــی دارد. ناگهــان ورق 
ــت  ــه اش را از دس ــاِم حافظ ــل تم ــردد: ژی برمی گ
مشــخص  می شــود.  برمــا  چیزهایــی  و  نــداده 
لیــزا دروغ هایــی وجــود  می شــود در گفته هــای 
ــت  ــت. درس ــل اس ــت ژی ــدرت دس ــاال ق دارد. ح
روشــن  حقیقــت  می کنیــم  فکــر  کــه  جایــی  در 
شــده، دوبــاره ورق برمی گــردد. حــاال لیــزا بــا 
ادعایــی، قــدرت را دوبــاره به دســت می گیــرد. 
ــا  ــق. ام ــناور در تعلی ــار ش ــن ب ــرای چندمی ــا ب و م

. اریــک  . درنهایــت همــه چیــز برمــا می شــود.
ــه  ــرار دادن مقول ــتاویز ق ــا دس ــمیت ب ــل اش امانوئ
عشــق کــه موضوعــی سرشــار از چالــش اســت 
همــراه بــا دیالوگ هایــی قــوی و تعلیــق، اثــری 
»اونچــه   : لیــزا اســت.  کــرده  فوق العــاده خلــق 
بمونــن  باهــم  مــرد  و  زن  یــک  می شــه  باعــث 
ــر  ــونه؛ به خاط ــه بینش ــتیه ک ــذل و پس ــائل مبت مس
ــرس  ــری، ت ــت پی ــر، وحش ــرس از تغیی ــع، ت مناف
مــی رن،  تحلیــل  می شــن،  سســت  تنهایــی،  از 
دیگــه حتــی فکرشــم نمی کنــن کــه یــک کاری 
ــت  ــه دس . اگ . ــه. ــوض ش ــون ع ــا زندگیش ــن ت بکن
ــه  ــا ب ــه تنه ــه ک ین ــرای ا ــط ب ــرن فق ــو می گی هم

ــرن.« ــتان ن گورس
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اونچه باعث می شه یک زن و مرد باهم بمونن...که تو »لیمو« مي خواستي...
نگاهی به کتاب ُخرده جنايت های زناشوهری

معرفی کتابشعر


