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ســال 96 از همــان نخســتین روزهایــش نشــان داد کــه آبســتن 
ــزرگ، ســیل در  ــه در خراســان ب حــوادث بســیاری اســت؛ زلزل
ــدن آزادشــهر در گلســتان.  ــزش مع شــمال غــرب کشــور و ری
ماه هــای نخســت ســال امــا، همــه چیــز تحــت تأثیــر دوازدهمیــن 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود. فــارغ از نتیجــه کــه بــار دیگر 
ــات،  ــن انتخاب ــه ســاختمان پاســتور رســید، ای ــی ب حســن روحان
امیــد بســیار زیــادی را بــرای تغییــر در دل مــردم ایجــاد کــرد. 
ــر  ــات، بیانگ ــردم در انتخاب ــدی م ــش از 73 درص ــارکت بی مش
اعتقــاد مــردم بــه صنــدوق رأی بــه عنــوان تنهــا وســیله بــرای 
تغییــر در جهــت بهبــود و تحقــق مطالبــات شــان بود. فعال شــدن 
شــکاف های مختلــف در جریــان انتخابــات 96، مــردم را بــه ایــن 
بــاور رســانده بــود کــه حاکمیــت، یکدســتی تــام و تمــام نــدارد. 
امــا طولــی نکشــید کــه امیــد ایجــاد شــده در جریــان انتخابــات 
96 بــه دنبــال مجموعــه ای از اتفاقــات و حوادث، به یــأس عمومی 
بــدل شــد. دورانــی کــه انتظــار می رفــت بــا امیــد بــه افق هــای 
روشــن پــرواز کنیــم، حــوادث تلــخ یکــی پــس از دیگــری از راه 
رســید و بــه جــای پــرواز پرپرمــان کــرد! ســال 96 را می تــوان 

ــدار می شــود«. ــه بی ســالی دانســت کــه »چشــم حادث
17 خــرداد ســال 1396، ســاختمان مجلــس شــورای اســامی و 
حــرم بنیان گــذار کبیــر انقــاب، بــا حملــه ای تروریســتی از جانب 
داعــش مواجــه شــد. ایــن اتفــاق ضربــه ای بــر تصویــر »جزیــره 
امــن« در ذهــن شــهروندان ایرانــی بــود. اگــر حملــه تروریســتی 
داعــش، امنیــت سیاســی کشــور را نشــانه رفــت، یــک مــاه بعــد، 
ــازی  ــای مج ــترده ای در فض ــاب گس ــی، بازت ــا اصان ــل آتن قت
داشــت و بــاور بــه امنیــت اجتماعــی را خدشــه دار کــرد. معرفــی 
کابینــه دوم حســن روحانــی در مردادمــاه و همچنیــن ارائــه الیحه 
بودجــه 97 در آذرمــاه ســال جــاری، نــه تنهــا نظرات حامیــان وی 
را تأمیــن نکــرد، بلکــه بــا انتقــادات گســترده ای مواجــه شــد. 21 
آبــان و غــرش زمیــن در غــرب کشــور فقــط زلزلــه ای محــدود 
بــه کرمانشــاه نبــود، بلکــه زلزلــه ای در اذهــان عمومــی و اعتمــاد 
مــردم نســبت بــه حاکمیــت بــود. ناتوانــی در مدیریــت بحــران، 
ــی  ــور، نارضایت ــرب کش ــه غ ــب ب ــانی مناس ــک رس ــدم کم ع
و ناامیــدی گســترده ای را ســبب شــد. اقبــال مردمــی بــه 
ســلبریتی ها و در مقابــل تعمیــق فاصلــه مــردم بــا حاکمیــت برای 
طــرح مطالبــات شــان، صــدای دهلــی بــود کــه چنــدی بعــد در 

زمســتان 96 شــنیده شــد!
ــاهد  ــران در زمســتان 96، ش ــف ای ــای شــهرهای مختل خیابان ه
حضــور مهمان هــای ناخوانــده ای بــود؛ گروه هــای فرودســتی کــه 
از مشــکات معیشــتی بــه تنــگ آمــده بودنــد، دراویــش گنابادی 
و خلســه نارنجــی در گلســتان هفتــم و دخترانــی کــه پرچم ســفید 
ــه حجــاب اجبــاری  ــرای اعتــراض ب ــح بلکــه ب ــرای صل ــه ب را ن
ــان در زمســتان 96، از صــرف  ــع خیاب ــد. در واق برافراشــته بودن
مکانــی هندســی خــارج و بــه عرصــه ای بــرای حرکــت جمعــی 
اقشــاری کــه از نظــر ســاختاری، فاقــد هــر گونــه جایــگاه نهــادی 
بــرای بیــان نارضایتــی شــان بودنــد، بــدل شــد. جنبــش مــردم 
عــادی و فاقــد امتیــاز در خیابــان، زمســتان 96 را بــه عرصــه ای 
از »سیاســت خیابانــی« بــدل کــرد. در واقــع خیابــان در زمســتان 
ــه  96، از نظــر سیاســی فعــال شــد، چراکــه از فضــای عمومــی ب
ــوده و قــدرت حاکــم  ــرای ســتیزه گــری بیــن ت عنــوان محلــی ب
اســتفاده شــد. اعتراضــات زمســتان 96، حرکت هــای اتمیــزه و فاقد 
اســتراتژی آگاهانــه و تنهــا عامــل پیــش برنــده آن، جســت و جوی 

حیاتــی امــن، ضــرورت بقــا و یــک زندگــی آبرومنــد بــود.
حادثــه نفت کــش ســانچی در دی مــاه و ســقوط هواپیمــا 
تهران-یاســوج در بهمــن مــاه ســال 96، از دیگــر مــواردی بــود 
کــه بــر وحشــت ایــام افــزود و خلعــِت ســیاه بــر انــداِم کهــِن 
مــادِر ایــران کــرد. مجموعــه حــوادث ســال 96، امیــد ماه هــای 
نخســت را بــه اســارت گرفــت و تلنگرهایــی جــدی بــه اذهــان 
ــان کــرد  وارد کــرد. حــوادث ســال 96، نســل جدیــدی را نمای
کــه اعتیــاد بــه میــراث پدرانشــان را کنــار گذاشــته انــد، پدرانی 
ــد  ــچ می کردن ــچ پ ــر پ ــا یکدیگ ــط ب ــان را فق ــه دردهایش ک
و مصلحــت را در خاموشــی می دیدنــد. فضــای مجــازی، 
ــک  ــدون ش ــت. ب ــش داده اس ــی را افزای ــری عموم تحریک پذی
دیگــر فضــای امنیتی راهگشــا نیســت و حاکمیــت برای خــروج از 
شــرایط موجــود، بایــد بــا گفتمانــی جدیــد مــردم را خطــاب قــرار 
دهــد تــا بلکــه آن هــا نیــز صدایــی آشــنا را بشــنوند. گروه هــای 
سیاســی نیــز زدن کــوس »انــا الحــق« کــه راه بــاز کنید که نســخه 
درمــان خلــق در دســت ماســت را بایــد کنــار بگذارنــد و بــرای 
مشــت های در آســتین، چــاره اندیشــی کننــد. در ایــن میــان مــا 
نیــز شــاید بیــش از امیــد، بــه ناامیــد نشــدن نیــاز داشــته باشــیم.

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95 
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سیدمحمد حسینی: دعا می کنیم احمدی نژاد حد و حدود خود را بشناسد

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه دانشــگاه خبرگــزاری فــارس، ســیدمحمد حســینی، وزیــر اســبق فرهنــگ و ارشــاد اســامی، در رابطــه با اظهــارات 
محمــود احمدی نــژاد نوشــت: »نامــه مــورخ 3٠ بهمــن 96 محمــود احمــدی نــژاد بــه مقــام معظــم رهبــری، هر چند کــه ارزش پاســخ نــدارد و 
بهتریــن جــواب بــه آن خاموشــی اســت امــا چــه بســا ســکوت وزرای ایشــان از منظــر عــده ای تلقی بــه تأیید شــود و نیــز از باب اتمــام حجت 
بــرای نیروهــای والیــت مــداری کــه هنــوز بــا حســن ظــن، ایــن همــه توهــم آفرینــی را کــه گاه بــه تصریــح و گاه بــه کنایــه صــورت می گیرد 
حمــل بــر صحــت می کننــد، الزم دانســتم اندکــی از بســیار را بــه رشــته تحریــر درآورم. امیــد کــه رضــای حــق در آن باشــد. بــرای غالــب 
کســانی کــه بــا افــکار و روحیــات احمــدی نــژاد مخصوصــا از دولــت دهــم بــه بعــد آشــنایند، گام نهــادن وی در کژراهــه ای کــه به ناکجــا آباد 
ختــم می شــود تــا حــدود زیــادی قابــل پیــش بینــی بــود، البتــه شــاید انتظــار نداشــتند ســرعت حرکــت بــه ســوی پرتــگاه تــا ایــن حد باشــد 
و از شــیوه تجدیــد نظرطلبــان و ره گــم کردگانــی گرتــه بــرداری کنــد کــه یکایــک سرشــان بــه ســنگ خــورده و مخالــف خوانــی و عنادشــان، 
هرگــز درعــزم واراده ملــت نســبت بــه تــداوم راه امــام عظیم الشــأن و شــهدا و تبعیــت از رهبــری بزرگــوار خللــی ایجــاد نکــرده و تنهــا ارمغان 
آن برایشــان خســران عظیــم، جداشــدن از قافلــه انقــاب و هــم ســنگر شــدن بــا رهزنــان و تبهــکاران بوده اســت. بارهــا صحت این ســخن نغز 

مرحــوم آیــت اهلل طالقانــی اثبــات شــده اســت کــه »هرکــس در برابــر ایــن انقــاب بایســتد هــاک می شــود«.
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ــه  ــا ب ــوج نارضایتی ه ــامی، م ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
ــا در  ــن نارضایتی ه ــه شــد. ای ــی روان ســوی حســن روحان
ــگان  ــدید و از نخب ــال 97، تش ــه س ــه بودج ــان الیح جری
ــی  ــرد. نوع ــرایت ک ــز س ــردم نی ــوم م ــه عم ــی ب سیاس
ــا  ــه ب ــدار شــد ک ــردم پدی ــان م ــدی در می ــأس و ناامی ی
ــی  ــی سیاس ــه بحران ــدی، ب ــوادث بع ــه ای از ح مجموع
ــن  ــان ای ــد. در جری ــدل ش ــاری ب ــال ج ــاه س در دی م
ــی  ــی سیاســی در کشــور یعن اعتراضــات، دو گفتمــان اصل
اصاح طلبــی و اصول گرایــی، از جانــب بخش هایــی از 

در حــوزه سیاســت داخلــی، نظــری دوبــاره بــه دو گفتمــان 
ــش را  ــن پرس ــم و ای ــی بیفکنی ــی و اصاح طلب اصول گرای
ــی  ــی و اصول گرای ــدام اصاح طلب ــه از ک ــم ک ــرح کنی مط
ــش،  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــود. ب ــه می ش ــخن گفت س
ــا  ــه ســراغ فعالیــن اصاح طلــب و اصول گــرا رفتیــم و ب ب
آن هــا گفت و گویــی را ترتیــب دادیــم. آن چــه در ادامــه 
گفت و گوهایــی  خوانــد،  خواهیــد  خبرنامــه  ســرویس 
منتجب نیــا،  رســول  مقــدم،  مصباحــی  غامرضــا  بــا 

ــت. ــکوری راد اس ــی ش ــی و عل ــی حبیب محمدنب

ــوادث  ــتن ح ــور، آبس ــی کش ــه سیاس ــال 96 در عرص س
بســیاری بــود. شــاید مهم تریــن اتفــاق در حــوزه سیاســت 
داخلــی در ســالی کــه رو بــه اتمــام اســت، انتخــاب 
مجــدد حســن روحانــی بــه عنــوان رئیس جمهــور و 
پیــروزی ائتــاف اصاح طلبــان و نیروهــای حامــی دولــت 
بــود. حســن روحانــی وارث بســیاری از سیاســت های 
اقتصــادی رهــا شــده و انباشــت مشــکات معیشــتی 
ــی و  ــدت اندک ــود. در م ــر ب ــالیان اخی ــی س ــردم در ط م
ــم  ــت دوازده ــه دول ــی کابین ــس از معرف ــوص پ ــه خص ب

ــس  ــردم پ ــع م ــش کشــیده شــد. در واق ــه چال ــردم، ب م
ــت در  ــان دول ــان و حامی ــاف اصاح طلب ــروزی ائت از پی
ــت  ــه حاکمی ــز در بدن ــا را نی ــات 96، آن ه ــان انتخاب جری
می دیدنــد و از ایــن حیــث دیگــر تفاوتــی میــان آن هــا و 
جریــان اصول گرایــی قائــل نبودنــد. عــدم تمایــز چندانــی 
ــب  ــور از جان ــی در کش ــلط سیاس ــان مس ــان دو گفتم می
ــان و  ــر دو گفتم ــن ه ــوأل رفت ــر س ــان از زی ــردم، نش م
ــن  ــه همی ــود. ب ــته ب ــالیان گذش ــی در س ــای سیاس نزاع ه
ســبب بــر آن شــدیم بــه بهانــه اتفــاق پــر رنــگ ســال 96 

مصباحی مقدم: ما معتقدیم که دولت اسالمی بدون حضور مردم مشروعیت ندارد

روشــن بیــان شــده اســت.
چهــار اصلــی کــه بــه آن اشــاره کردید، بســیار اصولــی کلی 
و مبتنــی بــر قانــون اساســی اســت و شــاید حتــی بتوانیــم بــا 
ــن  ــر ای ــم! ب ــرا بدانی ــه را اصول گ ــا، هم ــه آن ه ــتناد ب اس
اســاس پــس مــرز میــان شــما بــا اصالح طلبــان در چیســت؟

ــه  ــه چ ــم ک ــف کنی ــن تکلی ــان تعیی ــرای آن ــم ب ــا نمی توانی م
چیــزی را قبــول دارنــد و چــه چیــزی را قبــول ندارنــد. آن هــا 
خودشــان بایــد مشــخص کننــد بــه چــه چیــزی اعتقــاد دارنــد. 
البتــه مــا ایــن اصــول و مســأله را در میــدان عمــل می بینیــم و 
در واقــع التــزام عملــی بــه ایــن اصــول اســت کــه اهمیــت دارد. 
مثــا زمانــی کــه می گوییــم اســام، منظــور ما حفــظ و اســتمرار 
ــا  ــب م ــان رقی ــی در جری ــت. گاه ــاب اس ــان انق آن در جری
مواضعــی اتخــاذ می شــود کــه گاهــی بــه ایــن اصــول پایبنــدی 
الزم را نشــان نمی دهــد. بــرای مثــال کســانی کــه از پلورالیســم 
)بــه معنــی تعــدد فهــم و درک دینــی( ســخن می گوینــد، بــه 
ــی از آن  ــه وحدت ــد ک ــاد دارن ــی اعتق ــای دین ــدد قرائت ه تع
ــد. مــا نمی گوییــم قرائت هــای مخالــف از دیــن  بیــرون نمی آی
در قالــب مذاهــب مختلــف وجــود نــدارد، بلکــه مــا می گوییــم 
بــه آن قرائتــی از دیــن فقــط بایــد بــاور داشــت کــه مرحــوم 
ــا  ــد. م ــر کردن ــدی« تعبی ــاب محم ــام ن ــه »اس ــام از آن ب ام
ــی در  ــم. حت ــن اســام را در جامعــه حاکــم کنی ــم ای می خواهی
اصطــاح »جمهــوری اســامی« دو فهــم وجــود دارد کــه میــان 
مــا و طــرف رقیــب، اختــاف نظــر اســت. یــک فهــم ایــن کــه 
جمهــوری اســامی یــک ترکیــب واحــد اســت و مــا معتقدیــم 
کــه دولــت اســامی بــدون حضــور مــردم مشــروعیت نــدارد، 
ــامی  ــت اس ــم حکوم ــام ه ــدر اس ــه در ص ــور ک ــان ط هم
بــدون مــردم نداشــته ایم. امــا در مقابــل مــا، دیگرانــی بــر ایــن 
نظــر هســتند کــه جمهوریــت، وام گرفتــه از غــرب و بــا اســام 
ترکیــب شــده اســت. مــا در همیــن اصــل مهم تفــاوت دیــدگاه 
داریــم. یــا مثــا در قانــون اساســی همــه عنــوان می کننــد کــه 
بــه آن پــای بنــد هســتند امــا برخــی از آقایــان خــط خــود را 
از آن هایــی کــه از عــدم قبــول اصــل والیــت فقیــه در قانــون 
ــه نحــوی  ــی ب ــد. حت ــد، جــدا نمی کنن اساســی ســخن می گوین
مماشــات می کننــد کــه گمــان می کنیــم بــا آن هــا از وحــدت 
اندیشــه برخوردارنــد. بایــد خــط قرمزهــا مشــخص شــود و بــر 
مبنــای آن موضع گیری هــا مشــخص شــود. اگــر اصاح طلبــان 
چهــار اصــل مذکــور را قبــول داشــته باشــند، در آن صــورت مــا 

بــا آن هــا اختــاف جــدی نخواهیــم داشــت.
ــط  ــه خ ــود را ب ــان، خ ــم اصول گرای ــان و ه ــم اصالح طلب ه
ــا آن کــه هــر دو جنــاح قرائــت  امــام منتســب می کننــد، ب
ــگار  ــان ان ــن می ــد. در ای ــه می کنن ــن ارائ ــی از دی متفاوت

جریانــی بــر خــاف انقــاب را دنبــال کنــد مســلما در هیــچ 
انتخاباتــی تأییــد صاحیــت نمی شــوند. دلیــل ایــن عــدم تأیید 
صاحیــت، عــدم تطابــق ایــن افــراد بــا جریــان اصیــل انقــاب 
ــورای  ــرد ش ــه عملک ــوان ب ــری. می ت ــز دیگ ــه چی ــت ن اس
نگهبــان انتقــاد داشــت امــا نبایــد عملکــرد آنــان را بــه یــک 

جریــان سیاســی مرتبــط کــرد.
اشــاره کردیــد کــه تقســیم بنــدی اصول گرایــان در 
گروه هــای مختلــف امــری طبیعــی اســت. امــا گاهــی ایــن 
ــود  ــه خ ــخصی ب ــای مش ــا، مرزبندی ه ــدی ه ــیم بن تقس
می گیــرد کــه شــاهد تشــتت آرا در ایــن جریــان هســتیم. 
ــد؟  ــی می دانی ــه عامل ــر را در چ ــن ام ــل ای ــخصا دالی مش
ــم چــرا  ایــن مســأله را بیشــتر در اختافــات ســلیقه ها می دان
ــی  ــا برخ ــود دارد. منته ــتراک وج ــول اش ــا در اص ــه حتم ک
ــه  ــتند ک ــر هس ــن نظ ــر ای ــی ب ــان اصول گرای در درون جری
محوریــت و رهبــری ایــن جریــان بایــد در اختیــار روحانیــت 
باشــد همــان طــور کــه در زمــان انقــاب چنیــن بــود، امــا در 
ــن  ــان، ای ــان اصول گرای ــا در می ــل عــده ای از احــزاب نوپ مقاب
محوریــت و رهبــری روحانیت را قبــول ندارنــد و معتقدند خود 
می تواننــد بــه نتیجــه برســند. حتــی در مــواردی عنــوان شــد 
کــه مــا رقابــت درون جریــان اصول گــرا را خواهیــم داشــت. به 
عقیــده بنــده، عــدم محوریــت در جریــان اصول گرایــی باعــث 
همیــن اختاف هــا و تشــتت آراء می شــود کــه نتیجــه ای جــز 

عــدم خروجــی نــدارد.
ــه  ــه جبه ــته ب ــای وابس ــا گروه ه ــر، عمدت ــال حاض در ح
پایــداری هســتند کــه در جریــان اصول گرایــی نقــش ایفــا 

ــت؟ ــل اس ــل تحلی ــه قاب ــأله چگون ــن مس ــد. ای می کنن
بــه نظــر بنــده علــت ایــن مســأله در اوضــاع و احــوال سیاســی 
ــی آورد.  ــد م ــی را پدی ــن بازتاب های ــه چنی ــر دوره اســت ک ه
بــه عبــارت دیگــر گاهــی اوقــات شــرایط در جریــان رقیــب 
ــدی  ــم تن ــن طــرف ه ــه در ای ــد می شــود ک ــه ای تن ــه گون ب
ــه ۸۸  ــان فتن ــال در جری ــرای مث ــزد. ب ــر می انگی ــل را ب متقاب
ــوع  ــک ن ــا ی ــدند، طبع ــراه ش ــا آن هم ــان ب ــه اصاح طلب ک
ــه  ــد جبه ــر منشــأ تولی ــن ام ــه همی ــی را برانگیخــت ک رقابت
پایــداری بــود. پایــداری بــا محوریــت آقــای احمــدی نــژاد و 
همراهــان او شــکل گرفــت. پــس از آن کــه آقــای احمدی نــژاد 
نوعــی انحــراف در رفتــارش پدیــدار شــد، ایشــان کنــار رفــت 
و همراهــان او محوریــت را در دســت گرفتنــد. بــه نظــر مــن 
اتفاقــات سیاســی منشــأ تولیــد چنیــن وضعیتــی اســت. چــه 
بســا اگــر مــا بــا وضعیــت متعــادل سیاســی روبــرو شــویم، این 

جریانــات نیــز بــه تعــادل خواهنــد رســید.
اشــاره کردیــد کــه دولــت اســالمی بــدون مــردم رســمیت 
ــیاری از  ــا بس ــت. ام ــان اس ــاور اصول گرای ــن ب ــدارد و ای ن
ــرا  ــان اصول گ ــوی جری ــدران معن ــوان پ ــه عن ــه ب ــراد ک اف
ــزدی، در  ــاح ی ــت اهلل مصب ــه آی شــناخته می شــوند، از جمل
اندیشــه سیاســی خــود، نقــش چندانــی بــرای مــردم قائــل 

نیســتند. در ایــن خصــوص نظــر شــما چیســت؟
ــر و  ــب نظ ــخصیت صاح ــک ش ــزدی، ی ــاح ی ــت اهلل مصب آی
عالــم بــزرگ اســت، امــا اصــا ایــن گونــه نیســت کــه ایشــان 
ــات  ــام جریان ــم. تم ــرا بدانی ــان اصول گ ــری جری ــدر فک را لی
ــن معنــی  ــه ای ــرام قائلنــد امــا ب ــرای ایشــان احت اصول گــرا ب
نیســت کــه افــکار خــود را از شــخصیت ایشــان وام گرفته انــد. 
ــری  ــام و رهب ــع ام ــائل تاب ــن مس ــرا در ای ــان اصول گ جری
اســت. امــام و رهبــری بــه ایــن معتقدنــد کــه والیــت فقیــه 
بــدون حمایــت مــردم، نــه قابلیــت تحقــق دارد و نــه شــرط 
ــال  ــه دنب ــچ گاه ب ــا هی ــرای مشــروعیت را داراســت. م الزم ب
تقویــت اســامیت نظــام در برابــر جمهوریــت آن نبــوده ایــم. 
اگــر می خواهیــم پشــتوانه اســامیت نظــام را تقویــت کنیــم، 
بایــد پشــتوانه جمهوریــت نظــام را تقویــت کنیــم. اصا اســام 
دیــن مردمــی اســت. خداونــد نیــز دو عامــل را بــرای نصــرت 
پیامبــر بیــان می کنــد؛ یکــی خــودش و دیگــری مــردم. پــس 

مــردم از بــدو اســام نقــش موثــری داشــتند.

سجاد هوشمند
کارشناسی اقتصاد 94

ــع  ــو مجم ــدم، عض ــا مصباحی مق ــه: غامرض ــش مصاحب پی
تشــخیص مصلحــت نظام و ســخنگوی یکــی از مهم تریــن ارکان 
جریــان اصول گــرا، یعنــی جامعــه روحانیــت مبــارز اســت. وی 
ســابقه نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی در ادوار هشــتم و 
نهــم را در کارنامــه سیاســی خــود دارد. در مصاحبــه پیــش رو، از 
اصــول بنیادیــن جریــان اصول گرایــی ســخن گفتــه و بــه چرایــی 
تکثــر نظــرات در ایــن جریــان پرداختــه اســت. آن چــه در ادامه 

ــت. ــو اس ــن گفت و گ ــه ای از ای ــد، خاص می خوانی
جریــان راســت در ایــران، دارای جبهه هــای متفاوتــی 
ــار  ــت به ــه دول ــژاد موســوم ب ــان احمــدی ن اســت، از جری
ــات 92 و 96 کــه  ــا انتخاب ــات 84 و 88 گرفتــه ت در انتخاب
ــان شــنیده شــد. روزگاری  صداهــای مختلفــی از ایــن جری
جامعتیــن، سیاســت داخلــی ایــن جریــان را تنظیــم می کــرد 
امــا امــروز گویــی دیگــر ایــن امــکان فراهــم نیســت. نظــر 
ــم  ــی می گویی ــع وقت ــت؟ در واق ــاره چیس ــن ب ــما در ای ش
ــی  ــه اصول ــت، از چ ــرا اس ــخصی اصول گ ــا ش ــان ی جری

ــم؟ ــت می کنی صحب
مــن جریــان راســت یــا محافظــه کار را قبــول نــدارم چــون ایــن 
تعابیــر در رابطــه بــا سیاســیون ایــران چنــدان صــادق نیســت. 
ــی از  ــی واردات ــر راســت و چــپ، مفاهیم ــری نظی ریشــه تعابی
غــرب و بــه معنــای لیبرالیســم و سوسیالیســم اســت کــه مــا 
هیــچ کــدام را قبــول نداریــم و نپذیرفته ایــم. همچنیــن اصطــاح 
محافظــه کار را قبــول نــدارم چــرا کــه محافظــه کاران می خواهند 
وضــع موجــود حفــظ شــود امــا مــا بــه هیــچ وجــه موافــق حفظ 
وضــع موجــود نیســتیم و نخواهیــم بــود. بــه نظــر مــن بهتریــن 
ــا  ــی اقتض ــک انقاب ــرای ی ــت. ب ــاب اس ــان انق ــر، جری تعبی
می کنــد کــه پروســه تحــول را از یــک وضعیــت نامطلــوب بــه 
یــک وضعیــت مطلــوب طــی کنــد. البتــه وضعیــت مطلــوب ما 
مبتنــی بــر ارزش هــای انقــاب اســامی اســت. امــا صــرف نظر 
از ایــن الفــاظ، مــا در جریــان نیروهــای انقابــی کــه حــال از آن 
ــای متعــددی  ــا و گروه ه ــی می شــود، طیف ه ــر اصول گرای تعبی
داریــم. شــاید در گذشــته می توانســتیم در ایــن جریــان از طیفی 
بــه نــام جامعتیــن و گروه هــای هــم ســو، یــاد کنیــم امــا امــروز 
ایــن امــر امــکان پذیــر نیســت. علت ایــن امر نیــز پدیــد آمدن 
ــی اســت کــه  ــه خصــوص گروه هــای جوان ــد و ب احــزاب جدی
داعیــه اســتقال دارنــد و مایــل نیســتند بــا جامعتیــن همــکاری 
کننــد. در دوره هــای پیــش بــا محوریــت جامعتین ما بــا وحدت 
فرماندهــی مواجــه بودیــم کــه بســیار اثرگــذار و موفقیت آمیــز 
ــنجانی را  ــمی رفس ــای هاش ــت اول آق ــال دول ــرای مث ــود. ب ب
ایــن جریــان تشــکیل داد. امــروزه در طیــف اصول گــرا امــا بــا 
یــک جریــان یکپارچــه طــرف نیســتیم. بــه نظــر مــن نیــز تــا 
زمانــی کــه یــک جریــان یکپارچــه نباشــد، نمی توانــد بــار دیگر 
قــدرت را بــه دســت گیــرد، مگــر ماننــد جریــان مقابــل یعنــی 
اصاح طلــب، یــک لیــدر واحــد و همچنین احزابی داشــته باشــد 
کــه ســر بزنــگاه بــا یکدیگــر هماهنگــی خوبــی را نشــان دهنــد. 
ــات گذشــته حاصــل ایــن اتحــاد  کمــا این کــه در چنــد انتخاب
را دیدیــم و آن هــا در انتخابــات بــه پیــروزی رســیدند. امــا در 
خصــوص اصولــی کــه مــا از آن ســخن می گوییــم، بایــد گفــت 
کــه چهــار اصــل را از دیربــاز مبنــا قــرار داده ایم: اســام، انقاب 
اســامی، رهبــری امــام و والیــت فقیــه کــه امــروز مصــداق آن 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســت. کســانی کــه ایــن چهــار 
ــا آن همراهــی نشــان می دهنــد، مــا  ــد و ب اصــل را قبــول دارن
ــز تحــت  ــه ای نی ــن بیانی ــم. همچنی ــرا می دانی ــان را اصول گ آن
عنــوان »منشــور جامعتیــن« از ســال ها قبــل منتشــر شــده و بــه 
امضــای همــه احــزاب اصول گــرا نیــز رســیده اســت. ایــن بیانیه 
شــامل 12 بنــد ایجابــی بــرای بیــان آرمان هــای مجموعــه و 12 
بنــد ســلبی بــرای بیــان آن چــه کــه بــا آن هــا مخالفــت داریــم، 
ــفاف و  ــا ش ــع م ــم مواض ــر می کن ــن فک ــرای همی ــود. ب می ش

ــد کــه  ــان معتقدن ــام گــم شــده اســت! اصالح طلب خــط ام
ــان را  ــر شــورای نگهب ــی نظی ــان مناصــب انتصاب اصول گرای
ــه تفاســیری خــاص از اســالم،  ــا ارائ ــد و ب تصاحــب کرده ان
پایه هــای قــدرت خــود را تحکیــم می کننــد، بــرای مقابلــه 
بــا ایــن وضــع، راهــی جــز تــالش بــرای قرائت هــای متکثــر 
ــاره چیســت؟ از دیــن وجــود نــدارد. نظــر شــما در ایــن ب

خــط امــام محکماتــی دارد و بایــد آن را جامــع دید. ایــن یعنی، 
بایــد مجموعــه نظــرات اساســی امــام بــه صــورت هــم زمــان 
مــورد توجــه باشــد، نــه ایــن کــه یــک عنصــر از دیــدگاه امــام 
پررنــگ شــود و بــر آن اســاس بگوییــم کــه مــا پیرو خــط امام 
ــه مناســبت های  ــون ب ــا کن ــری ت ــام معظــم رهب هســتیم! مق
مختلــف، در مرقــد امــام، خــط ایشــان و اصــول آن را تبییــن 
کــرده انــد. اگــر از ایــن اصــول پیــروی شــود دیگر هــر گروهی 
ــد.  ــروی می کن ــام پی ــط ام ــه از خ ــد ک ــا کن ــد ادع نمی توان
نمی تــوان بــا خــط امــام بــه صــورت گزینشــی برخــورد کــرد. 
در ایــن شــرایط همــان پلورالیســم ایجــاد می شــود و هر کســی 
ادعــا می کنــد کــه برداشــت و تفســیر او درســت اســت. طبــق 
خــط امــام بایــد توأمــان اســامیت و جمهوریت نظــام قدرتمند 
باشــد و نمی تــوان یکــی بــر دیگــری پیشــی بگیــرد. در مــورد 
نهادهــای انتصابــی هــم بایــد گفــت کــه ایــن افــراد، منصوبــان 
رهبــری هســتند و ارتباطــی بــه جریــان اصول گرایــی ندارنــد و 
ــر گــردن آن هــا نیســت. اصاح طلبــان می خواهنــد  گناهــی ب
بگوینــد کــه رهبــری اختصــاص بــه یــک جریــان دارد؟ بــه 
ــن از  ــت و منصوبی ــاح هاس ــر از جن ــری فرات ــده رهب ــر بن نظ
جانــب رهبــری بــر اســاس شایســتگی شــخصی آن هــا اســت. 
نبایــد منصوبــان رهبــری را داخــل جریانــات متقابــل سیاســی 

قــرار داد. خــوِد ایــن برداشــت آفــت آفریــن اســت. 
اگــر ایــن مســئولین عملکــردی مبتنــی بــر حمایــت از یــک 

جنــاح داشــتند چطــور؟
بــه نظــر مــن ایــن گونــه نســبت دادن افــراد بــه جریان هــای 
سیاســی باعــث اختــاف جریانــات انقــاب می شــود. بــه نظــر 
ــال  ــاب را دنب ــص انق ــه خال ــری، اندیش ــان رهب ــن منصوب م
می کننــد و فقــط وقتــی کســی را برخــاف ایــن اندیشــه ببینند 
ــای اعضــای شــورای  ــد. مث ــل آن ایســتادگی می کنن در مقاب
ــر از  ــتند و اگ ــرا نیس ــاص اصول گ ــان خ ــزء جری ــان، ج نگهب
ــرا  ــی اصول گ ــه گروه ــه ب ــن را ک ــید ای ــم بپرس ــان ه خودش
پــای بنــدی دارنــد یــا خیــر، تأییــد نمی کننــد. ممکــن اســت 
فهــم و ســلیقه متفــاوت باشــد امــا مبتنــی بــر شــرع و قانــون 
عمــل خواهنــد کــرد. کســی بــر حســب عضویــت در جریانات 
ــه  ــت، بلک ــرده اس ــت نک ــت ها را دریاف ــن پس ــی، ای سیاس
براســاس تشــخیص صاحیــت آن هــا بــوده اســت و اگر کســی 



کره زمین، قوی ترین نظام است آیت اهلل علم الهدی: این نظام روی 

بــه گــزارش انتخــاب، آیــت اهلل ســیداحمد علم الهــدی ظهــر روز جمعــه 11 اســفند، در خطبه هــای نمازجمعــه مشــهد اظهــار داشــت: دشــمن در 
جداســازی مــردم از نظــام و انقــاب، از شــگرد نومیــد کــردن مــردم و ناکارآمــد نشــان دادن نظــام اســتفاده می کنــد و ایــن نقشــه دشــمن اســت. 
وظیفــه مــا، مقاومــت در برابــر ایــن حرکــت نابکارانــه دشــمن اســت کــه بایــد توجه داشــته باشــیم ایــن نظــام روی کــره زمیــن، قوی تریــن نظام 
اســت و تنهــا کشــوری هســتیم کــه مــردم، خودشــان برای خودشــان تصمیــم می گیرنــد و حتی مــردم آمریکا، خودشــان بــرای خودشــان تصمیم 
نمی گیرنــد. بــا ایــن شــرایط چــرا بــه ایــن نظــام امیــد نداشــته باشــیم؟ امــا بایــد ایــن نکتــه را مســئوالن بداننــد کــه امــروز دشــمن ســفره مــا را 
هــدف گرفتــه و می خواهــد مــردم را مســتأصل کنــد و بایــد در مدیریــت نظــام، در مقابل شــگردهای دشــمن بایســتند و مــردم را امیدوارتر کنند. 
علــم الهــدی تاکیــد کــرد: اقتصــاد مقاومتــی نســخه اصلــی رفــع همــه نگرانی هــا اســت و راهــکار نیــز تعییــن شــده و ایــن مقولــه دارای شــاخص 
اســت و ظرفیت هــای اجتماعــی نیــز نشــان داده شــده، امــروز اگــر عزیــزان مســئول می خواهنــد در روزهــای آخر ســال اقتصــاد مقاومتی، گــزارش 
دهنــد بایــد بــر اســاس شــاخص های خــود مقــام معظم رهبــری ایــن گــزارش را بدهنــد، آمار اشــتغال، شــاخص اقتصــاد مقاومتی نیســت. بــا این 
تجمل پروری هــا و پشــت پــا زدن بــه ســاده زیســتی، مــروج فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی هســتیم؟ وی افــزود: راهــکار ایــن مســأله نیــز در اقتصــاد 

مقاومتــی اســت و بزرگتریــن حرکــت در اقتصــاد مقاومتــی طبــق فرمایشــات رهبــری، فرهنگ ســازی بــرای اقتصاد مقاومتی اســت. 
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ــر  ــه از نظ ــته و دارد، چ ــی داش ــدت باالی ــه ش ــت ب ظرفی
مردمــی و چــه از نظــر اســامی. ایــن انقــاب ظرفیــت بــه 
ــفانه  ــا متأس ــردم را دارد. ام ــرد م ــرد ف ــاندن ف ــال رس کم
مشــکل در عــدم خودســاختگی مــا بــود. همــان طــور کــه 
ــئولیت  ــید مس ــاخته نباش ــود س ــر خ ــد: اگ ــام فرمودن ام
بــرای شــما خطرنــاک اســت. بدیــن ترتیــب انقــاب بــرای 
ــک  ــل ی ــود، مث ــاد آورده ب ــروت ب ــم ث ــیاری در حک بس
ــد.  ــدان را متومــل می کن ــزرگ کــه برخــی فرزن ــراث ب می
ــه  ــز ب ــی نی ــون حقیق ــیاری از انقابی ــان بس ــن می در ای

ــده شــدند.  حاشــیه ران
شاهنشــاهی  نظــام  کــه  بودنــد  معتقــد  انقالبیــون 
اصالح ناپذیــر بــود و یکــی از دالیــل انقــالب همیــن 
ــز  ــال نی ــان ح ــد در زم ــی معتقدن ــت. برخ ــأله اس مس
ــن  ــما در ای ــر ش ــت. نظ ــا نیس ــات راهگش ــر اصالح دیگ

ــت؟ ــاره چیس ب
ــط  ــه توس ــت بلک ــی نداش ــود خارج ــامی وج ــاب اس انق
ــید  ــروزی رس ــه پی ــخص ب ــای مش ــا آرمان ه ــرادی ب اف
ــود  ــد. وج ــق می ش ــامی محق ــام اس ــب نظ ــد در قال و بای
خارجــی انقــاب کــه امــروز در قالــب نظــام متجلــی اســت، 
اگــر بــه جایــی برســد کــه کامــا پوســیده باشــد و فســاد 
ــرگ  ــاخ و ب ــرد، از ش ــرا بگی ــام را ف ــریان های نظ ــام ش تم
گرفتــه تــا ریشــه، قطعــا ماننــد خانــه مخروبــه ای اســت که 
قابلیــت ترمیــم نــدارد و بایــد آن را کوبیــد و از نو ســاخت. 
ــه  ــا مــا اکنــون دچــار چنیــن وضعیتــی هســتیم؟ ب امــا آی
ــا آرمان هایــی کــه  نظــر مــن خیــر. مــا انقابــی داشــتیم ب
بایــد الگــوی زندگــی مــا باشــد. ایــن مــا هســتیم کــه بــد 
ــون  ــرد انقابی ــد در عملک ــأله را بای ــم و مس ــل کردی عم
ــداری  ــاب پاس ــی از انق ــه خوب ــه ب ــرد ک ــت و جو ک جس
ــد. مــا فکــر کردیــم کــه هــر کســی شــعار انقابــی  نکردن
بدهــد، انقابــی اســت! تــا انقــاب در درون مــا نفــوذ نکنــد 
ــه  ــات ب ــاب و اصاح ــیم. انق ــی باش ــم انقاب ــا نمی توانی م
ــه ازای  ــا ب ــا م ــد، ام ــود دارن ــی وج ــم ارزش ــوان مفاهی عن
ایــن واژگان در واقعیــت، مصادیــق خوبــی نیســتیم. در واقــع 
ــم و  ــم را درک نکرده ای ــن مفاهی ــه ای ــتیم ک ــا هس ــن م ای

ــم. ــوب نفهمیده ای ــا را خ آن ه
ــا توجــه بــه نکاتــی کــه تــا کنــون اشــاره کردیــد، در  ب
شــرایط موجــود چــه ســاز و کاری بــرای اصــالح روندهــا 
اصالح طلبــی  پــروژه  واقــع  در  و  می کنیــد  پیشــنهاد 

ــرود؟ ــش ب ــد پی ــه بای چگون
بــه نظــر مــن اصــاح را بایــد از فــرد شــروع کــرد زیــرا 
ــان  ــراد خودش ــر اف ــت و اگ ــراد اس ــکل از اف ــه متش جامع
ــات را  ــروژه اصاح ــد پ ــی نمی توان ــد کس ــاح نکنن را اص
ــه ای  ــرآن و برنام ــر از ق ــی مقدس ت ــا متن ــرد. م ــش ب پی
ــر از آن نداریــم، امــا همیــن انســان ها هســتند کــه  جامع ت
بایــد آن را اجــرا کننــد و بــه همیــن دلیــل بــه انســان هایی 
وارســته بــرای اجــرای قــرآن و برنامه هــای آن نیــاز 
ــات را از  ــان، اصاح ــر اصاح طلب ــز اگ ــروز نی ــم. ام داری
ــات  ــروژه اصاح ــه پ ــد ب ــد، نمی توانن ــروع نکنن ــود ش خ
ــد.  ــی بکنن ــت، کمک ــمند اس ــی و ارزش ــری تاریخ ــه ام ک
ــای  ــا نمونه ه ــوم ام ــق بش ــم وارد مصادی ــن نمی خواه م

ــن  ــه ســومی، م ــت ســراغ گزین ــد رف ــیده اســت و بای رس
ــا  ــد ب ــا بای ــده مــن، م ــه عقی ــا ب ــن نظــر نیســتم. ام ــر ای ب
صدایــی رســا و بــا شــجاعت اعــام بکنیــم کــه مــا مدعــی 
اصاح طلبــی و انقابی گــری بودیــم امــا اصاحــات را 
ــن ترتیــب  ــه همی ــز ب ــان نی ــا گذاشــتیم. اصول گرای ــر پ زی
اعــام کننــد اگرچــه مدعــی بودنــد امــا اصــول را زیــر پــا 
گذاشــتند. مــا بایــد خودمــان را از مفاهیمــی چــون انقــاب، 
ــم  ــن مفاهی ــا ای ــم، ت ــی جــدا کنی ــی و اصول گرای اصاح طلب
ــرز  ــا م ــم ب ــف نشــوند. آن گاه می توانی ــا تعری ــا م ــط ب فق
قائــل شــدن میــان خــود و ایــن مفاهیــم، تعریفــی درســت 
ــم  ــد بگویی ــا بای ــم. م ــه کنی ــردم ارائ ــه م ــن واژگان ب از ای
کــه انقــاب یــا اصاحــات بــه ایــن معناســت نــه چیــزی 
ــن  ــردن گرفت ــه گ ــهامت ب ــد ش ــا بای ــتم! م ــن هس ــه م ک
ــرار  ــتباهاتمان اق ــه اش ــیم و ب ــته باش ــود را داش ــور خ قص
ــه اشــتباهات گذشــته،  ــراف ب ــا اعت ــم ب ــم. فکــر می کن کنی
می تــوان مشــکات امــروز را حــل کــرد چــرا کــه مــردم 
ــه  ــتند بلک ــف نیس ــات مخال ــاب و اصاح ــت انق ــا ماهی ب
ــان ایــن مفاهیــم  ــا مــا انقابیــون و اصاح طلبــان و مدعی ب
ــم،  ــه دروغ گفتی ــم ک ــراف کنی ــد اعت ــا بای ــد. م مخالف ان
عمــل نکردیــم و اصاحــات چیــز دیگــری اســت. انقــاب 
هــم آن چیــزی اســت کــه مــردم شــعار آن را می دادنــد، 
ــرار  ــد اق ــا بای ــتند. م ــتقال و آزادی می خواس ــردم اس م

ــم.  ــود بیاری ــه وج ــه نتوانســتیم آزادی را ب ــم ک کنی
از بحث هــای جنابعالــی ایــن طــور می تــوان نتیجــه 
ــه  ــت بلک ــی حاکمی ــان کل ــا جری ــه تنه ــه ن ــت ک گرف
ــک پوســت ندازی  ــه ی ــاز ب ــز، نی ــب نی ــان اصالح طل جری
دارد. در همیــن رابطــه بــرای مثــال در جریــان اصالحات، 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــراد خالص ــی اف ــی در برخ اصالح طلب
ــی  ــاد اصالح طلب ــه نم ــل ب ــراد تبدی ــی از اف ــع برخ واق
ــود.  ــی می ش ــز تلق ــط قرم ــان خ ــدول از آن ــده اند و ع ش
ــد از ایــن شــخص محــوری  ــه می توان اصالح طلبــی چگون

خــارج شــود؟ 
ــتیم،  ــرو هس ــا آن روب ــروز ب ــه ام ــی ک ــی از آفت های یک
همیــن مســأله ای اســت کــه اشــاره کردیــد. عــرض 
کــردم متأســفانه برخــی بــدل بــه مجســمه برخــی مفاهیــم 
ــم  ــد اشــخاص را در حــد خودشــان بدانی ــا بای شــده اند. م
ــه ای  ــان جمل ــر مومن ــه امی ــن رابط ــتر. در همی ــه بیش ن
آموزنــده دارنــد. در جریــان جنــگ جمــل، فــردی از 
ــر  ــه و زبی ــه، طلح ــا عایش ــه آی ــید ک ــر پرس ــرت امی حض
می تواننــد بــر باطــل باشــند یــا نــه؟ امیــر مومنــان نگفتنــد 
کــه بلــه می تواننــد بــر باطــل باشــند. بلکــه فرمودنــد ایــن 
پرســش اشــتباه اســت و حــق و باطــل را بــر مبنــای افــراد 
ــم  ــا بتوانی ــناخت ت ــدا حــق را ش ــد ابت ــناخت. بای ــد ش نبای
ــا  ــفانه م ــز متأس ــروزه نی ــیم. ام ــق را بشناس ــداران ح طرف
ــه  ــر را ب ــک نف ــاح ی ــر جن ــم و در ه ــراد رفتی ــراغ اف س
ــم.  ــه ای ــان در نظــر گرفت ــر و جری ــک تفک ــاد ی ــوان نم عن
اگــر یــک مقــدار از آن هــم عبــور کنیــم انــگار بــه انحــراف 
ــا مقیاس هــا  متهــم می شــویم. بایــد افــراد را در هــر رده ب
ــق  ــت تطبی ــا حقیق ــا ب ــه آی ــن ک ــنجیم و ای ــا بس و معیاره

ــا خیــر.  ــد ی دارن
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پیــش مصاحبــه: رســول منتجب نیــا، قائــم مقــام و از 
ــابقا در  ــت. س ــی اس ــاد مل ــزب اعتم ــس ح ــای موس اعض
شــورای مرکــزی مجمــع روحانیــون مبــارز عضویت داشــته 
اســت و همچنیــن نمایندگــی ســه دوره اول مجلــس شــورای 
اســامی را در کارنامــه خــود داراســت. منتجب نیــا، اخــاق 
را هنجــاری ضــروری بــرای سیاســت می دانــد و همــواره در 
نقــد درون جریانــی، صراحــت لهجــه خاصــی داشــته اســت. 
ــد  ــه نق ــز، ب ــد نی ــه می خوانی ــه در ادام ــی ک در گفت و گوی
ــی  ــام اصاح طلب ــه ن ــروزه ب ــه ام ــردازد ک ــی می پ رویه های
و انقابی گــری بــه مــردم عرضــه شــده اســت. منتجب نیــا 
معتقــد اســت کــه انقــاب اســامی بــا شــتاب زیــادی بــه 
پیــروزی رســید و بــه همیــن دلیــل بســیاری از مقدمات آن 
ــان شــد.  ــس از انقــاب نمای فراهــم نشــد و آســیب آن پ
ــخگوی  ــات پاس ــه اصاح ــت ک ــد اس ــان معتق ــا هم چن ام
مشــکات امــروز ایــران اســت و فقــط اصاح طلبــان بایــد 
ــا  ــد ت ــه اشــتباهات خــود اعتــراف کنن ــا صــدای رســا، ب ب
ــرز  ــات، م ــروژه اصاح ــا و پ ــان آن ه ــد می ــردم بتوانن م
انسان ســازی  و  منتجب نیــا، خودســازی  قائــل شــوند. 
ــه  ــرا ک ــد چ ــات می دان ــروژه اصاح ــن پ ــه آغازی را نقط
ــش  ــف را پی ــای مختل ــد برنامه ه ــته بای ــان های وارس انس
ــه ای از آن  ــد، خاص ــه می خوانی ــه در ادام ــد. آن چ ببرن
چیــزی اســت کــه در ایــن گفت و گــو مطــرح شــده اســت.
ــک نظــام سیاســی را از دو منظــر  ــه ی ــوان کارنام ــی ت م
درونــی و بیرونــی مــورد بررســی قــرار داد. اگــر بخواهیــم 
از منظــر درونــی، کارنامــه نظــام جمهــوری اســالمی 
شــعار  مهم تریــن  شــاید  کنیــم،  بررســی  را  ایــران 
ــا کنــون »اســتقالل، آزادی، جمهــوری  انقــالب از ابتــدا ت
ــن شــعار  ــه نظــر شــما ای ــا ب ــوده اســت. آی اســالمی« ب

محقــق شده اســت؟ 
ــال  ــی )ره( از س ــام خمین ــری ام ــا رهب ــردم ب ــت م حرک
ــادی  ــای زی ــخ، انقاب ه ــول تاری ــد. در ط ــاز ش 13۴2 آغ
اتفــاق افتــاده اســت امــا هیــچ کــدام ویژگی هــای انقــاب 
ــک  ــامی ی ــاب اس ــع انق ــتند و در واق ــامی را نداش اس
الگــوی منحصــر بــه فــرد اســت. انقــاب اســامی حرکتــی 
بــود کــه ویژگی هــای مردمــی داشــت و از عــرف جهانــی، 
ــن  ــرد. ای ــروی می ک ــامی پی ــی اس ــی و الگوی ــرد جمع خ
انقــاب بســیار ســریع پیــش رفــت و بــه پیــروزی رســید، 
ــردن و  ــر و رو ک ــای زی ــه معن ــا ب ــاب دقیق ــم انق آن ه
ــال  ــه 2۵٠٠ س ــوری ک ــبات در کش ــن مناس ــر بنیادی تغیی
نظــام شاهنشــاهی بــر آن حکومــت می کــرد و هیــچ حقــی 
ــری  ــن ام ــق چنی ــرای تحق ــود. ب ــل نب ــردم قائ ــرای م ب
ــا انقــاب  ــود ت ــاز ب شــاید ده هــا ســال زمــان و تــاش نی
ــت  ــه مدیری ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــد. ام ــدا کن ــرورش پی پ
مــردم  و خودبــاوری  اعتقــاد  امــام،  خــوب حضــرت 
ــه  ــد و از هم ــرده بودن ــاز ک ــه آغ ــی ک ــه حرکت ــبت ب نس
مهم تــر عنایــت خداونــد متعــال، ایــن انقــاب بــه ســرعت 
ــه  ــن ســیر ب ــه پیــروزی رســید. چــون ای پیــش رفــت و ب
ســرعت پیــش رفــت، بســیاری از مقدمــات فراهــم نشــد، 
ــی رود و بســیاری از  ــر م ــه از مســیر میانب ــردی ک ــل ف مث
ــرای  ــد ب ــت می ده ــی را از دس ــیر اصل ــای مس فرصت ه
ــه در  ــی ک ــد. ویژگی های ــد برس ــه مقص ــر ب ــه زودت آن ک
ایــن میــان بــه دســت نیامــد ایــن بــود کــه عامــه مــردم 
ــان  ــزء جانش ــا ج ــد ت ــوی بگیرن ــاب خ ــا انق ــتند ب نتوانس
ــاب  ــا انق ــود را ب ــتند خ ــگان نتوانس ــن نخب ــود. همچنی ش
انطبــاق دهنــد. انقــاب تحمیلــی نبــود، امــا بســیار شــتابان 
ــد  ــتاب بع ــن ش ــار ای ــید و آث ــروزی رس ــه پی ــریع ب و س
ــا  ــاب ب ــر انق ــاب مشــخص شــد. شــاید اگ ــق انق از تحق
شــتاب کمتــری رخ مــی داد، مــردم بــا عقانیــت و آگاهــی 
ــا  ــد. ب ــاب را درک کنن ــی انق بیشــتری می توانســتند مبان
فاصلــه گرفتــن از فضــای انقابــی و شــور و معنویتــی کــه 
ــج  ــه تدری ــی داد، ب ــرار م ــر ق ــت تاثی ــر را تح درک و تفک
مشــکات هویــدا شــد. بعضــی از افــراد در ســایه انقــاب 
ــه مقــام و ثــروت رســیدند و نتوانســتند خــود را کنتــرل  ب
ــه  ــام ب ــوت ام ــرادی مخصوصــا بعــد از ف ــن اف ــد. چنی کنن
ــور  ــدند. حض ــاب دور ش ــیر انق ــد و از مس ــه رفتن بیراه
ــیار  ــی، بس ــو روحان ــوی و ج ــای معن ــداوم فض ــام در ت ام
ــت.  ــیب ها را می گرف ــیاری از آس ــوی بس ــود و جل ــر ب موث
ــر  ــام ب ــخن ام ــام و س ــدار ام ــکات را دی ــیاری از مش بس
ــور  ــه از حض ــدن جامع ــره ش ــا بی به ــرد. ب ــرف می ک ط
امــام، ایــن فقــط واقعیت هــا بــود کــه باقــی مانــد. در واقــع 
ــاب  ــم، انق ــه گرفتی ــاب فاصل ــه از انق ــم ک ــا بودی ــن م ای

بســیاری را می تــوان ذکــر کــرد. از میــان همیــن دوســتان 
ــردی مســئولیتی  ــه ف ــن ک ــه مجــرد ای ــا، ب ــب م اصاح طل
ــه  ــر عهــده می گیــرد، در ابتــدا وضــع زندگــی خــود را ب ب
ــراد  ــازی اف ــدم خودس ــه، ع ــد. در نتیج ــر می ده کل تغیی
ــرای همیــن  ــر اصاحــات اســت و ب مانعــی جــدی در براب
بایــد از ابتــدا شــروع کــرد. اگــر اکنــون از مجموعــه افــراد 
ــه  ــان روحی ــه هم ــم ک ــدا کنی ــر را پی ــزار نف ــی، ه انقاب
نخســت روزهــای ابتدایــی انقــاب را داشــته باشــند و اســیر 
آلودگی هــا نشــده باشــند، می تواننــد تحــول عظیمــی 

ــد.  ــروز را حــل کنن ایجــاد و بســیاری از مشــکات ام
همــان طــور کــه ذکــر کردیــد، بســیاری از اصالح طلبــان 
ــان  ــه هم ــد، ب ــرار می گیرن ــئولیت ق ــه در مس ــی ک زمان
ــه آن  ــن ب ــش از ای ــا پی ــه ت ــد ک ــار می کنن ــکلی رفت ش
انتقــاد داشــتند. حــال بحــث اینجاســت کــه ایــن اصــالح 
ــتر  ــه بس ــی ک ــود، در حال ــاز ش ــد آغ ــه بای ــود، چگون خ
ــه ای  ــه گون ــم ب ــتم حاک ــی و سیس ــاز و کار بروکراس و س
ــه  ــرد، ب ــرار بگی ــردی در آن ق ــر ف ــر ه ــه اگ ــت ک اس

ــار خواهــد کــرد؟  ــه ای مشــابه رفت گون
فــرض بــر ایــن اســت کــه اصاح طلبــان در بدنــه 
ــان  ــادی اصاح طلب ــال های متم ــد. س ــای دارن ــت ج حکوم
ــا  ــان ت ــا اصاح طلب ــتند. ام ــار داش ــت را در اختی حکوم
ــر  ــلطی ب ــد و تس ــاح نکردن ــان را اص ــه خودش ــی ک زمان
ــی  ــات را اجرای ــروژه اصاح ــد پ ــد، نمی توانن ــود ندارن خ
ــد،  ــدا می کنن ــت پی ــی دس ــه امکانات ــی ب ــا وقت ــد. مث کنن
ــتفاده  ــوء اس ــز در س ــان نی ــه از غیراصاح طلب ــم ک می بینی
ــک  ــدون ی ــی ب ــچ مفهوم ــتند. هی ــر هس ــت جلوت از موقعی
ــد.  ــدا کن ــق پی ــد تحق مجــری و مصــداق خارجــی نمی توان
ــه  ــک کل ب ــود ی ــق، وج ــان منط ــه در زب ــور ک ــان ط هم
انتزاعــی  اجــزاء آن اســت. اصاحــات یــک مفهــوم 
در  معتبــر  مصادیقــی  را  اصاحــات  جریــان  و  اســت 
ــرای  ــدم اج ــد. ع ــی کنن ــد اجرای ــت می توانن ــم واقعی عال
ــه  ــردم ب ــی م ــث بدبین ــات، باع ــروژه اصاح ــح پ صحی
ــیاری  ــب بس ــان اصاح طل ــود. در جری ــان می ش ــن جری ای
ــاح  ــمه اص ــع مجس ــات و در واق ــم اصاح ــود را تجس خ
ــح،  ــار و کنــش صحی ــد، حــال آن کــه عــدم رفت می پندارن
ــود. در  ــی می ش ــت اصاح طلب ــی درس ــدم معرف ــث ع باع
نهایــت ایــن کــه، هیــچ مفهومــی بــدون یــک رهبــر واقعــی 
بــه ثمــر نمی نشــیند و زمانــی کــه آن رهبــر نتوانــد کارش 
ــوم  ــه آن مفه ــبت ب ــردم نس ــد، م ــام ده ــت انج را درس

می شــوند. بی اعتمــاد 
در جریــان اعتراضــات دی مــاه ســال 1396، بســیاری دو 
ــی  ــر دو ذیل ــه ه ــب را ک ــرا و اصالح طل ــاح اصول گ جن
از گفتمــان اســالم فقاهتــی هســتند، ناتــوان از نمایندگــی 
ــد. نظــر شــما چیســت و  ــات عمــوم مــردم می دانن مطالب

اگــر ایــن گونــه باشــد آن وقــت چــاره چیســت؟ 
ــه  ــه ب ــان چ ــاد آن ــت و انتق ــردم اس ــق م ــراض ح اعت
ــه  ــی ب ــه حت ــان چ ــه اصاح طلب ــه ب ــان و چ اصول گرای
ــا  ــود. ام ــی ش ــم تلق ــی مه ــد اصل ــت بای ــت حاکمی کلی
ــر  ــا دیگ ــرد و آی ــد ک ــه بای ــرایط چ ــن ش ــه در ای ــن ک ای
ــان  ــه پای ــان ب ــان و اصول گرای ــی اصاح طلب ــات سیاس حی



خانه احزاب و سمن ها در استان ها، طبق منشور گفت وگوی سیاسی راه اندازی می شود

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو، ســید ســلمان ســامانی، ســخنگوی وزارت کشــور، بــا اشــاره بــه اباغ منشــور گفــت وگوی 
سیاســی بــه اســتانداران از ســوی وزیــر کشــور اظهارداشــت: یکــی از اهــداف اجــرای ایــن منشــور فراهــم آوردن فرصــت گفــت وگــو بــرای 
تمامــی جریان هــای سیاســی بــه صــورت برابــر اســت تــا در فضایــی تــوأم بــا همدلــی، مطالبــات، انتقــادات و پیشــنهادات مردم و تشــکل ها 
بــرای اداره هــر چــه بهتــر امــور کشــور بیــان شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس ایــن منشــور و بــه منظــور ایجــاد بســتر مناســب برای 
تحقــق گفــت وگــو و تفاهــم ســازنده بیــن جریانــات، تشــکل هــا، اصنــاف و ســمن هــا، خانــه احــزاب و ســمن ها در تمامی اســتان های کشــور 
ایجــاد می شــود. ســخنگوی وزارت کشــور بــا تأکیــد بــر ایــن کــه یکــی از نــکات مهــم، پذیــرش اصــل گفــت وگــو در جامعــه و قشــرهای 
مختلــف مردمــی، نهادهــا و دولــت اســت، یــادآور شــد: فضــای گفــت وگــو نبایــد ایــن گونــه ترســیم شــود کــه عــده ای تنهــا خــود را 
مطالبه گــر و دیگــران را تنهــا پاســخگو بداننــد، لــذا در ایــن میــان، همــه بایــد تکالیــف و حقــوق خــود را شــناخته و در اعتــای ایران اســامی 
نقش آفرینــی داشــته باشــند. وی بــا بیــان ایــن کــه ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی یکــی از اهــداف مهــم اجــرای منشــور گفــت وگوی سیاســی در 
کشــور اســت، تصریــح کــرد: اســتانداران مکلــف هســتند بــر اســاس منشــور گفــت وگــوی سیاســی، برگــزاری تجمعــات صنفی، سیاســی و 
قانونــی را تســهیل و بــر انجــام آن نظــارت و امنیــت ایــن تجمعــات را هــم بــا همــکاری مراجــع ذی صــاح بــه نحــو مطلــوب تأمیــن کننــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 496 خبرنامه
حبیبی: این که اصول گرا  یا  اصالح طلبی همه مردم را به خود منتسب کند، توهمی بیش نیست

ــورای اســامی  ــس ش ــال 96 و مجل ــران در س ــهر در ته ش
ــا یکــی شــدند و در تهــران  ــان غالب در ســال 9۴ اصول گرای
یــک لیســت دادنــد، امــا هیــچ کــدام از افــراد ایــن فهرســت 
ــرای داشــتن یــک  ــات ســال 9۴ ب ــد. در انتخاب رأی نیاوردن
فهرســت واحــد جریــان اصول گرایــی، بــه دلیــل اصــرار بــر 
ســلیقه های خودمــان، هماهنگــی الزم را نداشــتیم. در نهایــت 
ــد  ــر، بای ــزب دیگ ــر ح ــا ه ــه ی ــه موتلف ــتم ک ــق هس مواف
ــر  ــا دیگ ــش را ب ــد و نظرات ــظ کن ــودش را حف ــتقال خ اس
ــاع  ــرح و از آن دف ــداوم مط ــورت م ــه ص ــان ب اصول گرای
کنــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه در شــرایط فعلــی بــرای 
ــود.  ــد ب ــت خواه ــک آف ــرق ی ــان سیاســی، تف ــر دو جری ه
ــای  ــه اســتقال خــود را در دوره ه ــه موتلف ــم ک ــا معتقدی م
ــه  ــن اســتقال ب ــر ای ــا اگ ــد ام ــظ کن ــات حف بعــدی انتخاب
ــه  ــت. ب ــخص اس ــه مش ــد، نتیج ــه بزن ــان لطم ــل جری اص
ــر، نامــزد  ــات ریاســت جمهوری اخی ــال در انتخاب ــوان مث عن
ــم.  ــای آخــر هــم مســتقل عمــل کردی ــا روزه داشــتیم و ت
نامزدمــان در مناظــرات نیــز شــرکت کــرد ولــی در دو ســه 
ــه  ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــه ب ــی، ســران موتلف روز پایان
ــی داشــتیم و همــه  ــا وجــود این کــه ایرادهای ــر اســت ب بهت
تصمیم هــای جمنــا را هــم تأییــد نکــرده بودیــم، بــا تصمیــم 
ــرایط  ــویم. در ش ــراه ش ــی هم ــان اصول گرای ــترک جری مش
ــان و  ــان اصاح طلب ــت می ــم در رقاب ــی معتقدی سیاســی فعل
ــان صــورت  ــن دو جری ــان ای ــاد می ــر اتح ــان، اگ اصول گرای
ــا  ــت، قطع ــده اس ــار ش ــرق دچ ــه تف ــه ب ــی ک ــرد طرف نگی

ــورد. ــت می خ شکس
ــاد  ــع ایج ــی ها را مان ــت اندیش ــه مصلح ــن ک ــارغ از ای ف
تفرقــه می دانیــد کــه البتــه مانــع از ایــن تشــخیص 
ــک  ــا ی ــا ب ــی دارد، م ــه وزن ــزب چ ــر ح ــه ه ــود ک می ش
ــتیم  ــه هس ــرا مواج ــان اصول گ ــری از جری ــع الجزای مجم
کــه مواضــع بســیار متفاوتــی را ارائــه می کننــد. بــه همیــن 
ــی  ــه کــدام اصول گرای ســبب پرســش ایجــاد می شــود ک
اصیــل اســت؟ در واقــع از چــه اصولــی صحبــت می کنیــم؟

ــه  ــی ب ــان اصول گرای ــل در جری ــار اص ــل چه ــال های قب س
ــا انتخــاب شــد؛ اصــول اســام، نظــام اســامی،  ــوان مبن عن
خــط و ســنت امــام خمینــی و والیــت فقیــه. این هــا اصولــی 
ــان  ــت اصول گرای ــس از شکس ــال 7۸ و پ ــه از س ــت ک اس
در انتخابــات 76، بــه دنبــال شــکل گیری شــورای هماهنگــی 
نیروهــای انقــاب، در نظــر گرفتــه شــد. در ابتــدا ایــن چهــار 
اصــل مطــرح بــود امــا ممکــن اســت اکنــون چیزهایی بــه آن 
ــه  ــی راجــع ب ــان اصول گرای ــه شــده باشــد. مــا در جری اضاف
ایــن چهــار اصــل اختــاف نظــری نداریــم. امــا هنگامــی کــه 
انتخــاب افــراد و موضوعــات اداره کشــور در ابعــاد سیاســی، 
ــادی  ــزان زی ــه می ــود، ب ــرح می ش ــی و اقتصــادی مط فرهنگ
بــا ســلیقه های متفــاوت مواجــه هســتیم کــه همیــن مســأله 
باعــث اختــاف اســت. بــه همیــن دلیــل معتقــدم باید ســعی 
کنیــم ایــن بخــش ســلیقه ای را نیــز بــه هــم نزدیــک کنیــم. 
ــد  ــد، بای ــذار بمان ــد اثر گ ــی می خواه ــان اصول گرای ــر جری اگ
عــاوه بــر ثبــات در اصــول، در نزدیــک کــردن ســایق نیــز 
ــابقه  ــل س ــه دلی ــامی ب ــه اس ــد. در موتلف ــاش کن ــا ت دائم
ــرای  ــا دیگــران ب ــا ب ــم شــاید نقــش م ــی اش، معتقدی طوالن
ــه  ــد و ب ــاوت باش ــی متف ــایق کم ــردن س ــک ک ــن نزدی ای

ــم. ــه خــود می دانی ــن مهــم را وظیف ــل ای ــن دلی همی

قالیبــاف یــا دیگــران،  محورهــای مشــخصی از ایــن موضــوع 
ــده  ــر بن ــار نظ ــن اظه ــد. بنابرای ــه دهن ــی ارائ نواصول گرای
ــول  ــی مقب ــان زمان ــن جری ــودن ای ــد ب ــوب و ب ــورد خ درم
اســت کــه تعریفــی از خــود مطرح کننــدگان ایــن اصطــاح 

داشــته باشــیم.
پیــرو اعتراضــات اخیــر در دی مــاه 96، بســیاری از گــذار 
ــه  ــد. ب ــخن گفتن ــرا س ــب و اصول گ ــه اصالح طل از دوگان
ــان را  ــن دو گفتم ــردم، ای ــه م ــرایطی ک ــما در ش ــر ش نظ
نمی بیننــد، گروه هــای سیاســی چــه  نماینــده خــود 

ــد. ــش بگیرن ــد در پی ــتی را بای سیاس
اصول گرایــان،  و  اصاح طلبــان  میــان  مــن  نظــر  بــه 
ــم.  اشــتراکاتی وجــود دارد. مــا در انقــاب مشــترکاتی داری
ــد آن  ــتیم بای ــام هس ــا در نظ ــد م ــه می گوین ــی ک جریانات
مشــترکات را ضمــن اختافــات خــود رعایــت کننــد. مثــا 
ــل دو  ــاد، تقاب ــاق افت ــان اتف ــه جنــگ 33 روزه لبن ــی ک زمان
ــزی  ــورای مرک ــی را در ش ــده بحث ــود. بن ــدید ب ــان ش جری
ــان داخــل  ــا اصاح طلب ــا ب ــم م ــردم، گفت حــزب مطــرح ک
نظــام، رقیبیــم ولــی بــا کســانی کــه در قالــب اصاح طلبــی 
بــه برانــدازی می اندیشــند دشــمنیم. بنابرایــن طــرف خطاب 
ــال  ــی دنب ــه اصاح طلب ــه بهان ــه ب ــتند ک ــی نیس ــا آن های م
وابســتگی خارجــی و برانــدازی هســتند. مــن پیشــنهاد کردم 
ــه  ــم ک ــوت کنی ــری دع ــایق فک ــه س ــه ای از هم در جلس
راجــع بــه جنــگ 33 روزه اظهــار نظــر کننــد. اصــل موضوع 
ــا  در شــورای مرکــزی مــا پذیرفتــه شــد. در ایــن رابطــه ب
برخــی از ســران اصاحــات نیــز صحبــت شــد. جالب اســت 
کــه همــه تقریبــا دعــوت را پذیرفتنــد. بــه یــاد دارم نطقــی 
کــه آقــای میردامــادی، دبیــر کل حــزب مشــارکت، در آن 
جلســه داشــت، بــا نطقــی کــه بنــده کــردم هیــچ اختافــی 
نداشــت. بنابرایــن در اصــول مشــترک انقــاب، معتقــد بــه 
ــی در بحــث رقابــت در  رعایــت خطــوط قرمــز هســتیم ول
ــروری  ــه آن را ض ــم، بلک ــکالی نمی بین ــا اش ــه تنه ــلیقه ن س
می دانــم. ایــن طــور نیســت کــه بگوییــم هرچــه اصول گرایــان 
ــی  ــر گاه ــود، خی ــام ش ــور انج ــد در اداره کش ــد بای می گوین
اصاح طلبــان هــم در اقتصــاد، فرهنــگ و... نظراتــی دارنــد که 
ــرار  ــم ق ــار ه ــا را کن ــت آن ه ــب رقاب ــت، در قال ــوب اس خ
ــان  ــت می ــد. رقاب ــاب کنن ــم انتخ ــردم بخواهی ــم و از م دهی
جریان هــای سیاســی داخــل نظــام ضــرورت دارد. در ایــن که 
مــردم واقعــا درگیر مشــکات اقتصادی هســتند الزم  نیســت 
حتمــا در قالــب یکــی از دو جریــان باشــیم و از آن جــا ایــن 
مقولــه را دنبــال کنیــم. اخیــرا افکارســنجی جهاددانشــگاهی، 
نظرســنجی کــرده اســت کــه 69 درصــد مــردم مشــکات 
اقتصــادی دارنــد. اینجــا نمی تــوان گفــت اگــر اصاح طلــب 
ــم  ــرا بودی ــر اصول گ ــد و اگ ــکل ندارن ــردم  مش ــم  م بودی
مــردم مشــکل دارنــد! این هــا حرف هایــی کودکانــه اســت. 
واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از خانواده هــا از بیــکاری و 
نــا بــه ســامانی معیشــتی رنــج می برنــد. بایــد پذیرفــت کــه 
ــردم  ــورم روی م ــکاری و ت ــر، بی ــامانی ها، فق ــوع نابس موض
ــن  ــد ای ــاش کنن ــد ت ــاح بای ــت و دو جن ــار آورده اس فش

مشــکل را حــل کننــد.
اشــاره کردیــد جریــان سیاســی کشــور را منحصــر بــه دو 
ــه  ــد. در ادام ــرا نمی دانی ــب و اصول گ ــان اصالح طل جری
ــائلی  ــان در مس ــن دو جری ــه ای ــد ک ــرح کردی ــز مط نی
ــب  ــه اصالح طل ــا دوگان ــد. آی ــادی دارن ــتراکات زی اش
بــه  مشــکالت،  حــل  بــرای  می تواننــد  اصول گــرا  و 
ــه  ــده ای ن ــا آن کــه در آین گفت و گــوی ملــی برســند؟ ی
چنــدان دور، شــاهد تولــد جریانــات جدیــدی در عرصــه 

ــود؟ ــم ب سیاســی کشــور خواهی
ــن  ــه ای ــی، ب ــی و اصول گرای ــم اصاح طلب ــه می گوی ــن ک ای
موضــوع توجــه دارم کــه آیــا همه مــردم ایــران یــا در جریان 
ــی؟  ــان اصول گرای ــا جری ــد و ی ــت دارن ــی عضوی اصاح طلب
ایــن حــرف کامــا نادرســت اســت.  میلیون هــا نفــر هســتند 
کــه بــه هیــچ یــک از ایــن دو جریــان ورود نکرده انــد. 
ــردم  ــی همــه م ــا اصاح طلب ــرا ی ــن کــه اصول گ ــن ای بنابرای
را بــه خــود منتســب کنــد، توهمــی بیــش نیســت. دو جریــان 
حرف هایشــان را بــه مــردم می زننــد و مــردم انتخــاب 
می کننــد. معتقــدم مــراودات میــان جریان هــا بــه خصــوص 
ــا  ــه آن وارد نیســت ام ــت اشــتراکات اشــکالی ب ــرای تقوی ب
ایــن کــه بگوییــم همــه بــا یــک ســلیقه کشــور را اداره کننــد 
ــت  ــه رقاب ــن ب ــد ت ــا در کشــور بای ــی نیســت. م اصــا عمل
دهیــم و آن را تقویــت کنیــم. ولــی مشــترکاتی پیــش می آیــد 
مثــل حفــظ انقــاب یــا مبــارزه بــا پدیده هایــی مثــل داعــش 
و رژیــم صهیونیســتی. مــن معتقــدم ایــن مشــترکات وجــود 
دارد و می توانیــم مــراودات داشــته باشــیم. معتقــدم رقابــت 

ــود. ــث پیشــرفت آن ش ــد باع در کشــور می توان

علیرضا افتخاری
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پیــش مصاحبــه: موتلفــه، باســابقه ترین حــزب جریــان 
اصول گرایــی اســت و ســابقه تشــکیل آن بــه ســال 13۴3 بــاز 
می گــردد. حــزب موتلفــه اســامی بیشــتر بــه اصول گرایــان 
ســنتی تعلــق دارد و در دهــه نخســتین انقــاب، نقــش بســیار 
زیــادی در تحــوالت سیاســی کشــور داشــته اســت. از افــراد 
سرشــناس ایــن حــزب می تــوان بــه شــهید مطهــری، شــهید 
ــگراوالدی،  ــب اهلل عس ــوم حبی ــی، مرح ــهید رجائ ــتی، ش بهش
اســداهلل بادامچیــان، ســید مصطفــی میرســلیم و... اشــاره کــرد. 
ــرکل حــزب  ــی، دبی ــی حبیب ــرا محمدنب ــه اخی ــفری ک در س
ــا  ــی دســت داد ت ــه مشــهد داشــته اســت، فرصت ــه، ب موتلف
ــش از 13  ــابقه بی ــی س ــینیم. حبیب ــو بنش ــه گفت و گ ــا او ب ب
ســال دبیرکلــی حــزب موتلفــه اســامی را در کارنامه سیاســی 
خــود دارد و فــارغ التحصیــل جامعه شناســی از دانشــگاه 
تهــران اســت. در ایــن گفت و گــو، از مصلحــت اندیشــی های 
ــی  ــان اصول گرای ــدت جری ــظ وح ــرای حف ــه ب ــزب موتلف ح
ــی  ــان اصول گرای ــتراکات دو جری ــه اش ــن ب ــت و همچنی گف
ــری  ــف فک ــود ســایق مختل ــی و ضــرورت وج و اصاح طلب

ــرای اداره و حــل مشــکات جامعــه اشــاره کــرد.  ب
ســابقه حــزب موتلفــه بــه مدت هــای مدیــدی بــاز 
حــزب  ریشــه دارترین  گفــت  می تــوان  و  می گــردد 
ــود،  ــن وج ــا ای ــا ب ــود. ام ــی می ش ــرا تلق ــان اصول گ جری
محــدودی  نقــش  اصول گرایــی  جریــان  در  امــروز 
ایفــا می کنــد کــه شــباهتی بــه گذشــته نــدارد. در 
ــش  ــداری، نق ــه پای ــد جبه ــور مانن ــی نوظه ــل جریان مقاب
تحلیــل  دارد.  اصول گرایــی  گفتمــان  در  پررنگ تــری 
شــما از وضعیــت کنونــی گفتمــان اصول گرایــی چیســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوأل بایــد مختصــرا سیاســت کلــی 
حــزب موتلفــه اســامی را توضیــح دهم. سیاســت کلــی ما در 
رابطــه بــا مســائل سیاســی و موضوعــات انقــاب ایــن اســت 
کــه مصلحــت انقــاب را بــه مصلحــت جریــان سیاســی کــه 
بــه آن وابســته هســتیم، ترجیــح می دهیــم و مصلحــت جریان 
سیاســی را کــه بــه آن وابســته هســتیم، بــه مصلحــت حزبــی 
ــامی در  ــه اس ــل موتلف ــن دلی ــه همی ــم. ب ــح می دهی ترجی
دوره هــای اخیــر انتخاباتــی ضمــن این کــه فعــال بــوده و نامزد 
معرفــی کــرده اســت، امــا در نهایــت در هماهنگــی بــا جریان 
اصول گرایــی عمــل کــرده اســت. بــه طــور مثــال در انتخابات 
9۴ از ترکیبــی کــه بــرای نماینــدگان شــورای اســامی شــهر 
تهــران نهایــی شــد، صرفــا رضایــت نســبی داشــتیم. در واقــع 
مــا الزمــه موفقیــت یــک جریــان را در دو عامــل می دانیــم: 
ــتن  ــاف داش ــان و دوم انعط ــول جری ــه اص ــدی ب ــی پایبن یک
ــه حــال ســعی  ــا ب ــه اســامی ت ــه ســلیقه ها. موتلف نســبت ب
کــرده اســت ایــن دو اصــل را در مــراودات سیاســی رعایــت 
کنــد. یعنــی عــاوه بــر اصــل کلــی حــزب، معتقدیــم پایبندی 
و ثبــات اصول گرایــان بایــد در اصــول تحقــق پیــدا کنــد ولــی 
اگــر می خواهنــد در مجموعــه انقــاب اثــر داشــته باشــند، بــا 
ــان را  ــان اثرگذاری ش ــرق اصول گرای ــه تف ــن ک ــه ای ــه ب توج
در سیاســت امــروز کاهــش می دهــد، بایــد سلیقه هایشــان را 
بــه هــم نزدیــک کننــد. بنابرایــن بــر اســاس ایــن سیاســت تا 
بــه حــال آن جایــی کــه تشــخیص دادیــم، بــرای مصلحــت 

ــم.  ــاه آمده ای کوت
در چنــد انتخابــات اخیــر و بــا انتشــار لیســت واحــد 
ــاره  ــه اش ــی ک ــن مصلحت گرای ــاهد ای ــان، ش اصول گرای
کردیــد، بــوده ایــم. امــا مســأله ایــن اســت کــه ایــن رونــد 
مصلحــت اندیشــی در دراز مــدت،  اثرگــذاری حزبــی مانند 
موتلفــه را در مقابــل جریانــات تنــدرو کــم نمی کنــد؟ در 
ــه  ــت را ب ــه سیاس ــی ها، عرص ــن مصلحت اندیش ــع ای واق
گروه هایــی واگــذار نمی کنــد کــه شــاید صالحیــت الزم را 
نداشــته باشــند و در نهایــت بــه کل جریــان آســیب بزنــد؟

حتــی در درون حــزب موتلفــه هــم ایــن بحث هــا در جریــان 
ــتند  ــزی هس ــورای مرک ــای ش ــتانی از اعض ــت و دوس اس
ــد و  ــه می دانن ــرای موتلف ــوع آســیب ب ــک ن ــن را ی ــه ای ک
ــده  ــه را در آین ــذاری موتلف ــن گذشــت ها، اثرگ ــد ای معتقدن
کاهــش می دهــد. یعنــی عــده ای می گوینــد هیــچ ضرورتــی 
نــدارد کــه حــزب موتلفــه اســامی بــا جریــان اصول گرایــی 
طــوری ارتبــاط داشــته باشــد کــه همیشــه نظــرات خــودش 
ــد  ــز بای ــر نی ــه ای دیگ ــا از زاوی ــد. ام ــی کن ــد عمل را نتوان
ــی و  ــان اصول گرای ــرد. دو جری ــگاه ک ــأله ن ــن مس ــه ای ب
ــرق درون  ــه تف ــات ک ــر دوره از انتخاب ــی در ه اصاح طلب
جریانــی را تجربــه کردنــد، متحمــل شکســت شــدند. البتــه 
ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه اتحــاد درون جریانــی لزومــا 
ــورای  ــات ش ــا در انتخاب ــی آورد. مث ــار م ــه ب ــروزی ب پی

برخــی از افــراد منتســب بــه جریــان اصولگرایی ماننــد آقای 
علــی الریجانــی، در انتخابــات اخیر مجلس شــورای اســالمی 
ــی  ــن را ناش ــد. ای ــرار گرفتن ــان ق ــت اصالح طلب در فهرس
ــی از  ــأله ناش ــن مس ــد؟ ای ــی می کنی ــزی ارزیاب ــه چی از چ
انشــقاق در جریــان اصول گرایــی بــه دلیــل محوریــت افــراد 
یــا گروهــی خــاص اســت یــا ایــن کــه گفتمــان اصول گرایی 
دیگــر بــرای برخــی جذابیــت نــدارد و بــه همیــن دلیــل، بــه 

ــوند. ــک می ش ــان نزدی ــت و اصالح طلب دول
محوریــت  بــا  اصول گرایــی  جریــان   9۴ انتخابــات  در 
روحانیــت مبــارز، یــک فهرســت مشــخص در تهــران 
ــا  ــرد. ام ــت نک ــدان دخال ــتان ها چن ــایر شهرس داد و در س
ــی  ــی، فعالیت های ــان اصول گرای ــه جری تشــکل های وابســته ب
را در مقابــل جریــان اصاح طلــب انجــام دادنــد کــه ترکیــب 
مجلــس فعلــی بــه ایــن شــکل شــد . در انتخابــات 9۴، آقــای 
ــارز  ــون  مب ــت روحانی ــا محوری ــه ب ــی ک ــا جریان ــی ب الریجان
ــد  ــا چن ــراه ب ــان هم ــرد و ایش ــدا نک ــکل گرفت، ورود پی ش
نفــر دیگــر تاش هایــی انجــام دادنــد کــه نــه ایــن تاش هــا 
ــی.  ــان اصول گرای ــه جری ــود و ن ــی ب ــان اصاح طلب در جری
ــه  ــود ک ــکل گیری ب ــال ش ــتقلی در ح ــان مس ــع جری در واق
البتــه از اواســط کار، از ادامــه ایــن مســیر منصــرف شــدند. در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 هــم کــه جمنا تشــکیل شــد، 
تاش هایــی صــورت گرفــت کــه آقــای الریجانــی بــه جمنــا 

بپیونــدد امــا ایشــان در ایــن  جریــان  حضــور نیافتنــد.
ــه ایشــان  ــدارم و ب ــی را مــد نظــر ن الزامــا آقــای الریجان
ــای  ــا حرکت ه ــردم. آی ــاره ک ــداق اش ــاب مص ــط از ب فق
ــان  ــک  جری ــد ی ــث تول ــد، باع ــاره کردی ــه اش ــی ک میان
ــوان یــک  ــه عن ــا ب ــن کــه صرف ــا ای ســوم شــده اســت ی
ــه  ــاز داریم ک ــی نی ــی میانج ــه گروه های ــا ب ــتراتژی، م اس

ــد؟ ــل کنن ــاح عم ــان دو جن ــر می ــم ضربه گی در حک
مــن معتقــدم ایــن کــه بگوییــم کل فضــای سیاســی کشــور 
می دهنــد،  تشــکیل  اصول گرایــان  و  اصاح طلبــان  را 
جریــان  وقتــی  انقــاب  زمــان  در  نیســت.  درســت 
ــردم   ــادی از م ــی داد، عــده زی ــارز لیســت م ــت مب روحانی
ــا  ــد ام ــت رأی می دادن ــوع لیس ــه مجم ــرا ب ــون  و چ بی چ
اکنــون معلــوم نیســت ایــن اتفــاق بیفتــد. بنابریــن فضــای 
ــی  ــود. ول ــیم نمی ش ــروه تقس ــه دو گ ــور، ب ــی کش سیاس
ــان،  ــان ایش ــی و همراه ــای الریجان ــخص آق ــه ش ــع ب راج
ــه  ــد ک ــی اســتنباط کن ــای الریجان ــه آق ــی ک ــدم جای معتق
فصــل الخطــاب همــه مــا یعنــی ولــی فقیــه، نظــر ویــژه ای 
راجــع بــه یــک مســأله دارد، خــاف آن عمــل نمی کننــد. 
ــی دارد و  ــی خاص ــخصیت سیاس ــود ش ــرای خ ــان ب ایش
ممکــن اســت گاهــی فــارغ از هــر دو جریــان بــرای خــود 
ــه  ــدارم  ک ــول ن ــن را قب ــت ای ــرد. در نهای ــی بگی تصمیم

ــت. ــته اس ــب پیوس ــان اصاح طل ــه جری ــان ب ایش
بحثــی کــه اکنــون میــان اصولگرایــان مطرح اســت، مســأله 
ــد  ــح دهی ــه توضی ــن رابط ــت. در ای ــان اس نواصول گرای
ــر  ــی نظی ــان اصول گرای ــنتی جری ــزاب س ــد اح و بفرمایی

ــد داشــت؟  ــن داســتان چــه نقشــی خواهن ــه در ای موتلف
در بــاب نواصولگرایــی کســانی مثــل آقــای قالیباف اشــاراتی 
ــردی  ــن رویک ــا چنی ــه ب ــا ک ــدم این ه ــن  معتق ــد. م کرده ان
ــی از  ــد تعریف ــان بای ــد، خودش ــت حاضرن ــدان سیاس در می
ــای  ــه آق ــده ام ک ــفانه ندی ــد. متأس ــه کنن ــی ارائ نواصولگرای



کره کرد  مطهری: با روش غیرمقتدرانه نمی توان در مقابل کسانی که نظم عمومی را برهم زدند، مذا

ــا آن هــا مذاکــره می کنیــم و ایــن خیلــی جالــب  نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: عــده ای خیابــان را می بندنــد و مــا ب
نیســت. نبایــد نســبت بــه ایــن افــراد رأفــت نشــان داد، چــرا کــه بــا روش غیرمقتدرانــه نمی تــوان در مقابــل کســانی کــه نظــم عمومــی 
را برهــم زدنــد، مذاکــره کــرد. بــه گــزارش ایســنا، علــی مطهــری طــی ســخنانی در شــانزدهمین کنگــره سراســری حــزب مردم ســاالری 
کــه در هتــل المپیــک تهــران برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر در خیابــان گلســتان هفتــم پاســداران، گفــت: عــده ای خیابــان را 
می بندنــد و مــا بــا آن هــا مذاکــره می کنیــم و ایــن خیلــی جالــب نیســت. وی افــزود: بســیاری در مســائلی کــه ارتباطــی بــه آن هــا نــدارد 
وارد می شــوند و اظهــار نظــر می کننــد. ایــن کــه رئیس جمهــور بــه عنــوان باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور ایــن مســائل را مطــرح کنــد 
کــه علــم دینــی داریــم یــا نداریــم یــا ایــن کــه علــم دنبــال فیزیــک و شــیمی اســامی اســت، درســت نیســت. در حــال حاضــر کســی 
دنبــال ایــن مباحــث نیســت و اگــر بحثــی هــم هســت، بحــث علوم اســامی اســت کــه بــه آن جــواب داده شــده اســت. مطهــری تصریح 
کــرد: رئیــس قــوه قضائیــه هــم در همــه چیــز وارد می شــود. در حالــی کــه هــر کســی بایــد کار خــود را بیــان کنــد و از کار خــود گــزارش 

بدهــد. فقــط بایــد پاســخ ســواالت مــردم را بدهیــم و ایــن نقصــی اســت کــه بایــد اصــاح کنیــم.
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ــن  ــا ای ــد. ام ــر دادن ــی س ــور از خاتم ــعار عب ــتند، ش نداش
ــت  ــر محوری ــد ب ــی تاکی ــعار یعن ــن ش ــد ای ــه می گویی ک
بلــه درســت  آقــای خاتمــی، یعنــی شــخص محوری، 
ــد  ــیم بای ــوب برس ــال مطل ــه کم ــم ب ــر بخواهی ــت. اگ اس
ــوب  ــاختار مطل ــه س ــم و ب ــذر کنی ــخص محوری گ از ش
ــی  ــرد. ول ــش بب ــد را پی ــاختار رون ــن س ــه همی ــیم ک برس
معنــای ایــن حــرف ایــن نیســت کــه اگــر امکاناتــی داریــم 
آن را از دســت بدهیــم یــا داشــته خــود را کنــار بگذاریــم 
ــک  ــا در ی ــم. م ــوز نداری ــه هن ــم ک ــزی بروی ــراغ چی و س
ــم و  ــر می بری ــه س ــخت ب ــی س ــی و چالش ــرایط رقابت ش
بایــد از ظرفیــت تمــام داشــته هایمان اســتفاده کنیــم. یکــی 
ــی  ــای خاتم ــخص آق ــا ش ــته های م ــن داش از بزرگ تری
اســت. نمی توانیــم بــه امیــد ســاختن ســاختار، موقعیتــی را 
ــم و  ــم از دســت بدهی ــی داری ــای خاتم ــود آق ــا وج ــه ب ک
ســراغ چیــزی برویــم کــه معلــوم نیســت تولیــد شــود یــا 
خیــر. علــت ایــن کــه تولیــد آن معلــوم نیســت، اختــاف 
ــود دارد و  ــان وج ــان اصاح طلب ــه می ــت ک ــی اس نظرات
ایــن اختــاف نظرهــا ممکــن اســت امــکان ایجــاد انســجام 
کامــل بــرای دســتیابی بــه یــک ســاختار را کاهــش دهــد. 
ــزی  ــه چی ــیدن ب ــرای رس ــم، ب ــه داری ــد از آن چ ــا بای م
ــای  ــود آق ــا وج ــن ب ــم. بنابرای ــتفاده کنی ــر از آن اس بهت
خاتمــی، بایــد بــه ســمت ســاختار مطلــوب حرکــت کنیــم، 
نــه این کــه آقــای خاتمــی را رهــا کــرده و زمیــن بخوریــم 
ــرای  ــم. پیــروزی ب ــه دنبــال ســاختار مطلــوب بروی بعــد ب
اصاح طلبــان ارزش و معیــار اســت و نمی توانیــم آن را 
ــم.  ــار بگذاری ــیم، کن ــه شــخص محــور نباش ــن ک ــرای ای ب
اگــر بــا محوریــت شــخص می توانیــم بــه پیــروزی دســت 
ــه  یابیــم، فعــا بایــد ایــن کار را ادامــه دهیــم امــا بایــد ب
ایــن فکــر هــم باشــیم کــه اگــر ایــن شــخص نبــود، ســرمان 
بــی کاه نمانــد و بــرای آن زمــان فکــری کنیــم. در واقــع 
می تــوان نتیجــه برعکــس گرفــت کــه حــاال وضــع مــا بــا 
آقــای خاتمــی خــوب اســت پــس نبایــد اوضــاع را خــراب 
کنیــم تــا ســاختاری ایجــاد کنیــم کــه اوضــاع بهتــر شــود. 
ــن  ــی ممک ــه سیاس ــرا در عرص ــت زی ــه نیس ــن عاقان ای
ــن فرصــت  ــد، آخری ــن می خوری ــه زمی ــار ک ــر ب اســت ه
ــار  ــد ب ــد چن ــد بگویی ــن شــرایطی نمی توانی ــا چنی باشــد. ب

ــویم. ــد می ش ــاره بلن ــم و دوب ــن می خوری زمی
ــری  ــه نظ ــان چ ــینی ایش ــاز و کارهای جانش ــورد س در م

ــد؟ داری
ــه  ــت. س ــوده و هس ــر ب ــن فک ــی در ای ــای خاتم ــود آق خ
ــروز  ــات پی ــان در انتخاب ــک ایش ــا کم ــه ب ــت ک دوره اس
ــورای  ــک ش ــا کم ــار ب ــک ب ــان ی ــن می ــویم. در ای می ش
مشــورتی، دو بــار هــم شــورای سیاســت گذاری اول و دوم. 
ــرا آن را  ــت چ ــوده اس ــه ب ــل، پیروزمندان ــک عم ــی ی وقت
ــد  ــن بای ــم. بنابرای ــه دهی ــد همــان را ادام ــم؟ بای ــا کنی ره
ســاز و کار آینــده را دوبــاره طراحــی کنیــم و اگــر در عمــل 
ــاز و کاری  ــدیم، س ــل ش ــاز و کارهای قب ــرادات س ــه ای متوج
جدیــد بــر اســاس همگرایــی و وفــاق شــکل دهیــم. البتــه 
ــه  ــدی ب ــه جدی ــن کار انجــام شــود، تجرب ــار کــه ای هــر ب
ــد. ــک می کن ــی کم ــن همگرای ــه ای ــه ب ــد ک ــت می آی دس

ــم  ــت جس ــت. در حقیق ــده اس ــا ش ــف آن ه ــث تضعی باع
ــط  ــه توس ــی ک ــت دوپینگ های ــه عل ــرا ب ــاح اصول گ جن
ــل  ــده، تحلی ــام ش ــا انج ــان در انتخابات ه ــورای نگهب ش
بــا اصاح طلب هــا  نمی توانــد  اکنــون  و  اســت  رفتــه 
مقابلــه کنــد. امــروزه تــوان اصول گرایــان بــرای مقابلــه بــا 
ــه علــت  ــه شــدت کاهــش یافتــه و ایــن ب اصاح طلبــان ب
ــان در  ــال شــده از طــرف شــورای نگهب ــای اعم دوپینگ ه

ــت. ــدد اس ــات متع انتخاب
ــران  ــت ای ــاد مل ــزب اتح ــه ح ــی ک ــه تحلیل در بیانی
ــرای اتفاقــات دی مــاه ســال جــاری منتشــر  اســالمی، ب
کــرد، بــه یکســری گســل هایی اعــم از گســل سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصــادی اشــاره شــد. امــا وقتــی بــه 
صرفــا  رســیدیم،  حــزب  پیشــنهادی  راهکارهــای 
ــر  ــود نظی ــا ب ــب »باید« ه ــزی در قال ــی تجوی هنجارهای
ایــن کــه: صداوســیما بایــد ملــی شــود و جناحــی عمــل 
ــه  ــی ک ــیار خوب ــای بس ــم تحلیل ه ــد و... . علی رغ نکن
ــدان  ــای چن ــت، راهکاره ــود داش ــه وج ــن بیانی در ای
عملیاتــی  ارائــه نشــد یــا حداقــل راهکارهایــی بــود کــه 
ــتند.  ــی نداش ــی چندان ــا دسترس ــه آن ه ــان ب اصالح طلب

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــت چ ــن وضعی در ای
در حقیقــت بیانیــه بــه نوعــی بــرای شــرایط امــروز 
ــر  ــرف آخ ــه ح ــن بیانی ــی ای ــود ول ــرده ب ــخه پیچی ک نس
مــا نیســت و مــا بیانیــه دیگــری منتشــر خواهیــم کــرد کــه 
در آن عمیق تــر و دقیق تــر تحلیــل می کنیــم و راهــکار 
ــرد  ــم ک ــا حــدی کمــک خواهی ــم داد. ت ــه خواهی ــم ارائ ه
ــی  ــود. ول ــن تر ش ــی روش ــش روی اصاح طلب ــق پی ــه اف ک
ــی  ــدی طوالن ــی فرآین ــم اصاح طلب ــه گفت ــور ک ــان ط هم
اســت کــه بــه صبــوری زیــاد نیــاز دارد. مهــم ایــن اســت 
ــم.  ــروزی و پیشــرفت را از دســت ندهی ــه پی کــه ایمــان ب
ــد،  ــع ایجــاد کنن ــد، مان ــی فشــار بیاورن ممکــن اســت زمان
زمانــی مــا را از کار نگــه دارنــد ولــی اصــل حرکــت رو بــه 
ــو  ــه جل ــودن« حرکــت و »رو ب ــرای مــا »ب ــو اســت و ب جل
بــودن« آن مهــم اســت. بــه همیــن علــت می گوییــم وقتــی 
ــر از  ــم، بهت ــرعت ک ــا س ــو ب ــم ول ــش می بری کاری را پی
ایــن اســت کــه کار دیگــری را پیــش ببریــم کــه ســرعتش 

ــی دســتاوردش مشــخص نیســت. ــر اســت ول باالت
در اتفاقــات اخیــر، بســیاری معتقــد بودنــد کــه دوگانــه  
ــه  ــی ک ــردم معترض ــرای م ــرا ب ــب و اصول گ اصالح طل
در خیابــان بودنــد، دیگــر چنــدان اعتبــاری نــدارد. فکــر 
ــاص  ــورت خ ــه ص ــه و ب ــن دوگان ــان ای ــد هم چن می کنی
ــی را  ــات مردم ــد اعتراض ــب می توان ــان اصالح طل جری

نمایندگــی و مطالبــات آن هــا را محقــق کنــد؟
بــه لحــاظ جمعیتــی بــر اســاس آخریــن نظرســنجی 
انجــام شــده، بــرآورد شــده اســت کــه 2٠ درصــد 
جامعــه طرفــدار اصاح طلبــان، 1٠ درصــد طرفــدار 
اصول گرایــان و حــدود 2٠ تــا 2۵ درصــد نیــز هیــچ وقــت 
ــه  ــم ب ــردم ه ــه م ــد. بقی ــرکت نمی کنن ــات ش در انتخاب
ایــن شــکل اســت کــه بســته بــه شــرایط یــا در انتخابــات 
ــن  ــث ای ــد بح ــرکت کنن ــر ش ــا اگ ــد ی ــرکت نمی کنن ش
اســت کــه بــه چــه کســی رأی بدهنــد. بنابرایــن میــدان 
ــود  ــتری می ش ــد رأی خاکس ــدود ۵٠ درص ــا ح ــل م عم
کــه چــه کســی بتوانــد ایــن رأی خاکســتری را بــه ســمت 
ــات  خــود جــذب کنــد. چیــزی کــه مــا اکنــون در جریان
اخیــر از دســت داده ایــم، بخشــی از آراء خاکســتری 
ــن  ــه ای ــل شــده باشــند ب اســت کــه ممکــن اســت متمای
ــی  ــون آنان ــد. چ ــرکت نکنن ــات ش ــه در انتخاب ــمت ک س
کــه بســیار صحبــت می کننــد و مدعــی هســتند، کســانی 
ــرکت  ــات ش ــی در انتخاب ــور طبیع ــه ط ــه ب ــتند ک هس
ــازی  ــد و نی ــا ش ــای آن ه ــر فض ــد درگی ــد و نبای نمی کنن
بــه اعتنــا ندارنــد. ولــی ایــن ۵٠ درصــد رأی خاکســتری 
ــد.  ــات شــرکت کنن ــه در انتخاب ــم ک ــد مجــاب کنی را بای
ــد،  ــرکت کنن ــات ش ــم در انتخاب ــان کنی ــرگاه مجاب ش ه
بــه اصاح طلبــان رأی می دهنــد. بنابرایــن نقــش مــا ایــن 
اســت کــه اینــان را مجــاب کنیــم کــه بهتریــن راه بــرای 
ــات  ــرکت در انتخاب ــات ش ــبرد مطالب ــات و پیش اصاح
ــم  ــه مشــکلی نخواهی ــن زمین ــم در ای اســت و فکــر می کن
داشــت. بــه فضــای احساســی کنونــی توجــه نکنیــد، ایــن 
ــی  ــای عقان ــه فض ــود را ب ــای خ ــد ج ــی بع ــا مدت فض
ــاب  ــردم را مج ــه م ــی ک ــای عقان ــان فض ــد. هم می ده
ــردم در کاری  ــد. م ــی رأی بدهن ــای روحان ــه آق ــرد ب ک
کــه کردنــد و اصاح طلبــان در دعوتــی کــه انجــام 
ــاد  ــکلی ایج ــد. مش ــتباه نکردن ــه اش ــچ وج ــه هی ــد ب دادن
شــده اســت کــه بایــد مشــکل را برطــرف کنیــم نــه ایــن 

ــم. ــوال ببری ــر س ــه کل کار را زی ک
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پیــش مصاحبــه: علــی شــکوری راد، دبیــرکل حــزب 
ــران اســامی اســت  ــت ای ــازه تأســیس اتحــاد مل نســبتا ت
ــه  ــت در جبه ــابقه عضوی ــود، س ــی خ ــه سیاس و در کارنام
ــران در  ــردم ته ــی م ــامی و نمایندگ ــران اس ــارکت ای مش
مجلــس ششــم شــورای اســامی را دارد. در مصاحبــه پیش 
ــا  ــان ب ــی اصاح طلب ــت کنون رو از وی در خصــوص وضعی
ــان در  ــن جری ــده ای ــی و آین ــیدمحمد خاتم ــت س محوری
ــی  ــن روحان ــت حس ــا دول ــاف ب ــی در ائت ــه سیاس عرص
ــات  ــوص اعتراض ــز در خص ــا نی ــم. در انته ــوأل کردی س
ــی حــزب اتحــاد و سیاســت  ــه تحلیل ــاه 1396، بیانی دی م
اصاح طلبــان در ایــن موضــوع، پرســش هایی مطــرح 
ــن  ــه ای از ای ــد، خاص ــه می خوانی ــه در ادام ــد. آن چ ش

گفت و گــو اســت.
جملــه  از  اصالح طلبــان  از  بســیاری  اظهــارات  در 
ــاذ  ــی اتخ ــط مش ــه خ ــنیده ایم ک ــیار ش ــی، بس جنابعال
شــده جریــان اصالحــات، متأثــر از آقــای خاتمــی اســت. 
در دوره اصالحــات از آقــای خاتمــی پرســیده شــد 
ــان  ــد و ایش ــف می کنن ــه تعری ــی را چ ــه اصالح طلب ک
ــون  ــوب قان ــی در چارچ ــد: اصالح طلب ــار گفتن ــه اختص ب
ــون  ــود قان ــر خ ــه اگ ــت ک ــوأل اینجاس ــا س ــی. ام اساس
ــه  ــاز ب ــه نی ــروز جامع ــرایط ام ــر ش ــی ب ــی مبتن اساس
ــد کــرد و در  ــاره ای اصالحــات داشــته باشــد، چــه بای پ
ــود؟ ــف می ش ــه تعری ــروزه چگون ــی ام ــع اصالح طلب واق

ــد  ــته باش ــف داش ــل مختل ــد مراح ــی می توان اصاح طلب
و تــا زمانــی کــه شــما از ظرفیت هــای یــک مرحلــه 
اســتفاده نکــرده باشــید، نمی توانیــد بــه مرحلــه بعــد 
ــاح  ــا اص ــات م ــده مطالب ــش عم ــا بخ ــوید. فع وارد ش
ــود،  ــاح ش ــا اص ــر رویکرده ــی اگ ــت؛ یعن در رویکردهاس
ــون اساســی موجــود، بســیاری از مشــکات  ــن قان ــا همی ب
ــی  ــتگاه قضای ــرد دس ــر رویک ــی اگ ــود. یعن ــرف می ش برط
ــه  ــا ب ــی صرف ــای امنیت ــا نهاده ــد ی ــی باش ــر بی طرف ب
ــچ  ــا هی ــد. این ه ــت بپردازن ــه سیاس ــت و ن ــه امنی مقول
ــه  ــت ک ــی اس ــدارد و رویکردهای ــی ن ــکل قانون ــدام مش ک
ــاح  ــا در اص ــات م ــترین مطالب ــود. بیش ــاح ش ــد اص بای
رویکردهاســت و اگــر رویکردهــا اصــاح شــود ممکن اســت 
در مراحــل بعــد متوجــه بشــویم کــه قانــون هم نقــص دارد، 
حــال چــه قوانیــن عــادی، چــه قانــون اساســی. یعنــی اگــر 
ــکات  ــان مش ــم و هم چن ــاح کردی ــا را اص ــا رویکرده م
ــم.  ــون را عــوض کنی ــد قان ــان بای برطــرف نشــد، آن زم
ــا در  ــی را فع ــا اصاح طلب ــه م ــن ک ــای ای ــن معن بنابرای
ــف  ــی تعری ــون اساس ــوب قان ــرد در چارچ ــاح رویک اص
ــون اساســی  ــم قان ــا معتقدی ــن نیســت کــه م ــم، ای می کنی
ــاح  ــی اص ــون اساس ــر. قان ــت؛ خی ــر نیس ــاح پذی اص
ــد از  ــود بای ــاح ش ــد اص ــر بخواه ــا اگ ــت ام ــر اس پذی
ــی حــل  ــه شــکل قانون ــاز و کار مخصــوص خــودش و ب س
ــون  ــود قان ــده در خ ــه ش ــی تعبی ــاز و کار قانون ــود. س ش
اساســی بــرای اصــاح قانــون اساســی بــه گونــه ای 
ــا  ــد ت ــن می کن ــری را تأمی ــر رهب ــتر نظ ــه بیش ــت ک اس
ــا  ــم ب ــه می گویی ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــردم. ب نظــر م
اصــاح در قانــون اساســی بــه نتیجــه ای نخواهیــم رســید. 
ــا و  ــاح رویکرده ــان اص ــال هم ــه دنب ــد ب ــن بای بنابرای
ســپس اصــاح قوانیــن موجــود برویــم. حــاال اگــر زمانــی 
رســیدیم بــه آن کــه قانــون اساســی هــم نیــاز بــه اصــاح 
دارد، بــا آن مخالــف نیســتیم ولــی معتقدیــم هنــوز زمــان 

ــت. ــیده اس آن نرس
در ارتبــاط بــا تأکیــدی کــه بــر همراهــی بــا آقــای خاتمی 
می شــود، در دوران اصالحــات، در برهــه ای »عبــور از 
خاتمــی« مطــرح شــد. فــارغ از درگیری هــای درون 
جناحــی، ایــن شــخص محوری را اگــر مبتنــی بــر تبعیــت 
ــاد  ــکل ایج ــم، دو مش ــذاری کنی ــی نام گ ــای خاتم از آق
می کنــد. اول آن کــه پــس از ایشــان، اصالح طلبــان 
ــوند و  ــات می ش ــر اصالح ــینی رهب ــران جانش ــار بح دچ
مســأله دوم ایــن کــه اصالحــات در طــول تاریــخ ایــران 
ــبب  ــه س ــوده، ب ــخص ب ــک ش ــر ی ــی ب ــان مبتن ــر زم ه
غفلــت از نهادســازی، تــداوم نداشــته اســت. نظــر شــما 

ــه چیســت؟ ــن رابط در ای
ــه  ــم ک ــد بگوی ــی بای ــور از خاتم ــث عب ــا بح ــه ب در رابط
ــوازم  ــزء ل ــوری ج ــوری و صب ــدم صب ــی از ع ــن ناش ای
اصاح طلبــی اســت. یعنــی اصاح طلبــی بــا عجلــه و 
تنــدی ســازگار نیســت و بایــد حرکــت آهســته و پیوســته 
را پذیرفــت. بــه همیــن علــت کســانی کــه صبــوری 

فکــر می کنیــد ســرمایه اجتماعــی آقــای خاتمــی کــه در 
ســه انتخابــات از آن هزینــه شــده اســت، تــا چــه زمانــی 

دوام خواهــد داشــت؟
معنــای هزینــه شــدن ایــن نیســت کــه از آن کــم می شــود. 
در انتخابــات 92 آقــای خاتمــی بــه میــدان آمــد و عــارف 
ــی رأی  ــای روحان ــه آق ــرد ک ــری ک ــاره گی ــه کن را وادار ب
ــا  ــن ج ــه در ای ــن نیســت ک ــن مســأله ای ــای ای آورد. معن
ــا مقــداری  ســرمایه اجتماعــی آقــای خاتمــی تمــام شــد ی
ــک  ــروزی ی ــق و پی ــر توفی ــر، ه ــد. خی ــرف ش از آن مص
ــای  ــون آق ــد. اکن ــاد می کن ــد ایج ــی جدی ــرمایه اجتماع س
خاتمــی در اوج ســرمایه اجتماعــی  اش اســت، برخــاف این 
کــه فکــر می کننــد ایشــان بــرای آقــای روحانــی ســرمایه 
اجتماعــی اش را هزینــه کــرده اســت. آقــای خاتمــی 
ــت  ــرده اســت چــون نتیجــه مثب ــه ک ســرمایه اش را هزین

ــت. ــش داده اس ــرمایه را افزای ــه و آن س گرفت
یعنــی حتــی عملکــرد ضعیــف آقــای روحانــی در برخــی 
ــرمایه  ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ــث نش ــا، باع ــوزه ه ح

ــد؟ ــیب ببین ــی آس اجتماع
ــر  ــه اگ ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــی ب ــد ول ــیب می زن آس
آقــای خاتمــی در انتخابــات قبــل، از آقــای روحانــی 
ــت.  ــتری از االن داش ــرمایه بیش ــود، س ــرده ب ــت نک حمای
ــه  ــون ب ــت چ ــان اوج گرف ــی ایش ــرمایه اجتماع ــر، س خی
ــه  ــی ب هرحــال بیســت و چهــار میلیــون رأی آقــای روحان
حســاب آقــای خاتمــی نیــز رفــت. بنابرایــن آقــای خاتمــی 
ــم اوج  ــودش ه ــی خ ــای روحان ــت از آق ــبب حمای ــه س ب
گرفــت. درســت اســت کــه از آن اوج کمــی کاســته شــده 

ــات اســت. ــل انتخاب ــش از قب ــوز بی ــا هن ام
را  قــدرت  می تواننــد  اصالح طلبــان  کــه  مســیری 
تصاحــب کننــد و از ایــن طریــق بــه اعمــال تغییــرات مــد 
نظرشــان بپردازنــد، انتخابــات اســت. امــا بــرای شــرکت 
ــای  ــب نهاده ــازه ای از جان ــه اج ــاز ب ــات نی در انتخاب
ــود و  ــد ش ــان تأیی ــت آن ــا صالحی ــد ت ــت دارن فرادس
بتواننــد در انتخابــات شــرکت کننــد. ایــن وضعیــت 
درگیــر  آن  بــا  اصالح طلبــان  کــه  پارادوکســیکالی 

هســتند، چگونــه حــل می شــود؟
ــروی  ــر دو نی ــل ه ــرف مقاب ــا و ط ــی، م ــه سیاس در عرص
بگویــم  نمی خواهـــم  می گیریــم.  کار  بــه  را  خــود 
ــابه  ــا مش ــی تقریب ــت، ول ــل دادن اس ــا ه ــی ی طناب کش
ــم  ــع کنی ــه جم ــود را در صحن ــوان خ ــد ت ــا بای ــت. م اس
و آن را بــه میــدان بیاوریــم تــا نتیجــه بگیریــم. تــا کنــون 
ــات  ــا در انتخاب ــوان م ــیم. ت ــق باش ــته ایم موف ــم توانس ه
میــزان رأی ماســت. درســت اســت کــه کاندیداهــای مــا را 
ــدا  ــدر کاندی ــم آن ق ــی می توانی ــد ول ــت می کنن رد صاحی
ــم.  ــس ورود کنی ــات مجل ــه در انتخاب ــیم ک ــته باش داش
ــا را رد  ــای م ــان، کاندیداه ــورای نگهب ــم ش ــدر ه ــر چق ه
ــاز مــا می توانیــم مــوارد جایگزیــن داشــته باشــیم.  کنــد، ب
ــو نظــارت  ــم کــه جل ــد فشــار بیاوری ــی پیــش از آن بای ول
اســتصوابی بــه ایــن شــدت را بگیریــم و ایــن تقریبــا 
ــای  ــیاری از نیروه ــت. بس ــدن اس ــه ش ــال پذیرفت در ح
ــتصوابی  ــای اس ــه رد صاحیت ه ــد ک ــرا پذیرفته ان اصول گ



دکتر محمد کافی! نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر!
دکتــر محمــد کافــی را همــه مــا می شناســیم، همــه مــا فعالیــن 
دانشــجویی! ریاســت دانشــگاه فردوســی البــد آن قــدر دغدغــه و 
کار تلنبــار شــده، داشــته اســت کــه ســال های نــه چنــدان دور بــه 
گفتــه دانشــجویان آن ســال ها نــه کســی رئیــس آن را از نزدیــک 
می شــناخت و نــه حتــی او را دیــده بــود. امــا بــرای مــا کــه بیشــتر 
ــود،  ــراه ب ــی هم ــر کاف ــا ریاســت دکت ــان در دانشــگاه ب حضورم
تفاوت هــای شــگفت آوری وجــود داشــته اســت، چــه برســد بــه 
کســانی کــه آن ســال ها را نیــز تجربــه کــرده انــد. بیشــتر حرفــم 

که علم را از هرکجا بیاموزید رئیس جمهور: اسالم به ما آموخت 

بــه گــزارش رجانیــوز بــه نقــل از مهــر، حســن روحانــی صبــح روز شــنبه، ۵ اســفندماه، در ســی و یکمیــن جشــنواره بیــن المللــی خوارزمی با 
بیــان ایــن کــه ایــران نقشــی بســیار ارزنــده در دو مقطــع تاریخــی در علــم و تمــدن بشــری داشــته اســت، اظهــار داشــت: در مقطــع قبل از 
اســام و ایــران باســتان، هنرمنــدان، اندیشــمندان و عالمانــی در آن دوره، تمدنــی را در خــور رقابــت بــا تمدن هــای باســتان آن زمــان مثــل 
چیــن و مصــر ایجــاد کردنــد کــه دارای ســخن، گفتــار و مراکــز علمــی بــوده اســت. روحانــی گفــت: بی مــرز بــودن علــم و دانــش مســأله 
مهمــی اســت. کســانی در دوره ای می خواســتند علــوم بورژوایــی و سوسیالیســتی ایجــاد کننــد امــا موفــق نبودنــد. امــا علــم، علــم اســت و 
بــه نــوع تفکــر و ایدئولــوژی وصــل نمی شــود. رئیس جمهــور اظهــار داشــت: مــا در کشــور جناح بنــدی داریــم، پــس بایــد بگوییــم ریاضــی 
ــت  ــامی درس ــیمی اس ــی و ش ــک و ریاض ــته اند فیزی ــا نشس ــور م ــده ای در کش ــان؟! ع ــا اعتدال گرای ــان ی ــا اصاح طلب ــان ی اصول گرای
کننــد، پول هــای زیــادی خــرج شــده، اتاق هــای زیــادی صــرف شــده و انرژی هــای بســیاری صــرف شــده اســت. ریاضــی و الگوریتــم 
یکــی اســت، علــم، علــم اســت؛ مگــر فــرق دارد. رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه داد: ایــن کــه مــا دنبــال دانــش و علمــی 
باشــیم کــه دیگــران را اســتثمار کنیــم و دیــدگاه سیاســی و فرهنگــی خــود را بــر آن هــا تحمیــل کنیــم، ایــن علــم، علــم اســامی نیســت. در 

علــم اســامی، علــوم بایــد در خدمــت انســان باشــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 696 دارالفنون
نیم نگاهی به کارنامه فعالیت مجموعه های دانشجویی دانشگاه فردوسی

با تمرکز بر 6 ماهه پایانی سال 1396
ایــن متــن آمــده اســت، تعــداد برنامه هــای تأیید شــده، رد شــده و 
برگــزار شــده به تفکیــک هر مجموعــه فرهنگی ذکر شــده اســت. 
ــه اطاعــات نشــان می دهــد بیشــترین درصــد  نگاهــی گــذرا ب
عــدم تأییــد درخواســت مجــوز مربوط به تشــکل انجمن اســامی 
دانشــجویان نواندیــش اســت. 2۵ درصــد درخواســت برنامه هــای 
انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش، موفــق بــه اخــذ مجــوز 
فعالیــت نشــده اســت. درصــد نســبتا بــاالی رد درخواســت های 
ایــن تشــکل بــرای برگــزاری برنامــه از یک ســو و کم بــودن تعداد 
برنامه هــای ایــن تشــکل در ترم گذشــته، می توانــد نشــانی از ایجاد 

دلســردی در میــان دانشــجویان ایــن مجموعــه باشــد.
ــی،  ــای سیاس ــزاری برنامه ه ــه برگ ــای 11 گان ــان قالب ه در می
اجتماعــی و فرهنگــی، ســخنرانی ها و همایش هــا بــا 29 درصــد، 
بیشــترین ســهم را دارنــد. در ایــن میــان اما ســازمان دانشــجویان 
ــزاری 16 جلســه ســخنرانی بیشــترین  ــا برگ جهاددانشــگاهی ب
تعــداد برنامــه در قالــب ســخنرانی را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. اکثــر ایــن ســخنرانی ها با حضــور دو ســخنران و بیشــتر با 
رویکردهــای مختلــف در موضوعــات سیاســی و اجتماعــی برگزار 
شــده اســت. بســیج دانشــجویی نیز بــا ۸ ســخنرانی، در رتبــه دوم 
قــرار دارد. قالــب پخــش فیلــم و مســتند بــا 29 برنامــه نیــز در 
ــه، بســیج  ــن زمین ــرار دارد. در ای ــه دوم برگــزاری برنامــه ق رتب

علمــی و تحصیلــی دانشــجویان باشــد . در دوره مــورد بررســی، 1٠ 
برنامــه گفــت وگــو محــور نیــز برگــزار شــده اســت. تقریبا ســهم 
تشــکل های مختلــف در برگــزاری ایــن برنامه هــا یکســان بــوده 
اســت. جلســات ارائــه و نقــد کتــاب و نشســت های گفت وگومحور 
بــا موضوعــات مختلــف سیاســی، اجتماعــی، دینــی و... در این قالب 
ــش  ــد در افزای ــن جلســات می توان ــزاری ای ــد. برگ ــرار می گیرن ق

مهــارت گفــت وگــو میــان دانشــجویان موثــر باشــد.
از نــکات تأمــل برانگیــز ایــن بررســی اجمالــی، می تــوان بــه کــم 
بــودن تعــداد برنامه هــای مناظــره اشــاره کــرد. جلســات مناظــره 
تنهــا ۴ درصــد از کل برنامه هــا را شــامل می شــود. احتمــاال عوامل 
مختلفــی در ایــن موضــوع دخیــل هســتند. بــه نظر می رســد یکی 
از ایــن دالیــل، دشــواری های هماهنگــی حضــور دو فــرد بــا گرایش 
فکــری متفــاوت در یــک زمــان و موضوع مشــخص باشــد. برخی 
از دانشــجویان عقیــده دارنــد بــه دلیــل فضــای خــاص مناظــره 
ــی  ــی بخش ــه آگاه ــوع برنام ــن ن ــی، در ای ــای احتمال و جنجال ه
ــان  ــال هم چن ــر ح ــه ه ــل میســر نمی شــود. ب ــه صــورت کام ب
ایــن نــوع از برنامــه هــا، مخاطبــان زیــادی دارنــد. بررســی دالیــل 
کــم بــودن تعــداد برنامه هــای مناظــره - کــه بــه عنــوان یکــی از 
نمونه هــای شــاخص کرســی های آزاداندیشــی شــناخته می شــود - 

بــه تحلیل هــای دقیق تــر و جامــع تــری نیازمنــد اســت.

فاطمه نصیرایی
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ــم  ــی ســال 1396، تصمی ــای پایان ــه روزه ــک شــدن ب ــا نزدی ب
گرفتیــم نگاهــی بــه عملکــرد و کارنامــه ۵ مجموعــه دانشــجویی 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی دانشــگاه در شــش ماهه دوم ســال 
بیندازیــم. بررســی اجمالــی اطاعات فعالیت تشــکل ها، عــاوه بر 
آگاهــی بخشــی به دانشــجویان و مشــخص کــردن دغدغــه آنان، 
می توانــد بــه برنامه ریزی هــای دقیق تــر در مجموعه هــای 
ــای  ــه داده ه ــر اســت ک ــه ذک ــود. الزم ب دانشــجویی منجــر ش
ایــن نوشــتار، از خروجــی پرتــال معاونــت فرهنگــی دانشــجویی 
و بــا مســاعدت آقــای اکرمــی، کارشــناس هیئــت نظــارت بــر 

تشــکل های اســامی، اخــذ شــده اســت. 
ــگارش ایــن مطلــب، حــدود 1۵9  ــا زمــان ن از ابتــدای مهرمــاه ت
درخواســت مجــوز فعالیــت از ســوی مجموعه هــای دانشــجویی، 
ارســال شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 137 درخواســت، موفــق 
ــه  ــه مرحل ــان 127 طــرح ب ــن می ــه اخــذ مجــوز شــده و از ای ب
اجــرا رســیده اســت. بســیج دانشــجویی و ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی با ۴٠ و 2۴ درصد بیشــترین ســهم را در برگزاری 
برنامه هــای فرهنگــی دانشــگاه می باشــند. در جدولی کــه در انتهای 

دانشــجویی بــا 13 و جامعــه اســامی دانشــجویان بــا 7 پخــش 
فیلــم پیشــتاز هســتند. بعضــی از ایــن طرح هــا صرفا پخــش فیلم 
و برخــی بــه همــراه نقــد و بررســی و یــا بــا حضــور عوامــل فیلــم 
بــوده اســت. پخــش مســتند بــا موضوعــات سیاســی و اجتماعــی 
بیشــترین ســهم را در ایــن قالــب دارد. جذابیــت آثــار دیــداری و 
جــذب مخاطبیــن در ســطح گســترده و همیــن طــور کــم هزینه 
ــرای  ــد دلیــل اقبــال تشــکل ها ب ــودن پخــش مســتند، می توان ب

برگــزاری برنامه هایــی از ایــن دســت باشــد. 
نکته شــایان توجــه ســهم 13 درصدی قالــب برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی و قرارگیــری آن در مرتبــه ســوم تعــداد برنامــه هاســت. 
ــدر  ــی در ص ــزاری 9 کارگاه آموزش ــا برگ ــجویی ب ــیج دانش بس
ــان انگلیســی، خــوش نویســی، عکاســی و آمــوزش  قــرار دارد. زب
ــا  ــن کارگاه ه ــات ای ــترین موضوع ــردی بیش ــای کارب نرم افزاره
هســتند. یکــی از دالیــل توجــه بــه ایــن قالــب از ســوی تشــکل ها، 
می توانــد کــم رنــگ شــدن عاقــه دانشــجویان بــه موضوعــات 
سیاســی - کــه همــواره مــورد توجــه فعالیــن تشــکلی بــوده اســت 
ــه کســب مهارت هــای  - باشــد. توجــه روزافــزون دانشــجویان ب
موثــر در آینــده تحصیلــی و شــغلی هــم یکــی دیگــر از دالیــل این 
امــر اســت. برگــزاری تعــداد زیــادی از ایــن کارگاه هــا در دانشــکده 
ــای  ــه دغدغه ه ــکل ها ب ــه تش ــانی از توج ــد نش ــوم می توان عل

چهره برتر سال دانشگاه فردوسی از نگاه فعالین دانشجویی

ابوالفضل عباسی
نماینده بسیج دانشجویی و جامعه اسالمی دانشجویان

زهرا ساالری
نماینده کانون های فرهنگی و هنری

سید محمد حسینی
نماینده شورای صنفی

سینا واحدی
نماینده انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش

رویا رخناره
نماینده سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

مقدمــه: روزهــای پایانــی ســال، فرصت مناســبی اســت تــا نگاهی 
بــه عملکــرد یــک ســاله مســئوالن دانشــگاه داشــته باشــیم. در 
ایــن میــان، دانشــجویانی کــه در حوزه هــای مختلــف دانشــگاه، بــه 
فعالیــت دانشــجویی مشــغولند و بــا مدیــران و مســئوالن مختلف 
دانشــگاه در تعامــل هســتند، مــاک خوبی برای ســنجش عملکرد 
آنــان محســوب می شــوند. در همیــن راســتا، نشــریه دانشــجویی 
وقایــع اتفاقیه، طــی درخواســتی از دبیران و مســئوالن مجموعه های 
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد درخواســت کرد، تا در قالب 
یادداشــت کوتاهــی، چهــره برتــر یــا محبــوب دانشــگاه را از منظــر 
تشــکل متبــوع خــود معرفــی کننــد و چرایی ایــن انتخاب را شــرح 
دهنــد. آن چــه در ادامــه می خوانیــد، پاســخ دبیــران و مســئولین 
مجموعه هــای دانشــجویی دانشــگاه به پرســش طرح شــده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه نماینــدگان انجمــن علمــی دانشــجویان 
و همچنیــن انجمــن اســامی دانشــجویان بــه دلیــل مشــغله های 
فــراوان، اقــدام به ارســال پاســخ نکردنــد. همچنین جامعه اســامی 
دانشــجویان و بســیج دانشــجویی نیــز پاســخ خــود را در قالب متن 

مشــترکی ارســال کردند.

13 آبــان آمــد و اتفاقــی نیفتــاد، 16 آذر تمــام شــد و شــوری در 
دانشــگاه پیــدا نشــد، 22 بهمــن آمــد و اتفاقــی در دانشــگاه نیفتاد. 
در طــول ایــن مــّدت، حتــی یــک بــار هــم نشــد کــه بخواهــد 
بــا مــا دیــدار داشــته باشــد. او حتــی یــک بــار هــم در مســجد 
امــام رضــا )ع( و یــا مســجد حضــرت زهــرا )س( بــرای دیــدار 
بــا دانشــجویان و نماینــدگان تشــکل ها حضور پیــدا نکرده اســت. 
گاهــی بــه ایــن فکــر می رســیدیم کــه از مــا فــراری اســت، چــرا 
کــه بــا بقیــه چنیــن رفتــاری نداشــت. بــه نظــرم او شــخصاً چند 
ــی کشــانده اســت. حــدود دو  ــه تعطیل تشــکل دانشــجویی را ب
ســال اســت کــه جنــاب آقــای دکتــر داوری، بــه عنــوان معــاون 
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد منصــوب شــده 
اســت، امــا مشــاهدات چیــزی خــاف آن را نشــان می دهــد. از 
پیامدهــای ایــن دوره، بدعتــی بــود کــه بــا انتقــال اتــاق معاونــت 
فرهنگــی از ســاختمان اصلــی آن بــه ســاختمان ســازمان مرکزی 
شــروع شــد. وقتــی امــورات فرهنگــی دانشــگاه از پشــت کارتابل 
و در اتــاق جلســات پیگیــری شــد، همــان زمانــی بــود کــه فاتحه 
فرهنــگ دانشــگاه را خواندیــم. مــورد بــه مــورد و نفــر بــه نفــر 
اگــر وضعیــت فرهنگــی ایــن دو ســال دانشــگاه را بررســی کنیــم، 
ــوان  ــگاه را نمی ت ــی دانش ــود و بی رمق ــای رک ــی فض ــل اصل عام

از امــروز اســت و نــه دیــروز! امــروز دانشــگاه بــا تمــام مشــکات و 
کاســتی های مختلــف، روز بــه روز در مســیر پیشــرفت بوده اســت. 
ــی و  ــای علم ــریات و انجمن ه ــف نش ــای مختل ــی از رتبه ه حت
المپیادهــای ورزشــی کــه بگذریــم، دانشــگاه فردوســی ســال 96 را 
بــا تمــام شــرایط ســخت شــهرمان، توانســت بــا آرامــش و امنیت 
و بهــروزی کامــل بگذرانــد. نــگاه بــاز و همــه جانبــه دکتــر کافــی 
توانســت مســیر فعالیت های تشــکلی را بــاز و بهینه کنــد، خودمان 
می دانیــم کــه تــا نقطــه عطــف فاصلــه بســیاری مانــده اســت، اما 
نقطــه آغاز نــگاه علمــی، اندیشــمندانه و باورهــای اســتوار یک مدیر 
مدبــر اســت. بــدون شــک همــه مــا قبــول داریــم کــه ایــن نقطــه 
آغــاز در مدیریت فعلی دانشــگاه وجــود دارد، امید اســت بــا دوری از 

محافظه کاری هــا ایــن نقطــه عزیمــت پیمــوده شــود.

شــخصیتی گشــاده رو و پاســخگو، این صفات وصف کســی نیســت 
جــز دکتــر منصــور معتمــدی، معــاون ســابق دانشــکده الهیــات 
کــه در تــرم گذشــته بــه عنــوان مدیــر فرهنگــی و فعالیت هــای 
ــرای  ــن انتصــاب ب ــر ای ــد. خب ــه دانشــگاه منصــوب ش داوطلبان
ــش  ــان را از پی ــه ایش ــه ک ــجویی ک ــن دانش ــته از فعالی آن دس
می شــناختند، در آغــاز بــا بیــم و امیدهایــی گریــز ناپذیــر همــراه 
بــود. امیــد بــه انتصاب چنین شــخصیتی کــه پاســخگویی و احترام 
به دانشــجو همــواره جزء جداناشــدنی مشــی رفتــارش بوده اســت، 
می توانــد گمشــده فعالیــن دانشــجویی را کــه همــان پاســخگویی و 
پیگیــری اســت، بــه آن هــا بازگردانــد و بیــم از ایــن کــه مبــادا قرار 
گرفتــن در جایــگاه جدیــد، ایشــان را نیز در مســیری قــرار دهد که 
چــون دیگــران مأمور باشــند و معــذور! امــا خوش بختانــه امیدمان 
بــر بیم هــا پیــروز شــد و کارنامــه دکتــر معتمــدی تا کنون نشــان 
داده اســت کــه اگــر در بســیار از مــوارد نمی تــوان چیــزی را تغییــر 
ــود.  ــز ب ــرام برانگی ــرام گذاشــت و احت ــوان احت ــل می ت داد، حداق
می تــوان در هــر جایگاهــی معتقــد بــه اتحــاد عمــل و نظــر بــود و 
مــدارا پیشــه کــرد و مدیریــت صحیــح ارائــه داد. می توان بــه جای 
بی اعتمــادی و پرخاشــگری بــا دانشــجو، از باب اعتمــاد وارد شــد و 
حمایــت همه جانبــه را ســرلوحه رفتــار خــود بــا دانشــجویان قــرار 
داد. در یــک کام بایــد گفــت اگرچــه کــه تــوان دکتــر معتمــدی 
نیــز در بســیاری از مــوارد بــه تنــگ نظری هــا و نامایمــات ایــن 
ــه دل  ــا حضــورش مای روزهــای دانشــگاه فردوســی نمی رســد ام

گرمــی و دل خوشــی فعالیــن دانشــجویی اســت.

چهــره برتــر ســال دانشــگاه، جنــاب آقای صنعتی اســت. شــخصی 
فعــال، خــوش رفتــار و خــوش بیــان کــه مســئول اداره خوابگاه هــا 
و همچنیــن مســئول امــور عمومــی معاونــت فرهنگــی، اجتماعــی 
و دانشــجویی هســتند. شــاید کم تــر دانشــجوی خوابگاهــی باشــد 
کــه ایشــان را نشناســد. همیشــه و هــر زمــان کــه دانشــجویان 
خوابگاهــی مشــکلی دارنــد بــا آقای صنعتی تمــاس می گیرنــد و در 
ســریع ترین زمــان ممکــن مشکلشــان حــل می شــود. وی معتقــد 
اســت دانشــجویان همــه فرزنــد او هســتند و حقــا کــه تا بــه امروز 
جــز چنیــن رفتــاری از ایشــان دیــده نشــده اســت، دانشــجویان به 
او لقــب پــدر خوابــگاه داده انــد. ویژگــی بــارز آقای صنعتــی، ادبیات 
اوســت چراکــه خیلــی اوقــات دانشــجویان بــا روحیــه ای مطالبه گر 
و طلبکارانــه بــه ایشــان مراجعــه می کنــد امــا ایشــان بــا ادبیــات 
مناســب و زیبــا افــراد را قانــع می کننــد و بعــد از دادن پــاره ای از 
توضیحــات، مشــکل فــرد را حتــی االمــکان برطــرف می کنــد و 
ــد. آری او  ــح می ده ــرد توضی ــه ف ــع مشــکل را ب ــا راه حــل رف ی
پــدری دلســوز و مهربــان اســت. اگــر دانشــجوی خوابگاهــی بیمار 
شــود، آقــای صنعتــی از نخســتین افــرادی اســت کــه به بالیــن آن 
دانشــجو در بیمارســتان مــی رود. اگــر دانشــجویی درد دلــی دارد، 
گــوش می دهــد. بــرای ایشــان آرزو می کنیــم کــه همیشــه ســالم 
و ســرزنده باشــند. از نظــر شــورای صنفــی دانشــجویان، مســئولین 
دیگــری هــم الیــق چنیــن عنوانــی هســتند امــا از آن جــا کــه یک 

نفــر بایــد معرفــی می شــد، انتخــاب مــا آقــای صنعتــی بــود.

کســی جــز دکتــر کامــران داوری دانســت. اســم معاونت فرهنگی 
دانشــگاه را هــر چیــزی می تــوان گذاشــت، اال معاونــت فرهنگــی! 
بــه خاطــر مدیریــت خــوب جلســات، بــه خاطــر ســوگلی پروری 
و ارســال دانشــجویان مــورد عاقــه خــود بــه اســتانداری بــرای 
سیاســی-بازی های حزبــی، بــه خاطــر مدیریــت بهینــه کارتابل ها 
ــا و  ــی بدعت ه ــر تمام ــه خاط ــن ب ــای اداری و همچنی و نامه ه
کــم کاری هــا و بی عملــی هــا، چهــره منتخــب دانشــگاه در ســال 
ــد  ــر محم ــه دکت ــت، بلک ــران داوری نیس ــر کام ــته، دکت گذش
کافــی، یعنــی کســی اســت کــه او را بــه ایــن ســمت منصــوب 

نموده اســت. آقــای دکتــر متشــکریم.

ــه  ــوط ب ــگاه، من ــال 1396« در دانش ــر س ــره برت ــاب »چه انتخ
داشــتن خصوصیــات و ویژگی هایــی از جملــه فعالیــت اثرگــذار و 
مســتمر در آن ســال می باشــد و فعالیت هایــی بــا ایــن ویژگی هــا 
میســر نمی گــردد مگــر در ســاختاری منســجم و نظــام منــد. آن 
چــه در یــک ســال گذشــته در حــوزه فرهنگــی رخ داد، چیــزی 
ــا آزمــون و خطــا در حــوزه مدیریتــی و  ــرات همــراه ب جــز تغیی
فعالیتــی ایــن معاونــت نبــود کــه تنها ثمــر ایــن تغییــرات افزایش 
ــر فعالیت هــای فرهنگــی  ــد بروکراســی های اداری دانشــگاه ب رون
دانشــجویان و کاهش انگیــزه دغدغه مندان حقیقی فرهنــگ در این 
دانشــگاه بــود. ادغــام دو حوزه فرهنگی و دانشــجویی، شــاید به دلیل 
حجــم کاری دو حــوزه، در عمــل نقــش هــر دو معــاون را کم رنــگ 
کــرد و حتــی بخــش فرهنگــی را بــه حاشــیه رانــد و بــا به حاشــیه 
رفتــن عنــوان معــاون فرهنگــی، بخش اعظم مســئولیت ایــن حوزه 
بــر دوش مدیرفرهنگــی دانشــگاه افتــاد. فــارغ از ایــن کــه آیــا کفه 
مســئولیت و اختیــارات واگــذار شــده بــه مدیرفرهنگــی دانشــگاه 
برابــری می کنــد یــا خیــر، تجربــه کــردن دو مدیــر فرهنگــی در 
یــک ســال بــا شــیوه های مدیریتــی متفــاوت، رونــد فعالیت هــای 
فرهنگــی داوطلبانــه دانشــجویان را بیــش از پیــش با اختــاالت و 
مشــکاتی همــراه کــرد کــه بــه طــور مســتقیم بــر فعالیت هــای 
ــه وضعیــت حــوزه  ــا توجــه ب ــر داشــت. حــال، ب دانشــجویی اث
ــی در ســال 1396 دانشــگاه فردوســی مشــهد، انتخــاب  فرهنگ
یــک مســئول دانشــگاهی بــه عنــوان چهــره برتــر ســال، امــکان 
پذیــر نمی باشــد بلکــه بایــد دانشــجویان فعــال فرهنگــی را کــه 
علی رغــم تجربــه تمامــی شــرایط متغیــر ایــن ســال هم چنــان به 
فعالیت هــای داوطلبانــه خــود ولــو بــا نوســانات مختلــف ادامــه 

دادنــد، شایســته عنــوان چهــره برتــر ســال دانســت.



کند را تحمل نمی کنیم! فرهاد  رهبر: استادی که خدشه ای به دین وارد 

بــه گــزارش خبــر آنایــن، فرهــاد رهبــر، ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی، در واکنــش بــه مــوج اخــراج اســاتید دانشــگاه آزاد، صبــح روز 
چهارشــنبه 9 اســفندماه، در نشســت معاونــان فرهنگــی واحدهــای دانشــگاه آزاد گفــت: اســتاد ســر کاس مــی رود و هــر اراجیفــی می خواهد 
ــب  ــن قال ــزود: هــر کســی در ای ــم بعــد اعــام می شــود وا اســاما آزادی در خطــر اســت. وی اف ــه او بگویی ــزی ب ــر چی ــد و اگ می گوی
بخواهــد خدشــه ای بــه دیــن، قــرآن و پیغمبــر وارد کنــد لحظــه ای آن را تحمــل نمی کنیــم. فرهــاد رهبــر اظهــار داشــت: در دانشــگاه های 
معتبــر دنیــا نیــز افــراد نمی تواننــد بــا هــر شــکل و نمــادی در دانشــگاه حضــور یابنــد امــا ایــن جــا اگــر بــه دانشــجویی بگوییــم حــق 
ــا لباســی کــه دیشــب بــه مجلــس رفتــه اســت، در محیــط دانشــگاه وارد شــود، می گوینــد این هــا جلــوی آزادی را گرفته انــد.  نــدارد ب
وی خاطــر نشــان کــرد: آزادی در چارچــوب و ضابطه هایــی معنــا می شــود و در همــه دنیــا ایــن گونــه اســت، در واقــع آزادی خــودش 
دارای یــک ضابطــه اســت. وی ادامــه داد: ولنــگاری خیلــی کشــنده تر از اســلحه و قــداره بنــدی در دانشــگاه اســت. رئیــس دانشــگاه آزاد 
تاکیــد کــرد: شمشــیر زبــان، امــروز در کاس هــای درس مــا اعتقــادات دانشــجویان را قلــع و قمــع می کنــد. وی گفــت: بــا اســتفاده از 
بیــان، هنــر، پــول، نمــره، ایجــاد شــخصیت کاذب و ایجــاد کاریزمــای واهــی بــرای یــک اســتاد قصــد دارنــد اعتقــادات و ایمــان دانشــجویان 

را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 796 دارالفنون
از گذشته تا هنوز

گزارش طرح مسأله حقوق زنان در دوره قاجار

ــه   ــگاه جامع ــی ن ــمای کل ــد، ش ــر ش ــه ذک ــه را ک آن چ
ــه  ــرد ک ــان ک ــت و بی ــان دانس ــه زن ــبت ب ــردم دار نس م
ــده  ــاهده نمی ش ــر مش ــه  دیگ ــوان نیم ــه عن ــچ گاه ب زن هی
ــن  ــت. ای ــته اس ــور نداش ــی حض ــای اجتماع و در عرصه ه
پژوهشــگر تاریــخ، نکتــه  حائــز اهمیــت را در ظهــور زنانــی 
ــه نقــد ســاختارهای اجتماعــی جامعــه   قلمــداد کــرد کــه ب
مردانــه و زن ســتیز روی آوردنــد و در کنــار آن رویکردهای 
انتقــادی نســبت بــه مــردان اتخــاذ کردنــد. باغــدار دلگشــا 
در بــاب نخســتین ســاختارهای انتقــادی اضافــه کــرد: 
نخســتین مرحلــه ای کــه بــه زن توجــه می شــود و ایــن واژه 
ــد  ــی مانن ــن کلمات ــرد و جایگزی ــرار می گی مــورد اســتفاده ق
مجرمــه، ضعیفــه، ذلیلــه، کمینــه و... می شــود، از اواخــر دوره 
ناصــری اســت کــه ایــن انتقــاد توســط روشــنفکرانی کــه بــا 
ــرای  ــه اســت؛ ب ــد انجــام گرفت فرهنــگ غــرب آشــنا بودن
مثــال روزنامــه قانــون از زنــان بــه عنــوان نیمــی از هیئــت 
اجتماعــی جامعــه ســخن بــه میــان مــی آورد. میــرزا ملکــم 
ــی  ــان را مرب ــا زن ــد: »م ــه مطــرح می کن ــم الدول ــان ناظ خ
ــا  ــی دنی ــال و مصنــف آســایش خانگــی و محــرک ترق اطف
ــزء  ــا را ج ــت دختره ــه تربی ــن ماحظ ــه ای ــم و ب می دانی
ــر از آن  ــان را باالت ــماریم و آن زن ــی می ش ــف تمدن وظای
ــاله   ــم«. در رس ــم می داری ــزز و معظ ــد مع ــور کنی ــه تص چ
دیگــری بــه نــگارش مــردان، ســاختار زن ســتیز مــورد نقــد 
قــرار گرفتــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال در رســاله  ای بــا 
عنــوان »تربیــت نســوان« از یوســف خــان مصطوفــی کــه در 
ــده اســت، مســأله  ــگارش درآم ــه ن ــری ب ــل دوره مظف اوای
ــاله  ــت. رس ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد نق ــات، م ــدد زوج تع
ــردازد، نســخه  ــات می پ ــدد زوج ــد تع ــه نق ــه ب ــری ک دیگ
خطــی »مــرد و آداب مــردی« اســت کــه در دوران ناصــری 

ــگارش درآمــده اســت.  ــه ن ب
باغــدار دلگشــا در ادامــه افــزود: مــوج جدیــدی از مطالبات 
ــی  ــان، زمان ــوق زن ــاختار حق ــه س ــه ب ــت توج ــا محوری ب
ــروطه،  ــان مش ــدور فرم ــس از ص ــه پ ــد ک ــود آم ــه وج ب
جرایــد و مطبوعــات زن نــگار منتشــر شــدند. در واقــع تــا 
پیــش از ایــن، مکتوباتــی کــه در جرایــد مردنــگار منتشــر 
ــا  ــد، ام ــان می پرداختن ــات زن ــه مطالب ــتر ب ــده اند، بیش ش
در حقیقــت بــا انتشــار مطالــب زن نــگار از ســال 12۸9 بــه 

یکــی از منتقــدان حاضــر در جلســه، بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
ــر  ــت منحص ــی علی ــده  اجتماع ــر پدی ــی، ه در جامعه شناس
ــان  ــی زن ــأله اجتماع ــی مس ــت: وقت ــدارد، گف ــرد ن ــه ف ب
مطــرح می شــود، همــه  ابعــاد را بایــد در نظــر گرفــت، بــه 
همیــن جهــت علــم تاریــخ اگــر بخواهــد وقایــع نــگار نباشــد 
بایــد بینــش جامعــه شناســی داشــته باشــد. دکتــر مهــدی 
نجــف زاده، دانشــیار گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه فردوســی 
ــین  ــس از تحس ــرح، پ ــد ط ــر منتق ــام دیگ ــهد، در مق مش
موضــوع، از شــباهت اوضــاع سیاســی دوران قاجــار و حــال 
ســخن گفــت و در ایــن راســتا اضافــه کــرد: دوران قاجــار به 
لحــاظ سیاســی حرف هــای زیــادی دارد و مــا هنــوز از دوران 
ــار  ــه در دوران قاج ــی ک ــم. موضوعات ــور نکرده ای ــار عب قاج
بــه آن مبتــا بودیــم، نشــان می دهــد کــه هم چنــان بحــث 
ــا  ــرد، م ــح ک ــف زاده تصری ــت. نج ــان اس ــنفکری هم روش
ــد  ــی مانن ــد همــان کلمــات هســتیم، کلمات ــان در بن هم چن
آزادی، قانــون، زن، امنیــت و قانــون اساســی، همــه  این هــا 
موضوعاتــی هســتند کــه روشــنفکران قاجــار بــدون حــب و 
بغــض بــه آن پرداختنــد، امــا متأســفانه بــه دالیــل مختلــف 
ــم و وارد دوران  ــور کنی ــته ایم از آن دوره عب ــوز نتوانس هن
جدیــد شــویم. در پایــان نشســت، علــی باغــدار دلگشــا، بــه 
تبییــن ســه مرحلــه تعریــف از زن )مســئله زنــان، مســائل 
زنــان و حقــوق زنــان( پرداخــت و در ایــن راســتا گفــت: در 
مرحلــه اول بــه عنــوان یــک ابــژه بــه زنــان نــگاه می شــود 
کــه هم چنــان نگاهــی وابســته بــه مــرد اســت. در مرحلــه 
ــان  ــود زن ــتر خ ــه بیش ــوند ک ــرح می ش ــائلی مط دوم مس
آنــان را طــرح کــرده  انــد، ایــن در حالــی اســت کــه مســأله 
ــد.  ــان مطــرح کــرده بودن زن را مــردان مدافــع حقــوق زن
ــه  ــورد توج ــان م ــی زن ــات اجتماع ــه مطالب ــن مرحل در ای
ــان  ــا زن ــه  ای ب ــوی مقایس ــت و در الگ ــه اس ــرار گرفت ق
ســایر کشــورها، نابرابری هــای جنســیتی مطــرح می شــود، 
ــد.  ــا برآین ــع نابرابری ه ــال رف ــه دنب ــه ب ــن ک ــدون ای ب
ــان مطــرح شــده  ــوق زن ــه ســوم کــه مســأله حق در مرحل
اســت، مســأله  نابرابــری جنســیتی کامــا مــورد نقــد قــرار 
می گیــرد. در مرحلــه ســوم، الگــوی مقایســه، دیگــر خــود 
زنــان نیســتند بلکــه هــر آن  چیــزی اســت کــه مــردان از 
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ــان از  ــوق زن ــیتی و حق ــری جنس ــی، نابراب ــری اجتماع براب
ــم  ــن حــال مه ــز و در عی ــات بحــث برانگی ــه موضوع جمل
ــه راســتی ســابقه مطالبه گــری  ــا ب حــال حاضــر اســت. ام
زنــان و طــرح مباحثــی از ایــن دســت، بــه چــه دوره  زمانــی 
بــاز می گــردد؟ بــا هــدف بررســی تاریخــی حقــوق زنــان، 
دبیرخانــه کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، برنامــه ای را در تاریــخ دوشــنبه 
ــات و  ــکده ادبی ــی دانش ــب علم ــاالر قط ــفندماه در ت 7 اس
علــوم انســانی برگــزار کــرد. ایــن برنامــه، تأملــی بــود بــر 
ــان ایــن ســرزمین در دوره  قاجــار گذشــته  ــر زن آن چــه ب
اســت. آن چــه در ادامــه می  خوانیــد مختصــری از آن 

چیــزی اســت کــه در ایــن جلســه گذشــت.
ــر  ــور، مدی ــان پ ــی ایم ــر محمدتق ــه، دکت ــدای جلس در ابت
ــر  ــام دبی ــهد، در مق ــی مش ــگاه فردوس ــخ دانش ــروه تاری گ
ــت  ــر اهمی ــان، ب ــه مهمان ــدم ب ــن خیرمق ــت، ضم نشس
دانشــگاه بــه عنــوان جایگاهــی بــرای نظریه پــردازی 
کرســی های  قالــب  در  آزاد  و  علمــی  فضایــی  در 
ــن  ــور همچنی ــان پ ــر ایم ــرد. دکت ــد ک ــردازی تأکی نظریه پ
اظهــار کــرد کــه ایــن برنامــه، نخســتین کرســی ترویجــی 
در دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت. ایشــان در ادامــه بــه 
معرفــی اجمالــی علــی باغداردلگشــا، ارائــه دهنــده موضــوع 
ــا،  ــدار دلگش ــت. باغ ــار پرداخ ــان در دوره قاج ــأله زن مس
ــهد و  ــی مش ــگاه فردوس ــخ دانش ــری تاری ــجوی دکت دانش
نویســنده  کتــب و مقاالتــی در حــوزه زنــان اســت. در ادامــه 
جلســه، علــی باغداردلگشــا، در آغــاز بحــث خــود، از روش 
اســنادی پژوهــش و منابــع ســخن گفــت. وی تأکیــد کــرد: 
در ارائــه ایــن طــرح، قریــب بــه 1۵ هــزار بــرگ مطبوعاتی 
باقــی مانــده از دوران قاجــار، مــورد بررســی کامــل و غیــر 
گزینشــی قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن بــه عنــوان خروجی 
ــی  ــان ایران ــای زن ــار کتاب نامه ه ــا، از انتش ــن پژوهش ه ای
ــال 12۸۸ در  ــان در س ــدرج از زن ــای من ــه نامه ه )مجموع
روزنامــه ایــران نــو(، مکتوبــات خیالــی )اســنادی از گفتمــان 
ــعار  ــی اش ــوانیات )بازخوان ــروطه( و نس ــی دوره مش سیاس
ــرد و از  ــاد ک ــا 1311( ی ــات از 12۸۵ ت ــان در مطبوع زن
ــی  ــت دسترس ــبب محدودی ــه س ــن کار ب ــواری های ای دش
ــت.  ــخن گف ــش اوراق س ــا و خوان ــد و روزنامه ه ــه جرای ب
ــا توجــه  باغــدار دلگشــا در بخــش دوم ســخنرانی خــود، ب
بــه لــزوم بررســی شــرایط کلــی و نــگاه مردم دارانــه 
ــه در  ــعاری ک ــه از اش ــد نمون ــار، چن ــه دوران قاج جامع
رســاله  های شبه زن ســتیز مطــرح شــده بــود را بیــان 
کــرد. وی در همیــن راســتا بــه رســاله »تعدیــب النســوان« 
کــه در دوران ناصــری بــه نــگارش درآمــده اســت، اشــاره 
ــان در اخــاق و ســلوک خویــش بایــد  کــرد و گفــت: »زن
ــا در  ــد«. مث ــی باش ــرد راض ــه م ــی ک ــه نوع ــند ب بکوش
ــت  ــاب و حرم ــوب نق ــاله »وج ــه ای در رس بخشــی از مقال
ــوب حجــاب  ــرای زن، مطل شــراب«، آمــده اســت کــه: »ب
ــت و کشــف  ــه زین ــه اســت ن ــاب و ســکونت در خان و نق
ــه  ــرد ک ــح ک ــا تصری ــدار دلگش ــرد«. باغ ــا م ــه ب و مخالط
ــد  ــری مانن ــائل دیگ ــی رس ــاختارها، برخ ــن س ــال ای در قب
ــی  ــه حت ــتند ک ــود داش ــان« وج ــت زن ــاله »در مذم رس
رویکــرد رادیکال تــری اتخــاذ می  کردنــد. وی در ادامــه 

ــود و  ــرح می ش ــان مط ــوق زن ــأله حق ــه مس ــت ک ــد اس بع
الگــوی مقایســه ای زنــان تغییــر می کنــد. ایــن امــر بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه هــدف، تحقــق مســأله برابــری اجتماعــی و 
ــه ای  ــای جنســیتی اســت. نخســتین روزنام ــی نابرابری ه نف
کــه اصطــاح زن را بــه کار می بــرد، روزنامــه »زبــان 
زنــان« بــه ســردبیری صدیقــه دولــت آبــادی اســت کــه بــه 
صــورت آشــکار، بــه جنــگ قلمــی بــا مــردان روی مــی آورد. 
ــا  ــه شــعری ب ــن ب ــخ همچنی ــری تاری ــن دانشــجوی دکت ای
ــم رفعــت زاده در  ــد« توســط مری ــه ندارن ــی ک ــوان »حق عن
ــاره  ــوان« اش ــه بان ــه »نام ــی در روزنام ــال 1299 شمس س
ــم:  ــر می گذرانی ــی از آن را از نظ ــه ابیات ــه در ادام ــرد ک ک
ــه  ــم ب ــر مــا/ پیری از کثــرت ظلمــی کــه ز مــردان شــده ب
ــا رب مــددی کــن کــه ز  ــی/ ی ــران همــه در وقــت جوان ای
مــردان ســتمگر/ حقــی کــه ندارنــد بگیریــم عیانــی. همچنین 
در مطلــب دیگــری کــه در روزنامــه »عالــم نســوان« منتشــر 
شــد، شــعری از همــا محمــودی در ســال 13٠٠ خطــاب بــه 
مــردان بــه نــگارش درآمــده اســت کــه ابیاتــی از آن را نیــز 
ــه اوالد  ــان/ ب ــردان ایرانی ــه م ــو ب ــا گ ــم: صب ــرور می کنی م
ــام/  ــان/ کــه مدهــوش داده شــما را پی ساســان و نســل کی
اگــر کــرد هســتی بخوانــش تمــام/ کــه هــان  ای جوانــان نام 
آوران/ زنــان هــم ز نســل کیان انــد هــان/ اگــر زن نبــودی 
ــود/  ــم نب ــان ه ــش نش ــاج و ز تخت ــود/ ز ت ــم نب ــان ه کی
وگــر مــرد بهتــر بــدی از زنــان/ مســیحا ز مــرد آمــدی در 
ــودی مگــر  ــی کــه گشــتی جــدا/ نب جهــان/ ز مــردان زمان
قطــره ای کــم بهــا/ زنــت پرورانیــد و انســان نمود/ ز هســت 
وی آمــد تــو را ایــن وجــود. باغــدار دلگشــا بــا تکیــه بــر این 
ــای  ــری، از قالب ه ــاختار در دوران ناص ــر س ــات، از تغیی ابی
زن ســتیزی بــه طــرح مطالبه گــری زنــان در طــی ۵٠ ســال 
اشــاره کــرد. همچنیــن در ادامــه جلســه از طــرح مطالبــات 
زنــان، ماننــد حــق طــاق کــه در 1٠٠ ســال قبــل بــه وقــوع 
ــرای  ــه عنــوان ســن مناســب ب پیوســت و ســن 2٠ ســال ب
ازدواج زنــان در جرایــدی نظیــر »شــکوفه«، »عالــم نســوان« 
و »نســوان وطــن خــواه« ســخن بــه میــان آمــد. مســائلی کــه 

تــا کنــون نیــز مــورد بحــث و اختــاف نظــر اســت. 
ــتاد  ــی زاده، اس ــا زنجان ــر هم ــم دکت ــه، خان ــه جلس در ادام
بازنشســته جامعــه شناســی دانشــگاه فردوســی، بــه عنــوان 
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بــه گــزارش موســیقی فــارس، نوزدهمیــن نشســت آییــن آواز، با موضــوع »آسیب شناســی حنجــره و چالش هــای تولیــد صــوت در آواز ایرانی« 
بــا حضــور مرتضــی غزنــوی و فریبــا یــاوری نویســنده کتــاب »ســاز حنجــره و چالش هــای تولید صــوت« که به تازگی توســط انتشــارات ســوره 
مهــر منتشــر شــده اســت، بــه محل چالش جــدی و مناقشــه میــان طرفــداران ســنت در آواز ایرانــی از یک ســو و همچنین برخــی تجددگرایان 
ایــن رشــته کــه در نشســت حاضــر بودنــد، بــدل شــد. مرتضی غزنــوی در این نشســت گفــت: باید همــواره ایــن نکته را مد نظر داشــته باشــیم 
کــه اصلی تریــن دلیــل افــت، رکــود و حتــی انحــراف آواز ایرانــی در ایــن چنــد دهــه، همانــا خــارج شــدن از ریــل ردیــف موســیقی بوده اســت. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه همــان ردیف میرزا عبــداهلل برای همیشــه در ســعادت مــا در عرصــه موســیقی و آواز ایرانــی کفایت می کنــد، اما در 
تمــام ایــن ســال ها شــاهد نادیــده گرفتــه شــدن ایــن ردیــف گــران قــدر توســط فعــاالن رشــته موســیقی بوده ایم و آســیب ها نیــز دقیقاً ناشــی 
از همیــن نادیــده گرفتن هــا بــوده اســت. مهــران مهرنیــا دیگــر هنرمنــد حاضــر در ارســباران، از میان حاضــران در ســالن گفت: بایــد دقت کنیم 
کــه همیشــه تحجرگرایــی بیشــترین لطمــه را بــه موســیقی و آواز ایرانــی وارد کــرده اســت. دیگــر وقــت آن رســیده که بــا جدا شــدن از تحجر 
و واپســگرایی، بگذاریــم روزنه هایــی تــازه بــه موســیقی و آواز مــا وارد شــوند تــا بتوانیــم از ایــن گنجینــه گــران قــدر بهتریــن بهره هــا را ببریــم و 

نشــان دهیــم وارثــان خوبــی بــرای این گنجینه هســتیم.
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مغفول، رو به رشد و زودگذر
نگاهی به فروش آلبوم های موسیقی و سه رویکرد غالب در آن

کانون موسیقی در سالی که گذشت

علی قمصری، استقالل یک تفکر یا وفاداری به ریشه ها

ناتمــام« از گــروه پالت.
نکتــه جالــب توجــه در ایــن لیســت، نمایندگان موســیقی ســنتی 
هســتند. دو آلبــوم غمنومــه فریدون و فــروغ در رتبه هــای هفتم و 
نهــم قــرار گرفته انــد کــه مســلما رتبه مطلوبــی برای ســبک غنی 
موســیقی ســنتی ایران نیســت. دلیل ایــن اتفــاق را نمی تــوان روی 
گردانــی ســلیقه مــردم از موســیقی ســنتی دانســت زیرا در ســال 
قبــل و در آمــار بــه دســت آمــده از همیــن ســایت بــرای جــدول 
فــروش، آلبــوم »طریــق عشــق« از اســتاد محمدرضــا شــجریان و 
زنــده یــاد پرویــز مشــکاتیان در رتبــه دوم قــرار داشــت و قابــل 
تأمل تــر آن کــه ایــن آلبــوم حاصــل کنســرتی اســت که ایــن دو 
اســتاد در ســال 19۸7 در اروپــا بــه روی صحنــه برده انــد. می توان 
علــت ایــن مســأله را این گونــه بیــان کــرد کــه در ســال های اخیر 
ــای  ــر از آلبوم ه ــی ۸٠، کم ت ــای 6٠، 7٠ و حت ــاف دهه ه برخ
قــوی و گــوش نــواز در ســبک ســنتی، اثــری می بینیــم. بــه عنوان 
مثــال، همایــون شــجریان یکــی از آوازه خوانان قهار ســبک ســنتی، 
در رویکــردی متفــاوت بــا آلبوم هــای نخســتین، بــه گفتــه خــود، 
ــن  ــد در ســبک های نوی ــای جدی ــن تجربه ه ــال اندوخت ــه دنب ب
مــی رود و گاه حتــی نزدیــک بــه فضــای موســیقی راک می شــود. 
بــه بیانــی دیگــر، کمبــود آلبوم های با کیفیت در ســبک موســیقی 

ســال ها، هــر ســال پررونق تــر از گذشــته بــه کار خــود ادامــه داده 
اســت. از دیگــر زمینه هــای فعالیــت در کانون موســیقی، برگزاری 
ــری جلســات،  ــن س ــاز اســت. در ای ــی کارگاه س ــع عموم مجم
نوازنــدگان همــراه بــا ســاز خــود در جلســه حضــور پیــدا می کنند 

و قطعاتــی را بــه دلخــواه می نوازنــد. 
ــای  ــا تبعیض ه ــراوان و گاه ــای ف ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ب
ــگاه  ــیقی دانش ــون موس ــده، کان ــوان نوازن ــق بان ــکار در ح آش
ــده فراهــم کــرده  ــوان نوازن ــرای بان ــن امــکان را ب فردوســی، ای
اســت تــا اجراهــای گروهــی مختــص بانــوان را تحــت عنــوان 
ــکان  ــن ام ــد و ای ــه ببرن ــه روی صحن ــوان ب ــون بان ــروه ارغن گ
بــرای بانــوان نوازنــده فراهــم شــده اســت تــا پــس از آزمــون 
تعییــن ســطح، بــه ایــن گــروه اضافــه شــوند. عــاوه بــر ایــن، 
کانــون موســیقی مقدمــات حضــور چهره هــای مطــرح موســیقی 
در مشــهد را نیــز فراهــم آورده اســت. بــا توجــه بــه کارکردهای 
اجتماعــی موســیقی و پــس از حادثــه تلــخ زلزلــه در کرمانشــاه، 

گوش نــواز اســت. قمصــری هم چنیــن هنــر تک نــوازی خــود را 
در ایــن آلبــوم بــه وضــوح بــه رخ می کشــد و مــا می توانیــم در 
ایــن تک نــوازی، نــگاه تــازه بــه ریتم هــای مختلــف در موســیقی 
ردیفــی و تغییــر کاربــرد ایــن ریتم هــا را مشــاهده کنیــم. ایــن 
وســعت دیــد، ناشــی از خاقیــت قمصــری در موســیقی ایرانــی 
ــر ایــن وســعت دیــد و  ــده جــوان، افــزون ب اســت. ایــن نوازن
ســعی در وارد کــردن موســیقی ردیفــی در زندگــی روزمــره بــه 
ریتم هــای ردیــف نیــز تســلط بســیار باالیــی دارد کــه یکــی از 
نمودهــای ایــن تســلط در قطعــه دیگــری از همین آلبوم اســت 
کــه بــه صــورت ضربــی و بــا تنبــک نواختــه شــده اســت. ایــن 
قطعــه منطبــق بــا دســتگاه نــوا بــا گرفتــن ارپــژ، یــک ریتــم 

ــه اجــرا می رســاند. دوازده شــانزدهم پیچیــده را ب
ــور  ــود، عب ــی ســازی ب ــه آلبوم ــال« ک ــر چــه از »نقــش خی ه

از ایــن آلبــوم، خواننــده ملــودی نــدارد و صرفــا آواهایــی را ادا 
ــون  ــدن همای ــوع خوان می کنــد. در آلبــوم »چــه آتــش هــا«، ن
شــجریان از ســبک »گل هــا« بــا ریتم هــای خــاص و کاســیک 
بــه ســمت نــوع خوانــدن ریتمیک تــر کشــیده می شــود کــه در 
ــا ریتم هــا و تصنیف هــای مختلــف اجــرا می شــود. نقطــه  آن ب
درخشــان آلبــوم »چــه آتــش هــا«، ســاز و آواز ابتدایــی آلبــوم 
اســت. ایــن قطعــه در عیــن وفــاداری بــه ریشــه های موســیقی 
ایرانــی و مدگردی هــای کاســیک موســیقی ایرانــی بــه شــیوه 
قدمــا، دارای نوازندگــی جدیــدی اســت کــه در واقــع تکامل یافته 
نوازندگــی او در آلبــوم »نقــش خیــال« اســت. در آلبــوم »چــه 
آتــش هــا« صــدای کامــل یــک ســاز تــار بــه گــوش می رســد. 
ــده  ــا صداگیــری بســیار خــوب در خدمــت نوازن ــاری کــه ب ت
ــات ســاز خــود  ــا و امکان ــام ظرفیت ه اســت و قمصــری از تم
ــی  ــه نوازندگ ــل یافت ــیوه تکام ــود ش ــن خ ــرد و ای ــره می گی به
اســت. ایــن شــیوه کار بــه طــور کامل تــر در آلبــوم »درصــط« 
ــا نشــان  ــگارش شــده ت ــی ن ــای امای ــا غلط ه ــه ب ــه آگاهان ک
ــای  ــه معن ــرد ک ــگاه ک ــون ن ــه پیرام ــوان چطــور ب ــد می ت ده
ســنت داشــته باشــد امــا دیــد را تغییــر دهــد، دیــده می شــود. 
در آلبــوم »درصــط«، نــوع جدیــدی از نوازندگــی تــار بــه گــوش 
ــه  ــره گرفت ــو به ــک پیتســی کات ــه در آن از تکنی ــورد ک می خ
شــده کــه عبــارت اســت از مضــراب زدن بــا انگشــت در طــول 
دســته تــار کــه بــا ضــرب گرفتــن روی پوســت تــار نیــز از این 
تکنیــک بهــره گرفتــه می شــود. در مجمــوع، قمصری افــزون بر 
وفــاداری بــه ریشــه های موســیقی دســتگاهی ایــران کــه همــان 
ردیــف اســت و ســینه بــه ســینه منتقــل شــده، در طی ســالیان، 
موســیقی جدیــدی را عرضــه می کنــد کــه حاصــل نــگاه او بــه 
ــی را از  ــو اســت. قمصــری، ریتم های ــی و فامنک موســیقی ایران
موســیقی فامنکــو وام و از آن در جهــت ســاخت بنــای ذهنــی 
ــه باعــث طــراوت  ــه ک ــره گرفت ــی به خــود در موســیقی ایران

موســیقی وی شــده اســت.
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روزهــای پایانــی هــر ســال، فرصتــی مناســب بــرای بررســی بــازار 
آلبوم های موســیقی و در پی آن بررســی ذائقه و ســلیقه موســیقایی 
ایرانیــان اســت. این بررســی می تواند اطاعات مفیــدی در خصوص 
جایــگاه انــواع موســیقی و بــه طــور خــاص دســته های ســنتی، پاپ 
و تلفیقــی در لیســت پخــش روزانــه مردم و مقایســه آن با ســالیان 
گذشــته در اختیــار قــرار دهــد. بنــا بــه آمــار اســتخراج شــده از 
ســایت »بیــپ تیونــز« کــه در ســالیان اخیر بــه بزرگ تریــن مرجع 
رســمی فــروش نســخه دیجیتــال آلبوم هــا تبدیــل شــده اســت، 
تــا پایــان نیمــه اول ســال 1396، ایــن آلبوم هــا در صــدر جــدول 
فــروش قــرار داشــته اند: 1- آلبــوم »دیوونــه بــازی« از مــاکان بنــد 
2- آلبــوم »یعنــی درد« از رضا صادقــی 3- آلبوم »دوباره عشــق« از 
حامــد همایــون ۴- آلبــوم »مدونــای« از گــروه دنــگ شــو ۵- آلبوم 
»دنیــای بعــد تــو« از گــروه ِســِون 6- آلبــوم »چــه حــال خوبیــه« 
از ســامان جلیلــی 7- آلبــوم »فــروغ« علیرضــا قربانــی بــا همکاری 
ســامان صمیمــی ۸- آلبوم »یــادم تــو را فرامــوش« از مازیار فاحی 
9- آلبــوم »غمنومــه فریدون« از حســین علیــزاده 1٠- آلبوم »تمام 

از زمانــی کــه کانــون موســیقی دانشــگاه جانی تــازه گرفته اســت، 
قریــب بــه چهــار ســال می گــذرد. راهــی که ســروش فرشــچین، 
دبیــر وقــت کانون موســیقی دانشــگاه، از ســرگرفته بــود، به خوبی 
توســط دبیران بعــدی ادامه یافت و دانشــجویان روز به روز شــاهد 
گســترش فعالیت هــای ایــن کانون بودنــد. کانون موســیقی یکی از 
تشــکل های فعــال دانشــگاه بــا بیــش از 1٠٠٠ عضــو، از پشــتوانه 
عظیــم انســانی برخــوردار اســت کــه بــا وجــود محدودیت هــای 
فــراوان در ایــن حــوزه، کمــاکان فعالیــت خــود را پیــش می بــرد.

ــزاری  ــوان برگ ــون را بت ــن کان ــت ای ــن فعالی ــم تری ــاید مه ش
کارگروه هــای آموزشــی و پژوهشــی ســاز دانســت کــه بــا حضور 
برجســته تریــن اســاتید ایــن حــوزه، به صــورت هفتگــی در محل 
ــن  ــی ای ــود و ط ــزار می ش ــی برگ ــای فرهنگ ــاختمان کانون ه س

در ایــن یادداشــت بــه معرفی علــی قمصــری، نوازنده زبردســت 
ــد  ــردازم و رون ــش روی وی می پ ــای پی ــار و افق ه ــاق ت و خ

فعالیــت او در موســیقی ایرانــی را بررســی خواهیــم کــرد.
ــه ای از  ــا مجموع ــاز ب ــران از دیرب ــتگاهی ای ــیقی دس موس
الگوهــای مشــخص همــراه بــوده اســت. الگوهایــی کــه طــی 
ــه  ــه موســیقی اضاف ــا ذوق و ســلیقه اســاتید ب ســالیان دراز ب
ــکل گیری  ــا ش ــان ب ــم زم ــه ۵٠ و ه ــت و در ده ــده اس ش
کانــون چــاووش و پدیــد آمــدن عــارف و شــیدا، موجب شــد 
موســیقی دســتگاهی و ردیــف ایــران بــه حداکثــر بــاروری و 
زایندگــی خــود برســد. در آن دوران هنرمنــدان اغلــب ســعی 
ــدا  ــده، ج ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــه از الگوه ــد ک می کردن
ــی  ــه بازســازی قطعات ــوارد بســیاری، ب ــی در م نشــوند و حت

ــود.  ــده ب ــم ش ــاخته و تنظی ــا س ــه قب ــد ک می پرداختن
علــی قمصــری بــرای نخســتین بــار در کنــار همایــون شــجریان 
و بــا آلبــوم »نقــش خیــال« کــه بــا اســتقبال فــراوان مخاطبــان 
ــی  ــا همراه ــش از آن، وی ب ــد. پی ــناخته ش ــت، ش ــرو گش روب
ــه  ــود ب ــرده ب ــه خــود آن را تأســیس ک ارکســتر »ســرمد« ک
آهنگســازی و نوازندگــی مشــغول بــود. آلبــوم نقش خیــال کاما 
منطبــق بــر موســیقی دســتگاهی اســت و در عیــن وفــاداری بــه 
ــی  ــوان در آن رگه های ــران، می ت ریشــه های موســیقی ســنتی ای
از موســیقی ســایر نقــاط دنیــا مانند فامنکو، موســیقی اســپانیایی 
و ســایر ملــل آمریــکای جنوبــی را مشــاهده کــرد. ایــن ویژگی ها 
مخصوصــا در قطعــه »گنــاه عشــق« بــه میــزان بیشــتری بــه 
ــار  ــاز گیت ــا س ــری ب ــه، قمص ــن قطع ــورد. در ای ــوش می خ گ
ــابقه  ــود س ــه خ ــا ک ــد و از آن ج ــوآوری می زن ــه ن ــت ب دس
نوازندگــی گیتــار را نیــز دارد، آواز بیــداد را بــا نوآوری بــا یکی از 
قطعــات موســیقی فامنکو پیونــد می زند کــه حاصل کار بســیار 

ســنتی، شــاید مهــم تریــن علــت رقــم خــوردن ایــن ترتیــب در 
جــدول فــروش آلبوم هــای موســیقی در ســال 96 باشــد.

ــگ  ــای دن ــار، گروه ه ــن آم ــی، در ای در بخــش موســیقی تلفیق
ــی و  ــای تلفیق ــش گروه ه ــد. در بخ ــور دارن ــت حض ــو و پال ش
خــاص ســه گــروه دال، پالــت و دنــگ شــو، بــا ســبکی جدیــد 
اقــدام بــه تولیــد قطعــات موســیقی می کننــد کــه در ســال های 
اخیــر بــا اســتقبال بســیار خوبــی مواجــه شــده اســت. هرچنــد 
کــه ایــن موســیقی در دهه هــای گذشــته هــم شــنیده می شــد 
امــا بــه دلیــل تعــداد پاییــن آن، بــه چشــم نمی آمــد. شــروع 
اقبــال عمومــی مــردم به ایــن ســبک از موســیقی را شــاید بتوان 
ــای  ــار و »آق ــروه چارت ــی« از گ ــاران توی ــای »ب ــس از آلبوم ه پ
بنفــش« گــروه پالــت در نظــر گرفــت. چــه بســا اگــر آلبــوم 
دوم گــروه دال بــه نــام »کاغ ســفید« و آلبــوم امیــد نعمتــی بــا 
نــام »حرمــان«، زودتــر بــه انتشــار می رســید، وضعیــت جــدول 
فــروش بــه گونــه ای دیگــر بــود. در مــورد اصطــاح موســیقی 
تلفیقــی، آراء گوناگونــی وجــود دارد اما موســیقی تلفیقــی، چه آن 
را بــه عنــوان یــک ســبک در نظــر بگیریــم و چــه حاصــل هــم 
نوایــی دو ســبک مختلــف، طرفــداران بســیاری پیدا کرده اســت، 
بــه گونــه ای کــه در ســال 9۵ بســیاری از گروه هــا، بی توجــه بــه 

کانــون موســیقی اقــدام به برگــزاری اجرایــی خیریه در دانشــگاه 
نمــود. در ایــن گردهمایــی پــس از ســخنرانی دکتــر کرمانــی، از 
اعضــای هیئــت علمی گــروه علــوم اجتماعی دانشــگاه فردوســی 
ــه همــراه اســتاد شــهرام  مشــهد، اســتاد حســام الدین ســراج ب
ــه  ــوم پای ــکده عل ــر دانش ــن آمفی تئات ــر روی س ــی ب میرجلیل
بــه اجــرای قطعاتــی پرداختنــد. ایــن اجــرا نیــز ماننــد تمامــی 
اجراهــای ترتیب داده شــده در دانشــگاه، با اســتقبال هنردوســتان 
مواجــه شــد و تمامــی عوایــد حاصــل از آن بــا همــکاری کانــون 
هــال احمــر، بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه اختصــاص یافــت. از 
دیگــر چهره هایــی کــه بــه واســطه کانــون موســیقی در مشــهد 
حاضــر شــدند، می تــوان بــه امیــد نعمتــی و صــادق تســبیحی، 
ــتاد علیرضــا  ــن اس ــان« و همچنی ــوم »حرم ــرای امضــای آلب ب
قربانــی و ســامان صمیمــی، بــرای امضــای آلبــوم »فروغ« اشــاره 

کــرد کــه در پردیــس کتــاب مشــهد برگــزار شــد. 
نشــریه تخصصــی موســیقی ارغنــون، به صاحــب امتیــازی کانون 

ــرای جــذب  ــر، ب ــا خی ــد ی ــام می دادن ــی انج ــه کار تلفیق این ک
ــک  ــود را ی ــروه خ ــد و گ ــره می بردن ــام به ــن ن مخاطــب از ای

گــروه موســیقی بــا ســبک تلفیقــی معرفــی می کردنــد.
امــا در بخــش موســیقی پــاپ، اگرچــه کــه به ظاهــر اقبــال عموم 
به ســمت این ســبک بیشــتر اســت، امــا به راســتی وضعیــت این 
ســبک از موســیقی چگونــه اســت؟ بــا نگاهــی بــه گذشــته، آثــار 
پاپــی را بــه یــاد می آوریــم کــه تــا همیــن لحظــه نیــز پــای ثابت 
لیســت پخش شــخصی افــراد اســت و عمومــا برای شــنیدن یک 
اثــر پــاپ خــوب، بــه ســراغ آثــار خواننــدگان دهه هــای گذشــته 
ــدگان  ــاپ، خوانن ــیقی پ ــای موس ــا در دنی ــن روزه ــم. ای می روی
گوناگونــی بــه چشــم می خورنــد کــه طــی یــک یــا دو ســال، بــا 
یــک یــا دو کار خــود، طرفــداران زیــادی کســب می کننــد امــا 
بــه دلیــل نگــرش آن خواننــده، بــا گذشــت زمــان چیــز جدیدی 
بــرای عرضــه بــه مخاطب ندارنــد و به مــرور طرفــداران خــود را 
از دســت می دهنــد. بــه همیــن علــت بایــد دیــد کــه پاپ خوانان 
قــرار اســت بــه ایــن رونــد ادامــه دهنــد و بــا آفرینــش آثــاری با 
هیجانــی زودگــذر بــه ماننــد شهاب ســنگ، اثــری کوتــاه از خــود 
بــر جــای می گذارنــد، یــا تبدیــل بــه ســتاره ای بــا درخشــندگی 

مانــدگار خواهند شــد.

موســیقی نیــز، در ایــن مدت بــا همــکاری دانشــجویان عاقه مند 
و محقــق بــه فعالیــت خــود ادامــه داد و توانســت رتبــه اول بخش 
نشــریات هنــری دهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی کشــور 
)تیتــر 1٠( را کســب کند. نشــریه ارغنون همچنیــن در هفدهمین 
جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، رتبه نخست 
در بخــش طــرح و کاریکاتــوری و رتبــه دوم در بخــش نشــریات 

فرهنگــی و اجتماعــی را کســب کرد.
از دیگــر فعالیت هــای کانــون موســیقی در ســالی کــه گذشــت، 
می تــوان بــه اجراهــای متعــدد، گــروه ارغنــون بــه مناســبت های 
مختلــف از جملــه آییــن تقدیــر از دکتــر احمدرضــا اصغرپــور 
ماســوله )مدیر ســابق فرهنگی و فعالیت هــای داوطلبانه دانشــگاه(، 
جشــن شــب یلــدا و روز دانشــجو و... اشــاره کــرد. همیــن طــور 
تــاش شــد بــا برگــزاری جلســات عمومــی بانــوان، از نوازنــدگان 
خانــم اســتقبال کــرده اســت تــا در آینده شــاهد اجــرا و هنرنمایی 

ــان نیز باشــیم. آن

می کنیــم، موســیقی قمصــری، در ســایر آثــار به ســمت آوازی تر 
ــاوت  ــن قض ــه ای ــد ب ــه نبای ــن نکت ــد. ای ــل می کن ــدن می ش
بیانجامــد کــه بــا ایــن کار ســطح موســیقی وی تنــزل می کنــد. 
چــون اساســا نوازنده هایــی کــه پاپیــوالر کار می کننــد، افزایــش 
مخاطــب را در اولویــت قــرار می دهنــد کــه قمصــری هیــچ گاه 
بــه دنبــال پاییــن آوردن ارزش هنــری کار و افزایــش مخاطــب 
بــه ایــن قیمــت نبــوده اســت. در آلبوم هــای اخیــر قمصــری و 
ــون شــجریان  ــه خوانندگــی همای خاصــه در »چــه آتش هــا« ب
و آلبــوم »عبــور« بــه آواز محمــد معتمــدی، نــگاه نــو بــه آواز 
ــوان  ــا می ت ــن آلبوم ه ــرد. در ای ــوان مشــاهده ک ــی را می ت ایران
ــه عنــوان مثــال در  ــواع دیگــری شــنید. ب ــه ان ــی را ب آواز ایران
آلبــوم »عبــور«، می تــوان بــه وضــوح شــنید کــه از آواز، هماننــد 
ــی  ــه در بخش های ــوری ک ــه ط ــرد، ب ــره می گی ــاز به ــک س ی



سخنرانی »امید نعمتی« در پردیس کتاب مشهد لغو شد

نشســت امیــد نعمتــی خواننــده گــروه »پالــت« و صــادق تســبیحی، آهنگســاز، که قــرار بــود عصر روز ســه شــنبه ۸ اســفندماه، به بهانه جشــن 
امضــای آلبــوم جدیدشــان، بــا مخاطبیــن خــود ســخن بگوینــد، بــه دالیــل نامعلــوم لغــو شــد. نعمتــی در بــا اصحــاب رســانه کــه در موسســه 
فرهنگــی شــهرآرا برگــزار شــد، در خصــوص جشــن امضــاء آلبــوم »حرمــان« در مشــهد تصریــح کــرد: ایــن تجربــه، تجربــه جذابی بــرای من 
بــود و بایــد گفــت فهــم و آگاهــی عمیقــی در مــردم بــه چشــم می خــورد کــه می دانســتند بایــد نظــم ایــن مراســم را حفــظ کننــد و ســاعت ها 
بــرای امضــای آلبــوم خــود در صــف مانــده بودنــد. بــرای مردمــی ایــن قــدر محتــرم، می تــوان بســیار بیشــتر شــادی فراهــم کــرد، چــرا کــه 
لیاقــت آن را دارنــد و ایــن حجــم از عاقــه بــه فرهنــگ و هنــر بســیار مطلــوب و ارزشــمند اســت. خواننــده گــروه پالــت، بــا بیــان ایــن مطلب 
اظهــار کــرد: در خصــوص آلبــوم »حرمــان« دغدغــه ای داشــتیم و ایــن بــود کــه از ادبیــات غنــی و معــدن بــزرگ اشــعار نو اســتفاده کنیــم چرا 
کــه ایــن اشــعار می تواننــد در قالــب ترانــه قــرار بگیرنــد و امــا ایــن اتفــاق نمی افتد. تســبیحی آهنگســاز ایــن آلبوم نیــز عنــوان کرد: مســأله ای 
کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه موســیقی بعــد از انقــاب نســبتا رو بــه تعطیلی رفــت. اتفــاق خوبی کــه باید شــاهد آن باشــیم اما 

رخ نمی دهــد، ایــن اســت کــه هنرمنــدان دهــه 6٠ کار کننــد و خروجــی مطلوبی داشــته باشــند.
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ــواردی  ــم. م ــی نداری ــام موســیقی تلفیق ــه ن ــزی ب اصــا چی
کــه هــم اکنــون ارائــه می شــود نیــز موســیقی پــاپ هســتند 
ــا در  ــود. ام ــته می ش ــی روی آن گذاش ــر ایران ــط تحری و فق
رابطــه بــا موســیقی گــروه نیــوش و ســاز ســه تار الکتریــک، 
بایــد بگویــم کــه مــن از کودکــی موســیقی ایرانــی را بســیار 
دوســت داشــتم و از دهــه 6٠ بــه بعــد تحــت تأثیر موســیقی 
جــال ذوالفنــون بــودم و از نوارهــای حســن و خانــوم حنا که 
ــن  ــردم. همچنی ــره می ب ــود، به ــه ب ــه تار نواخت ــون س ذوالفن
از ســوی دیگــر تحــت تأثیــر موســیقی بــودم کــه بــه علــت 
عاقــه بــرادرم بــه موســیقی راک، در خانــه پخــش می شــد. 
ــه تارنوازی  ــم و در س ــون رفت ــزد ذوالفن ــی ن ــه وقت در نتیج
ــه  ــود ک ــم ب ــی در گوش ــان اصوات ــم، هم چن ــارت یافت مه
ســازی بــرای تولید آن را نداشــتیم. قبل از ســاختن یک ســاز 
بایــد صــدای آن در گوشــتان باشــد و ابتــدا اتفاقاتــی در ذهن 
رخ دهــد. در واقــع بایــد آن قــدر دالیــل حضــور ایــن آواهــا 
در ذهــن قــوی باشــد کــه مجــاب شــوید آن را بســازید. این 
ــک  ــه تار الکتری ــدای س ــش ص ــال ها پی ــن س ــه م ــت ک اس
ــوازم و  ــتم آن را بن ــنیدم و دوســت داش ــم می ش را در گوش
ــوش را  ــروه نی ــیقی گ ــم. موس ــه آن بده ــا را ب ــن افکت ه ای
ــر پراگرســیو راک  ــت زیرشــاخه راک و دقیق ت ــوان گف می ت
قــرار می گیــرد. اگــر بخواهــم بحثــم را خاصــه کنــم، ایــن 
اســت کــه موســیقی یــک اتفــاق ذهنــی اســت و صرفــا جنبه 
شــخصی دارد. ترجیــح می دهــم هنرمنــد ایــن گونــه باشــد 
کــه تــا زمانــی کــه خــودش موســیقی را نپســندیده اســت، 

آن را صــرف ارتبــاط بــا جامعــه و مخاطــب، ارائــه نکنــد.
ــیقی  ــوم موس ــاور عم ــه در ب ــی ک ــیاری از گروه های بس
تلفیقــی نامیــده می شــود، در نــگاه شــما ایــن گونــه 
ذهنــی  امــری  را  موســیقی  شــما  همچنیــن  نیســت. 
ــه  ــران شــرایطی دارد ک ــروز ای ــه ام ــا جامع ــد. ام می دانی
مدرنیتــه بــه آن وارد شــده امــا کامــال آن را تحــت تأثیــر 
ــی از  ــو جنبه های ــک س ــع از ی ــت. در واق ــداده اس ــرار ن ق
گذشــته و نوســتالژی را داریــم و از دیگــر ســو جنبه هایــی 
ــی از  ــروز، بازتاب ــیقی ام ــا موس ــروز را. آی ــی ام از زندگ

ــت؟ ــی نیس ــن وضعیت چنی
ــی  ــت و تلقیف ــاپ اس ــروز پ ــیقی ام ــدم موس ــان معتق هم چن
نیســت. تلفیقــی صرفــا واژه خوبــی بــرای فروش شــده اســت، 
چــرا کــه طــرف حتــی ســنتی هــم بخوانــد، ترجیــح می دهــد 
تــا تلفیقــی بنویســد کــه مخاطبــان بگوینــد خوب اســت چون 
ــن  ــه همی ــم. ب ــل می کنی روشــنفکرانه اســت و احســاس تعق
دلیــل بــرای فــروش بیشــتر اســت کــه واژه تلفیــق را ذکــر 
ــت.  ــاپ اس ــان پ ــب هم چن ــیقی غال ــروز موس ــد. ام می کنن
موســیقی تلفیقــی، گفت و گــو بیــن دو تئــوری موســیقی اســت. 
بــرای تشــخیص ایــن کــه یــک اثــر هنرمندانــه اســت یــا نــه، 
بایــد اجــزاء آن را تفکیــک کــرد. اگــر اجــزاء یــک موســیقی، 
زندگــی جداگانــه ای داشــتند، تلفیقــی نیســت و صرفــا اثــری 
مخلــوط اســت. در اثــر هنــری بایــد دلیلــی بــرای هــر یــک از 
نت هــا و اجــزاء داشــته باشــیم. اگــر بــا برداشــتن اجــزاء یــک 
موســیقی اتفاقــی نیفتــاد، لزومــی بــه باقــی مانــدن آن نیســت. 
ایــن در ماهیــت یــک اثــر هنــری اســت کــه در ایــن صــورت 

قابــل توجیــه و قابــل دفــاع اســت. 
ــاره  ــیقی اش ــروز موس ــازار ام ــروش در ب ــت ف ــه اهمی ب
کردیــد. بــا ســلطه نظــام ســرمایه داری بــر عرصــه هنــر، 
موســیقی نیــز بــه کاالیــی بــرای فــروش بیشــتر بــدل شــد. 
ــورت،  ــب فرانکف ــن مکت ــان برخــی از متفکری ــن زم در ای
ــه ســوی موســیقی  ــادا ب ــه مب ــن خطــر ک در خصــوص ای

ــن  ــه پرمصرف تری ــال ک ــد. ح ــیقی آن کار نکن ــتگاه موس دس
هنــر در ایــران موســیقی اســت و از آن جــا کــه نســبت بــه 
ســایر کشــورها نیــز پرمصرف تریــن اســت، ایــن بــه معنــای 
قدرتمنــدی ایــن رســانه اســت و هــر سیاســت مــداری کــه 
ــگ و  ــه فرهن ــد ب ــد، می توان ــرح کن ــود را مط ــد خ بخواه
بــه خصــوص موســیقی نزدیــک شــود، حــال چــه لــه و چــه 
علیــه آن ســخن بگویــد. در انتخابــات ریاســت جمهوری 
اخیــر، ایــن امــر را مشــاهده کردیــد کــه موســیقی بــه شــکل 
ویــژه ای دخیــل بــود و هــر دو طیــف سیاســی تــاش کردنــد 
ــب  ــود جل ــه خ ــری ب ــاخه های هن ــه ش ــدان را از هم هنرمن
ــذار  ــا اثرگ ــان آن ه ــر مخاطب ــتند ب ــون می دانس ــد، چ نماین
ــد،  ــته باش ــاد داش ــب زی ــه مخاط ــانه ای ک ــر رس ــت. ه اس

قدرتمنــد و البتــه خطرنــاک اســت. 
از آن جــا کــه معتقدیــد هــر دو طیــف سیاســی در کشــور 
نــگاه ابــزاری بــه موســیقی دارنــد، آیــا می تــوان شــرایطی 

را متصــور شــد کــه وضعیــت موســیقی متفــاوت شــود؟
ــرل  ــانه را تحــت کنت ــن رس ــد ای سیاســت مداران ســعی دارن
ــت  ــن عل ــه همی ــد. ب ــازی کنن ــد و سلیقه س ــرار دهن ــود ق خ
ــود  ــه می ش ــه ارائ ــیقی ک ــر موس ــطح تفک ــه س ــم ک می بینی
ــت و  ــه اهمی ــون ب ــت مداران چ ــت. سیاس ــه اس ــش یافت کاه
قــدرت موســیقی پــی برده انــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
بایــد آن را کنتــرل کننــد. بــه همیــن علــت تبلیغات به دســت 
عــده ای خــاص اســت و ایــن عــده تبلیــغ موســیقی را می کننــد 
کــه تحــت کنتــرل خودشــان باشــد. هم چنــان جنس موســیقی 
ــیقی  ــم موس ــی می بینی ــه گاه ــرا ک ــت چ ــرل اس ــت کنت تح

ــود.  ــوض می ش ــده ع ــط خوانن ــت و فق ــت اس ــان ثاب هم چن
در همیــن رابطــه ثبــات جنــس موســیقی و تغییــر خواننــده، 
ــا یــک آلبــوم بــه طــور ناگهانــی بــه  گاهــی یــک فــرد ب
شــهرت می رســد. بــه طــور کلــی بــا ایــن رشــد ناگهانــی 
کــه اغلــب در موســیقی پــاپ رخ می دهــد، ناشــی از چــه 

امــری اســت؟
ــتند  ــواد هس ــه ای، بی س ــیقی حرف ــه موس ــردم در زمین م
ولــی در زمینــه فرهنــگ بی ســواد نیســتند. متأســفانه اجــازه 
ــود  ــه ش ــر ارائ ــه اگ ــود ک ــوب داده نمی ش ــر خ ــه اث ارائ
مــردم بــه همــان ســمت ســوق می یابنــد. کســی بــا شــادی 
مخالفتــی نــدارد و همــه احساســات متفــاوت انســان از جمله 
ــد در موســیقی حضــور  شــادی، غــم، تــرس، خشــم و... بای
ــه موســیقی  ــد ب ــه شــدت عاقمن داشــته باشــد. خــودم ب
ــس  ــیقی جن ــور موس ــازه حض ــر اج ــتم. اگ ــی هس روحوض
دیگــر در اختیــار همــه قــرار گیــرد و ابــزار رانــت در اختیار 
گروهــی خــاص نباشــد، مــردم بــه ســمت موســیقی صحیــح 
ــود  ــیقی وج ــواع موس ــاب ان ــل از انق ــت. قب ــد رف خواهن
ــود  ــس خ ــادی از پ ــاظ اقتص ــز از لح ــردم نی ــت و م داش
ــردم ســواد موســیقایی در  ــرار نیســت م ــد. ق ــر می آمدن ب
حــد یــک موســیقی دان داشــته باشــند، بلکــه فقــط بایــد بــه 

ــد.  ــی موســیقی مصــرف نماین خوب
ایــده ای مطــرح کردیــد کــه نوازنــدگان بــا سازهایشــان 
جمــع شــوند تــا مــردم متوجــه گســتردگی آنــان بشــوند. 
ــده ای در  ــای زن ــون اجراه ــا کن ــما ت ــتا ش ــن راس در همی
متــروی تهــران داشــته ایــد. در مــورد ایــن تجربــه 
متفــاوت کــه بــرای نخســتین بــار در ایــران محقــق شــده 

ــد. ــح دهی اســت، توضی
بارهــا صحبــت از اجــرای خیابانــی در خــارج از ایــران 
ــا  ــوده ام ــن مســأله بی ســابقه نب ــران هــم ای شــده بود. در ای
ــا  ــه م ــی ک ــوده اســت. زمان ــری ب ــب تکدی گ ــا در قال غالب
تصمیــم بــه انجــام ایــن عمــل گرفتیــم، جوانــب مختلفــی را 
ســنجیدیم. ایــن ایــده را بــرادرم آرش داد و متــروی تهــران 
ــوع  ــس، ن ــت، جن ــه لحــاظ جمعی ــف ب را در ســاعات مختل
ــرای  ــرای اج ــن ۸۸ ب ــم. فروردی ــی کردی ــت بررس و قومی
ــه  ــان ب ــان زم ــد و از هم ــه ش ــر گرفت ــروژه در نظ ــن پ ای
ــال  ــاه س ــن م ــت بهم ــم. در نهای ــوز بودی ــذ مج ــال اخ دنب
۸۸، بــرای اجــرا در اســفند مــاه، مجوزهــای الزم صــادر شــد. 
ــم کــه می خواســتیم موســیقی را  ــا نخســتین گروهــی بودی م
ــه شــدن  ــا، اشــتباه گرفت ــرس م ــم و ت ــان اجــرا کنی در خیاب
بــا تکدی گــری بــود. امــا کار در نهایــت انجــام شــد و 
بازخوردهــا بســیار عالــی بــود. هم چنــان بعــد از هشــت ســال، 
ــود و  ــیده می ش ــا پرس ــی از م ــای خیابان ــوص اجراه در خص
ــه  ــن رفت ــر از بی ــی دیگ ــرای خیابان ــح اج ــم قب ــر می کن فک
ــد و  ــردم در طــول روز موســیقی را ببینن ــه م ــن ک اســت. ای
بشــنوند خــوب اســت. مــردم تــوان پرداخــت قیمــت نجومــی 
کنســرت ها را ندارنــد. اعتــراض بــه قیمــت کنســرت ها، بــه 
هنرمنــدان مربــوط نمی شــود بلکــه بــه علــت قیمــت بــاالی 

ــود. ــا می ش ــاره آن ه ــرف اج ــی ص ــغ باالی ــالن ها، مبل س
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ــی  ــگاه فردوس ــیقی دانش ــون موس ــه: از کان ــش مصاحب پی
ــن  ــاید مختصرتری ــران، ش ــدت ته ــاالر وح ــا ت ــهد ت مش
ــو  ــروش قهرمانل ــیقایی س ــی موس ــرای زندگ ــال ب ــرح ح ش
ــه  ــد یگان ــتاد محم ــزد اس ــی ن ــو، در کودک ــد. قهرمانل باش
ــزد  ــت. وی ن ــی( را آموخ ــان )کرمانج ــمال خراس ــار ش دوت
ــار را  ــی ت ــات نوازندگ ــرد مقدم ــاهپور هدایتی ف ــتاد ش اس
ــار مشــفق  ــه حضــور مهی ــز ب ــد و مــدت کوتاهــی نی گذران
و کیــوان ســاکت رســید. ایــن موســیقی دان مشــهدی، 
ــود و در  ــون ب ــال ذوالفن ــزد ج ــال در ن ــدت 1۵ س ــه م ب
ایشــان  مکتــب  فارغ التحصیــان  از  ســه تار  نوازندگــی 
ــز عضــو  ــدت ۵ ســال نی ــه م ــن ب ــو همچنی اســت. قهرمانل
ــر  ــه تار و مدی ــده دوم س ــوان نوازن ــه عن ــون ب ــروه ذوالفن گ
ــون  ــتاد ذوالفن ــا اس ــت. وی ب ــوده اس ــان ب ــای ایش برنامه ه
در تألیــف کتــاب »گل صــد بــرگ« همــکاری داشــته اســت 
و مقالــه »ساختارشناســی موســیقی ایــران« نتیجــه تحقیقــات 
نــگاه تخصصــی  از  میرزاعبــداهلل  زمینــه ردیــف  او در 
ریاضــی اســت کــه بــه تئــوری تــازه ای در موســیقی ایرانــی 
دســت یافته اســت. ســروش قهرمانلــو مبــدع ســاز »ســه تار 
الکتریــک« و موســس گــروه »نیــوش« در ســبک موســیقی 
تلفیقــی اســت. گــروه نیــوش تــا کنــون آلبوم هایــی بــه نــام 
»خرده هــای تاریکــی« و »کینــه« را منتشــر کــرده اســت. از 
جملــه افتخــارات ایــن گــروه می تــوان بــه کســب رتبــه دوم 
ــاره  ــد )WOMAD( اش ــیقی ووم ــی موس ــن الملل ــتیوال بی فس
ــا او در  ــد، ب ــه می خوانی ــه در ادام ــه ای ک ــرد. در مصاحب ک
خصــوص وضعیــت امروز موســیقی ایران و ســیطره موســیقی 
ــناخته  ــردم ش ــوم م ــان عم ــی در می ــبک تلفیق ــه س ــه ب ک
می شــود، تجربیــات متفــاوت او در ســاخت ســازی جدیــد و 
اجــرا زنــده در متــرو تهــران و... گفت و گــو کردیــم. آن چــه 
ــه در  ــث مطروح ــه ای از مباح ــد، خاص ــه می خوانی در ادام

ــت. ــو اس ــن گفت و گ ای
برخــی موســیقی عصــر مــا را، موســیقی تلفیقــی می داننــد 
و معتقدنــد اقبــال بــه موســیقی تلفیقــی در جامعــه، 
ــت  ــه جه ــد ب ــه هنرمن ــت ک ــأله اس ــن مس ــاز ای زمینه س
ــد.  ــت می کن ــمت حرک ــن س ــه ای ــب ب ــتن مخاط داش
ــرا  ــه چ ــن ک ــت و ای ــه چیس ــن رابط ــما در ای ــر ش نظ
شــاگرد ارشــد اســتاد ذوالفنــون، بــه ســمت ایجــاد یــک 
ســاز نویــن یعنــی ســه تار الکتریــک مــی رود و موســیقی 

ــد؟ ــال می کن ــوش دنب ــروه نی ــی را در گ تلفیق
ــردد.  ــاز می گ ــرده ام ب ــد ک ــه رش ــه دوره ای ک ــر ب ــن ام ای
ابتــدا پیــش از پاســخ بــه ســوأل اصلــی، بایــد ببینیــم کــه آیــا 
موســیقی کــه تــا پیــش از ایــن بــوده اســت، موســیقی ســنتی 
ــه  ــاتیدی از جمل ــورد اس ــر. در م ــا خی ــود ی محســوب می ش
ــی و...  ــا لطف ــون، محمدرض ــال ذوالفن ــزاده، ج ــین علی حس
تصــور بــر ایــن اســت کــه ســنتی هســتند امــا موســیقی کــه 
ارائــه می کننــد، ســنتی نیســت، بلکــه موســیقی اصیــل ایرانــی 
اســت. وقتــی می گوییــم ســنت، بایــد تعریــف خاصــی هــم از 
آن ارائــه کنیــم. همــان طــور کــه می بینیــم، ســاخت ســه تار 
ــود  ــاخته می ش ــروز س ــه ام ــه تارهایی ک ــه و س ــول یافت تح
ــاخته  ــا س ــه قب ــه تارهایی ک ــت از س ــاوت اس ــیار متف بس
می شــد. منظــور از امــروز، شــاخصه هایی اســت، مثــا شــکل 
کاســه فــرق کــرده اســت و یــا حتــی ذوالفنــون، در صداگیری 
روشــی را اختــراع کــرده بــود کــه دیاپــازون )بــرای تشــخیص 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا بیانگ ــت. این ه ــوش( داش ــنوایی گ ش
تکنولــوژی در تحــول ســه تارنوازی و سه تارســازی موثــر 
ــه ســه تارنوازی  ــا توجــه ب ــوده اســت. حــال بایــد ببینیــم ب ب
ــم،  ــه کرده ای ــوش ارائ ــروه نی ــا در گ ــه م ــون، کاری ک ذوالفن
متفــاوت اســت یــا خیــر؟ بــه نظــر مــن در همــان راستاســت. 
ــت.  ــک اس ــه تار الکتری ــاز س ــورد س ــن در م ــخ م ــن پاس ای
ــر.  ــاز اســت؟ خی ــه س ــیقی وابســته ب ــبک موس ــا س ــا آی ام
ــال  ــن ح ــا در عی ــوم صب ــی و مرح ــوم خالق ــیقی مرح موس
ــد،  ــره می بردن ــی به ــازی غرب ــد و از س ــن می زدن ــه ویول ک
ــه تار و  ــر، س ــرف دیگ ــت. از ط ــی اس ــل ایران ــیقی اصی موس
تــاری کــه اســتاد کیــوان ســاکت می نــوازد و بــا آن قطعــات 
غربــی نظیــر قطعــات موتــزارت را اجــرا می کنــد، بــه واســطه 
اســتفاده از ســاز ایرانــی، موســیقی ایرانــی و ســنتی محســوب 
نمی شــود. بلکــه اســتاد ســاکت، فقــط قابلیــت ســاز ســه تار 

ــار را نمایــش داده اســت. و ت
امــا مفهــوم موســیقی تلفیقــی چیســت و چــرا بــه ســمت آن 
ــده  ــی نامی ــروز موســیقی تلفیق ــه ام ــم؟ آن چــه ک ــه ای رفت
ــت و  ــی نیس ــیقی، تلفیق ــی موس ــگاه تخصص ــود، از ن می ش

ــیقی  ــازار موس ــه ب ــم ک ــت کنی ــده ای حرک ــتاندارد ش اس
تجویــز می کنــد، اعتــراض کردنــد. امــروزه امــا موســیقی 
مبتنــی بــر داد و ســتد اقتصــادی شــده اســت. نظــر شــما 

ــن خصــوص چیســت؟ در ای
ــر موســیقی،  ــازار ب ــن حکمیــت ب ــه ســبب همی متأســفانه ب
ــه  ــازار منجــر ب ــام ب ــر نظ ــد نمی شــود. اگ ــر خــوب تولی اث
تولیــد کار خــوب بشــود، بــا آن مخالفتــی نــدارم ولــی ایــن 
ــار  ــب را کن ــم مخاط ــن نمی گوی ــه م ــت. البت ــه نیس گون
گذاریــم زیــرا بــدون مخاطــب هنرمنــد، زنــده نیســت. امــا 
ــب  ــا مخاط ــازار ی ــد ب ــه قواع ــرم ک ــم نمی پذی ــن را ه ای
بــرای هنرمنــد تعییــن تکلیــف کنــد کــه چــه چیــزی تولیــد 
ــی از  ــا بخش ــرا م ــم، زی ــتراکی بیابی ــه اش ــد نقط ــد. بای کن
ــی  ــم نظام ــال می بینی ــن ح ــتیم و در عی ــردم هس ــن م همی
ــاند  ــه می کش ــه بیراه ــردم را ب ــایق م ــد، س ــه ش ــه گفت ک
و در موســیقی سلیقه ســازی می کنــد. در طــول ده ســال 
اخیــر، موســیقی تولیــد شــده اســت کــه موســیقی پــاپ را به 
مداحــی و مداحــی را تبدیــل بــه موســیقی پــاپ کرده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر تنهــا تفــاوت ایــن دو در ایــن اســت کــه 
ــت و  ــاز نیس ــی س ــود دارد و در مداح ــاز وج ــاپ، س در پ
تنظیــم کننــده، بــرده ایــن ماجــرا شــده اســت. برخــی بــدون 
ــه  ــد ک ــه می دهن ــری را ارائ ــیقی، اث ــول موس ــناخت اص ش
صرفــا فضاســازی اســت و نــه آهنگســازی و تنظیــم. یعنــی 
ــن  ــد و بنابرای ــتفاده می کنن ــتگاه اس ــای روی دس از افکت ه
ــر  ــس زودت ــذا هرک ــوند. ل ــوژی می ش ــه تکنول ــته ب وابس
بــرای خریــد افکت هــای جدیــد هزینــه کنــد، برنــده اســت. 
ــه  ــش رفت ــازی پی ــول آهنگس ــاس اص ــر اس ــا ب ــر واقع اگ
باشــید، درگیــر افکــت نخواهیــد شــد و ســال آینــده آن اثــر 
کهنــه نمی شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آثــار قدیمــی، 
بــرای کســانی کــه تــا کنــون آن هــا را نشــنیده انــد، همــواره 
ــتی  ــه درس ــار، اصــول ب ــن آث ــون در ای ــنیدنی اســت. چ ش
ــیقی  ــت. موس ــار نیس ــیقی بیم ــت و موس ــده اس ــت ش رعای
کــه امــروز ارائــه می شــود، بیمــار اســت. مــا پادکســت های 
مختلفــی را تولیــد و منتشــر کرده ایــم و هدفمــان ایــن 
اســت کــه مخاطــب بی ســواد نباشــد چراکــه مــا بــه دنبــال 
مخاطــب متفکــر هســتیم. تفکــر باعــث می شــود بــه ســختی 
ــد  ــال تولی ــه، در ح ــن رابط ــود. در همی ــه ش ــری پذیرفت ام
ــعر و  ــخ ش ــاره تاری ــگ« درب ــام »فرآهن ــه ن ــه ای ب مجموع

ــتیم.  ــر هس ــان امروزی ت ــه زب ــیقی ب موس
ــیقی  ــیر موس ــه س ــود، ب ــت های خ ــه پادکس در مجموع
ــه  ــران اشــاره داشــتید و از موســیقی ب دویســت ســاله ای
عنــوان سیاســی ترین هنــر یــاد کــرده ایــد. علــت سیاســی 
بــودن موســیقی را در چــه می بینیــد؟ کمــا ایــن کــه بــه 
واســطه مشــهدی بــودن، تــا کنــون در خصــوص اوضــاع و 
احــوال موســیقی در مشــهد نیــز زیــاد صحبــت کــرده ایــد.

ــان  ــا عی ــت ام ــاری اس ــیار ج ــا بس ــهر م ــیقی در ش موس
نیســت. اگــر همــه نوازنــدگان بــا خــود قــرار بگذارنــد کــه 
همگــی در فــان روز و ســاعت در محلــی گــرد هــم آینــد 
و صرفــا جلــد سازهایشــان یــا نمــادی از سازهایشــان را بــا 
ــرد. مشــهد  ــد ب ــی خواهی ــن مســأله پ ــه ای ــد، ب ــود ببرن خ
ــران اســت. در مشــهد  ــی ای ــیقی راک زیرزمین قطــب موس
ــتند  ــیقی هس ــن موس ــر نواخت ــادی درگی ــیار زی ــراد بس اف
)البتــه عــده بیشــتری صرفــا درگیــر گــوش کــردن موســیقی 
هســتند(. ایــران یکــی از پرمصرف تریــن کشــورهای دنیــا در 
زمینــه موســیقی اســت کــه البتــه پولــی بــرای آن پرداخــت 
نمی کننــد! شــما در ایــران نمی توانیــد اتومبیلــی را بیابیــد کــه 



کنش یکتا ناصر به انتقاد پروانه معصومی از لیال حاتمی وا

پــس از انتقــاد تنــد پروانــه معصومــی از صحبت هــای لیــا حاتمــی در جشــنواره برلیــن، یکتــا ناصــر در حمایــت از بازیگــر فیلــم »خوک«، 
بــه گفته هــای معصومــی واکنــش نشــان داد. بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنایــن، تعــداد زیــادی از هنرمنــدان بــه صحبت هــای لیــا 
حاتمــی در نشســت خبــری فیلــم خــوک ســاخته مانــی حقیقــی در جشــنواره برلیــن واکنــش نشــان دادنــد و بســیاری از ایــن صحبت هــا 
حمایــت کردنــد. امــا عــده ای از جملــه پروانــه معصومــی بازیگــر قدیمــی ســینما و تلویزیــون، مخالفــت خــود را بــا ایــن اظهــارات اعــام 
کــرده اســت. انتقــاد تنــد پروانــه معصومــی از لیــا حاتمــی، واکنــش یکتــا ناصــر را در پــی داشــت. او در صفحــه اینســتاگرامش با انتشــار 
پســتی، حمایــت خــود را از گفته هــای حاتمــی اعــام کــرد. یکتــا ناصــر در پســت اینســتاگرامی اش نوشــت: »بــرای مــن خیلــی جالــب 
اســت کســانی کــه همــواره غرب زدگــی را نهــی می کردنــد حــاال کــه یــک بانــوی شــجاع ایرانــی هنرمنــد، طــرز برخورد بــا معترضــان را 
مــورد نکوهــش قــرار داده اســت، بــرای انتقــاد از حرف هایــش مــا را بــا همــان کشــورهای ذکــر شــده مقایســه می کننــد. بــر فــرض غلط 
کــه آن هــا معترضان شــان را بــه بدتریــن شــکل نابــود مي کننــد، چــرا فقــط در ایــن مــورد الگــوی مــا هســتند و اساســاً مگــر مبــادرت 

بــه یــک رفتــار زشــت در کشــورهای دیگــر مجــوز الزم بــرای عمــل بــه آن در کشــور ماســت؟« 
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ــت2«،  ــم »گش ــش فیل ــم. ش ــال 9۵ بودی ــه س ــبت ب نس
ــروز«،  ــرای نیم ــه«، »ماج ــه بیگان ــف«، »س ــد جل ــوب ب »خ
ــران اول  ــرای اک ــوص« ب ــه خص ــک روز ب ــان« و »ی »آباج
ــه در  ــی ک ــدند، ترکیب ــاب ش ــال 96 انتخ ــوروزی در س ن
ــا دقــت و نگاهــی بــه گذشــته  ابتــدا بــه نظــر می رســید ب
و توجــه بــه دالیــل موفقیــت اکــران 9۵ تنظیــم نشــده اند 
ــح  ــش از مصال ــدگان بی ــی تهیه کنن ــت درون صنف و رقاب
ــوده  ــر ب ــب موث ــن ترکی ــش ای ــینما در چین ــادی س اقتص
ــه و  ــه گیش ــم ب ــری، ه ــن بی تدبی ــال ای ــه دنب ــت. ب اس
ــک روز  ــان و ی ــر آباج ــی نظی ــروش فیلم های ــه ف ــم ب ه
ــن  ــام ای ــا تم ــه ای جــدی وارد شــد. ب ــه خصــوص، ضرب ب
ــران  ــای اک ــد، فیلم ه ــات عی ــان تعطی ــا پای ــادات ب انتق
ــارد و  ــت و دو میلی ــتند بیس ــوع توانس ــوروزی در مجم ن
هشــتصد و بیســت میلیــون تومــان فــروش داشــته باشــند.

اگــر بــه جــدول فــروش فیلم هــای اکــران شــده در 
ــه  ــن نکت ــه ای ــم، متوج ــذرا بیندازی ــی گ ــال 96 نگاه س
خواهیــم شــد کــه فیلم هــای ژانــر کمــدی در ایــن 
ــم اول  ــروش فیل ــاف ف ــد و اخت ــازی کرده ان ــال، یکه ت س
ــم »رگ  ــا فیل ــر 2«، ب ــگ عنب ــی »نهن ــال یعن ــدی س کم
خــواب« کــه پرفروش تریــن فیلــم ژانــر اجتماعــی اســت، 
حــدود شــانزده میلیــارد تومــان اســت. ایــن مســأله 
ــاگران  ــال تماش ــه اقب ــت ک ــه اس ــن نکت ــر ای ــود بیانگ خ

ــتانی را از  ــود، داس ــینمایی خ ــر س ــن اث ــود، در جدیدتری می ش
ــد.  ــت می کن ــای آن روای ــانی و چالش ه ــط انس ــس رواب جن
چالش هایــی کــه حتــی در عنــوان فیلــم نیــز شــاهد آن هســتیم 
ــت.  ــر اس ــکن اث ــاختار ش ــع و س ــه بدی ــی از درون مای و حاک
شــخصیت های فیلــم کــه بــا اجــرای بازیگــران شــناخته شــده 
خــود جــان تــازه ای گرفتــه اســت، بیــش از حــد خاکســتری و 
قابــل لمــس اســت و بــه راحتــی می تــوان خــود را بــه جــای این 
شــخصیت ها قــرار داد و از دیــد آن هــا بــه وقایع فیلم نگریســت. 
مــک دونــا بــه دلیــل وســواس زیــادی کــه در خلــق آثــار خــود 
دارد، تنهــا چهــار فیلــم در کارنامــه کاریــش مشــاهده می شــود 
کــه معروف تریــن اثــر وی »In Bruges« هم نتوانســت بــه اندازه 
فیلم امســالش تحســین منتقــدان و بیننــدگان را به دنبال داشــته 
ــان ترین های  ــی از درخش ــک یک ــه بی ش ــم ک ــن فیل ــد. ای باش
ــت شــاخه از  ــزدی در هف ــا نام ــوده اســت، توانســت ب ســال ب
جملــه بهتریــن فیلــم، فیلمنامــه، بازیگــر اول زن و بازیگــر مکمل 
مــرد در جشــنواره اســکار امســال نــام خــود را بــر ســر زبان هــا 
بینــدازد. یکــی از ویژگی هــای بــارز آثــار ســینمایی مــک دونــا، 
ــه  ــت ک ــز آن اس ــون اغراق آمی ــزی و جن ــونت های فانت خش
ــم  ــای رئالیس ــا در فض ــن ویژگی ه ــر وی ای ــن اث در جدیدتری
ــه تصویــر کشــیده شــده اند و  ــی ب ــا شــخصیت های معمول و ب
یــک قــدم رو بــه جلــو بــرای مــک دونــا بــه حســاب می آیــد. 
روایــت ســاختارمند و تــکان دهنــده فیلمســاز کــه بــا تســلط 
ــات  ــون تجربی ــه مدی ــه ک ــذ فیلمنام ــان ناف ــاژ و زب ــر دکوپ ب
تئاتــری وی اســت، ایــن فیلــم را بــرای بســیاری از کارگردانان، 
دســت نیافتنی تــر کــرده اســت. فیلمنامــه بــا ظرافــت خاصــی 
ــود،  ــد خ ــران توانمن ــف بازیگ ــه لط ــت و ب ــده اس ــته ش نوش
شــکل می گیــرد و زنــده می شــود، بازیگرانــی کــه هرکــدام از 
ــل نیســت  ــن صنعــت شــمرده می شــوند و بی دلی ــزرگان ای ب
ــال  ــنواره های امس ــر جش ــی آن در اکث ــر اصل ــه بازیگ ــه س ک

ــم شــده اند. ــزه ه ــت جای ــزد دریاف نام

ــم  ــا فیل ــورو را ب ــان، دل ت ــن مخاطب ــش از ای ــت. پی کرده اس
تحســین شــده و فانتــزی »هــزار تــوی پــن« بــه یــاد می آوردند. 
در »شــکل آب« نیــز دل تــورو دنیای فانتــزی خــود را دارد و آن 
را بــا فضایــی عاشــقانه بــه تصویــر می کشــد، بــا ایــن تفــاوت که 
پوســته ایــن عشــق کمــی متفاوت تــر و ســخت تر از عشــق های 
معمــول نشــان داده می شــود. البتــه فیلمســاز از ســخت کــردن 
جنــس ایــن عشــق هــدف دارد و بــه خوبــی هــم از پــس آن بــر 
می آیــد. عشــق بــه تصویــر کشــیده شــده در آخریــن ســاخته 
دل تــورو، شــاید در نــگاه نخســت تکــراری بــه نظــر برســد و 
بتــوان هــزاران اثــر مشــابه بــرای آن برشــمرد، امــا نکتــه قابــل 
ــماری اســت  ــای بی ش ــات و کنایه ه ــر، جزئی ــن اث ــه در ای توج
کــه در حاشــیه داســتان قــرار گرفته اســت و بعضــا جذابیت آن 
از اصــل داســتان هــم بیشــتر می شــود. البتــه داســتان اصلــی نیز 
تــاش زیــادی در دور شــدن از کلیشــه ها دارد و موفقیــت خــود 
را مدیــون هنــر دل تــورو در شــکل دادن بــه جزئیــات و پیونــد 

آن بــا فانتــزی و جــادوی داســتان اســت.
از جنبه هــای بســیاری، بــا یــک اثــر کــم نظیــر طــرف هســتیم، 
ــت  ــده و روای ــاب ش ــت حس ــا پرداخ ــقانه ب ــتانی عاش داس
متفــاوت، موســیقی روح نــواز کــه احساســات موجــود در فیلــم 
را تنهــا نمی گــذارد و بازی هــای تاثیرگــذار و بــا عمــق مناســب 
کــه ایــن روایــت متفــاوت را دلچســب می کنــد. ایــن فیلــم بــا 
نامزدی در 13 رشــته، پیشــتاز جشــنواره اســکار امســال اســت 
ــم  ــنواره فیل ــن جش ــاد و چهارمی ــته در هفت ــن توانس و همچنی
ونیــز، برنــده جایــزه شــیر طایــی شــود. بیــش از نــود درصــد 
نقدهــای رســمی منتشــر شــده دربــاره شــکل آب، مثبــت بوده 
ــر داشــته اســت. شــکل آب  ــی فیلــم را در ب و ســتایش جهان
یــک فانتــزی زیبــا، نامعمــول و خشــن اســت کــه هماننــد یک 
ــانه  ــق افس ــان و عم ــب و روح، هیج ــی دارای قل ــوی نقاش تابل
خــود را وارد ذهــن مخاطبــان می کنــد و صادقانــه ذات پــاک و 

زیبــای عشــق را بــه تصویــر می کشــد.

رضا ابراهیمی
کارشناسی دبیری شیمی 95

مهدی میالنی راد
کارشناسی اقتصاد 93

ــرد  ــان می ب ــه پای ــی ســال 96 را ب ــران در حال ســینمای ای
کــه در طــول آن، ایــام پــر التهــاب و پــر فــراز و نشــیبی را 
ــه رویدادهــای  پشــت ســر گذاشــت. پیــش از پرداختــن ب
ســینمایی ریــز و درشــت ســال امــا خالــی از لطــف نیســت 
کــه یــادآور شــویم ســینمای کشــورمان در ســال 9۵ 
رونــق نســبتا خوبــی را نســبت بــه ســالیان گذشــته تجربــه 
ــود در  ــس از ســال ها رک ــه پ ــه طــوری ک ــرده اســت، ب ک
ــا  ــار دیگــر اعتبــار خــود را بازیافــت و ب بخــش فــروش، ب
ــتمر  ــدن مس ــا ش ــاچی و جا به ج ــر از تماش ــالن هایی پ س
ــینما در  ــن س ــم. بنابرای ــرو بودی ــروش روب ــای ف رکورده

ــرد. ــه ســال 96 ورود ک ــی ب ــن وضــع و حال چنی
ــش 2٠  ــث افزای ــال 96، بح ــن س ــی آغازی ــی از حواش یک
ــه ســروصدای  ــود ک ــای ســینما ب درصــدی قیمــت بلیط ه
زیــادی را بــه وجــود آورد. ایــن درحالــی بــود کــه مــردم 
پــس از ســال ها بــه ســینما بــه چشــم یــک تفریــح هنــری 
ــا  ــد ام ــرده بودن ــاز ک ــاب ب ــب حس ــه ای مناس ــا هزین ب
ــر فــروش  ــی، تأثیــری ســوء ب ایــن افزایــش قیمــت ناگهان
ــران  ــه دوم اک ــه در هفت ــوری ک ــه ط ــت. ب ــه ها داش گیش
ــن  ــری مخاطبی ــزار نف ــش 2٠٠ ه ــاهد کاه ــوروزی، ش ن

فیلم هــای جشــنواره ای از دیربــاز جذابیــت خاصــی بــرای 
ــی  ــته اند. فیلم های ــینما داش ــدگان س ــال کنن ــدگان و دنب بینن
کــه توســط منتقــدان حرفــه ای از میــان صدهــا فیلــم برگزیــده 
شــده اند و بــرای بهتریــن شــدن، تــاش می کننــد. از میــان تمــام 
جشــنواره های ســینمایی کــه هــر ســال در زمان هــای مختلفــی 
برگــزار می شــوند، اگــر نگوییــم بهتریــن، بی شــک محبوب تریــن 
و مــورد توجه تریــن آن هــا، جشــنواره اســکار اســت. جشــنواره ای 
بــا قدمــت نــود ســاله کــه در هــر دوره بــا باالترین ســطح ممکن 
برگــزار می شــود. البتــه نکتــه قابــل توجــه در مــورد اســکار ایــن 
ــن جشــنواره  ــخ داوری هــای ای ــه تاری ــا مراجعــه ب اســت کــه ب
مشــاهده می کنیــم کــه آثــار ســینمایی فراوانــی بوده انــد کــه از 
ــد  ــرار گرفته ان ــی ق ــری و بی توجه ــورد بی مه ــکار م ــب اس جان
و بــا گــذر زمــان و قضــاوت تاریــخ، بــه یکــی از آثــار شــاخص 
ســینمایی تبدیل شــده اند. این مســأله همیشــه از معایــب بزرگ 
اســکار و دیگــر جشــنواره های ســینمایی بــوده اســت. ایــن گونــه 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اســکار همیشــه هــم بهترین هــا را 
ــب در ســطح  ــکار اغل ــای اس ــی انتخاب ه ــد ول انتخــاب نمی کن
باالیــی از کیفیــت قــرار دارنــد و بــرای یــک دوســتدار ســینما، 
ــار ســینمایی باشــد.  ــرای تماشــای آث ــی ب ــار خوب ــد معی می توان
در جشــنواره اســکار امســال کــه در نودمیــن دوره خــود برگــزار 
می شــود، نــام دو اثــر بیــش از ســایر آثــار می درخشــد. در ادامــه 

ــردازم. ــر می پ ــن دو اث ــی و بررســی ای ــه معرف ب
قضاوت، عدالت و انتقام

»Three billboards outside ebbing, Missouri« نگاهی به فیلم
»مارتیــن مــک دونــا« فیلمســاز ایرلنــدی کــه بیشــتر بــه خاطر 
نــگارش نمایشــنامه های تحســین شــده ای ماننــد »ملکــه 
زیبایــی لــی نیــن«، »غرب غمــزده«، »مــرد بالشــی« و... شــناخته 

نســبت بــه فیلم هــای کمــدی هــم چــون ســالیان پیــش، 
ــروش  ــزان ف ــر از می ــا اگ ــت. ام ــوده اس ــاد ب ــیار زی بس
ــان  ــه هم چن ــه ای ک ــم، نکت ــه بگیری ــی فاصل ــا کم فیلم ه
ــال  ــن س ــی را در ای ــازان ایران ــدگان و فیلم سـ تهیه کننـ
آزار مــی داد، کمبــود ســالن های نمایــش بــود، مســأله ای 
کــه خصوصــا بــرای اکــران برخــی فیلم هــا نظیــر 
نمــود  قیــدی،  بــه کارگردانــی منیــره  »ویایی هــا«، 
ــروش  ــم در بخــش ف ــن فیل ــرای ای بیشــتری داشــت و ب

ــرد. ــاد ک ــی ایج ــکات فراوان مش
از دیگــر حواشــی امســال ســینما، مطــرح شــدن موضــوع 
رفــع توقیــف فیلم هایــی بــود کــه ســال ها باتکلیــف 
بودنــد. دوازده فیلــم توقیفــی در کمیتــه بازنگــری بــه 
ــا  ــان آن ه ــدند و از می ــی ش ــاد، بررس ــر ارش ــتور وزی دس
ــی  ــدری«، »عصبان ــه پ ــر«، »خان ــه دخت ــم »خان ــج فیل پن
ــس«،  ــتنی« و »پارادای ــت داش ــغال های دوس ــتم«، »آش نیس
ــر  ــه دخت ــم خان ــه جــز فیل ــا ب ــد، ام مجــوز نمایــش گرفتن
)آن هــم بــا اعمــال سانســور( هیــچ کــدام از ایــن فیلم هــا 
ــود  ــه روی خ ــره ای را ب ــرده نق ــده اند پ ــق نش ــوز موف هن
ــا  ــیان، باره ــا درمیش ــتم رض ــی نیس ــم عصبان ــد! فیل ببینن
در صــف اکــران قــرار گرفــت و بــرای آن تاریــخ نمایــش 
تعییــن شــد امــا بــا ایــن وجــود هنــوز موفــق بــه اکــران در 
ــش،  ــران فیلم ــرای اک ــینما نشــده اســت. درمیشــیان، ب س

رئیس جمهــور  شــخص  بــا  نامه نــگاری  بــه  مجبــور 
ــجویان  ــدان و دانش ــادی از هنرمن ــداد زی ــت و تع شده اس
نیــز ضمــن همراهــی بــا او، طــی نامه هــای جداگانــه، 

ــده اند. ــم ش ــن فیل ــران ای ــرای اک ــری ب ــتار پیگی خواس
ــز،  ــی نی ــن الملل ــتیوال های بی ــنواره ها و فس ــش جش در بخ
ــن  ــزه بهتری ــز جای ــه ج ــال 96، ب ــران در س ــینمای ای س
ــی  ــن کارگردان ــدزاده و بهتری ــد محم ــرد نوی ــری م بازیگ
وحیــد جلیلونــد بــرای فیلــم »بــدون تاریــخ بــدون امضــا« 
ــز، دســتاورد چشــم گیر دیگــری نداشــته  در جشــنواره ونی
ــینمای  ــن 2٠17، س ــنواره ک ــی جش ــش اصل ــت. در بخ اس
ایــران نماینــده ای نداشــت. نماینــده ســینمای ایــران، یعنــی 
ــز، در  ــار نی ــس آبی ــی نرگ ــه کارگردان ــس« ب ــم »نف فیل
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــوب و اســکار ب ــدن گل جشــنواره های گل
راه پیــدا نکــرد و بدیــن روی دســت فیلــم ســازان ایرانــی از 

ــد. ــاه مان ــی دنیــای ســینما کوت ــز معتبــر جهان جوای
ــینمای  ــه س ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــی و ب ــل نهای در تحلی
ایــران در ســال 96، می تــوان گفــت کــه ســینما از 
ــده  ــارج ش ــته اش خ ــال های گذش ــی س ــود و خمودگ رک
اســت و مخاطبیــن ســینما تــا حــد زیــادی بــا آن، آشــتی 
کرده انــد. اتفــاق مبارکــی کــه تنهــا بــا بــاال رفتــن ســطح 
کیفــی آثــار در کنــار توجــه بــه پســند و ســلیقه عمومــی، 

ــد. ــد مان ــدار خواه پای

در »ســه بیلبــورد خــارج از ابینگ، میــزوری« عصبانیــت، انرژی 
ــدام در  ــه هرک ــتان اســت ک ــی داس ــم، از عناصــر اصل و ترح
درســت ترین جــای خــود قــرار دارنــد و از لحظــه شــروع فیلــم 
بــا عمقــی کــه فیلمســاز در ســکانس های خــود ایجــاد می کند، 
ــود و  ــی می ش ــر و خال ــر پ ــن عناص ــرور از ای ــه م ــده ب بینن
ــن  ــد کــه پیــش از ای خــود را کاشــف مســائل مهمــی می یاب
شــاید کمتــر بــه آن توجــه و عاقــه نشــان مــی داده اســت. بــا 
ــای  ــق صحنه ه ــا خل ــه ب ــادی دارد ک ــم ســعی زی ــه فیل این ک
کمــدی، بیننــده را بــه خنــده وا دارد و تــا انتهــای فیلــم نیــز این 
تــاش مشــاهده می شــود، امــا انــدوه ســوزناک و خالــص اثــر 
در تمــام دقایــق و در پــس زمینــه آن قابــل لمــس اســت. ایــن 
اثــر ســینمایی ســعی دارد دیــدگاه جدیــد و عمیقــی را نســبت 
بــه دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم بــه مــا نشــان دهــد، 
دیدگاهــی خالــی از قضــاوت و تندروی هــای متعصبانــه، چرا که 
تعصــب نتیجــه ای جــز تاریکــی و بی رحم تــر شــدن دنیایــی که 
در آن زندگــی می کنیــم، ندارد. »ســه بیلبــورد خــارج از ابینگ، 
ــود و  ــدرت می ش ــدرت، بی ق ــه ق ــت ک ــی اس ــزوری«، جای می
ــپر  ــینه س ــل ها س ــای دار و مسلس ــر چوبه ه ــراد در براب اف
ــت از دســت  ــود، هوی ــر خ ــن اث ــا ای ــا ب ــک دون ــد. م می کنن
رفتــه آثــار ســینمایی اعتراضــی را بــه ســینما بــاز می گردانــد 
ــی  ــه خاطــر بی توجه ــرش ب ــگ شــدن اث ــم رن و ترســی از ک
بــه زرق و برق هــای هالیــوودی نــدارد. خشــم، قضــاوت، 
ــی  ــم زندگ ــی از مفاهی ــش، همگ ــام و بخش ــی، انتق عدالت طلب
دنیــای امــروز اســت کــه بــه خوبــی در الیه هــای فیلــم پنهــان 
شــده اســت و اگــر بــا دقــت و بــدون تعصــب بــه آن بنگریــد، 

از کشــف و درک آن را لــذت خواهیــد بــرد.
فانتزی عاشقانه

 »Shape of Water« نگاهی به فیلم
»گیرمــو دل تــورو« فیلمســاز مکزیکــی، در جدیدتریــن ســاخته 
خــود، بی شــک بهتریــن اثــر کارنامــه کاری اش را خلــق 



نادیده گرفتن زنان یعنی نادیده گرفتن 50% جامعه

بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری برنا، محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعــات، در همایش نقش فنــاوری اطاعات 
در تــوان افزایــی بانــوان عنــوان کــرد: بانــوان دارای توانمندی هــای بســیاری هســتند که می تــوان برای توســعه اقتصــادی کشــور در بخش دیجیتال 
از ایــن توانایــی بهــره گرفــت. او بــا اشــاره بــه وجــود الگوهــای دینــی در کشــور گفــت: بــا توجــه بــه ایــن الگو هــا نبایــد در جامعــه اســامی، مانعی 
بــرای حضــور بانــوان وجــود داشــته باشــد. جهرمی، نــوآوری و خاقیت را خمیرمایه رشــد اقتصــادی دانســت و افــزود: پدیده ای به نام جنســیت در 
خاقیــت وجــود نــدارد و بانــوان و مــردان در ایــن خصیصــه برابرنــد. وی بــا تأکید بــر این کــه در اقتصاد دیجیتال، جنســیت مطرح نیســت، نادیده 
گرفتــن ظرفیــت بانــوان در ایــن چرخــه را معادل از دســت رفتــن ۵٠ درصد ظرفیت اقتصادی کشــور دانســت. آذری جهرمی در بخــش دیگری از 
ســخنان خــود، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات را بهترین زیرســاخت برای حضــور جدی تر بانــوان در عرصه اقتصادی دانســت. او خاطرنشــان کرد: 
اکنــون فنــاوری اطاعــات شــرایطی ایجــاد کــرده اســت کــه بانــوان هــم می تواننــد بــه امــور خانوادگــی خــود رســیده و هــم بــه اشــتغال بپردازند. 
بــه همیــن خاطــر بایــد تــاش کــرد تــا اعتماد بــه نفس بانــوان بــه آنــان برگردانده شــود تا شــاهد شــکوفایی بیشــتر بانــوان باشــیم. جهرمــی در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر اســتفاده از ظرفیــت بانــوان در ســامت اداری تأکیــد کــرد و گفت: تــا کنون بانــوان نه اختاســی داشــته اند و 

نــه تبانــی از آن هــا ســر زده اســت، بــه همیــن خاطــر بایــد از این ظرفیت به شــکلی مناســب اســتفاده شــود.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 1196 نیم نگاه ویژه
نابرابری، دغدغه ای جهانی

بیســت و پنجــم بهمــن مــاه، ســازمان ملــل گــزارش جدیدی 
از وضعیــت نابرابــری جنســیتی اعــام کــرد. گزارشــی کــه 
ــا در نظــر گرفتــن شــاخص های برابــری جنســیتی چشــم  ب
انــداز 2٠3٠، وضعیــت امــروز زنــان در دنیا را بررســی کرده 
اســت. ایــن ســازمان بــا عنــوان »تبدیــل وعده هــا بــه عمــل: 
ــدار2٠3٠«،  ــعه پای ــتور کار توس ــیتی در دس ــری جنس براب
اطاعــات جدیــدی در اختیــار رســانه ها قــرار داد کــه 
ــا  ــان در همــه جــای دنی ــه زن نشــان می دهــد تبعیــض علی
ــزارش، در  ــن گ ــدای ای ــه ای در ابت ــود دارد. در خاص وج
بررســی وضعیــت ۸9 کشــور، 33٠ میلیــون نفــر از جمعیــت 
ــن  ــد. ای ــکیل می دهن ــران تش ــان و دخت ــان را زن ــر جه فقی
ــر  ــا حضــور مدی ــری ب ــک نشســت خب ــه در ی ــزارش ک گ
ــی شــد، نشــان  ــی نهــاد ســازمان ملــل متحــد رونمای اجرای
داد کــه بیشــتر از ۵٠ درصــد از زنــان و دختــران شــهری در 
کشــورهای در حــال توســعه در شــرایطی زندگــی می کننــد 
ــتی،  ــات بهداش ــامیدنی، امکان ــه آب آش ــی ب ــه دسترس ک
ــد. همچنیــن از هــر ۵ زن یــک نفــر  منــزل و ســرپناه ندارن
زیــر ســن ۵٠ ســال، خشــونت جنســی و فیزیکــی را از ســوی 
شــریک خــود در یــک ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت. 
ــن  ــزارش همچنی ــن گ ــده در ای ــع آوری ش ــای جم تحلیل ه
ــه  ــر 1٠٠ مــرد، 1٠۴ زن روزان نشــان می دهــد کــه در براب
ــا  ــور دنی ــده کش ــد. در هج ــی می کنن ــا 1.9٠ دالر زندگ ب
ــوند. در 39  ــان بش ــردن زن ــع کار ک ــد مان ــردان می توانن م
ــری در ارث  ــوق براب ــران حق ــران و پس ــا دخت ــور دنی کش
ندارنــد. ۴9 کشــور دنیــا فاقــد قانونــی بــرای جلوگیــری از 
خشــونت خانگــی هســتند و همچنیــن 7۵٠ میلیــون زن قبــل 
ــون زن  ــل 2٠٠ میلی ــد و حداق ــالگی ازدواج کرده ان از 1۸ س
و دختــر در 3٠ کشــور ختنــه شــده انــد. بنــا بــر اطاعــات 
ــم در  ــا ه ــت ب ــی از محرومی ــاد مختلف ــزارش، ابع ــن گ ای
ارتبــاط هســتند. بــرای مثــال احتمــال ایــن کــه دختــری کــه 
در خانــواده فقیــر بــه دنیــا آمــده اســت، در ســنین پایین تــر 
ــرار  ــیب ق ــرض آس ــود و در مع ــه دار ش ــد، بچ ازدواج کن
ــی را  ــری اســت کــه شــرایط متفاوت ــرد، بیشــتر از دخت بگی
تجربــه کــرده اســت. ایــن اطاعــات از ســوی ســازمان ملــل 
ــچ دسترســی  ــه هی ــه 17 منطق ــه ب ــه شــد ک ــی تهی در حال
وجــود نداشــته یــا ایــن کــه بــر آمــار جمــع آوری شــده از 
ســوی برخــی مناطــق هیــچ نظارتــی وجــود نداشــته اســت. 
ــی،  ــورد بررس ــاخص های م ــی از ش ــال در برخ ــرای مث ب

گزارشــی از وضعیــت ایــران وجــود نــدارد.
گرسنگی زنان، چند برابر بیشتر از مردان

در توزیــع غــذا، ســودان جنوبــی دارای بیشــترین نابرابــری 
و ژاپــن دارای کمتریــن نابرابــری دسترســی زن و مــرد 
اســت. از کشــورهای آســیای شــرقی، آذربایجــان، کویــت و 
تاجیکســتان در وضعیــت بهتــری نســبت بــه بقیــه کشــورها 
قــرار دارنــد. کشــور مــا نیــز هم ســطح بــا غنــا، ســاحل عاج 
و اتیوپــی، از قعــر جــدول 27 کشــور فاصلــه دارد. ســازمان 
ملــل ایــن اطاعــات را از گــزارش فائــو در ســال های 2٠13 
تــا 2٠1۵ بــه دســت آورده اســت کــه بــر اســاس آن، در دو 
ســوم کشــورهای شــرق و جنوب شــرقی آســیا، زنان بیشــتر 

از مــردان بــا ناامنــی غذایــی روبــرو هســتند. 
فقر شدید زنان

ــوب شــرق  ــا 3۴ ســاله در شــرق و جن ــان 2۵ ت ــن زن از بی
آســیا بــه ازای هــر 1٠٠ مــرد، 11٠ زن در فقــر شــدید بــه 
ــا 122 زن  ــر ب ــا براب ــم در کل دنی ــن رق ــد. ای ــر می برن س
مقابــل 1٠٠ مــرد اســت. هرچــه ســن زنــان باالتــر مــی رود، 
میــزان فقــر آنــان بیشــتر می شــود. بــرای مثــال در شــرق 
و جنــوب شــرقی آســیا، از بیــن زنــان ۵٠ تــا ۵۴ ســاله، بــه 

ازای هــر 1٠٠ مــرد، 121 زن فقیــر وجــود دارد. 
تولد کودک به قیمت مرگ مادر

ــاردار  ــزار زن ب ــرگ 3٠3 ه ــت از م ــی حکای ــار جهان آم
ــه در  ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــال 2٠1۵ دارد. ای در س
ــرق  ــادران در ش ــر م ــرگ و می ــزان م ــر، می ــال اخی 2۵ س
ــه  ــت ک ــه اس ــش یافت ــد کاه ــیا 2۵ درص ــوب آس و جن
ــی را  ــی عموم ــت و آگاه ــطح بهداش ــش س ــوان افزای می ت
دلیــل آن دانســت، امــا بــا ایــن وجــود ایــن آمــار همچنــان 

ــه اســت. ــل توج قاب
افزایش ترک تحصیل زنان فقیر نسبت به مردان فقیر

1۵ میلیــون دختــر هرگــز فرصــت ایــن کــه بــه تحصیــات 
ابتدایــی برســند را ندارنــد و ایــن رقــم بــرای پســرها 1٠ میلیون 
نفــر اســت. گــزارش ســازمان ملــل بــرای این کــه نشــان بدهد 
وضعیــت کشــورها را تنهــا بــا نمــره میانگیــن آن هــا مقایســه 

نگین باقری
کارشناسی ارشد جامعه شناسی 94
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، مسأله ای به درازای تارىݬݔخ ݐاںݩݩݩݐ حقوق زىݧ
به بهانه روز زن



سیاوشی: امیدواریم الیحه امنیت زنان، به سرنوشت قوانین حمایت از بانوان دچار نشود

طیبــه سیاوشــی، نائــب رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی و نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر و پردیــس در 
گفت و گــو بــا خبرنــگار برنــا تصریــح کــرد: آخریــن نســخه ای کــه از ایــن الیحــه دیــدم مربــوط بــه 7یــا ۸ مــاه پیــش اســت. در ایــن الیحــه 
مــواردی ماننــد خشــونت عاطفــی، خشــونت اقتصــادی و بــه طــور کلــی خشــونت خانگــی کــه از طــرف مــرد بــه زن اعمــال می شــود، وجــود 
دارد. در قوانیــن مــا، قوانیــن مربــوط بــه زن ناشــزه وجــود دارد امــا قوانیــن مربــوط بــه مــرد ناشــزه وجــود نــدارد. ایــن جــزو مــوارد مهمی اســت 
کــه در ایــن الیحــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در قانــون مــا قوانیــن حمایتــی زنــان یــا ضمانــت اجــرا ندارنــد و یــا ایــن کــه به طــور کلی 
بــا خــأ قوانیــن مواجــه هســتیم. خشــونت خانگــی کــه بیشــترین درصــد خشــونت در جامعــه مــا را شــامل می شــود جــزء مــواردی اســت کــه 
بــا خــأ قانونــی روبروســت. خوشــبختانه تمامــی ایــن مــوارد در الیحــه منــع خشــونت علیــه زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. وی افــزود: »در 
جلســاتی کــه پیرامــون ایــن الیحــه تشــکیل می شــد، اســتدالل برخــی آقایــان جــرم شــناس و حقوقــدان مخالــف ایــن الیحــه، ایــن بــود کــه بــا 
جــرم انــگاری ایــن مصادیــق بــه حریــم خانــواده صدمــه وارد می شــود. امــا در مقابــل عــده ای می گوینــد اگــر آســیب های عاطفــی، اقتصــادی و... 
کــه شــوهر بــه همســرش وارد می کنــد، جــرم انــگاری نشــود، باعــث می شــود الیحــه فاقــد ضمانــت اجــرا شــود«. سیاوشــی گفــت: در هفته های 

آتــی پیگیــر وضعیــت الیحــه خواهیــم بــود و بــا معاونــت حقوقــی قــوه قضاییــه جلســه ای خواهیم داشــت.
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کشِف حجاِب حجاب

ــی از آن جــا  ــن بازنمای ــود. سرچشــمه ای ــف واقعیــت ب تحری
بــود کــه ســیاحان ایرانــی، در واقــع زن غربــی را از دریچــه نگاه 
بــه زن ایرانــی می نگریســتند و بــه تعبیــر دیگــر، نــگاه مــردان 
ــا نشــانه شناســی فرهنــگ  ــی، از پیــش ب ــه زن غرب ــی ب ایران
خــودی و انگاره هــای مردانــه ایــن فرهنــگ در آمیختــه بــود 
کــه بــر اســاس آن، هــر گاه زنــی بــدون پوشــش در مــأ عــام 
ظاهــر می شــد، بــه ایــن معنــا بــود کــه جلــوه گــری می کنــد 
و مــردان را بــه ســوی خــود فرامــی خوانــد! فرهنــگ غربــی در 
نتیجــه بــرای بســیاری از ســیاحان در حکــم تبلور امیال جنســی 
ســرکوب شــده آن هــا بــود، غــرب بــه فــردوس زمینــی و زن 
غربــی بــه حــوری بهشــتی بــدل شــد. ســیاحان از یــک ســو 
مناســبات حاکــم بــر غــرب را می پســندیدند و از دیگــر ســو، 
ــود.  ــن ب ــان غیرممک ــرب برایش ــه غ ــبیه ب ــی ش ــور وطن تص
ــی  ــی، ویژگ ــکیزوفرنی فرهنگ ــی و اس ــی دوپارگ ــع نوع در واق
بســیاری از مســافران ایرانــی غــرب بــود کــه همیــن را در آثار 

ــد. ــاب می دادن ــز بازت ــی نی ــه جامعــه ایران خــود ب
چنــان کــه شــرح آن رفــت، تجددگرایــی ایرانــی در ابتــدا بــر 
ــگ  ــود. فرهن ــتوار ب ــرب اس ــک از غ ــی اروتی ــاس بازنمای اس
غربــی بــه صــورت دســت دوم بــه ایرانیــان رســید و بنیادهای 
ــوم  ــرای عم ــد. ب ــه مان ــان بیگان ــرای ایرانی ــی ب ــه غرب اندیش
مــردم در عهــد قاجــار، غــرب زمانــی دراز ســرزمین کفــار بود 
و بعدهــا بــا اســتعمار و اســتکبار متــرادف شــد، در عیــن حــال 
ســرزمین ثــروت و خوشــبختی نیــز باقی مانــد. در واقــع غرب، 
ــرزمین  ــر س ــوی دیگ ــود و از س ــت موع ــر بهش ــک نظ از ی
شــیطان بــود. ســال ها بــه طــول انجامیــد تــا نگــرش نخســتین 
ــد  ــی بتوانن ــان ایران ــه تمــدن غــرب اصــاح شــود و نوگرای ب
میــان امــر پوشــش و اخاقیــات جنســی مــرز قائــل شــوند. در 
واقــع همیــن مســأله بعدهــا زمینــه ســاز دفــاع از حقــوق زنــان 
ــرای  ــران شــد. شــاید ب و نوســازی مناســبات اجتماعــی در ای
ــاب مشــروطه  ــران، در دوران انق ــخ ای ــار در تاری نخســتین ب
بــود کــه زنــان اقداماتــی بــرای گسســتن از باورهــای ســنتی 
ــام  ــه انج ــود در جامع ــگاه خ ــود جای ــه »زن« و بهب ــبت ب نس
دادنــد. انقــاب مشــروطه بــا گشــایش فضای سیاســی کشــور، 
فرصــت مناســبی بــرای تبلیــغ آراء و عقایــد روشــنگران ایرانی 
ــران  ــه ای ــی جامع ــازی اقتصــادی و اجتماع در خصــوص نوس
فراهــم کــرد و ایــن بــرای زنــان فرصتــی بــود تــا محیــط خانه 
را تــرک کننــد، بــه خیابان هــا برونــد و در اعتراضــات شــرکت 
ــتند  ــات، توانس ــا و مج ــکیل انجمن ه ــا تش ــان ب ــد. زن کنن
ــا مقایســه خــود  حقــوق انســانی خــود را خواســتار شــوند و ب
بــا زنــان غربــی، بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان نقشــی هــر 
چنــد درجــه دوم، بــه عرصــه اجتمــاع گام بگذارنــد. تــا پیــش 
از مشــروطه، زنــان بــا ســنت دســت بــه گریبــان بودنــد و تنها 
نقش هــای تعریــف شــده بــرای آنــان، نقــش مــادر و همســری 
)یعنــی نقش هایــی مبتنــی بــر جنســیت( بــود. عباراتــی نظیــر 
»ترشــیده« و »اجــاق کــور« در ادبیــات تــوده مــردم در عهــد 
ــت  ــی عل ــه صورت ــان در چ ــه زن ــد ک ــان می ده ــار، نش قاج
ــش  ــه نق ــد و در نتیج ــت می دادن ــود را از دس ــودی خ وج
ــان  ــاب زن ــت. حج ــی می یاف ــواده معن ــط در خان ــا فق آن ه
ــروج  ــده بود و خ ــه ش ــی پذیرفت ــار، اصل ــز در دوره قاج نی
ــه  ــورد حمل ــد م ــد و چارق ــدون روبن ــی، ب ــان از اندرون زن
ــم  ــر ملک ــرادی نظی ــتا اف ــن راس ــت. در همی ــرار می گرف ق
ــاب، آن را  ــه از حج ــای متجددان ــرح دیدگاه ه ــا ط ــان، ب خ
عامــل عقــب ماندگــی زنــان و مهمتریــن مانــع تســاوی زنان 
ــوان  ــه عن ــب، »زن« ب ــن ترتی ــرد. بدی ــی ک ــردان معرف و م
یکــی از مهمتریــن محورهــای منازعــه میــان ســنت گرایــان 
ــان  ــی زن ــرایط برخ ــن ش ــد. در ای ــدل ش ــان ب و تجددگرای
تجددطلــب از امــکان گفتمانــی بهــره منــد شــدند و بدیــن 
ــان در  ــت زن ــان مقاوم ــه گفتم ــاب ب ــب موضــوع حج ترتی
ایــن دوره وارد شــد. زنــان در ایــن دوره می کوشــیدند تــا بــا 
مخالفــت بــا حجــاب، روایــت جنســیتی از خودشــان را که در 

جمهــوری اســامی زن فقــط در نقــش همســر مطیــع و مــادر 
فــداکار الگوســازی می شــود. در هــر دو تصویــر، زنــان مبتنــی 
بــر جنســیت بــه تصویــر کشــیده می شــوند و بــا فضاســازی 
نمادیــن از زنانــی مواجــه هســتیم کــه چیــزی جــز تصویــری 
منفعــل و کلیشــه ای از آنــان وجــود نــدارد. در کنار فضاســازی 
نمادیــن از زن مبتنــی بــر الگوهــای کلیشــه ای از پیــش موجود، 
بــا مســأله ای تحــت عنــوان »فناســازی نمادیــن« نیــز مواجــه 
ــی  ــت، زمان ــوان گف ــارت می ت ــن عب ــح ای ــتیم. در توضی هس
ــای  ــد رســانه ای گروه ه ــی، از بازتولی ــای تلویزیون ــه برنامه ه ک
مختلفــی از زنــان خــودداری می کنــد و در واقــع بــا ایــن عمــل 
آنــان را در حاشــیه قــرار می دهنــد، زندگــی این بخــش از زنان 
بــه نحــوی شایســته به تصویــر کشــیده نمی شــود. تلویزیــون و 
بســیاری از عوامــل دیگــر در طــول زندگــی روزمــره، همــواره 
بــه زنــان یــادآور می شــود کــه خــوِد جنســی آنــان بایــد بــه 
سراســر زندگــی اخاقــی شــان پیونــد بخــورد و هــر فــرد برای 
ایــن کــه بدانــد جامعــه از او چــه انتظــاری دارد، بایــد بــه یــک 
الگــو جنســی رجــوع کنــد. پویــش دختــران خیابــان انقــاب، 

واکنشــی بــه ایــن رونــد اســت.
امــا شــباهت دختــران خیابــان انقــاب بــا فعالیــن زن در دوره 
انقــاب مشــروطه، تنهــا بــه اســتراتژی گفتمانــی آنــان بــرای 
شــوریدن بــر هویــت جنســی و معرفــی زِن غیرجنســی شــده 
بــه عنــوان شــهروند محــدود نمی شــود، بلکــه نوعــی هــم نوایی 
میــان مخالفیــن آنــان نیــز وجــود دارد. مخالفیــن هــر دو گــروه 
در دو زمــان متفــاوت، اســتدالل مشــابهی را اقامــه می کننــد. 
فــارغ از توســل مخالفیــن بــه شــرع مقــدس، آنــان زن را حامل 
نظــم اخاقــی جامعــه در نظــر می گیرنــد و بــه همیــن ســبب 
ــان در قالــب حجــاب اســامی تأکیــد  ــودن زن ــر پوشــیده ب ب
ــح اخاقــی جامعــه رعایــت شــود. همچنیــن  ــا مصال ــد ت دارن
ــراه  ــز هم ــی نی ــگ غرب ــد فرهن ــا نق ــن، ب ــار مخالفی ــن گفت ای
اســت. فــرض مخالفیــن بــر ایــن اســت کــه مطالبــات زنــان 
در ایــران، در واقــع تقلیــدی از فرهنــگ غربــی اســت. فرهنگــی 
کــه بــه لحــاظ اخاقــی فاســد تلقــی می شــود و در ایــن میــان 
عــدم پوشــیدگی زن غربــی، بیــش از هــر عامــل دیگــری در 
ــر اشــاره شــد، در  آن دخیــل اســت. همــان طــور کــه پیش ت
ابتــدا مســافران ایرانــی غــرب، مبتنــی بــر پیــش فرض هــای 
ذهنــی خــود، نــگاه اروتیــک بــه زن غربــی داشــتند و بــر ایــن 
ــد.  ــن را تفســیر کردن ــا مناســبات اجتماعــی مغــرب زمی مبن
ــا نوعــی  ــا ب ــی، طبیعت ــه جامعــه ایران انتقــال چنیــن نگاهــی ب
تجددســتیزی همــراه بــود، بــه خصــوص در میــان گروه هــای 
ســنت گرایــی کــه نســبت بــه مســائل »ناموســی« حساســیت 
داشــتند. روحانیــون نیــز کــه بــرای خــود رســالت تنظیــم امور 
دنیــوی مــردم را متصــور بودنــد، بــا هــر گونــه تغییــر آداب و 
ــدگاه کمــاکان وجــود  ــد. همیــن دی رســوم مخالفــت می کردن
دارد و دســت مایــه ای بــرای تبلیغــات ضدغربــی اســت. بــه 
همیــن ســبب در نگاهــی تقلیل گرایانــه، پویش دختــران خیابان 
انقــاب بــه غــرب منتســب می شــود. بدیــن ترتیــب تــرس از 
اختگــی جمعــی و نگرانــی بــرای از دســت رفتــن نظــم جنســی، 
ــن وجــود،  ــا ای ــا ب ــان آزادی پوشــش اســت. ام ــه مخالف توجی
پویــش دختــران خیابــان انقــاب کــه از دی مــاه آغــاز شــده، 
ــا کنــون ادامــه داشــته اســت. دختــران کــه فاقــد ســاختار  ت
و ظرفیــت نهادینــه بــرای اعمــال فشــار و پیشــبرد مطالبــات 
ــرای  ــی ب ــت، راه ــه مقاوم ــکال روزان ــا اش ــتند، ب ــود هس خ
ــد  ــان مشــخص می کن ــذر زم ــد. گ ــه ان ــال یافت ــز از انفع گری
کــه در جــدال خیابــان انقــاب، یعنــی جــدال میــان دخترانــی 
کــه می کوشــند بــا نفــی حجــاب اجبــاری، هویــت شــهروندی 
غیرجنســی شــده خــود را بــه جامعه معرفــی کننــد و مخالفانی 
ــش  ــد و پوی ــه را دارن ــی جامع ــی اخاق ــه نگران ــه دغدغ ک
ــع  ــرب و در واق ــا غ ــد ب ــاب را در پیون ــان انق ــران خیاب دخت
نیروهــای شــیطانی می داننــد، وزنــه تــرازوی افــکار عمومــی بــه 
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مقدمه
ــتان 1396 را  ــاب« در زمس ــان انق ــران خیاب ــده »دخت پدی
می تــوان از زوایــای مختلفــی تبییــن کــرد، مثــا در بررســی 
گــذرا می تــوان بــه قوانیــن موجــود اســتناد کــرد یــا از زاویــه 
عقیدتــی و فقهــی بــه ایــن مســأله نــگاه کــرد و در خصــوص 
تفاســیر مختلــف از مســأله حجــاب و حــدود آن، ســاعت ها 
بحــث و جــدل کــرد. امــا موضــوع نوشــتار حاضــر ارتباطــی 
بــا قانــون وقــت و همچنیــن حکــم و بــاور دینــی نســبت بــه 
ــال، مســأله پوشــش و  ــن مق ــدارد. در ای موضــوع حجــاب ن
ــی  ــی سیاس ــه شناس ــذر جامع ــی زن، از رهگ ــور اجتماع حض
مــورد مداقــه قــرار می گیــرد و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، 
ــث در دوران  ــی بح ــتر تاریخ ــه بس ــذرا ب ــی گ ــدا نگاه ابت
مشــروطیت خواهــم داشــت و پــس از آن بــا ترســیم پلــی، به 
تحلیــل پویــش دختــران خیابــان انقــاب خواهم پرداخــت. به 
عقیــده نگارنــده، پویــش دختــران خیابــان انقاب، بیــش از آن 
کــه نافرمانــی مدنــی و مقاومتــی بــدون خشــونت در اعتراض 
بــه حجــاب اجبــاری باشــد، تــاش بخشــی از جامعــه اســت 
در جهــت تغییــر نگــرش اجتماعــی نســبت بــه »زنــان« کــه 
بــا مســأله »بــدن و پوشــش« گــره خــورده اســت. در واقــع در 
جامعــه ایرانــی، نــوع نگاهــی کــه بــه حضــور زن در جامعــه 
ــن  ــت. در ای ــیت« اس ــأله »جنس ــذر مس ــود دارد، از رهگ وج
معنــی زنــان بــه منزلــه موجوداتــی جنســی تلقــی می شــوند 
کــه هویــت شــان را از طریــق »هویــت جنســی« می شناســند 
ــی پوششــی  و در نتیجــه مســأله جنســیت و تبعــات آن یعن

خــاص، مقــدم بــر هویــت شــهروندی آنــان اســت.
انقالب مشروطه به عنوان نقطه عطف

بســیاری از پژوهشــگران بــرای تحلیــل ایــران امــروز، تحلیــل 
ــر  ــن نظ ــر ای ــد و ب ــاز می کنن ــه آغ ــود را از دوره قاجاری خ
ــر  ــان تأثی ــی چن ــن دوره تاریخ ــای ای ــه ویژگی ه ــتند ک هس
ژرف و عمیقــی بــر جامعــه ایــران گذاشــته اســت کــه هنــوز 
از آن نرهیــده ایــم. حتــی اگــر بــا ایــن دســت از پژوهشــگران 
همــدل نباشــیم، نمی توانیــم منکــر تأثیــرات عمیــق ایــن دوره 
ــن  ــی از مهمتری ــیم. یک ــان باش ــت ایرانی ــر ذهنی ــی ب تاریخ
رویدادهــا در عهــد قاجــار، جنگ هــای ایــران و روس اســت. 
طــی ایــن رشــته از جنــگ هــا، ایرانیــان بــرای نخســتین بــار 
بــا »دیگــری« قدرتمنــدی مواجــه شــدند و بــه عقــب ماندگی 
خــود پــی بردنــد. فهــم ایــن مســأله، زمینــه ســاز پرسشــی 
ــرفت  ــرب پیش ــم و غ ــب مانده ای ــا عق ــرا م ــد: »چ ــم ش مه
کــرده اســت؟«. شــاید بســیاری از تحــوالت بعــدی در عهــد 
قاجــار، در پاســخ بــه همیــن پرســش باشــد. در جســت و جوی 
چرایــی پیشــرفت غــرب، دانشــجویان و ســفیرانی بــه ممالــک 
غــرب اعــزام شــدند و ســیاحانی نیــز بــا هزینه شــخصی برای 
دیــدن »ترقیــات« مغــرب زمیــن به کشــورهای مختلف ســفر 
ــرب  ــی مغ ــافران ایران ــفرنامه های مس ــدا س ــد. در ابت کردن
ــای  ــا ویژگی ه ــان ب ــنایی ایرانی ــع آش ــن منب ــن، مهمتری زمی
ــده  ــادگار مان ــه ی ــود. عمــده ســفرنامه های ب تمــدن غــرب ب
ــیفتگی و  ــی ش ــا نوع ــراه ب ــرب، هم ــی غ ــیاحان، بازنمای از س
ــامدترین  ــی از پربس ــگ« یک ــب فرن ــت. »عجای ــرت اس حی
ــی اســت.  واژگان در متــون ســیاحان و فرنــگ دیــدگان ایران
ــه  ــز جامع ــای اعجــاب برانگی ــی از جلوه ه ــان یک ــن می در ای
غربــی در نظــر مســافران ایرانــی غــرب، پوشــیده نبــودن زن 
ــردان  ــزد م ــاب او در ن ــدون حج ــدن ب ــر ش ــی و ظاه فرنگ
بــود. نخســتین برخــورد مــرد ایرانــی بــا جامعــه غربــی کــه 
تفاوت هــای بنیادیــن بــا جامعــه ایرانــی داشــت، زمینــه ســاز 
ــال  ــا و انتق ــان آن ه ــش نوعــی نگــرش اروتیــک در می پیدای
ــک  ــن نگــرش اروتی ــا آنچــه ای ــی شــد. ام ــه ایران ــه جامع ب
ــرد در  ــبات زن و م ــت مناس ــه واقعی ــد، ن ــب می ش را موج
ــی و  ــی انتزاع ــور و بازنمای ــی تص ــه نوع ــی، بلک ــه غرب جامع

حقیقــت همــان اعتقــاد ضمنــی بــه فرودســتی آنــان بــود، بــه 
چالــش بکشــند.

یک قرن بعد، همچنان شورش علیه هویت جنسی
بــه عقیــده نگارنــده، میــان پویــش دختــران خیابــان انقــاب 
در ســال 1396 و فعالیــن زن در ســال های 12۸٠ تــا 13٠۴، 
ــک  ــل ی ــروه، ذی ــر دو گ ــت و ه ــرار اس ــی برق ــاط وثیق ارتب
ــران  ــع دخت ــوند. در واق ــل می ش ــی تحلی ــتراتژی گفتمان اس
ــریات  ــه نش ــد ک ــی را می زنن ــان حرف ــاب، هم ــان انق خیاب
تخصصــی در فاصلــه زمانــی ســال های 12۸٠ تــا 13٠۴ 
ــم نســوان«،  ــان«، »عال ــان زن نظیــر »دانــش«، »شــکوفه«، »زب
»جمعیــت نســوان وطــن خــواه«، »جهــان زنــان« و... می زدنــد. 
نشــریه شــکوفه در یکــی از شــماره های خــود ایــن پرســش 
را مطــرح می کنــد کــه: »زن کیســت؟ مرکــز وی در هیئــت 
اجتمــاع بشــر چیســت؟«. ایــن پرســش بــه تعابیــر دیگــر در 
ســایر مجــات دوره مشــروطه تــا تحکیــم پایه هــای قــدرت 
رضاشــاه، تکــرار شــده اســت. پاســخ جرایــد تخصصــی زنــان 
ــرای  ــل تاشــی ب ــی، ذی ــازه زمان ــن ب ــن پرســش در ای ــه ای ب
تبییــن هویتــی غیــر جنســی از زن بــرای حضــور در اجتمــاع 
اســت تــا بتواننــد از قالب هــای ســنتی در نظــر گرفتــه شــده 
بــرای زن کــه مبتنــی بــر جنســیت آنــان اســت ، عبــور کننــد. 
ــی، می کوشــند  ــان انقــاب نیــز در روزگار کنون دختــران خیاب
ــا تــِن غیــر جنســی شــده را در معــرض دیــد قــرار دهنــد  ت
و منطــق فضــای عمومــی کاالیــی شــده جامعــه امــروز را بــه 
چالــش بکشــند. بدیــن ترتیــب آن شــال ســفید آویختــه شــده 
بــر ســر چــوب کــه در مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری افراشــته 
می شــود، تاشــی اســت بــرای آن کــه حــق خــود را بــه عنوان 
یــک شــهروند، ورای جنســیت طلــب کننــد و بــا حجــاب در 
ــزی  ــوی تجوی ــت از الگ ــاِد تبعی ــوان نم ــه عن ــان، ب ــن می ای
هویــِت جنســی مخالفــت می شــود. بــه زبــان دیگــر، مخالفــت 
دختــران خیابــان انقــاب بــا حجــاب اجبــاری، بــرای مخالفت 
ــا  ــا امــری بزرگ تــر اســت کــه می تــوان آن را مخالفــت ب ب
فرآینــد ابــژه ســازی از بــدن زن و تعییــن سرنوشــت او مطابق 
ســاختار بدنــش دانســت. چراکــه نگریســتن بــه زن بــه عنوان 
یــک جنســیت یــا بــه تعبیــر دقیق تــر یــک »دیگــری«، هراس 
از برابــری طلبــی و حقــوق شــهروندی یکســان را بــه دنبــال 
دارد و همــواره ســاختار بــدن زن بــه عنــوان عاملــی در تقلیــل 
ــه  ــهروند درج ــه ش ــس دوم و در نتیج ــه جن ــت او ب موقعی
دوم، نقــش ایفــا می کنــد. در واقــع ترجمــه ســکوت نمادیــن 
ــیار  ــی بس ــه زنانگ ــوریدن علی ــاب، ش ــان انق ــران خیاب دخت
جنســی شــده و بــرآوردن ایــن فریــاد اســت کــه »مــِن غیــِر 

زن بــه عنــوان یــک شــهروند« را ببینیــد.
تقلیــل زن بــه یــک ســوژه جنســی و سیاســت گــذاری بــرای 
آن مبتنــی بــر ایــن اصــل، مســأله ای اســت کــه بــا شــدت و 
ضعــف در یــک ســده گذشــته همــواره در جریــان بوده اســت. 
چــه کشــف حجــاب اجبــاری در دوره رضاشــاه و چــه حجــاب 
اجبــاری در دوره جمهــوری اســامی و بــه تعبیــری »رونــد از 
ســر کشــیدن تــا بــه ســر کــردن«، مبتنــی بــر نــگاه جنســیتی 
بــه زن بــوده اســت. نــگاه جنســیتی بــه زنــان، مســأله ای اســت 
کــه در حوزه هــای مختلــف نمــود پیــدا می کنــد و بــه عنــوان 
مثــال می تــوان بــه برنامه هــای تلویزیونــی اشــاره کــرد. 
تلویزیــون بــه عنــوان پرقــدرت تریــن وســیله ارتبــاط جمعــی 
بــرای تبلیــغ روش هــای فکــر کــردن و پندارهــای مربــوط بــه 
ــد.  ــره عمــل می کن ــی روزم ــان زندگ ــردان در جری ــان و م زن
ــرار  ــب تک ــد، اغل ــه می کن ــون از زن ارائ ــه تلویزی ــی ک تعریف
ــی  ــی و ذهن ــق روح ــه حقای ــه ای و واژگون ــای کلیش نقش ه
آنــان در پوشــش های خــاص اســت. تلویزیــون ابــزاری 
ــوص  ــه در خص ــای جامع ــن ارزش ه ــد نمادی ــرای بازتولی ب
ــر  ــی در براب ــای قالب ــیله آن ارزش ه ــه وس ــا ب ــان اســت ت زن
ارزش هــای رو بــه تغییــر جامعــه تثبیــت شــود. در دوره پهلوی 
ــود و در دوره  ــی ها ب ــی در فیلمفارس ــور اصل ــه مح ــدام زنان ان

نابرابری، دغدغه ای جهانی
بولیــوی اســت. در کامبــوج، زنــان 1٠ برابــر بیشــتر از مــردان ادامه از صفحه 11

ــد. ــگان کار می کنن رای
چشم انداز کرسی های مجلس

ــی های  ــد از کرس ــا 23.7 درص ــان در دنی ــی زن ــور کل ــه ط ب
مجلــس را اشــغال کــرده انــد. بــا ایــن کــه ایــن عــدد از ســال 
2٠٠٠ حــدود 1٠ درصــد افزایــش یافتــه اســت امــا همچنــان 
رقــم پایینــی اســت. کــم تریــن ســهم زنــان از مجلــس، متعلــق 
بــه تایلند اســت. زنــان تایلنــدی تنها ۵ درصــد از مجلــس را در 

دســتان خــود دارنــد.
در انتهــای گــزارش مذکــور، توصیه هایــی بــرای رفــع نابرابــری 

ــیتی  ــری جنس ــه براب ــیدن ب ــود: »رس ــه می ش ــیتی ارائ جنس
تنهــا یــک هــدف نیســت، بلکــه ایــن اتفــاق بــه دســت یابــی 
ــدون  ــال کار ب ــرای مث ــه اهــداف 2٠3٠ ســرعت می دهــد. ب ب
دســتمزد بــرای مراقبــت رایــگان از فرزنــدان بــا فراهــم کــردن 
ــان  ــه زن ــن کار ب ــا ای ــد. ب ــگان کاهــش می یاب ــودک رای مهدک
ــته  ــی داش ــغل دسترس ــک ش ــه ی ــه ب ــم ک ــت می دهی فرص
باشــند و زمینــه ســامت کــودکان را افزایــش می دهــد. اجــرای 
ایــن برنامــه در آفریقــای جنوبــی نشــان داده اســت کــه بخشــی 
ــا تولیــد شــغل جدیــد و  از ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه ب

مالیــات بیشــتر قابــل بازگشــت اســت«.

زنان 2.5 برابر بیشتر از مردان، بی دستمزد کار می کنند
میــزان زمانــی کــه مــردان و زنــان در روز بــرای کار بــدون 
دســتمزد در ســال هــای2٠٠٠ تــا 2٠16 اختصــاص داده انــد، 
ــتر از  ــر بیش ــان 2.۵ براب ــه زن ــن اســت ک ــده ای نشــان دهن
مــردان، وقــت خــود را بــه کار بی مــزد اختصــاص می دهنــد. 
بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل در ایــران، زنــان هــر روز 
ــگان  21 درصــد و مــردان ۵.۴ درصــد از زمــان خــود را رای
ــه  ــران رتب ــده، ای ــی ش ــور بررس ــد. در ۸۵ کش کار می کنن
ــان  ــدون دســتمزد زن ــزان ســاعت ب ــم را در می ــاد و یک هفت
دارد. ایــران در ایــن زمینــه هــم ســطح بــا ارمنســتان، آلبانی و 

نمی کنــد، چنیــن عنــوان کــرده اســت کــه 21 درصــد از مــردان 
و 31 درصــد از زنــان بیــن ســن ۴9-1۵ ســاله بی ســوادند امــا 
ایــن رقــم در خانواده هــای فقیــر بــه 36 و ۵۴ درصــد می رســد. 

سهم باالی خشونت جنسی از سوی شوهران
ــر ۵٠ ســال از  ــان زی ــد کــه در بیــن زن ــی می گوین آمــار جهان
هــر ۵ زن، یــک نفــر مورد خشــونت جنســی قــرار می گیــرد. در 
شــرق و جنوب آســیا میزان خشــونت جنســی از ســوی همســر 
ــاه  ــاله در 12 م ــا ۵٠ س ــان 1۵ ت ــی در زن ــریک زندگ ــا ش و ی

گذشــته برابــر بــا 7.۸ درصــد بــوده اســت. 



ستاری: ایده های زنان مورد توجه قرار نمی گیرد

بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری برنــا، ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، در همایش نقــش ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات در تــوان افزایــی بانــوان افــزود: اکنــون اکوسیســتمی در کشــور داریــم کــه یــک زن نمی توانــد در آن محیــط کارآفرینــی داشــته 
باشــد و بایــد ایــن را اصــاح کــرد و بــا آن جنگیــد، البتــه ایــن یــک مســأله فرهنگــی اســت. او تأکیــد کــرد: متأســفانه تنهــا ۵ تــا 1٠ درصــد 
ایده هــای بانــوان، جــذب ســرمایه گذار دارنــد و فقــط 1٠ درصــد اقتصــاد جهانــی مربــوط بــه بانــوان و 1 تــا 2 درصــد مالکیــت جهانــی در 
اختیــار بانــوان اســت. ســتاری ادامــه داد: زمانــی کــه اســتارت تاپ هــا هفتــه ای 1٠ درصــد رشــد دارد، بخــش خصوصــی بــه راحتــی بــه ایــن 
موضــوع ورود می کننــد و بایــد بانــوان نیــز در ایــن بخــش ورود داشــته باشــند. وی افــزود: در کشــور بایــد اکوسیســتمی داشــته باشــیم کــه 
کارآفریــن ایجــاد کنــد. بــه گفتــه او، در حــال حاضــر 3۵9 شــرکت دانــش بنیــان مدیرعامــل زن دارد و 12 درصــد شــرکت های دانــش 
بنیــان و 2۵ درصــد مدیــران عامــل و روســای هیئــت مدیــره ایــن شــرکت نیــز بانــوان هســتند و بایــد ایــن موضــوع الگوســازی شــود. معاون 
علمــی رئیس جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه راه حــل اشــتغال کشــور اســتخدام نیســت، گفــت: کشــوری کــه ســابقه علــم، تجــارت و کارآفرینی 
و 33 میلیــون جــوان دارد، بایــد از ظرفیــت نیروهــای انســانی اســتفاده کنــد، امــا متأســفانه ایــن کشــور بــا پول نفــت در دوره ای مســموم شــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 1396 نیم نگاه ویژه
وقتی از فمنیسم حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

فمینیسم و اسالم، از حقیقت تا واقعیت

برمی خیزنــد و مخالفــت خــود را بــا اشــکال مختلــف فرودســتی 
ــه  ــت ک ــن اس ــن، ای ــه مبره ــا نکت ــد. ام ــراز می کنن ــان اب زن
رویکردهــای فمنیســتی در مــورد شــیوه های توضیــح فرودســتی 
زنــان یــا راه هــای رهایــی زنــان، هــم عقیــده نیســتند. در واقــع 
ــد و  ــق نظــر دارن ــر موضــوع واحــدی تواف تمــام فمنیســت ها ب
آن رفــع تبعیــض و نابرابــری جنســیتی اســت، امــا هــر رویکــرد 
بــا عینــک خــود بــه چگونگــی و چرایــی مســأله نــگاه می کنــد. 
رویکردهای عمده فمنیســتی عبارتند از : فمنیســم لیبرال، فمنیسم 
مارکسیســتی، فمنیســم رادیکال، فمنیســم سوسیالیستی، فمنیسم 
روان کاوانــه، فمنیســم اگزیستانسیالیســتی و فمنیســم پســامدرن.

امــا مســأله مهــم در رابطــه بــا مکتــب فمنیســم، ارائــه تصویری 
نادرســت از آن اســت. یکــی از عواملــی کــه از فمنیســم چهره ای 
کــدر و تاریــک بــه نمایــش می گــذارد، باورهــای غلطــی اســت 
ــود.  ــج داده می ش ــه تروی ــم در جامع ــم فمنیس ــه اس ــه ب ک
کلیشــه های نادرســتی کــه دهــان بــه دهــان می چرخــد و آن را 
بــدل بــه حقیقــت می کنــد. احتمــاال در ایــن بیــن، افــرادی کــه 
از برچیــده شــدن نظــام مردســاالری متضــرر می شــوند نیــز، از 
ایجــاد فضــای آلــوده، ســود می برنــد. از جملــه باورهــای غلطــی 
کــه از ناآگاهــی افــراد نشــأت می گیــرد، ایــن نکتــه اســت کــه 
فمنیســم میــل دارد زنــان را شــبیه بــه مــردان کنــد. بــه عنــوان 
مثــال زمانــی کــه ترانــه علیدوســتی خــود را فمنیســت معرفــی 

بردگــی، منجــر بــه اولیــن گام  هــا بــرای احقــاق حقــوق زنــان 
ــود کــه انســانیت زن  ــن ب ــا ناشــی از ای ــن امــر غالب شــد. ای
ــن  ــی ای ــاب صنعت ــس از انق ــد و پ ــه می ش ــده گرفت نادی
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــان تنه ــوق زن ــم و پایمــال شــدن حق ظل
انســان شــدت گرفتــه بــود. نابرابری هــا و ناکامی  هــای عصــر 
ــی و  ــای طبیع ــه زن و جنبه ه ــت ک ــول آن اس ــود، معل موج
ــالتش،  ــزی و رس ــتعدادها، خواســت های غری فطــری اش، اس
بــه فراموشــی ســپرده شــد و فمینیســم نــه تنهــا ســعی بــر 
ــدره میشــل« در  ــه »آن ــه گفت ــادآوری آن نداشــت، بلکــه ب ی
پــی بیشــتر خامــوش کــردن خصیصه هــای ذاتــی و زنانگــی زن 
ــک  ــخت و خش ــه س ــم در جامع ــود. فمینیس ــور از آن ب و عب
ــه وجــود آمــد  ــای قــرن 19، در پــی ایــن ایــده اصلــی ب اروپ
ــواع  ــرض ان ــش، در مع ــیت خوی ــت جنس ــه عل ــه زن ب ک
تبعیض  هــا و پایمــال شــدن حقــوق اســت، آرمــان آن اســت 
کــه در وضعیتــی کامــا برابــر بــا مــردان قــرار گرفتــه و ایــن 
ــا اصــاح ســاختارهای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی  تنهــا ب
جامعــه ممکــن اســت. ایــن در صورتــی اســت کــه عــدم توجه 
بــه وضــع طبیعــی و فطــری زن بیشــتر موجــب پایمــال شــدن 
ــدد و  ــر زن جبهــه ببن ــوق او می گــردد. اگــر مــرد در براب حق
بگویــد: تــو یکــی و مــن یکــی، کارهــا، مســئولیت هــا، بهــره ها، 
پاداش هــا و کیفرهــا همــه بایــد مشــابه و هــم شــکل باشــد، در 
کارهــای ســخت و ســنگین بایــد بــا مــن شــریک باشــی، بــه 
فراخــور نیــروی کارت مــزد بگیــری، توقــع احتــرام و حمایــت 
از مــن نداشــته باشــی، تمــام هزینــه زندگــی ات را خــودت بــر 
عهــده بگیــری، در هزینــه فرزنــدان بــا مــن شــرکت کنــی، در 
ــان  ــه هم ــی، ب ــاع کن ــودت دف ــودت از خ ــا خ ــل خطره مقاب
ــرای  ــد ب ــو بای ــم ت ــرج می کن ــو خ ــرای ت ــن ب ــه م ــدازه ک ان
ــان  ــی می ــه بی عدالت ــن جاســت ک ــی و... در ای ــن خــرج کن م
دو جنســیت نمایــان می شــود؛ زیــرا زن بالطبــع نیــروی کار و 
تولیــدش از مــرد کمتــر اســت و اســتهاک ثروتش بیشــتر، به 

پوســتان در آمریــکا اســت!
ــردم  ــان م ــه در می ــتی ک ــای نادرس ــر از باوره ــی دیگ یک
ــودن فمنیســت  ــج اســت، ضدمــردن ب ــام فمنیســم رای ــه ن ب
هاســت. فمنیســت ها در طــول تاریــخ کوشــیده اند تــا عناصــر 
مردســاالری را منســوخ کننــد و در عــوض تســاوی جنســیتی 
را بــه ارمغــان بیاورنــد. آنــان تــاش کرده انــد تــا ســتمی کــه 
در عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و خانوادگــی بــر 
زنــان مــی رود، را از بیــن ببرنــد. در مقابــل، ســنت گرایان کــه 
ــور  ــدر، جس ــری مقت ــواره تصوی ــد، هم ــع موجودن ــظ وض حاف
ــرش  ــع از پذی ــه مان ــد ک ــن دارن ــرد در ذه ــد از م و توانمن
جســارت و توانایــی زنــان در کنــار مــردان می شــود. در همیــن 
راستاســت کــه ایــن شــائبه پیــش می آیــد کــه فمنیســت ها 
بــه برتــری زنــان معتقدنــد و درصددنــد که جایــگاه مــردان را 
تصاحــب کننــد. ایــن گونــه تصویرهــای ذهنــی، نتیجــه ای جــز 
ضدمــرد بــودن فمنیســت هــا، در پــی نــدارد. در واقــع عاملــی 
کــه فمنیســم را بــه حاشــیه می بــرد، دســتان قدرتمنــد نظــام 
مردســاالر اســت کــه میــل نــدارد از اریکه قــدرت کنــار برود. 
مردســاالری یــک فرهنــگ اســت کــه هــم در زنــان و هــم در 
مــردان نهادینــه شــده اســت و چنــان جــزء الینفــک و طبیعــی 
زندگــی روزمــره تصــور می شــود کــه شناســایی عناصــر آن در 
زندگــی اجتماعــی، افــراد را بــه چالش می کشــاند. متنفعــان این 
نظــام، روی خوشــی بــه فمنیســم نشــان نمی دهنــد چــرا کــه 

جایــگاه آنــان را متزلــزل خواهــد کــرد.
نزدیــک بــه دو قــرن از اولیــن جنبــش زنــان می گــذرد. آنــان 
توانســته اند حــق رأی داشــته باشــند، تحصیــات عالیــه را در 
کنــار مــردان ادامــه دهنــد، وارد نظــام تقســیم کار بشــوند و در 
واقــع از عرصــه خصوصــی و خانــه بــه عرصه عمومــی و جامعه 
پــا بگذارنــد. بــا ایــن حــال، هم چنــان مــدت کار زنــان بیشــتر 
ــارداری،  ــان ب ــت. هم چن ــر اس ــان کمت ــوق آن ــردان و حق از م
امنیــت شــغلی آنــان را بــه مخاطــره می انــدازد. خشــونت های 
خانگــی و آزارهــای جنســی علیــه زنــان، هم چنــان بــه قــوت 
ــای  ــن انتخاب ه ــخصی تری ــان ش ــت. هم چن ــی اس ــود باق خ
زنــان توســط مــردان تعییــن می شــود و مردســاالری، اســتوار 
ــا کنــون  ــان ســایه گســترانده اســت. فمنیســم، ت ــر ســر زن ب
علی رغــم انتقادهایــی کــه بــه آن وارد شــده، دســت آوردهایــی 
زیــادی در احقــاق حقــوق زنــان داشــته اســت. حــال بایــد از 
منتقدیــن فمنیســم پرســید کــه آیا تــا کنــون، در زمینــه احقاق 
حقــوق زنــان، تجربــه موفــق مشــابهی در ســطح جوامع انســانی 

وجــود داشــته اســت؟ 

ــر  ــم ب ــای حاک ــم انگاره  ه ــدم فه ــر ع ــر اث ــط و ب ــه غل ــه ب ک
جایــگاه زن در عالــم خلقــت، بــر ایــن تشــابه بــار شــده اســت. 
در اروپــای قبــل از قــرن بیســتم، زن قانونــا و عمــا فاقد حقوق 
انســانی بــود، نــه حقوقــی مســاوی مــرد داشــت و نــه حقوقــی 
مشــابه وی. در نهضــت عجوالنــه ای کــه بــه نــام فمینیســم بــه 
نــام زن و بــرای زن صــورت گرفــت، زن کمابیــش از حقوقــی 
مشــابه بــا مــرد برخــوردار شــد امــا بــاز هــم تســاوی حقــوق 
حاصــل نشــد. در حالــی  کــه زن اگــر بخواهــد ســعادتی برابــر 
مــرد پیــدا کنــد، راه انحصــاری آن، ایــن اســت کــه مشــابهت 
حقوقــی از میــان برداشــته شــود و بــرای هــر دو جنــس، حقوقی 
متناســب بــا احــوال آنــان وضــع شــود و از ایــن راه صمیمیت و 
وحدتــی کــه در اندیشــه اســام میــان زن و مــرد جاری اســت 
بــه منصــه ظهــور برســد. بحــث فلســفه حقــوق اســت، فلســفه 
عــدل، اخــاق و ســعادت در راســتای رســیدن زن بــه جایــگاه 
اصلــی خویــش. همــان طــور کــه در ابتــدای مقالــه گفتــه شــد، 
ادعــا ایــن نیســت کــه حقوقــی کــه عمــا در جامعــه اســامی 
کنونــی نصیــب زن می شــود، ارزش مســاوی بــا حقــوق مــردان 
ــیدگی  ــروز رس ــه وضــع زن ام ــه ضــروری اســت ب دارد، بلک
شــود و حقــوق فراوانــی کــه اســام بــر مبنــای جهــان بینــی 
خلقــت زن - بــه مثابــه کامــل تریــن و لطیــف تریــن عنصــر 
خلقــت کــه قــدرت آفرینــش دارد و حیــات از او ادامــه پیــدا 
ــه  ــده اســت، ب ــروک مان ــخ مت ــول تاری ــه در ط ــد - ک می کن
وی بازگردانــده شــود نــه ایــن کــه بــا تقلیــدی کورکورانــه از 
نســخه ای کــه جامعــه ای دیگــر بــرای عبــور از بدبختی هــای 
زنــان تاریــخ خــود تجویــز کــرده اســت، بــر ناکامی هــای زنــان 
ــاوت  ــخ، فرهنــگ و بســتری متف ــا فضــا، تاری جامعــه خــود ب
بیفزاییــم. ســخن ایــن اســت کــه پیــش از پذیــرش هــر امــری 
بایــد پیشــینه، وضعــی کــه ســبب پدیدآمــدن ایــن اندیشــه 
ــن  ــای بنیادی ــی و پیــش فرض ه ــی اصل ــده اســت، مبان گردی

آن را مــورد بررســی، تحقیــق و تعقــل قــرار داد.
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واژه »فمنیســم« را نخســتین بــار »شــارل فوریــه«، سوسیالیســت 
فرانســوی مطــرح کــرد. در نظــر فوریــه، آمــوزش می بایســت 
بــرای زنــان نیــز هماننــد مردان باشــد تــا آن ها هــم بتواننــد در 
مشــارکت سیاســی و اجتماعی کمون، ســهیم باشــند. بــه عبارتی 
ــی را تصــور می کــرد کــه در چارچــوب ســنت های  ــه، زن فوری
پیشــین نمی گنجیــد. ســنت گرایــی آن طــور کــه »وبــر« تعریف 
ــرای کارهــای عــادی  می کنــد، مجموعــه ایســتارهای ذهنــی ب
ــار  ــوان هنج ــه عن ــادی ب ــره ع ــر روزم ــه ام ــاور ب ــره، ب روزم
غیرقابــل تخطــی ســلوک اســت. بــر ایــن پایــه، جهــان همــان 
ــن  ــد داد. در ای ــه خواه ــود ادام ــه روال خ ــوده ب ــه ب ــه ک گون
شــرایط، شکســتن ایــن نظــم مقــدس، نــاروا و غیرقابــل پذیرش 
بــود. در چنیــن حالتــی فرودســتان، زیردســتی خــود را و اربابــان، 
قــدرت خــود را طبیعــی می انگاشــتند، بالطبــع زنــان نیــز اقتــدار 

ــرد و اطاعــت از او را موجــه می پنداشــتند.  م
جنبــش زنــان در اروپــا و آمریــکا در شــرایطی شــکل گرفت که 
ســایر جنبش هــای اجتماعــی دیگــر در آن زمــان فعــال بودنــد؛ 
بــرای مثــال می تــوان بــه جنبــش الغــای بــرده داری در آمریــکا 
ــای اجتماعــی آن دوران  ــال در جنبش ه ــان فع ــرد. زن اشــاره ک
کــه فعالیــت اجتماعــی را تجربــه می کردنــد، بــه دلیــل موقعیت 
ــرای  ــان ب ــه آن ــور ک ــان ط ــش - هم ــود درون جنب ــر خ نابراب
نابرابــری در اجتمــاع بزرگتــر مبــارزه می کردنــد - در موقعیتــی 
متناقــض قــرار گرفتنــد و ایــن امر منجــر به شــکل گیری هویت 
ــای  ــب، از دل جنبش ه ــن ترتی ــد. بدی ــان ش ــرای آن ــی ب جمع
اجتماعــی، جنبــش زنــان شــکل گرفــت. بعــد از کنفرانــس ضد 
بــرده داری در ســال 1۸۴٠ کــه زنــان در لنــدن اجــازه حضــور 
در صحــن جلســات را نیافتنــد، بــر آن شــدند تــا ســازماندهی 
جداگانــه و مســتقلی از جنبــش الغا، بــرای پیشــبرد منافع خاص 
زنــان بــه راه بیاندازنــد. »ســینکلر« می گویــد کــه هیــچ چیــز بــه 
انــدازه کنــار گذاشــتن و حــذف باعــث بــروز طغیــان نمی شــود. 
کنــار گذاشــتن زنــان و موقعیــت نابرابــر آن در جنبــش الغــای 
بردگــی، موجــب شــکل گرفتــن هویــت یکپارچــه آنــان در زیــر 
پرچــم جنبــش زنــان شــد. بــا گذشــت دو قــرن از آغــاز جنبش 
زنان ســوال این اســت: فمنیســم چیســت؟ فمنیســت کیســت؟ 
آیــا ایــن واژگان معنــای واحــدی را بــه ذهــن متبــادر می کننــد؟

ــری  ــه در آن نابراب ــی ک ــتیای نظام ــه اس ــا هرگون ــم ب فمنیس
زنــان بــا مــردان را در اجتمــاع نهادینــه می ســازد بــه اعتــراض 

ــد  ــه ای نیازمن ــر اندیش ــری ه ــرو فک ــه قلم ــرای ورود ب ب
آنیــم تــا از زیربناهــا، اصــول، مبانــی و جهان بینی هــای 
ــدون  ــی و ب ــح، علم ــو صحی ــه نح ــه ب ــر آن اندیش ــم ب حاک
ــل موجــود میــان  پیش داوری هــای ســطحی آگاه شــویم. تقاب
فمینیســم و اســام برخــاف تصــور اکثریــت، ناشــی از 
ــه زن و جایــگاه آن نیســت؛  ــگاه ایــن دو اندیشــه ب تفــاوت ن
ایــن تقابــل در الیه هــای عمیــق تــری از جملــه جهــان بینــی 
ــب بســیار  ــر همــه مکات ــه حاکــم ب انســان محور و فردگرایان
متفــاوت فمینیســم اســت، الیه هــای عمیقــی چــون تعریــف 

ــف و... . ــق و تکلی ــری، آزادی، ح ــت و براب ــان، عدال انس
بــه علــت تکثــر قابــل توجــه ریــز مکاتــب اندیشــه فمینیســم 
ــور  ــه ط ــوان ب ــب، نمی ت ــن مکات ــان ای ــارض می ــی تع و گاه
کلــی بــه نقــد یــا تعریــف و تبییــن ایــن اندیشــه برخاســت، 
امــا در ایــن مقالــه بــه اختصــار برآنــم، بنیــادی تریــن مفاهیم 
ایــن اندیشــه را بازخوانــی و عــدم هــم ســویی آن را بــا نــگاه 
اســامی نشــان دهــم. الزم بــه ذکــر اســت کــه حــوزه تبییــن 
ــد  ــی را بای ــه ایران ــه زن در جامع ــگاه اســام و فمینیســم ب ن
ــول  ــاره اص ــت و درب ــود دانس ــط موج ــع غل ــارغ از وض ف
حقیقــی مطلــوب در فرهنــگ اســامی ســخن گفت. اســام در 
1۴٠٠ ســال پیــش بــرای اولیــن بــار حتــی در تاریــخ ادیــان 
و در تاریخــی کــه زن تحــت عنــوان جنســیت مونــث تنهــا 
اعتبــار و ارزش یــک کاال را داشــت، از برابــری در انســانیت، 
ــکان  ــه و ام ــل، اندیش ــدرت تعق ــورداری از ق ــت، برخ کرام
ــت و طبیعــت  ــس ســخن گف ــان دوجن ســعادت و رشــد می
فطــرت زن را بــه وی شناســاند. حــدود 2٠٠ ســال پیــش در 
ــر  ــه عرصــه را ب ــی ک ــای زن و تبعیض های ــرب، بدبختی ه غ
ــای  ــرای الغ ــاش ب ــار ت ــا در کن ــرد، تدریج ــگ می ک وی تن

کــرد، یکــی از مــواردی کــه تعجــب مــردم را برانگیخــت، ایــن 
بــود کــه چطــور زنــی زیبــا، می توانــد فمنیســت باشــد! برخاف 
ــرای  ــت ب ــرار نیس ــم ق ــع، فمنیس ــود در جوام ــای موج رویه ه
زنــان نســخه بپیچــد کــه چگونــه زندگــی کننــد، آرایــش بکنند 
ــوِد »زن«  ــن خ ــا ای ــد ت ــم می کوش ــا فمنیس ــد. از قض ــا نکنن ی
ــای  ــه چارچوب ه ــه آن ک ــد، ن ــری کن ــم گی ــه تصمی باشــد ک
نظــام مردســاالر کــه در تمامــی جنبه هــای زندگــی وی نفــوذ 
کــرده اســت، بــرای او تعییــن تکلیف کنــد. بنابرایــن انتخاب های 
ــه  شــخصی افــراد و دوری جســتن آن هــا از آن چــه جامعــه ب
واســطه جنســیت شــان بــه آن هــا تحمیــل می کنــد، قضــاوت 
را بــه خطــا می بــرد. فمنیســم مســیر هدایــت تجویــز نمی کنــد 
ــطه  ــه واس ــان ب ــه از زن ــه جامع ــی ک ــق انتخاب های ــه ح بلک
جنسیتشــان از آنــان ســلب کــرده اســت را یــادآوری می کنــد. 
مخالفــان فمنیســم، اغلــب از ویژگی هــای فطــری و طبیعــی زنان 
یــاد می کننــد و معتقدنــد فمنیســم زنانگــی زنــان را خدشــه دار 
ــی  ــای طبیع ــه خصیصه ه ــت ک ــوال اینجاس ــا س ــد. ام می کن
ــف  ــه تعری ــی چگون ــای ذات ــرت و خصیصه ه ــت؟ فط چیس
می شــوند؟ چــه مرجــع بی طرفــی بــرای تشــخیص ایــن مفاهیم 
وجــود دارد؟ ایــن عقایــد کــه گروهــی بــه دلیــل فطرتشــان، از 
برخــی امتیازاتــی کــه عمــوم مــردم از آن برخوردارنــد، محــروم 
هســتند، شــبیه بــه وضعیــت بــردگان در یونان باســتان یا ســیاه 

ــارداری، ســختی های  ــام ب ــه، ناراحتــی ای عــاوه بیمــاری ماهان
وضــع حمــل و حضانــت کــودک شــیرخوار، زن را در وضعــی 
ــوق بیشــتری  ــر و حق ــدات کمت ــه تعه ــه ب ــد ک ــرار می ده ق
نیازمنــد اســت. همــان طــور کــه »ســیمون دوبوار« فمینیســت 
ــری  ــت بدت ــاغل وضعی ــی زن ش ــد اســت، از جهات ــز معتق نی
ــرا از او در  ــه نشــین دارد، زی ــادر خان ــه همســر و م نســبت ب
همــه اوقــات انتظــار مــی رود کــه مثــل یــک زن باشــد و عمــل 
کنــد، یعنــی ناگزیــر اســت عــاوه بــر وظایــف شــغلی، وظایفی 
را نیــز کــه زنانگــی مســتلزم آن هــا اســت در دســتور کار خــود 
قــرار دهــد. در نتیجــه، تعارضــی درونــی بیــن علقه هــای خــود 
احســاس خواهــد کــرد، بــه میزانــی کــه بــه علقه هــای شــغلی 
خــود اهتمــام مــی ورزد، احســاس می کنــد کــه از نمونه  هــای 
زنانگــی عقــب افتــاده اســت و بــه میزانــی کــه بــه آراســتگی 
ــد کارش نســبت  ظاهــری خــود توجــه دارد، احســاس می کن
بــه کار مــرد شــاغل در ردیــف پاییــن  تــری قــرار می گیــرد. 
ــی از تناقضــات موجــود در اندیشــه فمینیســم  ــا یک ــن تنه ای
اســت. چنیــن تعارضــی ناشــی از آن اســت کــه عمومــا عدالت 
ــود، در  ــری می ش ــه براب ــر ب ــه تعبی ــن اندیش ــای ای در فض
ــوان  ــی می ت ــدک تعقل ــا ان ــی ب ــه در اســام و حت ــی ک صورت
دریافــت، همیشــگی بــودن عدالــت بــه مثابــه صــرف برابــری 
ــد  ــی می توان ــری، گاه ــه دیگ ــچ ماحظ ــه هی ــه ب ــدون توج ب
عیــن ظلــم باشــد و ایــن ظلــم مختــص نســبت موجــود میــان 
زن و مــرد نیســت. آن چــه در نظــر اســام اســت، ایــن اســت 
کــه زن و مــرد در جهــات متعــددی مشــابه یکدیگــر نیســتند 
ــان آن هــا  ــت می ــری و عدال ــن ایجــاب می کنــد کــه براب و ای
را بــه صــرف وضــع قوانیــن مشــابه بــرای آنــان اکتفــا نکنیــم. 
در اندیشــه فمینیســم تــاش می  شــود ایــن مشــابهت، از لحاظ 
قوانیــن، مقــررات، حقــوق، تکالیــف و مجازات هــا حاصــل شــود 
و نقطــه اصلــی تفــاوت میــان ایــن دو اندیشــه در ایــن جاســت: 
فمینســم بــه دنبــال تشــابه و تســاوی حقــوق اســت، آرمانــی 
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بــه نقــل از ایلنــا، رئیــس فراکســیون ورزش مجلــس از جلســه آینــده این فراکســیون بــا وزیــر ورزش و جوانــان، برای بررســی حواشــی حضور 
بانــوان در ورزشــگاه آزادی و بازداشــت برخــی از آن هــا خبــر داد و گفــت: هیــچ محدودیــت و ممنوعیــت قانونــی بــرای حضــور خانم هــا در 
ورزشــگاه وجــود نــدارد کــه بخواهــد جــرم تلقــی شــود و افــرادی کــه ایــن مســأله را جــرم قلمــداد کرده اند، بایــد پاســخگو باشــند. محمدرضا 
تابــش نیــز دربــاره بازداشــت تعــدادی از زنــان در حاشــیه بــازی پرســپولیس و اســتقال در ورزشــگاه آزادی و انتقــال آنــان بــه بازداشــتگاه 
پلیــس امنیــت اخاقــی بــه ایــن دلیــل کــه مکانی امنــی وجــود نــدارد، گفــت: قاعدتــا ورود بــه ورزشــگاه آزادی که بالــغ بــر 7٠ الــی ۸٠ هزار 
نفــر در آن تجمــع کردنــد و تلویزیــون هــم مســابقه را پخــش مســتقیم نشــان می دهــد، یــک محیــط امــن اســت و نمی توانــد محیــط ناامنــی 
بــرای زنــان باشــد. رییــس فراکســیون ورزش مجلــس شــورای اســامی، همچنیــن تصریــح کــرد: ورود خانم هــا بــه ورزشــگاه هیــچ گونــه منع 
شــرعی و قانونــی نــدارد، منتهــی یــک ماحظاتــی وجــود دارد تــا بســتر حضــور آن هــا فراهــم شــود و مســئوالن بایــد هرچــه زودتــر اقدامات 
الزم را انجــام دهنــد. نماینــده مــردم اردکان در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره به حضــور زنان در ورزشــگاه برای تماشــای بازی بســکتبال 
ایــران و عــراق عنــوان کــرد: خانم هــا در مســابقات بســکتبال حضــور داشــتند و ایــن حضــور مشــکلی را بــه وجــود نیــاورد. ایــن کــه چــه طور 

آن سیاســتی کــه در پیــش بــود، یــک دفعــه بــه عقــب بازگشــت، محــل ابهــام و پرســش مــا نیز اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 1496 نیم نگاه ویژه
یک بام و دو هوایی، آفت جنبش های زنان در ایران

مگر به ما مردان ظلم نمی شود؟

ــا  ــد. ام ــود را بازیابن ــت خ ــد موجودی ــان بتوانن ــوق زن حق
چیــزی کــه همیشــه در ایــن بیــن مــورد مناقشــه بــوده، ایــن 
ــه بســیاری از  ــان در ایــران نمی تواننــد ب اســت کــه چــرا زن
مطالبــات خــود دســت یابنــد و حتــی گاهــی آن چــه را کــه 
ــوان  ــک نمی ت ــد؟ بی ش ــت داده ان ــز از دس ــته اند را نی داش
تاثیــر نــوع ســاخت سیاســی و اجتماعــی حکومــت را در ایــن 
بیــن انــکار کــرد. امــا آیــا ایــن تمــام ماجراســت؟ آیــا اساســا 
ــد  ــه می خواه ــت ک ــی اس ــا سیاس ــی صرف ــم جنبش فمینیس
موانعــی را شناســایی و برطــرف کنــد کــه نمی گذارنــد زنــان 
در همــه  ابعــاد زندگــی )اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، علمــی 
ــده، فمینیســم بیــش از  ــد؟ از نظــر نگارن و...( مشــارکت کنن
یــک جنبــش سیاســی اســت و جنبش هــای فمینیســتی ایرانی 
نیــز مســتثنی نیســتند. در ادامــه نیــاز اســت تــا نگاهــی بــه 

ــم. ــتی بیندازی ــای فمینیس ــمه جنبش ه سرچش
ــه های  ــور اندیش ــل ظه ــتم، فص ــرن بیس ــت ق ــه  نخس نیم
»هســت«های  از  می خواســتند  کــه  بــود  ناپختــه ای 
زیست شــناختی، بــه »باید«هــا برســند. داروینیســم اجتماعــی 
ــای جامعــه  ــه قصــد اصــاح و بق ــژاد انســانی، ب و اصــاح ن
ــد،  ــن باش ــدار داروی ــه وام ــن ک ــش از ای ــه بی ــانی ک انس
دیگــر  و  گالتــون«  »فرانســیس  اندیشــه های  محصــول 
سیاســیون اصــاح نژادگــرا بــود؛ فجایــع انســانی ابتــدای قرن 
بیســتم را رقــم زد. قانــون عقیــم ســازی اجباری جنایــت کاران 
و عقب مانده هــای ذهنــی در3٠ ایالــت آمریــکا در بیــن 

کــه خــود از مصادیــق خشــونت محســوب می شــود. 
ــواع خشــونت های  ممانعــت از رشــد و خودشــکوفایی، از ان
اجتماعــی اســت کــه بســیاری از مــردان بــه پشــتوانه قانون 
ــد و  ــام می دهن ــان انج ــه همسرش ــاالر علی ــرف مردس و ع
ــاختار،  ــون و س ــن قان ــد. همی ــع می کنن ــتغال من او را از اش
ــم  ــا ه ــرد را در محــل کار ب ــان دســتمزد زن و م ــم زم ه
ــتمزد  ــر، دس ــرای کار براب ــان ب ــت و زن ــرده اس ــر ک نابراب
کمتــر می گیرنــد )اخیــرا ویدئویــی منتشــر شــد کــه نشــان 
ــن  ــرای گرفت ــان ب ــن زن ــال در آرژانتی ــور مث ــه ط داد ب
دســتمزد برابــر، بایــد 11 ســال زودتــر از مــردان بــه ســر 
کار برونــد(. نابرابــری دســتمزد، بــا همیــن پشــتوانه تقویــت 
ــن  ــتند. در همی ــه هس ــان آور خان ــردان ن ــه م ــود ک می ش
ســاختار تبعیــض آمیــز اســت کــه شــرایط کار هــم، بــرای 
ــته  ــت. گذش ــان نیس ــط کار یکس ــردان در محی ــان و م زن
ــه  ــان، ب ــرای زن ــاء ب ــرفت و ارتق ــکان پیش ــه ام ــن ک از ای
ــل  ــان در مح ــت. زن ــم اس ــردان فراه ــر از م ــب کمت مرات
کار بــا آزار و اذیــت جنســی بســیاری روبــرو هســتند کــه 
هیــچ حالــت مشــابهی بــرای مــردان نــدارد. جالب تــر ایــن 
جاســت کــه گروهــی از خــود مــردان، آزار و اذیــت دیگــر 
همجنس هــای خــود علیــه زنــان را، شــانس و امتیــاز زنــان 
ــا  ــس ب ــد! »رئی ــره ان ــان از آن بی به ــه خودش ــد ک می دانن
مرخصــی خانــم فانــی موافقــت کــرد! اگــه خاطــر مــن را 
ــا مرخصیــم موافقــت می کــرد!«. هــم می خواســت شــاید ب

عــاوه بــر مــوارد ذکر شــده، شــرایط بیــرون از محیــط کار، 
بــرای زنــان، آســیب زا تــر از مــردان اســت. زنــان کمتــری 
ــاعت  ــا س ــه ت ــد ک ــول کنن ــغلی را قب ــوند ش حاضــر می ش
ــون  ــرا؟ چ ــد، چ ــر کار بمانن ــند س ــور باش ــب مجب 11 ش
ــه شــکلی  ــی ک ــی و مزاحمــت در فضــای عموم آزار خیابان

ــه  ــنفکران ده ــته های روش ــن دست نوش ــا از بط ــن ادعاه ای
شــصتی برمــی خاســت کــه »زن و مــرد بــه دنیــا نمی آینــد، 
زن و مــرد بــار می آینــد«. همــه بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه 
اگــر بــه پوشــک کــودک مراجعــه نکنیــم و کلیشــه های رنگــی 
ــن  ــازه تعیی ــم اج ــم، می توانی ــار بگذاری ــی را کن ــی و آب صورت
ــن  ــزی کــه در ای ــم. چی ــه خــود کــودک بدهی جنســیت را ب
میــان حائــز اهمیــت اســت، ایــن امــر اســت کــه ایــن یافته هــا، 
اگرچــه در حــال دســتکاری گزاره هــای علمــی هســتند امــا بــا 
ایــن حــال نــه در آزمایشــگاه کــه در نتیجــه بغــض ظلــم بــه 
ــی  ــود مدع ــده اند. نمی ش ــل ش ــخ حاص ــول تاری ــان در ط زن
شــد کــه فیزیــک و فکــر انســان از اســاس دو چیزنــد یــا ایــن 

کــه او از گذشــته خــود جداســت.
ــگاه  ــک از ن ــچ ی ــد، هی ــر ش ــه ذک ــن مقال ــه در ای ــی ک نکات
ــه  ــدود ب ــا را مح ــد و تفاوت ه ــاع نمی کن ــه دف محیط گرایان
دســتگاه جنســی نمی بینــد، بلکــه قائل بــه یک ذات سرســخت 
زیســت  شــناختی اســت کــه به شــکل خمیرگونــه در دســتان 
تربیــت نیســت. بــا ایــن حــال جــای تردیــد نیســت کــه در 
جامعــه بــا مــردان و زنــان بایــد بــدون تبعیــض برخورد شــود 
امــا از رهگــذر واقــع بینــی و توجــه بــه ذات متفــاوت ایــن دو. 
بایــد در نظــر گرفــت کــه کســی کــه خواســتار برابری اســت، 
ــای  ــد. ادع ــم باش ــای آن ه ــرش پیامده ــئول پذی ــد مس بای
ــدون در  ــن حــق طــاق ب ــرای گرفت ــط جنــگ ب ــری فق براب
نظــر گرفتــن مهریه هــای گــزاف نیســت. بغــض از ایــن کــه 
چــرا مــردان بــه بینــی ســرباال و گونه هــای برجســته و لــب 
قرمــز توجــه می کننــد ولــی روح لطیــف یــک زن را نادیــده 
ــدن و  ــا دوی ــن چیزه ــال ای ــه دنب ــدام ب ــاز م ــد و ب می گیرن
تــاش بــرای اغــوای مــردان از ایــن طریــق، اســتراتژی یــک 

ــام و دوهــوا و دور از انصــاف اســت. ب
تصویــر بســیاری از زنــان مدافــع حقــوق زنــان نیــز گویــای 
ایــن یــک بــام و دوهوایــی اســت کــه ممکــن اســت انــرژی 
ــر  ــی تغیی ــکات فرع ــه ن ــوق اساســی ب ــر حق ــز ب را از تمرک
ــن  ــاال نشــان از ای ــای ب ــار مهریه ه ــه، آم ــرای نمون ــد. ب ده
هدررفــت انــرژی دارد. اگــر نظــر بــر ایــن اســت کــه زنــان 
ماننــد مــردان می تواننــد کار کننــد و شــکوفا شــوند، پــس 
توقــع چنیــن مهریه هایــی بــرای تضمیــن اقتصــادی در 
ــا  ــود ب ــور می ش ــی دارد؟ چط ــه معن ــی چ ــورت جدای ص
ــن  ــع گرفت ــا ۴۵٠ ســکه طــا، توق ــه 26٠ ت ــن مهری میانگی
ــه  ــروع ب ــل از ش ــوان قب ــر بت ــت؟ اگ ــاق داش ــق ط ح
اعتــراض، بــا نیــم نگاهــی فلســفی زمینه هــای امــکان آن را 
در نظــر گرفــت، شــاید بتــوان در آینــده بــه گشــایش های 

ــت. ــه دســت یاف ــان در جامع ــرای زن بیشــتری ب

بیــن بــه دســت گرفتــه ایــد تــا ایراداتشــان را بــه چشــم 
جامعــه فــرو کنیــد، وقتــی خشــونت و مزاحمت هــای 
خیابانــی علیــه زنــان را مســأله مهمــی نمی دانیــد و 
هــم  شــما  یعنــی  نمی کنیــد،  کاری  آن  محــو  بــرای 
ــد  ــه ای ــه دار« را پذیرفت ــان آور/ زن خان کلیشــه »مــرد ن
ــد.  ــی نداری ــکل خاص ــددش مش ــای متع ــا مصداق ه و ب
ــه  ــه علی ــاختار یافت ــای س ــن تبعیض ه ــه ای ــار هم در کن
ــن کلیشــه، عارضــه ای هــم  ــد کــه همی ــد بدانی ــان، بای زن
ــرای خــود شــما دارد: وقتــی قــرار نیســت کــه زن، کار  ب
ــود  ــز خ ــی ج ــه کس ــد، چ ــته باش ــن داش ــتمزدی ام دس
ــن  ــد؟ ای ــی می مان ــردن باق ــرای کار ک ــردان ب ــما م ش
ــروت  ــدرت و ث ــظ ق ــرای حف ــما ب ــه ش ــت ک ــی اس چاه
بــه یــاری یکدیگــر بــرای زنــان حفــر می کنیــد، ولــی بــه 
ناچــار خودتــان هــم گاهــی تــه ایــن چــاه می مانیــد. چــرا 
می نویســم »گاهــی«، بــرای ایــن کــه بــا همــه احوالــی کــه 
ــد، امــا  ــا ایــن حــد مــورد تبعیــض قــرار می گیرن ــان ت زن
تمــام زنــان عمومــا »مهریــه و نفقــه« را از مــردان مطالبــه 
ــری دســتمزد، وجــود ســقف  ــا وجــود نابراب نمی کننــد و ب
ــاز هــم  ــی در محــل کار، ب شیشــه ای و ناامنی هــای احتمال
بســیاری از زنــان شــاغل هســتند. بــا وجــود ایــن کــه زنان 
از ایــن وضعیــت تحــت فشــار قــرار می گیرنــد، امــا 
ــت  ــزد و من ــی را بی م ــم کار خانگ ــش اعظ ــم بخ ــاز ه ب
ــدن  ــه دی ــاف و دو طرف ــی از انص ــد. وقت ــام می دهن انج
ــته  ــاد داش ــه ی ــم، ب ــای جنســیتی حــرف می زنی تبعیض ه
ــه  ــری، همیش ــرازوی نابراب ــن ت ــای ای ــه کفه ه ــیم ک باش
ــان ســنگینی  ــه ضــرر زن ــدون شــک، بســیار بیشــتر ب و ب
ــری  ــن نابراب ــی اگــر گاهــی هــم دود ای کــرده اســت، حت

ــرود. ــه چشــم مــردان ب ب
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بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه نمی تــوان بــرای شــروع جنبــش 
زنــان، تاریخــی در نظــر گرفــت. شــاید حتــی بتــوان تاریــخ آن 
را بــا تاریــخ تمــدن یکــی دانســت. در طــول تاریــخ، زنــان بــا 
ــد. در  ــارزه می کرده ان ــان مب ــرای حقوق ش ــارت ب اراده و جس
اثنــای قــرن هفدهــم در اروپــا، بــرای اولیــن بــار فعالیت هــای 
ــرای  ــت. ب ــکل گرف ــان ش ــده زن ــه سازمان دهی ش خودانگیخت
ــان  ــه زن ــرد ک ــام ب ــا ن ــه کلیس ــام  علی ــوان از قی ــال می ت مث
ســهم برجســته ای در آن داشــتند. قــرن هجدهــم آغــاز مطرح  
شــدن اشــکال مدرنــی از مطالبــات در مــورد حقــوق زنــان بود. 
ــدن زندگــی می کــرد،  ــی کــه تنهــا در لن ــاری آســتِل« زن »م
ــد از  ــل بای ــرد، حداق ــان مج ــه زن ــرد ک ــرح ک جســورانه مط
حــق تحصیــل برخــوردار باشــند .»اولیمپــه ِد گئوگــز« یکــی از 
مبــارزان انقــاب فرانســه در کتابــش در مــورد حقــوق زنــان 
بــا صراحــت می نویســد: »زن بایــد حــِق قاضــی شــدن داشــته 
باشــد، همچنیــن بایــد به او حــق ســخنرانی داده شــود«. او بدون 
ایــن  کــه بــه اهــداف سیاســی اش برســد، قربانــی گیوتین شــد.

مــی تــوان گفــت جنبــش حقــوق زنــان در ایــران نیــز ســبقه 
ــرات  ــه تغیی ــا در بحبوح ــن کنش ه ــی دارد. ای ــبتا طوالن نس
ــا، در  ــی اول در سرتاســر دنی ــی بعــد از جنــگ جهان بین الملل
ــا  ــاط دنی ــان در بســیاری از نق ــر شــد. زن ــران نیــز جدی ت ای
ــی  ــل و مشــارکت اجتماع ــد حــق رأی، تحصی توانســته بودن
بــه دســت آورنــد و زنــان ایرانــی نیــز در تــاش بــرای ایــن 
ــن  ــن جنبــش در جهــان ای ــاوت عمــده ای ــد. تف ــوق بودن حق
ــه واســطه  ــه ب ــد ک ــود کســانی بودن ــان، خ ــه آن زن ــود ک ب
عــدم حضــور همســران خــود، مجبــور بــه کار در کارخانه هــا 
شــده بودنــد و پــس از جنــگ، از آن جــا کــه دیگر خانه نشــین 
نبودنــد، درخواســت حقوق یکســان اجتماعــی داشــتند. اگرچه 
ــا ایــن حــال ایــن  ــه زیســتی ایرانیــان یکســان نبــود، ب تجرب
ــد. از  ــری می کردن ــه پیگی ــته و گریخت ــری را جس مطالبه گ
نمونه هــای ایــن مطالبه گری هــا، وجــود کســانی چــون 
قمرالملــوک وزیــری اســت کــه بــه عنــوان اولیــن زن خواننده 
پــا بــه میــدان گذاشــت. اگرچــه بــه ســختی می تــوان گفــت 

ــد. ــه باش ــر رفت ــد فرات ــن ح ــا از ای ــن مطالبه گری ه ــه ای ک
اکنــون امــا جریان هــای حقــوق زنــان در ایــران، سال هاســت 
ــد از  ــد. بع ــی دارن ــراز کم ــدرت اب ــده و ق ــف ش ــه نحی ک
انتخابــات ســال ۸۸، جنبش هــای نوپایــی کــه در بیــن 
ســال های 76 تــا ۸۴ شــکل گرفتــه بــود نیــز از پــا درآمدنــد. 
مــدت زمــان نســبتا زیــادی طــول کشــید تــا دوبــاره فعالیــن 

»مگــر بــه مــا مــردان ظلــم نمی شــود؟« »تأمیــن اقتصــادی 
خانــواده بــا ماســت، مجبــور بــه پرداخــت مهریــه و نفقــه 
هســتیم« »این هــا ظلم هــای جنســیتی علیــه مــردان 
ــان و خشــونت  ــه زن نیســت؟«. هنگامــی کــه از تبعیــض ب
علیــه زنــان ســخن بــه میــان می آیــد، بارهــا و بارهــا ایــن 
ــری  ــه تعبی ــد ب ــر چن ــده ام. ه ــنیده و دی ــات را ش جم
ــه در  ــر شــکل از تبعیــض و اجحــاف ک ــت ه ــوان گف می ت
ــیتی  ــد، جنس ــیت رخ ده ــرف جنس ــه ص ــخصی ب ــق ش ح
ــه  ــردان« ب ــه م ــونت علی ــا »خش ــود؛ ام ــوب می ش محس
ــول  ــان« در ط ــه زن ــونت علی ــه »خش ــی ک ــان معنای هم
تاریــخ بــه شــکل سیســتماتیک رخ داده و حــاال بــه شــکلی 
جنســیتی مفهــوم ســازی شــده اســت، یــک مفهــوم نظــری 
و تئوریــک نیســت. خشــونت بــه مردان در کلیشــه جنســی 
ــت  ــده اس ــث ش ــه باع ــان ک ــتن ش ــه دانس ــان آور خان ن
مــردان بــه پرداخــت مهریــه و نفقــه موظــف شــوند، از دل 
ــل  ــر، عاق ــرد را توانمندت ــه م ــد ک ــرون می آی ــی بی ذهنیت
ــه  ــور در جامع ــر در حض ــر، الیق ت ــن ت ــت بی ــر، مصلح ت
و مســتحق تر بــه داشــتن ثــروت، منزلــت و جایــگاه 
ناشایســت تر  و  را ضعیف تــر  و زن  اجتماعــی می دانــد 
ــام  ــرای انج ــب تر ب ــغلی و مناس ــئولیت های ش ــرای مس ب
ــون،  کار خانگــی و پــرورش کــودک می پنــدارد. همیــن قان
نظــام و ســاختاری کــه تأمیــن اقتصــادی امــور یــک 
ــن  ــا ای ــان ب ــم زم ــذارد، ه ــردان وا می گ ــه م ــواده را ب خان
واگــذاری، حــق محــروم کــردن شــریک زندگــی از اشــتغال 
ــزی  ــرده اســت. چی ــواده ک ــرد خان ــم م ــتی تقدی را دو دس

ســال های 19٠7 تــا 193٠ و محــدود کــردن ورود مهاجــران 
از اروپــای شــرقی و جنوبــی کــه بــه  نظرشــان از لحاظ هوشــی 
پســت بودنــد، از جملــه  ایــن فجایــع بــود، امــا تمــام آن  بــه 
همیــن مســائل ختــم نشــد. ایــن نژادگرایــی همــان  طــور کــه 
انتظــار می رفــت بــه جنــس گرایــی نیــز بســط یافــت. داروین 
بــه  خاطــر مطــرح کــردن تئــوری انتخــاب جنســی و طــرح 
ــاس  ــر اس ــر ب ــس ن ــای جن ــکل گیری ویژگی ه ــأله ش مس
عائــق جنــس مــاده، در دوران خود توســط جامعه مردســاالر 
مــورد تمســخر قــرار گرفــت، امــا بازتــاب تفکراتــش در ذهن 
دانشــمندانی کــه خــود را پیــرو او می دانســتند چیــزی شــبیه 
ــا  ــوان ب ــز« اســت: »می ت ــه »جــرج جــان رمان ــه ایــن خطاب ب
اطمینــان پیش بینــی کــرد کــه حتــی تحــت مطلــوب تریــن 
شــرایط فرهنگــی و حتــی بــا فــرض ایــن کــه ذهــن مــردان 
راکــد بمانــد، بایــد قرن هــا ســپری شــود تــا وراثــت، آن پنــج 

ــازد.« ــا را بس ــز ماده ه ــده مغ ــس گمش اون
نیمــه دوم قــرن بیســتم، دنیــا کــم کــم نفــرت خــود را بــه این 
ادعاهــا نشــان داد. بیانیــه 19۵1 یونســکو اعــام کــرد هیــچ 
توجیــه زیســت شــناختی در ممنوعیــت ازدواج های بیــن نژادی 
وجــود نــدارد و اســتعداد ذاتــی هیــچ نــژادی برتــر از دیگــری 
نیســت. کــم کــم عباراتــی ماننــد »ذات زیســت شــناختی« بــه 
محــاق رفــت و هــر کــس آن هــا را اســتفاده می کــرد، متهــم 
بــه طرفــداری از جنــس گرایــی و فاشیســم می شــد. جنســیت 
هــم بــه عنــوان فرآینــدی از اجتماعــی شــدن نمایانــده شــد. 

ــان  ــان هم چن ــرای زن ــت، ب ــان اس ــه زن ــونت علی از خش
پــر رنــگ و یکــی از موانــع مهــم اســت. گذشــته از تمــام 
مــوارد مذکــور، همیــن قانــون، ســاختار و عــرف مردســاالر 
کــه کلیشــه مــرد نــان آور را تقویــت می کنــد، در کنــارش 
کلیشــه زن خانــه دار را هــم پررنــگ می کنــد. کار خانگــی 
را می شناســید؟ کاری کــه وقــت، انــرژی و ســامتی زنــان 
ــرون از  ــتمزد بی ــا دس ــراه ب ــغل هم ــتر از ش ــی بیش را گاه
ــد؟  ــه می ده ــا چ ــه آن ه ــل ب ــرد و در مقاب ــه می گی خان
ــه  ــرون از خان ــه جــز منــت مــردی کــه چــون بی ــچ، ب هی
کار همــراه بــا دســتمزد دارد و اقتصــاد خانــواده در انحصــار 
اوســت. مــردان بــه کــدام یــک از ایــن مــوارد کــه همگــی 
از دل کلیشــه مــرد نــان آور/ زن خانــه دار بیــرون آمــده 
ــع خشــونت  ــه روز من ــا ب ــد؟ تنه ــراض می کنن اســت، اعت
علیــه زنــان کــه می رســیم، صــدای اعتــراض خــود را بلنــد 
می کننــد کــه چــرا مــا بایــد نفقــه و مهریــه بدهیــم؟ آیــا 
ایــن خشــونت علیــه مــردان نیســت؟ خیــر! ایــن خشــونت 
علیــه مــردان نیســت. ایــن فقــط یکــی از عــوارض ناگزیــر 
خشــونت ســاختاری علیــه زنــان اســت. وقتــی زنــان را الیق 
ــرای  ــتغال را ب ــق اش ــی ح ــد، وقت ــر نمی دانی ــتمزد براب دس
ــن  ــه ای ــد و ب ــن کنی ــه شــما تعیی ــرار اســت« ک ــان، »ق زن
ــا  ــراه ب ــی هم ــد، وقت ــچ اعتراضــی نمی کنی ــم هی ــرار« ه »ق
همســر شــاغلتان، در خانــه کار خانگــی را انجــام نمی دهیــد 
ــد،  ــه زن می دانی ــان وظیف ــدان را هم چن ــرورش فرزن و پ
وقتــی بــه فضــای ناامنــی کــه در محــل کار بــرای همــکاران 
زن پیــش می آیــد و اعتراضــی نمی کنیــد، وقتــی بــه 
عنــوان کارفرمــا، زنــان را الیــق ارتقــاء شــغلی نمی دانیــد و 
ــا بدبینــی  برایشــان »ســقف شیشــه« ای ایجــاد می کنیــد، ب
ــه ذره  ــد و همیش ــگاه می کنی ــر ن ــاون و مدی ــان مع ــه زن ب



اشتغال زایی زنان روستایی از طریق آموزش اینترنت به آنان، سال آینده محقق می شود

ــاوری اطاعــات در  ــش نقــش ارتباطــات و فن ــر ارتباطــات در همای ــرد، مشــاور وزی ــل از مهــر، ســودابه رادف ــه نق ــه گــزارش کلیــک ب ب
توان افزایــی زنــان گفــت: پــس از تدویــن ســند راهبــردی زنــان و خانــواده کــه بــا نــگاه بــه برنامــه پنجــم و ششــم توســعه و بــا توجــه بــه 
اســناد بــاال دســتی تصویــب شــد، یکــی از شــاخص های مــد نظــر، توســعه پایــدار و متــوازن در ایــن زمینــه بــود. وی عنــوان کــرد: توســعه 
متــوازن مــا را بــر آن داشــت کــه زنــان شــهری و روســتایی، هــم زمــان بتواننــد از آموزش هــای الزم بــرای اســتفاده از اینترنــت در جهــت 
اشــتغال زایی بهرمنــد شــوند. رادفــرد بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی اســتفاده از اینترنــت بــرای اشــتغال زایی زنــان روســتایی در ۵٠ 
نقطــه کشــور در ســال 96 بــا همــکاری ادارات کل ICT اســتانی تصریــح کــرد: بــرای ســال 97 در نظــر داریــم ایــن آموزش هــا را در 27٠ نقطــه 
کشــور و در دورتریــن نقــاط روســتایی کلیــد بزنیــم کــه بــه صــورت پایلــوت طــرح را در روســتای ابرکــوه اســتان یــزد اجــرا کــرده ایــم. مشــاور 
وزیــر ارتباطــات در امــور زنــان و خانــواده ادامــه داد: در دولــت یازدهــم انتصــاب زنــان در مدیریت هــای میانــی 2۵٠ درصد رشــد داشــته اســت 

و در دولــت دوازدهــم در وزارت ارتباطــات ســه زن بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره و معــاون ســازمان های تابعــه منصــوب شــده انــد. 
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ــاانقابی، از  ــران پس ــان در ای ــت زن ــه: وضعی ــش مصاحب پی
ــیاری در  ــران بس ــب نظ ــه صاح ــت ک ــائلی اس ــه مس جمل
ــأله  ــن مس ــی ای ــرای بررس ــد. ب ــم زده ان ــوص آن قل خص
ــرات  ــا نظ ــه صرف ــک مصاحب ــه در ی ــای آن ک ــه ج ــا، ب ام
ــا  ــک پرســش را ب ــا ی ــا شــویم، تنه یکــی از اســاتید را جوی
متخصصــان و کارشناســان مختلفــی طــرح کردیــم تــا بتوانیم 
نظــرات مختلفــی را در ایــن موضــوع بازتــاب دهیــم. ســوأل 
مطــرح شــده بدیــن شــرح اســت: »بــا گذشــت چهــار دهــه 
ــه لوایــح، تصویــب  ــه ارائ ــا توجــه ب از پیــروزی انقــاب و ب
قوانیــن و سیاســت های اتخــاذ شــده در موضــوع زنــان، آیــا 
جمهــوری اســامی موفــق بــه ایجــاد بســتری جهــت بازیابی 
ــانی و  ــت انس ــردی و کرام ــوق ف ــای حق ــت زن، احی هوی
حضــور موثــر او در صحنــه اجتماعــی برای رشــد اســتعدادها 
و قابلیت هــای وی شــده اســت؟ کارنامــه جمهــوری اســامی 
ــان  ــد؟«. از می ــی می کنی ــه ارزیاب ــان را چگون ــأله زن در مس
اســاتیدی کــه ســوأل ذکــر شــده بــرای آنــان ارســال شــد، 
دکتــر شــها اعــزازی، نویســنده، مترجــم، عضو هیئــت علمی 
گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی تهــران و 
ــن  ــان انجم ــات زن ــی مطالع ــی - تخصص ــروه علم ــر گ مدی
ــران، دکتــر نیــره توکلــی، اســتاد دانشــگاه  جامعه شناســی ای
ــن  ــیت انجم ــان و جنس ــی زن ــه شناس ــروه جامع ــو گ و عض
ــده شــوراي  ــی، نماین ــری خزعل ــران، کب ــه شناســی ای جامع
عالــي انقــاب فرهنگــي در شــوراي فرهنگــي اجتماعــي زنــان 
و دکتــر ناهیــد مشــائی، اســتادیار گــروه آموزشــی معــارف 
ــع  ــخگوی وقای ــهد، پاس ــی مش ــگاه فردوس ــامي دانش اس
ــن  ــد، پاســخ ای ــه می خوانی ــه در ادام ــد. آن چ ــه بودن اتفاقی

اســاتید بــه پرســش ذکــر شــده اســت.

ــه ای  ــر رابط ــا یکدیگ ــان ب ــامی و زن ــوری اس ــه جمه رابط
ــه  ــود ک ــی ب ــد انقاب ــام برآم ــن نظ پارادوکســیکال اســت. ای
ــدازی ســلطنت  ــت اجتماعــی و بران ــی عدال ــا شــعارهای کل ب
و حکومــت اســتبدادی و اســتقال کشــور و مبــارزه بــا فســاد 
ــگاه  ــی، پای ــاظ طبقات ــت. از لح ــکل گرف ــی ش اداری و اجتماع
ــژه رشــد  ــه وی انقــاب را می شــد طبقــه متوســط دانســت، ب
کمــی و کیفــی طبقــه متوســط مــدرن، حــال آن کــه ســرانجام 
ــت.  ــوق یاف ــه متوســط ســنتی تف ــا و شــعارهای طبق دیدگاه ه
انقــاب خیــل عظیمــی از مــردم، از جملــه زنــان را بــا 
دیدگاه هــا و مطالبــات گوناگــون بــه میــدان کشــاند، ضمــن این 
کــه در آســتانه انقــاب بــا زنانــی مواجــه بودیــم کــه مراحلــی 
از مدرنیتــه را پشــت ســر گذاشــته بودنــد. پارادوکــس از جایی 
شــروع شــد کــه تغییــرات فــردای انقــاب در ایــران اختــاف 
نمایانــی بــا مراحــل پیشــرفت و دســتاوردهای مدنــی زنــان تــا 
آن زمــان داشــت و نیــز آب ســردی بــر امیدهــا و انتظــارات 
ــرای تحقــق  ــان طبقــه متوســط ریخــت کــه ب و مطالبــات زن
ــت جنســیتی و دموکراســی در انقــاب شــرکت جســته  عدال
بودنــد. بــا ایــن حــال، همیــن فــرق نمایــان باعــث برانگیختــه 
ــرای حفــظ  ــان ب شــدن و ایجــاد آگاهــی هــر چــه بیشــتر زن
دســتاوردهای موجــود و مقاومــت در برابــر تغییــرات نامطلوب 
در نظام هــای حقوقــی، قانونــی و اجتماعــی شــد. تــا ایــن مرحله 
ــان و جمهــوری اســامی محــرک جنبش هــا  تبایــن میــان زن
و حــرکات زنــان و بسترســاز آن هــا شــد. پارادوکــس مرحلــه 
بعــد آن بــود کــه ایجــاد محدودیت هــای اجتماعــی و شــغلی 
ــی  ــی و قانون ــی اجتماع ــازی های جنس ــا و جداس و تفکیک ه
ــا  ــا آن ه ــه ب ــران و مقابل ــه متوســط پیشــرو ای در بســتر طبق
بــرای زنــان فرصت هایــی را ایجــاد کــرد کــه از آن بــه ســود 
توانمنــد کــردن خــود اســتفاده کننــد. بــه ســخن دیگــر آن چه 
بــه نظــر محدودیــت می رســید، تبدیــل بــه فرصــت و نتایــج 
دور از انتظــار بــرای طراحــان محدودیت هــا شــد، زیــرا کــه در 
مســیر عکــس خــود عمــل کــرد. علــت آن بــود کــه بســتر 
اعمــال چنیــن محدودیت هایــی فراهــم نبــود. در زیــر نمونه هــا 
و مثال هایــی را از تبدیــل محدودیت هــا بــه فرصت هــا را 

ــم: ــر می کن ذک
ــر  ــه پیش ت ــی ک ــی حوزه  های ــی در برخ ــازی جنس 1. جداس
ملــک مطلــق مــردان بــود، بــه زنــان فرصــت داد کــه در آن 
ــاً،  ــد. مث ــه مهارت هــای خــود را افزایــش و نشــان دهن زمین

در اجتمــاع، همــه بــا ابعــاد فکــری متفــاوت، اذعــان دارنــد 
کــه فضــای بهتــری فراهــم شــده و حقیقتــا در بحث اشــتغال 
و تحصیــل رشــد داشــته اســت کــه آمــار نیــز ایــن رشــد را 
ــل کــرده و شــاغل در  ــان تحصی ــزان زن ــد. می ــد می کن تأیی
ایــن چهــار دهــه انقــاب نســبت بــه قبــل بســیار افزایــش 
ــذا در بحــث اجتماعــی قطعــا رشــد محقــق  یافتــه اســت. ل
شــده اســت امــا نقصــی در بحــث حقــوق فــردی و خانوادگی 
ــوق  ــان حق ــته اند می ــان نتوانس ــه زن ــود ک ــاهده می ش مش
فــردی و خانوادگــی و حقــوق اجتماعــی خــود تــوازن برقــرار 
ــت  ــرده، نتوانسته اس ــل ک ــاغل تحصی ــی زن ش ــد. یعن نماین
ــرداری و  ــواده، همس ــور خان ــه ام ــان ب ــم زم ــور ه ــه ط ب
ــیدگی  ــود رس ــدی خ ــش فرزن ــن نق ــدداری و همچنی فرزن
کننــد و متأســفانه همیــن امــر موجــب افزایــش آمــار طــاق 
ــه  ــرای هم ــت ب ــوان گف ــت. نمی ت ــده اس ــان ش ــن زن در بی
ایــن اتفــاق می افتــد امــا بــرای درصــد قابــل توجهــی ایــن 

ــد. ــوازن رخ می ده ــدم ت ع
ــد  ــت رش ــر در جه ــت در ظاه ــد گف ــن بای ــورد قوانی درم
حقــوق زنــان بــوده اســت و هماهنگــی بــا قوانیــن و مقــررات 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــت. ام ــوده اس ــی ب ــن الملل بی
ــودن نقــش  ــل ب ــای فکــری و قائ ــاوت بنیاده ــت تف ــه عل ب
ــور  ــی در کش ــن خاص ــه قوانی ــاز ب ــرای زن، نی ــت ب کرام
ــت  ــت حمای ــن در جه ــب قوانی ــال تصوی ــرای مث ــم. ب داری
ــی اش  ــور خانوادگ ــه او را از ام ــن ک ــرای ای ــوق زن ب از حق
ــی  ــای مختلف ــا درصده ــد ب ــان بتوانن ــا زن ــد. مث ــدا نکن ج
ــی  ــد کل ــد، از قواع ــتغال می گذارن ــرای اش ــه ب ــی ک از زمان
ــوند. در  ــد ش ــره من ــوق و... به ــه، حق ــه بیم ــتغال از جمل اش
حــال حاضــر از ایــن حیــث میــان حقــوق زن و مرد، تســاوی 
برقــرار اســت. بــه عبــارت دیگــر زنــان بتواننــد متناســب بــا 
ــد  ــره من ــه و... به ــد، از بیم ــه دارن ــاعات کاری ک ــان س هم
شــوند حــال آن کــه در قانــون فعلــی، اشــتغال نیمــه وقــت و 
پــاره وقــت بــرای فــرد، حقــوق کارمنــدی را بــه طــور کامــل 
شــامل نمی شــود. هــر چنــد کــه ایــن تســاوی در قوانیــن، بــا 
قوانیــن بیــن المللــی مطابــق اســت امــا بــا قوانیــن دینــی مــا 
و بُعــد خانوادگــی مطابــق نیســتند. این هــا از نواقــص قوانیــن 
ماســت. هــر چنــد کــه بــه لحــاظ حضــور زنــان در جامعــه 
شــاهد اتفاقــات خوبــی بــوده ایــم، ولــی در ایــن حــوزه موفــق 
ــه در  ــوق ک ــدی حق ــیم بن ــاس تقس ــذا براس ــم. ل ــوده ای نب
ــوق اجتماعــی و اشــتغال،  ــه حق ــدا مطــرح شــد، در زمین ابت
ــازگاری  ــورد س ــی درم ــته ایم ول ــی داش ــل توجه ــد قاب رش
ــان،  ــی زن ــردی و اجتماع ــوق ف ــوص حق ــن در خص قوانی
ــاب  ــش از انق ــه پی ــه ک ــود دارد. البت ــص وج ــان نق هم چن
هــم ایــن ســازگاری وجــود نداشــته اســت. امــا در شــرایط 
حاضــر کــه اشــتغال و تحصیــل زنــان در آمــار طــاق نقــش 
ــن ســازگاری را  ــن ای ــب قوانی ــق تصوی ــد از طری ــد، بای دارن
برقــرار نمــود. اشــکال بــر زنــان وارد نیســت بلکــه مربــوط 
ــه قوانیــن اســت کــه تصویــب قوانیــن مناســب می توانــد  ب
در جهــت کاهــش ایــن آســیب های اجتماعــی گام بــردارد.

ــواره در  ــام )ره(، هم ــاب، حضــرت ام ــد از انق ــال های بع در س
حــوزه زنــان، پیشــگام بودنــد. ایشــان، حضور زنــان در مقــدرات 
ــا  ــال 6۵ ب ــتا، در س ــن راس ــد و در ای ــتار بودن اساســی را خواس
ــگاه سیاســت گــذاری، مشــورتی و برنامــه  ایجــاد برتریــن جای
ریــزی بــرای ســه قــوه، یعنــی شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنان 
ــا  ــن شــورا ب ــد. ای ــن امــر را میســر کردن ــق ای ــواده، تحق و خان
سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی در همــه عرصه هــای علمــی، 
پژوهشــی، اشــتغال، ورزش، خانــواده، حجــاب و عفــاف و اوقــات 
فراغــت، بــه ایجــاد فضــای مســاعد برای رشــد شــخصیت زنان 
در ایــران اقــدام کــرد و باعــث رشــد چشــمگیر زنــان در همــه 
عرصه هــای فــوق بــه اذعــان آمــار شــد. از تأثیــرات و نتایــج این 
رونــد، حتــی می تــوان بــه حرکــت بیــداری اســامی و حرکــت 
زنــان در یمــن، بحریــن، عــراق، ترکیــه و افغانســتان اشــاره کرد. 
الگــوی مقاومــت منطقــه حاکــی از عفــاف، وقــار، علــم و تقــوای 
زنــان انقــاب اســامی ماســت. از طــرف دیگــر از نتایــج دقــت، 
تحقیــق، مقاومــت و رصــد شــورای مذکــور، می تــوان بــه عــدم 
الحــاق بــه کنوانســیون و ارائــه مصوبــه برتــر نظــام به نــام قانون 
حقــوق و مســئولیت های زنــان اســت کــه باعــث الگوبــرداری 
برخــی کشــورها در شــرق و غــرب از آن شــد. در حالــی کــه این 
مطلــب یعنــی الحــاق بــه ایــن کنوانســیون از ســال 7٠ پیگیــری 
می شــد و رئیس جمهــور وقــت، دنبــال وعــده وام بانــک جهانــی 
مصــر بــر ایــن الحــاق بــود! امــا بــا مقاومــت و بصیرت شــورای 
زنــان و همــکاری برخــی از وزرای محتــرم آقــای دکتــر حبیبــی، 
معــاون اول ریاســت جمهــوری، جلــوی خطــر گرفتــه شــد و اال 
اگــر متعهــد شــده و تســلیم شــده بودیم ماننــد برخــی تعهدات 
دیگــر مثــاً در زمینــه انــرژی هســته ای کــه ظاهــراً مجبوریــم 
هــر روز از آن کوتــاه بیاییــم، می بایســت در امــور زنــان نیــز هــر 

روز عقــب نشــینی یــا بردگــی می کردیــم.
ــا  ــاد خانواده ه ــب اعتم ــل و جل ــاء تحصی ــرای ارتق ــا ب ــر م اگ
کاری کردیــم کــه رشــد تحصیلــی و تخصصــی آنــان بنابــر نقل 
قــول خــود غربی هــا جهشــی بی ســابقه داشــته اســت، ایــن بــه 
سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و ایجــاد فضایــی امــن بــرای 
ــه  ــاز می گــردد. اعتمــاد خانواده هــا ب ــان ب رشــد شــخصیت زن
ــاف و  ــای عف ــه برنامه ه ــام، ب ــده نظ ــاذ ش ــت های اتخ سیاس
حجــاب بــاز می گــردد کــه امــکان رشــد توانایــی هــا، تاش هــا 
ــأله  ــورد مس ــی آورد. در م ــم م ــان را فراه ــتعدادهای زن و اس
حجــاب، حداقــل اطاعــات دینــی و یــا حضــور اجتماعی، نشــان 
می دهــد کــه حجــاب، حکــم صریــح خــدای تبــارک و تعالــی 
اســت کــه زن و مــذد نمی شناســد و همــه مــردم بــا انتخــاب 
جمهــوری اســامی، حکــم خداونــد را بــر مقــدرات خــود فرض 
می داننــد. حرمــت زن و حیثیــت زن بــه عنــوان حــق اهلل مطرح 
اســت و خــدای ســبحان، زن را بــا ســرمایه عاطفــه آفریــد کــه 
معلــم رقــت باشــد و پیــام عاطفــه بیــاورد. جــرم زنــان مــا انگار 
ایــن اســت کــه منتظــر کمک هــای اســتعمارگرانی بــا نــگاه از 
ــه معاهــدات،  ــا الحــاق ب ــا ب ــد ت ــز، نماندن ــارت آمی ــاال و حق ب
آن هــا را مطابــق الگــوی خودشــان تغییــر دهنــد و اســم آن را 
توانمندســازی بگذارنــد. زنــان ایــران، انقابــی و توانــا هســتند و 
ــی هایشــان از الگوهــای بومــی و اســامی-  ــاء توانای ــرای ارتق ب
ایرانــی اســتفاده می کننــد. بــه نظــر مــن، سیاســت های مصــوب 
نظــام در زمینــه زنــان، در جامعــه کارســاز بــوده اســت و واقعــًا 
ــق و حضــور در تخصص هــای  هــم در عرصــه آمــوزش، تحقی

مختلــف، درخشــش زنــان مثــال زدنــی اســت. 

جداســازی جنســی مجالــس عــزا و عروســی یــا ســایر مراســم 
و جشــن ها، فرصتــی را بــرای مشــاغل عکاســی و فیلمبــرداری 

زنــان ایجــاد کــرد. 
2. ایجــاد محدودیــت بــرای تعلیــم رانندگــی بــرای زنــان، بــه 
صورتــی کــه بــا مربــی آمــوزش رانندگــی مــرد تنهــا نماننــد، 
باعــث شــد زنــان شــغل جدیــد مربیگــری آمــوزش رانندگــی 
را بــه مشــاغلی کــه پیش تــر فقــط در اختیــار مــردان بــود در 
پیــش بگیرنــد. شــاید اگــر چنیــن محدودیتــی در کشــورهایی 
ــال و دارای  ــان فع ــکل از زن ــانی متش ــروی انس ــد نی ــه فاق ک
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــد کش ــد، مانن ــای گوناگونن مهارت ه
فــارس و افغانســتان، رخ مــی داد، تــا مدت هــا زنــان خانه نشــین 
ــاد، بلکــه  ــن اتفــاق نیفت ــه فقــط ای ــران ن می شــدند، امــا در ای

شــغل مربیگــری رانندگــی بــرای زنــان بــه وجــود آمــد.
3. وضــع حجــاب اجبــاری بــرای زنــان، آزادی انتخاب پوشــش 
بــرای زنــان را در حــوزه عمومــی از میــان بــرد. اما بــا یونیفورم 
کــردن ظاهــر زنــان و تبدیــل حجــاب قابــل قبــول، بــه صورت 
مانتــو، شــلوار و روســری، تضــادی را کــه پیشــتر میــان زن های 
چــادر نمــازی یــا چادرمشــکی پوش بــود از میــان برداشــت و 
ــا مانتــو شــلوار و  ــان ایــن امــکان را داد کــه بتواننــد، ب بــه زن
ــران و همــه مکان هــای  ــه همــه جــای ای ــی ب روســری معمول
ــران و  ــه دخت ــد. از ســوی دیگــر، ب عمومــی آمــد و شــد کنن
زنــان اقشــار ســنتی ایــن امــکان را داد کــه بــا همــان پوشــش 
ــار  ــان اقش ــار زن ــی، در کن ــای اجتماع ــد، در عرصه ه بتوانن
غیــر ســنتی قــرار گیرنــد. از آن جایــی کــه در اقشــار ســنتی، 
ــی از  ــن یک ــرون رفت ــه بی ــادر از خان ــدون چ ــا ب ــی ی بی حجاب
بزرگتریــن مســائلی بــود کــه باعــث می شــد خانواده  هــا ســد 
راه فعالیت هــای زنــان و دختــران خــود شــوند، ایــن یک شــکل 
ــان  ــه زن ــن گون ــرای ای ــت ب ــاً یکدس ــاِب تقریب ــدن و حج ش
فرصــت حضــور در فعالیت هــای ورزشــی و اجتماعــی را فراهــم 
ــان ورزشــکار و مــدال آور  کــرد. در ســال های اخیــر شــمار زن

ــه اســت. ــش یافت ــی افزای ــای بین الملل ــی در عرصه ه ایران
۴. وضــع قوانیــن یــک طرفــه در مــورد ارث، طــاق و تقســیم 
ــل،  ــز ســلب حــق اشــتغال، تحصی ــس از ازدواج و نی ــوال پ ام
مســکن و ســفر بــه خــارج از کشــور، بــدون رضایــت یا کســب 
ــک  ــرارداد ی ــه ق ــل ب ــاد ازدواج را تبدی ــوهر، نه ــوز از ش مج
ــه آن  ــرای ورود ب ــران را ب ــان و دخت ــه زن ــرد ک ــه ای ک طرف
ــد  ــر خــاف چن ــرد، در نتیجــه، ب ــاط می ک ــا محت هراســان ی
ــد.  ــران درآم ــان و دخت ــدف اول زن ــل، ازدواج از ه ــه قب ده
ــه  ــود ب ــران خ ــه دخت ــر ب ــی دیگ ــای ایران ــروز خانواده ه ام
چشــم نان خــور اضافــی و کســی کــه می بایســت در نخســتین 
فرصــت مســئولیت مالــی و سرپرســتی او را بــه مــرد دیگــری،  
- چــه مجــرد باشــد و چــه متأهــل - نمی نگرنــد، بلکــه در پــی 
ــای شــغلی و  ــا مهارت ه ــود را ب ــران خ ــه دخت آن هســتند ک
تحصیلــی، پــرورش دهنــد کــه بتواننــد بــرای ازدواج با شــرایط 
برابــر و آزادانــه تصمیــم بگیرند. اســتقال مالی دختــران تبدیل 
بــه یکــی از هدف هــای والدیــن آن هــا شــده اســت. در نتیجــه، 
ــا  ــی دانشــگاهی و کســب مهارت ه ــدن تحصیــات عال گذران
و مشــاغل گوناگــون، پله هایــی اســت کــه زنــان ایرانــی یکــی 
ــداد  ــد. در نتیجــه، تع ــری پشــت ســر می گذارن ــس از دیگ پ
زنانــی کــه بــه ســن تجــرد قطعــی رســیده اند یــا تنهــا زندگــی 
ــت. ــه اس ــش یافت ــد، افزای ــتقال مالی ان ــد و دارای اس می کنن

ــت  ــت و قیمومی ــتی و حضان ــه سرپرس ــوط ب ــن مرب ۵. قوانی
اطفــال کــه بسترســاز نابرابــری میــان پــدر و مادر شــده اســت، 
از یــک ســو و عــدم حمایــت اقتصــادی و اجتماعــی مــادران 
تنهــا از ســوی نهادهــای رفاهــی و نیــز ایجــاد فضاهــای ناامــن 
ــراه  ــه هم ــادران، ب ــت م ــد و امنی ــد و ش ــرای آم ــهری ب ش
فرزندانشــان، در کنــار ناایمــن شــدن محیط زیســت شــهرهای 
ــی  ــوا و آلودگ ــی ه ــاظ آلودگ ــران از لح ــک ای ــزرگ و کوچ ب
صوتــی و تــرس از بحران هــای مختلــف، جاذبه هــای مــادری را 
از میــان بــرده و الگوهــای مادری را تغییــر داده اســت. از این رو 
ــا پدیده هایــی چــون بی فرزنــدی یــا تک فرزنــدی مواجهیــم.  ب
اگرچــه پیامدهــای زیــان بــار ایــن پدیده هــا را نمی تــوان نادیده 
گرفــت، مــادری دیگــر سرنوشــت محتوم یــا گریزناپذیــر زنان 
ــای  ــران گزینه ه ــان و دخت ــن، زن ــت. بنابرای ــران نیس و دخت

دیگــری جــز اشــتغال صــرف بــه پــرورش کــودکان دارنــد.
نتیجــه ایــن بحــث آن کــه زنــان و دختــران ایرانی تمــام تاش 
خــود را بــرای کســب مهارت هــای شــغلی و اســتقال مالــی و 
اجتماعــی می کننــد. وقــت آن اســت کــه، بــا ایجــاد فضاهــای 
ایمــن بــرای فعالیت هــای گوناگــون زنــان، بــا احتــرام بــه حــق 
همســری و مــادری آنــان و بــا رســیدگی بــه مطالبات بــرآورده 
ــان و  ــان زن ــزی می ــت و صلح آمی ــه مثب ــا، رابط ــده آن ه نش
نظــام ایجــاد شــود تــا حرکــت هــر دو بــه ســوی پیشــرفت بــا 

هم افزایــی همــراه شــود، نــه بــا ضدیــت.

ــه  ــخ همیش ــول تاری ــان در ط ــت زن ــه موقعی ــد ک هرچن
ــی  ــر تغییرات ــا در اث ــت ام ــوده اس ــراه ب ــری هم ــا نابراب ب
ــال  ــه دنب ــن ب ــد و همچنی ــود آم ــه وج ــع ب ــه در جوام ک
تفکــرات جدیــد در مــورد حقــوق بشــر و از طریــق تــاش 
گروه هایــی کــه در جهــت از بیــن بــردن نابرابــری تــاش 
ــان  ــان زن ــری می ــادی براب ــا حــد زی ــد، امــروزه ت می کردن
ــی از  ــیتی یک ــری جنس ــود. نابراب ــاهده می ش ــردان مش و م
مــواردی اســت کــه از طــرف مجامــع بیــن المللــی مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و از شــاخص تبعیــض جنســیتی جهــت 
تعییــن نابرابــری میــان دو جنــس در کشــورهای مختلــف 
اســتفاده می شــود. در ایــن شــاخص از طریــق تفــاوت 
دسترســی زنــان و مــردان به آموزش، بهداشــت، مشــارکت 
اقتصــادی و مشــارکت سیاســی، نابرابــری موجــود در یــک 
کشــور مشــخص می شــود. نگاهــی بــه ایــن شــاخص 
ــرار  ــر ق ــای آخ ــران در رتبه ه ــه ای ــد ک ــخص می کن مش
دارد و گذشــته از بهبــود در حــوزه آمــوزش و بهداشــت، در 
ســایر مــوارد حتــی در وضعیــت بســیار پائین تــر از برخــی 
ــودن  ــن ب ــته از پائی ــرار دارد. گذش ــایه ق کشــور های همس
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــیتی، بای ــاخص جنس ــران در ش ــه ای رتب
ــق  ــه از طری ــی ک ــی از اقدامات ــه برخ ــرد ک ــاره ک ــز اش نی
ــات  ــات مســئولین و تبلیغ ــس، اقدام ــح در مجل ــرح لوای ط

در ابتــدا بایــد حقــوق فــردی و اجتماعــی را تبییــن نماییــم. 
ــت و  ــتقلی اس ــت مس ــع هوی ــواده در واق ــش زن در خان نق
ــرد. زن در  ــرار نمی گی ــاخه ق ــن دو ش ــدام از ای ــچ ک در هی
مرحلــه اول بایــد دختــر خوبــی بــرای خانــواده خــود باشــد 
ولــو متأهــل باشــد. ســپس نقــش همســری و هویــت مــادر 
ــواده را  ــرد و خان ــر اســت ف ــل طــرح اســت. بهت ــودن قاب ب
ــت را در  ــن هوی ــه ای ــم و مجموع ــدا نکنی ــر ج ــک دیگ از ی
نظــر بگیریــم. حقــوق اجتماعــی هــم ناشــی از حضــور زن در 
اجتمــاع اســت کــه هــر کــدام از ایــن حقــوق قابــل طــرح 
ــر  ــدارد و ه ــان ن ــری رجح ــر دیگ ــدام ب ــچ ک ــت و هی اس
ــوری  ــتند. در جمه ــود هس ــاص خ ــت خ ــدام دارای اهمی ک
اســامی مجموعــا در حقــوق اجتماعــی و بحــث حضــور زن 
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باید مشاغل مرتبط با توانمندی ها و عالئق زنان ایجاد شود

معــاون زنــان و امــور خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت: اکنــون دختــران تحصیــل کــرده در اســتان های مختلــف دو تــا ســه برابــر آقایان هســتند، 
امــا دسترســی آن هــا بــه بــازار کار کمتــر اســت، از همیــن رو بایــد مشــاغل مرتبــط بــا توانمندی ها و عائــق زنــان ایجاد کنیــم. به گــزارش خبرنگار 
ایلنــا،  معصومــه ابتــکار، در همایــش نقــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در توان افزایــی زنــان گفت: چنین نشســت هایی نتایــج کاربردی بســیاری 
بــرای زنــان دارد. در ســال 199۸ در زمانــی کــه مــن رئیــس ســازمان محیط زیســت بــودم، در مجمــع جهانی اقتصــاد، بیل گیتس در ســخنرانی اش 
بــه نقــش فنــاوری اطاعــات و خاقیــت در اقتصــاد آینــده تأکیــد کــرد. بــه نظــر او مشــاغل ســنتی کــه بــر پایه منابــع طبیعــی هســتند در آینده 
نقــش کمتــری در اقتصــاد خواهنــد داشــت و در اقتصــاد جدیــد ارزش افــزوده از خاقیــت و ذهن نشــأت خواهد گرفت. بیــل گیتس، همچنین گفت 
انقــاب دیجیتــال، جنســیت نمی شناســد و بــر آن تبعیضــی نخواهــد بــود. وی خاطــر نشــان کــرد: اکنــون در کشــور ما هم خوشــبختانه دسترســی 
وســیع بــه فناوری هــای اطاعــات وجــود دارد و مــا شــرایط خوبــی در ایــن زمینــه داریــم کــه از طریــق آن می توانیــم برنامه هایــی بــرای از بیــن 
بــردن تبعیــض و ارتقــای عدالــت داشــته باشــیم و انقــاب دیجیتــال عرصــه ای اســت کــه ایــن برنامه هــا را در جهــت تــوان افزایــی زنــان بــرای ما 
قابــل دســتیابی خواهــد کــرد. معــاون زنــان و امــور خانــواده ریاســت جمهــوری تأکیــد کــرد:  آرمــان انقــاب و تکلیف مــا در قانــون اساســی و ماده 

1٠1 قانــون برنامــه ششــم توســعه عدالــت اســت و یــک بعــد اساســی عدالت، عدالت جنســیتی اســت.
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وضعیت زنان در ایران پساانقالبی
حاضــر نیســتند، بنابرایــن مســئولین مراقبــت از زنــان را بــر ادامه از صفحه 15

ــان را از  ــی آن ــک اندرون ــا ســاخت ی ــد و ب عهــده می گیرن
ــارک  ــه جــدا ســاخته و در متــرو، پ فضــای عمومــی مردان
بانــوان و بیمارســتان و ســایر اماکــن اندرونــی می فرســتند. 
هویــت زنــان بــه عنــوان همســر و مــادر در دوران گذشــته 
ــی  ــش اجتماع ــا نق ــاصنعتی، تنه ــه پیش ــک جامع و در ی
ممکــن بــرای زنــان بــود و تنهــا از طریــق ازدواج و 
ــی در  ــل قبول ــی قاب ــگاه اجتماع ــران پای ــدآوری، دخت فرزن
ــی،  ــی کنون ــرایط اجتماع ــد. در ش ــه کســب می کردن جامع
تنهــا نقــش ممکــن بــرای یــک زن، نقــش خانوادگــی نبــوده 
ــای  ــدن نقش ه ــده دار ش ــرای عه ــددی ب ــات متع و امکان
اجتماعــی بــرای او وجــود دارد و بســیاری از افــراد جامعــه، 
بــه دنبــال کســب هویــت اجتماعــی و فردیــت خــاص خــود 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــاختار اجتماع ــر س ــند. اگ می باش
ــود  ــه وج ــان ب ــرای آن ــر، تســهیاتی ب ــد نظ ــای م نقش ه
ــردی  ــای ف ــم گیری ه ــق تصمی ــراد از طری ــی آورد، اف نم
ســعی در رســیدن بــه تمایــات خــود دارنــد. زمانــی کــه 
تعــداد زیــادی از افــراد دســت بــه چنیــن تصمیــم گیــری 
ــی در جامعــه مشــاهده می شــود.  ــد، تغییرات ــردی می زنن ف

ــورد  ــوان در م ــردی را می ت ــری ف ــارز تصمیم گی ــه ب نمون
ــه در  ــد. البت ــگاه ها دی ــران در دانش ــداد دخت ــش تع افزای
ــد  ــه دیدن ــن رابطــه مســئولین خطــری را متوجــه جامع ای
ــور را  ــکان حض ــیتی ام ــدی جنس ــهمیه بن ــاد س ــا ایج و ب
ــر  ــای دیگ ــد. از تصمیم گیری ه ــر کردن ــدودی کمت ــا ح ت
فــردی می تــوان از تعویــق در ازدواج و فرزنــدآوری و 
ــر از  ــه غی ــر ازدواج ب ــکال دیگ ــه اش ــی از رو آوردن ب حت

ــرد.  ــام ب ــداول ن ازدواج رســمی و مت
ــی و  ــاص اجتماع ــرایط خ ــا ش ــه ب ــی در رابط ــر دولت ه
ــا و  ــری ایده ه ــغ یکس ــه تبلی ــت ب ــود دس ــادی، خ اقتص
ــئولین در  ــرف مس ــه از ط ــه ک ــد. آن چ ــا می زن نگرش ه
ایــران در مــورد ســبک زندگــی، هویــت و رفتــار جوانــان 
ــرایط  ــا ش ــه ب ــود، در رابط ــغ می ش ــر تبلی ــر و پس دخت
ــا  ــا نگرش ه ــا ســنخیتی ب ــه تنه دوران گذشــته اســت و ن
می تــوان  بلکــه  نــدارد  امــروزی  زندگــی  ســبک  و 
ــاد  ــد، ایج ــز می باش ــا آن نی ــارض ب ــه در تع ــت ک گف
ــث  ــان باع ــران و زن ــرای دخت ــدد ب ــای متع محدودیت ه
تصمیــم گیــری فــردی آنــان جهــت رهایــی از تنگناهــای 

ــد. ــده می باش ــاد ش ایج

عمومــی« اســت، ماننــد تفکیــک جنســیتی در وســایل حمــل 
ــن  ــا و اماک ــیتی در اداره ه ــک جنس ــی، تفکی ــل عموم و نق

ــان. ــر آن شــغلی و نظای
انقــاب  از  اقدامــات صــورت گرفتــه پــس  جملگــی 
ــه در  ــی و چ ــه عموم ــه در عرص ــان، چ ــا زن ــه ب در رابط
ــان از  ــه زن ــد ک ــا می باش ــن معن ــی، بدی ــه خصوص عرص
دیــد مســئولین دارای هویــت اجتماعــی و فــردی مســتقل 
ــرد  ــک م ــا ی ــه ب ــه ای ک ــق رابط ــا از طری ــتند و تنه نیس
ــوان  ــه عن ــتند و ب ــرادر( دارا هس ــا ب ــدر و ی ــر، پ )همس
همســر، مــادر و خانــه دار در نظــر گرفتــه می شــوند. زیــرا 
زنــان موجوداتــی هســتند کــه بیشــتر از آن کــه بــه عنــوان 
ــوند  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــت اجتماع ــردی دارای هوی ف
ــتند.  ــرح هس ــی مط ــودی جنس ــوان موج ــه عن ــن ب در ذه
ــتن  ــدون داش ــه ب ــود در جامع ــور خ ــا حض ــه ب ــردی ک ف
ســایه مــردی بــر ســر خــود یــک محــرک جنســی اســت 
ــا پــدر و  ــه عنــوان همســر و ی و تنهــا وجــود یــک مــرد ب
بــرادر کــه بــر روی رفتــار او نظــارت داشــته باشــد و او را 
تحــت حمایــت خــود قــرار دهــد از موجودیــت جنســی او 
ــن مــردان  ــد. اگــر در فضــای عمومــی ای محافظــت می کن

ــت  ــز در جه ــد نی ــورت می گیرن ــانه ها ص ــق رس از طری
ــدن  ــث دور ش ــش دارد و باع ــیتی نق ــکاف جنس ــاد ش ایج

ــود. ــی می ش ــات اجتماع ــان از امکان زن
اقدامــات در خصــوص گســترش شــکاف جنســیتی را 
می تــوان در دو حــوزه خصوصــی و عمومــی مشــاهده کــرد. 
در رابطــه بــا قوانیــن مرتبــط بــا حــوزه خصوصــی و خانــواده، 
بــا طــرح لوایــح و قوانینــی روبــرو هســتیم کــه بــر نابرابــری 
ــهیات  ــاد تس ــد ایج ــد، مانن ــواده می افزای ــود در خان موج
ــا  ــر ب ــرف دیگ ــت. از ط ــا موق ــدد ی ــورد ازدواج مج در م
ــان  ــع زن ــه نف ــل در مــورد لوایحــی کــه ب ــا تعل مخالفــت ی
ــا کــودک آزاری(  )ماننــد ممنوعیــت کــودک همســری و ی
اســت، مواجــه هســتیم. همچنیــن در مــورد مشــارکت 
اقتصــادی متوجــه می شــویم کــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــد  ــادی می باش ــارکت های اقتص ــان از مش ــت دوری زن جه
ــر  ــت آخ ــردان و اولوی ــتخدام م ــت اس ــرح اولوی ــا ط )مث
ــا  ــه ب ــه در رابط ــری ک ــدام دیگ ــرد(. اق ــران مج ــه دخت ب
ــازی در  ــت، جداس ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــت زن محدودی
اماکــن عمومــی و یــا بــه عبارتــی ایجــاد »اندرونــی در فضای 
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ــد. ــکیل می دهن ــان تش ــرا را زن دکت
ــه  ــرا ک ــد، چ ــب نکن ــما را متعج ــاید ش ــخ ها ش ــن پاس  ای
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه نهادین ــری در جامع ــدر نابراب آن ق
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــن ب ــری دور از ذه ــته ها ام ــن خواس ای
بــراي اکثریــت دانشــجویان مــا، مواجهــه بــا یــک رئیــس 
ــوس اســت و  ــر ملم ــنا و غی ــده اي ناآش دانشــگاه زن، پدی
ــر را  ــن ام ــاالري ای ــدم شایسته س ــه ع ــا توجی ــیاري ب بس
تحلیــل مي کننــد و بــه ایــن دل مي بندنــد کــه روزي 
زنــان شایســته اي پیــدا خواهنــد شــد. امــا کســانی کــه ایــن 
ــره  ــه در دای ــد متوجــه باشــند ک ــد بای ــگاه می کنن ــه ن گون
بســته مردســاالري و عــدم اجــازه بــه زنــان براي پیشــروی، 
پیشــاپیش منفذهــا بــراي ایــن کــه زنــان وارد میادیــن مهم 
تصمیم گیــری شــوند، بســته اســت. همــان طــور کــه رئیــس 
ــه حــذف  ــان را از کابین ــي زن ــه راحت جمهــور کشــورمان ب
ــان را  ــر نظــر او هــم، زن ــه زی ــک وزارت خان ــد، ی مــي کن
ــور  ــان مجب ــد و زن ــي کن از ریاســت دانشــگاه ها حــذف م
ــه جــای ایــن کــه وارد حــوزه عمومــی شــوند،  می شــوند ب
تــن بــه کلیشــه های رایــج بدهنــد و از خواســته های 
خــود، منصــرف بشــوند. خشــونت و آزار جنســي در 
ــه  ــز ب ــگاه نی ــئوالن دانش ــاتید و مس ــط اس ــگاه، توس دانش
همیــن ترتیــب چنــدان جــدی پیگیــری نمی شــود. در واقــع 
ــه دانشــجو تعــرض  ــره باطــل تکــرار مي شــود: ب یــک دای
ــکایت  ــجو ش ــود، دانش ــد مي ش ــجو تهدی ــود، دانش مي ش
مي کنــد و اســتاد و یــا مســئول خطــاکار در بهتریــن 
ــمان  ــوي چش ــت از جل ــن اس ــي ممک ــراي مدت ــت ب حال
ــا  ــه آب ه ــي ک ــد از مدت ــا بع ــرود. ام ــار ب دانشــجویان کن
ــد  ــود و بع ــدا مي ش ــه اش پی ــر و کل ــاد، س ــیاب افت از آس
ــن  ــود. ای ــرض مي ش ــدی تع ــجوي جدی ــه دانش ــاره ب دوب

ســال، ســاعت 6:3٠ و 7 بعــد از ظهــر، در خوابــگاه 
بســته می شــود و بعــد از ایــن ســاعت، دانشــجویان 
ــخگو  ــگاه پاس ــع درون دانش ــه مراج ــوند ب ــور می ش مجب
ــه حضــور  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــن مســأله ب باشــند. ای
ــگاه،  ــا 9:3٠ شــب، خــارج از محیــط خواب در ســاعت 9 ی
بحــث  ایــن  بــه  تنهــا  بلکــه  اســت،  رضایت بخــش 
ــری  ــف در یکس ــض مضاع ــی تبعی ــه نوع ــاره دارد ک اش
از دانشــگاه ها، بــه زنــان دانشــجو اعمــال می شــود. 
دانشــگاه هایی کــه بــه دلیــل حاشـــیه ای بــودن، قوانیـــن 
و  می شــود  اعمــال  آن هــا  در  راحت تــر  ســلیقه ای، 
ایــن  کــه  نخواســته اند  یــا  نمی تواننــد  دانشــجویان 
ــیاری  ــد. بس ــار بزنن ــان را کن ــی و عری ــای علن تبعیض ه
از دانشــجویان در تهــران و شــهرهای بــزرگ، از وضعیــت 
دانشــجویان در بســیاری از دانشــگاه های دیگــر بی خبرنــد 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــه ه ــود ک ــث می ش ــت باع ــن وضعی و ای
دســت نهادهــای مختلــف بــرای روندهــای ناعادالنــه بــاز 
باشــد. فعالیــن دانشــجویی بایــد هــر چــه بیشــتر مطالبــات 
ــل  ــز در داخ ــض آمی ــای تبعی ــن رونده ــه ای ــود را ب خ
ــتری در  ــری بیش ــد و بازنگ ــوف کنن ــگاه معط ــود دانش خ
جریــان دانشــجویی داشــته باشــند تــا نهــاد دانشــگاه بــه 
میــزان حداقلــی بــه برابــری جنســیتی دســت پیــدا کنــد. 
مشــخص نیســت کــه چــرا دانشــجویان ایــن مطالبــات را 
عمومــی نمی کننــد. فرامــوش کــردن و اهمیــت نــدادن بــه 
ایــن روندهــا، گریبــان خــود دانشــگاهیان را خواهــد گرفت 
ــی  ــی ته ــر معنای ــگاه از ه ــاد دانش ــود نه ــث می ش و باع
ــد  ــاالری، بای ــیطره مرد س ــردن س ــن ب ــرای از بی ــود. ب ش
از هــر روزنــه ای کــه می تــوان، وارد شــد و ایــن نکتــه ای 

ــرد. ــوش ک ــد آن را فرام ــه نبای اســت ک
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ســال هاســت کــه از تبعیــض و نابرابــري در جامعــه 
ــی  ــان و مردان ــه زن ــال هاســت ک ــود، س ــرف زده می ش ح
بــه عــدم تصویــب قوانیــن برابــر و رویکرد هــای جنســیت 
زده معتــرض بــوده انــد. ســال هاســت کــه فعالیــن حقــوق 
زنــان، بــراي حــق خــروج از کشــور، حــق طــاق، ورود بــه 
ورزشــگاه، اشــتغال زنــان، بیمــه زنــان خانــه دار و... تــاش 
مــي کننــد. از شــرایط نامناســب و ناامنــي شــغلي صحبــت 
کرده انــد، راجــع بــه زنانــه شــدن فقــر هشــدار داده انــد و 
از آزار و اذیــت خیابانــي گفتــه انــد. در تمــام ایــن میــدان 
هــا، زنــان پیشــروي هایــي داشــته و گاهــي هــم بــه عقــب 
ــف  ــود متوق ــي ش ــا را نم ــا فرآینده ــده اند. ام ــده ش ران
کــرد، نمــي تــوان از آگاه شــدن زنــان و مــردان جلوگیــري 
کــرد و جلــوي رونــد بــه رســمیت شــناخته شــدن زنــان را 
گرفــت. شــاید ایــن تصــور پیــش بیایــد کــه بــا همــه ایــن 
احــوال، نهــاد دانشــگاه یکــي از آن محــدود فضاهایــي اســت 
ــدا کــرده اســت و  ــادي تحقــق پی ــري در حــد زی کــه براب
زنــان و مــردان در ایــن محیــط، در جایگاهــي برابــر قــرار 

دارنــد. امــا آیــا واقعــا ایــن گونــه اســت؟
دانشــگاه قــرار بــوده و هســت کــه یــک نهــاد مترقي باشــد، 
جامعــه  بســته اي کــه در آن زنــان و مــردان از همــه طبقات 
در آن حضــور دارنــد. ایــن جامعــه قوانیــن و مناســباتي دارد 
ــن  ــه ای ــته. همیش ــم نانوش ــت و ه ــوب اس ــم مکت ــه ه ک
قوانیــن نوشــته شــده نیســت کــه باعــث ایجــاد ســلطه مــي 
ــه بســته از  ــک جامع ــر ی ــم ب شــود، عــرف و فضــاي حاک
ــدر  ــه ق ــر چ ــود. ه ــال می ش ــر آن اعم ــرون ب درون و بی
هــم کــه مقاومــت کمتــری در آن رخ دهــد و مــردم نظــاره 
ــان  ــند، متولی ــته باش ــور داش ــی در آن حض ــر و بی تفاوت گ
ــد و  ــل می کنن ــود عم ــل خ ــه می ــر ب ــه راحت ت آن جامع
ــرا  ــند و اج ــن را می نویس ــود، قوانی ــلیقه خ ــاس س ــر اس ب
می کننــد. در دانشــگاه هــاي مــا ایــن تبعیــض و نابرابــري 
ــان خــودش را نشــان مي دهــد. الزم نیســت کــه  علیــه زن
ــن  ــه ای ــا متوج ــیم ت ــگاهی باش ــه دانش ــو جامع ــا عض حتم
ــان و  ــن زن ــگاه، بی ــر در درون دانش ــدرت نابراب ــط ق رواب
مــردان بشــویم، اگــر چــه هــر کســی کــه تجربــه زیســت 
دانشــجویی داشــته باشــد، ایــن فرآینــد را بهتــر و از نزدیک 
ــذارد  ــه نمــي گ لمــس کــرده اســت. ســقف شیشــه اي ک
ــد، در  ــرار بگیرن ــاالي مدیریتــي ق ــان در پســت هــاي ب زن
دانشــگاه نمــود جالبــي دارد. چنــد نفــر از روســاي دانشــگاه 
ــان  ــه زن ــان جامع ــه از می ــید ک در کل کشــور را می شناس
انتخــاب شــده باشــند؟ الزم نیســت کــه اطاعــات دقیقــی 
ــه،  ــیتی زنان ــک جنس ــا دانشــگاه های ت ــید، تنه ــته باش داش
ــد.  ــتفاده می کنن ــمت اس ــن س ــان در ای ــار، از زن ــه ناچ ب
چنــد نفــر از زنــان در ســمت معاونیــن دانشــجویي و 
هیئــت  اعضــاي  دارنــد؟  قــرار  دانشــگاه ها  فرهنگــي 
ــد؟  ــکیل مي دهن ــان تش ــداد از زن ــه تع ــا را چ ــي م علم
ســال گذشــته بــر طبــق آمــار رســمی، تنهــا 17 درصــد از 
ــد و ایــن  ــان تشــکیل می دادن اعضــای هیئــت علمــی را زن
ــان دوره  ــد فارغ التحصی ــه ۴۸ درص ــت ک ــی اس در حال

تــازه در شــرایطي اســت کــه دانشــجو، جســارت شــکایت 
ــه  ــای ناگفت ــیاری از روایت ه ــه بس ــد وگرن ــته باش را داش
ــازه ســال ها  ــه ت ــی ک ــاره وجــود دارد. روایت های ــن ب در ای
بعــد بــه عنــوان خاطــرات تلــخ آزار و اذیت هــای جنســی 
ــن  ــر فعالی ــی دیگ ــود. از طرف ــر می ش ــان منتش ــط زن توس
دانشــجویي زن در بســیاری از دانشــگاه ها از طــرف بعضــی 
از دانشــجویان یــا مســئوالن بــا برچســب و انگ هــای 
ــه  ــن ک ــرای ای ــن، ب ــن فعالی ــرو می شــوند. ای ــی روب متفاوت
بــه فعالیــت دانشــجویی بپردازنــد، مجبــور می شــوند کــه 
ــی  ــوند. در بعض ــه ش ــی مواج ــای متنوع ــا محدودیت ه ب
ــز  ــان نی ــای آن ــه خانواده ه ــار ب ــن فش ــم ای ــع ه مواق
منتقــل می شــود و از ایــن طریــق ســعی می کننــد جلــوی 
فعالیــت دانشــجویان زن را بگیرنــد. از دیگــر ســو، گاهــی 
اوقــات در درون خــود جریــان دانشــجویی، طــرد شــده و 
ــرکت  ــم ش ــات مه ــوند، در تصمیم ــه می ش ــده گرفت نادی
ــود  ــا وج ــه آن ه ــزاری ب ــگاه اب ــا ن ــوند و تنه داده نمی ش
ــرای  ــواری ب ــای هم ــا، فض ــن متغیره ــه ای دارد. مجموع
فعالیــت زنــان ایجــاد نمی کنــد و بــرای همیــن هــم 
تعــداد کمتــری از آن هــا در فعالیــت دانشــجویی حضــور 

ــد. دارن
ــه در  ــود دارد ک ــم وج ــده اي ه ــته ش ــن نوش ــا قوانی ام
کنــار چشــم مــا در جریــان اســت. ســاعت ورود و خــروج 
دختــران دانشــجو بــه خوابــگاه یکــي از ایــن مــوارد اســت. 
ــه  ــون اولی ــک قان ــان ورود و خــروج، ی ــت در زم محدودی
ــن  ــا همی ــه نظــر می رســد. ام ــه بســیار ســاده ب اســت ک
ــتان  ــد کردس ــگاه ها مانن ــی از دانش ــاده در بعض ــون س قان
ــاور  ــل ب ــر قاب ــوالی غی ــک هی ــه ی ــل ب ــاه تبدی و کرمانش
ــه دوم  ــا، در نیم ــگاه ه ــی از دانش ــت. در برخ ــده اس ش



توسعه پایدار و متوازن جامعه با حضور زنان امکان پذیر است

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا، همایشــی بــه مناســبت بزرگداشــت مقــام زن در دانشــگاه حکیم ســبزواری شهرســتان ســبزوار، روز یکشــنبه 
13 اســفندماه بــا حضــور معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراســان رضــوی برگــزار شــد. دکتــر ســیدجواد حســینی در ایــن 
نشســت گفــت: جامعــه بــه قدرت هــای هنــری، علمــی، اجتماعــی و فرهنگــی نیــز نیــاز دارد تــا توســعه همــه جانبــه در ایــن جامعــه محقق 
گــردد. دســت یابــی بــه قــدرت در همــه عرصه هــا و دســت یازدیــدن بــه جامعــه ای بــا توســعه پایــدار و متــوازن بــدون حضــور زنــان 
امــکان پذیــر نیســت. وی افــزود: زنــان در طــول تاریــخ بشــری بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت جامعــه دچــار عــدم تعادل هــای جنســیتی در 
ابعــاد مختلــف بوده انــد و لــذا تردیــدی نیســت حقــوق آن هــا و فرصت هــای مختلــف بــرای ایشــان بــا محدودیــت مواجــه بــوده اســت. 
انقــاب شــکوهمند اســامی یکــی از اهــداف راهبــردی اش در راســتای انتشــار عدالــت اجتماعــی و عدالــت جنســیتی بــوده اســت. در ایــن 
کــه هنــوز محدودیت هــا و ممنوعیت هــا وجــود دارد هــم تردیــدی وجــود نــدارد کــه از آن می تــوان بــه ســقف شیشــه ای بــرای زنــان 

یــاد کــرد و بایــد تــاش نمــود ایــن ســقف را شکســت و هــر چــه بیشــتر راه هــای حضــور زنــان را ایجــاد و محقــق ســاخت.
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زبــان مردانــه، ســعی بــر بــه اســارت درآوردن زنــان دارد 
ــن  ــود، از ای ــان خ ــا تابوشــکنی در زب ــان ب ــل، زن و در مقاب
اســارت می گریزنــد. بیــان کنش  هــای درونــی زنــان، 
اســتفاده از عواطــف و احساســات در تصویرســازی ها و 
توصیفــات دقیــق و بــا جزئیــات، از دیگــر خصوصیت هــای 

ــد. ــمار می  آی ــه ش ــه ب ــتار زنان نوش
 اگرچــه آغــاز زنانــه  نویســی بــه دهــه چهــل و چهره هایــی 
چــون ســیمین دانشــور، گلــی ترقــی و مهشــید امیرشــاهی 
ــی را  ــصت شمس ــاه و ش ــه   پنج ــا دو ده ــردد، ام ــی  گ باز م
ــران دانســت. در  ــه  نویســی در ای ــی  گاه زنان ــوان تجل می  ت
ــی پور،  ــهرنوش پارس ــن دوره، ش ــندگان زن ای ــان نویس می
غزالــه علیــزاده و منیــرو روانی پــور، از جملــه کســانی 
ــه  طــور  ــه نویســی، ب هســتند کــه ویژگی هــای ســبک زنان
برجســته  در آثــار آنــان مشــهود اســت. از آن جایــی کــه 
ــاد  ــورد انتق ــواره م ــه، هم ــی زن در جامع ــر تاریخ تصوی
نویســندگان زن در ایــن دوره بــوده اســت، درون مایــه  
مشــترک ایــن نویســندگان، مقابلــه بــا مســأله ای تاریخــی، 
یعنــی بازیابــی هویــت از دســت  رفتــه  خویــش در جامعــه 
ــه  ــال مقابل ــواره در ح ــود، هم ــار خ ــان در آث ــت. آن اس
بــا باورهــای زن  ســتیزانه ی جــاری و پرداختــن بــه 

ــتند. ــاالر هس ــه  مردس ــان در جامع ــای زن محدودیت ه
ــان  ــود، زن ــار خ ــور )132۴(، در آث ــی  پ ــهرنوش پارس  ش
ــاع  ــه اوض ــان علی ــا عصی ــد. وی ب ــرار می ده ــور ق را مح
زنــان در جامعــه، باورهــای خرافــه و بی پایــه  را بــه 
ــنت  ــز و س ــراض آمی ــی اعت ــا زبان ــد و ب ــش می کش چال
شــکن، بــه انتقــاد از قوانیــن حاکــم مردمحــور می پــردازد. 
ــرده  ــی رود، پ ــان م ــر زن ــه ب ــی ک ــتم  ها و تحقیرهای او از س
ــه  ــای زنان ــه  دغدغه  ه ــان آزادان ــی بی ــی دارد و در پ برم
ــادی و  ــای اعتق ــه جریان ه ــن  ک ــور از ای ــی پ ــت. پارس اس
ــدارد. او در  ــی ن ــچ ابای ــه خــود بشــوراند، هی ســنتی را علی
ــد« )13۵۵(،  ــتان بلن ــگ و زمس ــود، »س ــان خ ــن رم اولی
ــی  ــه قربان ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــری را ب ــتان دخت داس
ــدای  ــوری، در ابت ــود. ح ــاالرانه می ش ــای خشــن پدرس دنی
ــان  ــای جه ــوش، رفتاره ــری خام ــون ناظ ــم چ ــتان، ه داس
مردانــه بــا زنــان را می نگــرد. تــا زمانــی کــه او مطیعانــه و 
منفعــل، پیــرو اوامــر مــردان اســت، دنیــای مردســاالر بــا او 
کاری نــدارد. امــا شــوربختی او زمانــی آغــاز می شــود کــه 
ــدر  ــان مقت ــن جه ــم ای ــد و نظ ــان می زن ــه عصی ــت ب دس
ــی پور،  ــر پارس ــهورترین اث ــد. مش ــوب می کش ــه آش را ب
ــد و کاوی  ــوان کن ــردان« )136۸( را می ت ــدون م ــان ب »زن
در امیــال و خواســته های ســرکوب شــده زنــان در جوامــع 
ــه  ــن مجموع ــق ای ــزه  او در خل ــت. انگی ــاالر دانس مردس
ــای  ــه در آن آرزوه ــت ک ــی اس ــش دنیای ــتان، آفرین داس
ــدون  ــان ب ــاِن »زن ــی زن ــد. تمام ــدا کن ــق پی ــان تحق زن
مــردان«، از محبــت و عشــق در رابطــه بــا مــردان بی بهــره 
ــا  ــتان، ب ــر داس ــدای ه ــاب، در ابت ــن کت ــد. در ای مانده ان
ســنتی  پیشــینه ای  از  کــه  می شــویم  مواجــه  زنانــی 
برخاســته اند و ظاهــری آرام و هنجارمنــد دارنــد، امــا 
طولــی نمی کشــد کــه تمامــی امیــال و آرزوهــای ســرکوب 
ــد، انقابــی در درونشــان شــکل  ــان، ســرباز می زن شــده  آن

می گیــرد و ایــن ظاهــر آرام را آشــفته می ســازد.
غزالــه علیــزاده )1327(، زنانــی از تمامــی اقشــار و طبقــات 
جامعــه را بــه تصویــر می کشــد. او هــم چــون دیگــر 
ــی  ــال کشــف صدای ــه دنب نویســندگان زن هــم دوره اش، ب

اگــر می خواهــد از امنیــت قبیلــه ای برخــوردار باشــد، بایــد 
مطیــع و فرمان بــردار باشــد و در غیــر ایــن صــورت، 
ــت  ــی اس ــود. او زن ــر او می ش ــواری گریبان گی ــب ناگ عواق
کــه درجســت وجوی هویــت خویــش، از پوســته  ســنتی بــه 
ــم آوردن  ــی و فراه ــتقال مال ــه  اس ــده اســت. دغدغ  درآم
درآمــدی از آِن خــود، ســرآغازی بــر مســیر اوســت. 
زنــاِن روانــی پــور، در »کولــی کنــار آتــش«، همــواره مــورد 
ــا  ــده اند. آن ه ــع ش ــردان واق ــه  م ــدید و بی رحمان ــم ش ظل
ــنت ها و  ــل س ــه تحم ــوم ب ــت زده و محک ــوم، فاک مظل
اعتقــادات افــراد و شــرایط جامعــه می باشــند. مــردان نیــز 
ــاز  ــاد و حقه ب ــل اعتم ــاز، غیرقاب ــم، هوس ب ــل، ظال در مقاب
ــود از  ــه خ ــه، ک ــدِر آین ــتان، پ ــی از داس ــتند. در جای هس
ــردان  ــراه م ــه هم ــد، ب ــاش می کن ــرار مع ــه، ام ــص آین رق
دیگــر قبیلــه، ده شــبانه روز آینــه را بــه جــرم تســلیم شــدن 
او بــه مانــس چشم ســبز، شــاق می زنــد و در نهایــت او را 

ــد. ــا می کنن ــی ره ــا و زخم تنه
ــی  ــای گوناگون ــی، روایت ه ــا زنانه نویس ــه ب ــا در مواجه ام
وجــود دارد. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه جنســیت نویســنده 
ــت  ــی تح ــن مفاهیم ــدارد و بنابرای ــری ن ــات تأثی در ادبی
عنــوان ادبیــات مردانــه و زنانــه وجــود نــدارد. از دیــدگاه 
ــری  ــات هن ــر، الزام ــک هن ــه ی ــه مثاب ــات ب ــان، ادبی آن
ــر نیســت.  خــود را دارد و از عواملــی بیــرون از خــود متأث
ــات را  ــران، ادبی ــی از متفک ــدگاه، گروه ــن دی ــل ای در مقاب
ــر  ــد و ب ــی می دانن ــرایط اجتماع ــتقیم ش ــر مس ــت تأثی تح
ــر،  ــک اث ــده  ی ــِی آفرینن ــرایط اجتماع ــه ش ــد ک ــن باورن ای
در کیفیــت و محتــوای آن اثرگــذار اســت. آن هــا بــر ایــن 
ــا در  ــر، تنه ــات، جــز در ســال های اخی ــه ادبی ــد ک عقیده ان
ــات و  ــا الزام ــر ب ــن خاط ــه همی ــوده  و ب ــردان ب ــار م اختی
ســاختارهای مردانــه پیونــد خورده اســت. بنابرایــن، ادبیاتــی 
کــه توســط زنــان خلــق می شــود، از ایــن الزامــات فاصلــه 
ــام  ــوان ن ــذا می ت ــازد، ل ــز می س ــود را متمای ــرد و خ می گی

ــد. ــرای آن برگزی ــه را ب ــات زنان ادبی
ــه  ــه ک ــد آن چ ــندگان زن، همانن ــار نویس ــی آث ــا بررس ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــد، می ت ــرح ش ــن مط ــش از ای پی
رســید کــه تفاوت هــای جنســی، نــژادی، طبقاتــی و... 
در بــه  کار گیــری زبــان مؤثــر اســت. زبــان تابــع شــرایط 
بیرونــی خــود اســت و از ســوی گروه هــای مختلــف 
اجتماعـــی به شـــیوه ها ی متفاوتـــی به  کار گرفته می شــود. 
ــاوت  ــه  واســطه  تف ــردان، ب ــان و م ــان زن ــن رو، زب از همی
ــز  ــر تمای ــی، از یکدیگ ــای اجتماع ــیت و نقش ه در جنس
ــی  ــواره جریان ــان هم ــه زب ــی ک ــد. از آن جای ــدا می کن پی
زنــده و پویــا اســت، در خــال جریانــات اجتماعــی تحــول 
ــد  ــان، نمی توان ــردان در زب ــلطه  م ــن س ــد. بنابرای می یاب
ــه در  ــد، بلک ــه ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــویه ب ــک س ی
عبــارت  بــه  مقاومت هایــی رخ می دهــد.  جریــان آن 
ــری، در  ــی دیگ ــر اجتماع ــر ام ــد ه ــان مانن ــر، زب دیگ
ــل رخ می دهــد. در  عرصــه ای از داد و ســتد و کنــش متقاب
ــر  ــردی ه ــد، در نب ــلطه می کوش ــان س ــن عرصــه، جری ای
ــلطه در  ــت س ــان تح ــد و جری ــد کن ــود را بازتولی  روزه خ
ــن  ــار ای ــر ب ــرد، از زی ــن نب ــه در ای ــد ک ــل، می کوش مقاب
ــل آن مقاومــت  ــی بخشــد و در مقاب ســلطه خــود را رهای
ــا  ــه، ب ــان زنان ــت زب ــوان نتیجــه گرف ــن می ت ــد. بنابرای کن
ــود دارد و  ــردان، وج ــان م ــز از زب ــی متمای خصوصیت های

ــد. ــه می ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــواره ب هم
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ظهــور نویســندگان زن ایرانــی، تنهــا بــه چنــد دهــه  اخیــر 
بــاز می گــردد. ادبیــات نیــز هــم چــون ســایر حــوزه  هــا، 
ــت و  ــوده اس ــردان ب ــرو م ــواره قلم ــخ، هم ــول تاری در ط
تــا ســالیان متمــادی، زنــان شــهامت ورود بــه ایــن 
ــا پیــش از دهــه  چهــل  ــد. ت ــدا نکــرده بودن عرصــه را پی
ــه  ــد ب ــر چن ــم، ه ــب قل ــب و صاح ــی ادی ــی، زنان شمس
ــد،  ــه گام نهادن ــن عرص ــه ای ــمار، ب ــت  ش ــورت انگش ص
امــا بــه واســطه  آن  کــه نویســندگی در آن زمــان، امــری 
ــان  ــان در جامعــه تلقــی می  شــد، آن ــرای زن ناپذیرفتنــی ب
ــردن  ــان ک ــتعار و پنه ــامی مس ــتفاده از اس ــه اس وادار ب
هویــت خویــش بودنــد. زنــان در ایــن دوره، چنــان درگیــر 
امــور خانــه  و مبــارزه بــرای کســب حقــوق اولیــه خویــش 
بودنــد کــه نتوانســتند بــه وجــوه دیگــری، چــون ادبیــات 

و داستان نویســی روی بیاورنــد.
در دهــه  چهلــم شمســی بــود کــه زنــان توانســتند بــا نــام 
ــان  ــد. آن ــم ببرن ــه قل ــش، دســت ب ــت واقعــی خوی و هوی
ــه دســت آورده  ــه ب ــه در جامع ــی ک ــه موقعیت ــکا ب ــا ات ب
بودنــد، توانســتند بــه تدریــج جایــگاه خــود را در ادبیــات 
پیــدا کننــد. در ایــن دوره، بــرای نخســتین بــار بــا زنانــی 
مواجــه می شــویم کــه جریــان داستان نویســی زنانــه 
ــم   ــوان پرچ ــور را می ت ــیمین دانش ــد. س ــد  آوردن را پدی
ــون«  ــار »سووش ــس از انتش ــت. پ ــان دانس ــن جری دار ای
در ســال 13۴۸، زنــان بســیاری بــه نویســندگی روی 
ــل  ــرز قاب ــه ط ــز ب ــان نی ــار آن ــت آث ــد و کیفی می آورن
ــای  ــا ویژگی ه ــه ب ــد. مواجه ــدا می کن ــاء پی ــی ارتق توجه
ســبکی و محتوایــی متفــاوت داســتان  نویســان زن در 
ــرد و  ــب ک ــود جل ــه خ ــیاری را ب ــه بس ــن دوره، توج ای
ــز از  ــی متمای ــدن زبان ــد آم ــر پدی ــی ب ــی مبن زمزمه  های

ــد آورد. ــان پدی ــتار زن ــردان، در نوش م
ــت داشــت  ــن واقعی ــه، ریشــه در ای ــش نوشــتار زنان پیدای
ــلط  ــم و مس ــان حاک ــار زب ــت فش ــواره تح ــان، هم ــه زن ک
مردانــه بوده انــد. مــردان، زبــان زنــان را حقیــر، ضعیــف و 
ــی  ــی جزئ ــر موضوعات ــط ب ــه فق ــی می دانســتند ک غیرقطع
ــز  ــه متمرک ــی احمقان ــدی و حت ــبک و غیرج ــز، س و ناچی
ــد،  ــی قدرتمن ــود، تلق ــان خ ــه از زب ــی  ک ــود، در حال می ش
ــت  ــان می بایس ــن زن ــتند. بنابرای ــی داش ــت و نامتزلزل ثاب
کام خــود را بــا الگــوی زبــان مردانــه مطابقــت می دادنــد 
تــا بتواننــد بــه برابــری اجتماعــی دســت یابنــد. از همیــن 
ــه  ــاری از هرگون ــد، ع ــد می  آم ــت پدی ــی می بایس رو، زبان
ــه  ــر ب ــه تمام ت ــر چ ــا ه ــه، ت ــان مردان ــه جه ــتگی ب وابس
ــد،  ــان جدی ــن زب ــردازد. در ای ــه بپ ــن زنان ــان مضامی بی
جهــان  از  متفــاوت  گونــه ای  بــه  اندیشــیدن  امــکان 
ــاالرانه در  ــد و کلیشــه های مردس ــد می  آم ــاالر، پدی مردس

ــد.  ــیده می  ش ــش کش ــه چال ــان ب ــورد زن م
ــتار  ــاف نوش ــاِن زن، برخ ــندگی داستان نویس ــبک نویس س
ــه  ــاده، بی پیرای ــا س ــه، عموم ــرای مردان ــف و اقتدارگ متکل
و عــاری از تصنــع اســت و همــواره پیونــدی مســتقیم 
ــه،  ــتار زنان ــادی دارد. در نوش ــی ع ــی زندگ ــور جزئ ــا ام ب
ــرد  ــرار می گی ــت ق ــرم، در اولوی ــا ف ــاس ب ــوا، در قی محت
ــه  ــن« ب ــان، »چــه گفت ــی زن ــه واســطه  شــرایط اجتماع و ب
صــورت ناخــودآگاه بــر »چگونــه گفتــن« برتــری می یابــد. 

ــداوم  ــزاده در ت ــت. علی ــود اس ــس خ ــرای جن ــتقل ب مس
ــه مشــکل  ــا ب ــه تــاش کــرد ت ســنت داستان نویســی زنان
هویــت و جایــگاه زن ایرانــی بپــردازد و بــه انتقاداتــی تنــد 
ــه ای از  ــه زن را در پیل ــاالر ک ــه مردس ــه جامع ــبت ب نس
ــه  ــد. »خان ــت بزن ــد، دس ــس می کن ــا حب ــا و نبایده بایده
ــی را  ــر او، زنان ــده ترین اث ــی ها« )137٠(، شناخته ش ادریس
بــه تصویــر می کشــد کــه همــواره قربانــی و تســلیم مــردان 
ــم  ــه ک ــی ک ــزرگ، زمان ــده اند. مادرب ــود ش ــواده   خ خان
ــی ها  ــای ادریس ــه آق ــی  ب ــت، در حال ــوده اس ــال ب سن وس
شــوهر داده می شــود کــه دلبســته  جوانــی عاشــق و 
ــر  ــا، از دیگ ــری زیب ــا، دخت ــت. رحی ــوده اس ــوبگر ب آش
ــه ازدواج  ــه ناچــار تــن ب ــواده اســت کــه ب ــان ایــن خان زن
ــه  ــت ک ــی اس ــب، زن ــد. کوک ــت می ده ــردی بی لیاق ــا م ب
ــق  ــه او عش ــواره ب ــا هم ــد ام ــک می زن ــوهرش او را کت ش
ــه  ــتان خان ــزاده در داس ــدارد. علی ــی ن ــی ورزد و اعتراض م
ــه از  ــان چ ــه زن ــد ک ــرح می کن ــویی مط ــی ها، از س ادریس
طبقــه اشــراف و چــه از تــوده مــردم، در زندگــی بــه نوعــی 
ــی از  ــات ناش ــنت ها و تعصب ــاالر، س ــام مردس ــی نظ قربان
ــی  ــه زنان ــد ک ــان می ده ــل، نش ــا در مقاب ــد، ام آن بوده ان
مقتــدر نیــز وجــود دارنــد. آن چــه کــه غزالــه علیــزاده را 
ــان  ــه زن ــگاه چندســویه  او ب ــد، ن ــز می کن از دیگــران متمای
و مــردان اســت. پرداختــن بــه مفهــوم عشــق، از دیدگاهــی 
ــاِن  ــت. زن ــه اس ــتار زنان ــج نوش ــات رای ــه، از خصوصی زنان
علیــزاده نیــز عاشــق هســتند. در »شــب های تهــران« 
ــت.  ــاتی اس ــر و احساس ــیار شوریده س ــیه، بس )137۸(، آس
ــه  ــی را ب ــش کس ــردان پیرامون ــان م ــد از می او نمی توان
ــر دارد.  ــی فرات ــرای او معنای ــد و عشــق ب شــوهری برگزین
ــد،  ــر می کش ــه تصوی ــارش ب ــزاده در آث ــه علی ــه ک آن چ
نمودهــای رفتــاری متمایــز زنــان، هنــگام مواجهــه با عشــق 
ــم  ــی، ه ــه و احساس ــای عجوالن ــان، تصمیم ه ــت. طغی اس
ــا  ــد و ی ــرار می کن ــه ف ــیه از خان ــه آس ــی ک ــون هنگام چ
مــادرش را بــه  ماننــد یــک درخــت هلوانجیــری می بینــد، 

ــه اوســت.  ــتار زنان ــات ســبک نوش ــی از خصوصی همگ
زنانه نویســی در نوشــته های منیــرو روانی پــور )1333(، 
ــان در  ــت. زن ــه اس ــود گرفت ــه خ ــری ب ــکل متجددت ش
ــر  ــد و تفک ــی برخوردارن ــت اجتماع ــته های او از هوی نوش
خاصــی در مــورد موقعیــت خــود دارنــد. محوریــت 
ــان اســت.  ــور، مشــکات اجتماعــی زن داســتان های روانی پ
ــر  ــر س ــنت  ب ــه س ــی ک ــی موانع ــود تمام ــا وج ــان ب آن
ــه  ــر در جامع ــختانه و پیگی ــد، سرس ــرار می ده ــان ق راهش
ــزو«  ــتان »کنی ــه داس ــد. در مجموع ــدا می کنن ــور پی حض
ــان هســتند.  )1367(، قهرمــان اصلــی داســتان ها اغلــب زن
زِن »جمعــه خاکســتری«، قربانــی شــرایط خــاص اجتماعــی 
پیرامــون خویــش اســت. او در پی احقــاق حقوق فــردی اش، 
پــس از بارهــا گــم شــدن و پیــدا شــدن، خــود را می یابــد. 
زِن »خواهــران چهارگانــه«، هنگامــی کــه در حــال مقابلــه بــا 
ــان  ــوی هم جنس ــت، از س ــتیز اس ــه  زن س ــارهای جامع فش
خــود، حتــی خواهــران خویــش نیــز در مظــان اتهــام اســت. 
ــخصیت های زن  ــب ش ــروری در قال ــان پ ــه قهرم ــل ب می
داســتان، از دیگــر ویژگی هــای بــارز آثــار روانی پــور 
او، زادگاهــش، بوشــهر، مردمــان  اســت. داســتان های 
جنــوب و آداب و رســوم و خرافــات آن خطــه را بــه تصویر 
ــل  ــه تقاب ــار آتــش« )137۸(، ب ــی کن می کشــد. او در »کول
ــتان،  ــان داس ــه، زن قهرم ــردازد. آین ــت می  پ آزادی و امنی



تونس به عنوان پایتخت زنان عرب انتخاب شد

بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از تارنمــای روزنامــه الجریــده تونــس، اتحادیــه عــرب در حاشــیه ســی و هفتمیــن دوره کمیســیون زنــان عــرب 
در پایتخــت تونــس بــا شــعار »زنــان بــرای جوامعــی امــن در منطقــه عربــی« ایــن تصمیــم را اتخــاذ کــرد. ســماح دمــق، رئیــس کمیتــه زنان، 
خانــواده و کــودکان در پارلمــان تونــس در ایــن خصــوص گفــت: انتخــاب تونــس بــه عنــوان پایتخــت زنــان عــرب در ســال 2٠19-2٠1۸ 
میــادی، در حقیقــت مهــر تاییــدی بــر شایســتگی زنــان تونســی بــه دلیــل دســتاوردهای آنــان از ســال 19۵6 میــادی اســت، زیــرا تونــس 
در زمینــه حقــوق زنــان و تصویــب قوانیــن در ایــن جهــت، در میــان کشــورهای عربــی پیشــرو اســت. وی در ادامــه گفــت، الیحــه مبــارزه بــا 
خشــونت علیــه زنــان کــه اخیــرا در پارلمــان تونــس تصویــب و تبدیــل بــه قانــون شــده اســت، یکــی از آخریــن دســتاوردهای زنــان اســت. 
نزیهــه العبیــدی، وزیــر زنــان، خانــواده، کــودکان و ســالخوردگان تونــس نیــز در ایــن خصــوص گفت: انتخــاب تونس بنــا به درخواســت بخش 
زنــان اتحادیــه عــرب صــورت گرفــت و ایــن انتخــاب مســئولیت ســنگینی بــر دوش تونــس بــرای حمایــت از حقــوق زنــان عرب می گــذارد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 1896 نیم نگاه ویژه
قابی برای زن

نگاهی به مجموعه عکس »شاپرک خانوم« شادی قدیریان

ــد؛  ــاب می دهن ــان بازت ــی  ام را در آن زم ــه احســاس درون ک
احساســی از ســرگردانی میــان ســنت و مدرنیتــه«. از دیگــر 
مجموعه  هــای قدیریــان می تــوان بــه مجموعــه »هیــچ، 

هیــچ« و »مربــع ســپید« اشــاره کــرد.
ــو«  ــوس فوت ــان همچنیــن، مدیریــت وب ســایت »فان قدیری
ــردازد  ــران می  پ ــه عکاســی ای ــه صــورت تخصصــی ب کــه ب
ــی  ــگاه  های فراوان ــون در نمایش ــا کن ــده دارد. او ت ــر عه را ب
در ایــران، انگلیــس، فرانســه، آمریــکا، اتریــش، دوبی، ســوئد، 
ــک،  ــتان، مکزی ــترالیا، لهس ــارک، اس ــوی، دانم ــد، بولی هلن
اســپانیا، آلمــان، ترکیــه، روســیه، بنــگادش، یونــان، کانــادا و 
ایرلنــد شــرکت کــرده  اســت. همــان طــور کــه اشــاره شــد، 
ــان اســت.  »زن« موضــوع اصلــی عکس هــای شــادی قدیری
در غالــب مجموعــه عکس هــای او، زن و فیگــور زن حضــور 
ــو  ــان، فیگوراتی دارد. اگــر هــم کــه مجموعــه عکــس قدیری
ــم  ــاز ه ــند، ب ــان باش ــت بی ج ــوژه هایش طبیع ــد و س نباش
ــر  ــی زن را در عکس هــای او پ ــه، جــای خال مولفه هــای زنان
می کننــد. خــود او در ایــن بــاره می گویــد: »بــه طــور کامــا 
اتفاقــی ســوژه زن را بــرای یکــی دو مجموعــه نخســت انتخاب 
کــردم و بعــد از آن ایــن ســوژه بــه دغدغــه ام تبدیــل شــد«. 
»مثــل هــر روز«، جنجالــی تریــن مجموعــه عکــس قدیریــان 
ــه دار  ــان خان ــه از زن ــی، کنای ــادر رنگ ــا چ ــی ب ــت. زنان اس
ــد. صــورت نشــان دهنــده همــه هویــت  کــه صــورت ندارن
ــان، از  ــه جــای قــرص صــورت زن ــان ب فــرد اســت و قدیری
ابزارهــای زنــان خانــه دار اســتفاده کــرده اســت. عکس هــا بــا 
پــس زمینــه ســفید، عکس هــای پرســنلی را تداعــی می کننــد، 
عکســی کــه قــرار اســت بــا آن فــرد مــورد نظــر را شناســایی 
ــوق  ــاالن حق ــه فع ــورد توج ــه عکــس م ــن مجموع ــرد. ای ک
زنــان قــرار گرفتــه اســت و در مقابــل، از ناحیــه مــردان، بــا 
ایــن اعتــراض مواجــه شــده کــه در ایــن عکس هــا بــه زنــان 
توهیــن شــده اســت. قدیریــان خــود در ایــن رابطــه می گویــد: 
ــه زن  ــد اســت چــون ب »مــردان می گفتنــد ایــن مجموعــه ب
توهیــن شــده اســت. بــرای مــن عجیــب بــود کــه می گفتنــد 
در ایــن عکــس بــه زنــان توهیــن شــده، در حالــی کــه از صبح 

 کنــد و راه خــروج را بــه او نشــان مــي  دهــد تــا بــه وعــده  
ــوم حشــرات را  ــاب برســد. شــاپرک خان ــا آفت ــدارش ب دی
فــرا مــي  خوانــد تــا آن  ها نیــز در ایــن آزادي ســهمي داشــته 
ــوم،  ــاپرک خان ــنود. ش ــي  ش ــخي نم ــچ پاس ــا هی ــند ام باش
مأیــوس از رفتــار حشــرات دیگــر، بــال  هــاي خســته  اش را 
بــاز مــي  کنــد و بــه ســمت نــور مــي  رود. شــادی قدیریــان، 
در مجموعــه عکــس شــاپرک خانــم کــه مجموعــا 3 مــاه بــه 
طــول انجامیــد، ایــن داســتان را در قالــب عکس هــای خــود 
روایــت می کنــد. در ایــن مجموعــه عکــس، زنــان همگــی در 
ــار می تننــد.  ــور، ت ســایه و تاریکــی، در مقابــل روزنه هــای ن
بــر طبــق نمایشــنامه مفیــد، آن هــا در حکــم شــاپرک هایی 
ــد  ــده اند و بای ــیر ش ــوت اس ــور عنکب ــه در ت ــتند ک هس
ــاپرک های  ــی ش ــد، ول ــاش کنن ــدان ت ــروج از زن ــرای خ ب
ــور را  ــای ن ــی، روزنه ه ــرای رهای ــاش ب ــدون ت ــان ب قدیری
ــفید و  ــیاه و س ــوص س ــد. وی در خص ــور می کنن ــار ک ــا ت ب
ــرم  ــه نظ ــد: »ب ــان می کن ــا بی ــودن عکس ه ــا کنتراســت ب ب
ــف  ــگ، تعری ــت. رن ــي نداش ــوع جای ــن موض ــگ در ای رن
خــودش را دارد. در ایــن عکس هــا موضــوع اصلــي مــورد 
توجــه اســت و بــدون رنــگ همــه توجــه بــه ســمت محتــوا 
معطــوف خواهــد شــد. بــه نظــرم کنتراســت کارهــا خیلــي 
بــاال نیســت. ولــي منبــع نــوري در همــه عکس هــا وجــود 
دارد کــه فضــاي تاریــک و روشــن را در کنــار هــم قــرار مي  
دهــد کــه ایــن هــم بــه موضــوع عکس هــا بــر مي گــردد«. 
ــن  ــه ای ــرات ک ــی نظ ــورد برخ ــن در م ــان همچنی قدیری
ــن  ــد: »ای ــد، می گوی ــی می دانن ــه عکــس را مصنوع مجموع
برداشــت شــاید بــه ایــن خاطــر باشــد کــه مدل هــا حرفــه 
 اي نبودنــد. البتــه مــن جلــوي دوربیــن مــدل را بــه حــال 
ــم،  ــي  کن ــن م ــز را تعیی ــه چی ــذارم و هم ــي  گ خــودش نم
زاویــه ســر، نــگاه، جــاي دســت  ها و... . طبیعتــا هیــچ کــس 
در ایــن وضعیــت راحــت نیســت ولــي مــن از حالتــي کــه 
ــم فیکــس شــدن در  ــد راضــي هســتم. اصــوال کارهای دارن
ــدادی از  ــه تع ــد«. در ادام ــي  ده ــان م ــان را نش ــک زم ی

ــت. ــده اس ــوم آم ــاپرک خان ــه ش ــای مجموع عکس ه

زینب خاوری
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ــه  ــش آموخت ــران(، دان ــان )زاده 13۵3 در ته شــادی قدیری
ــال  ــامی و در ح ــگاه آزاد اس ــی از دانش ــی عکاس کارشناس
ــه ای عکاســی اشــتغال  ــت حرف ــه فعالی ــران ب حاضــر در ته
دارد. قدیریــان نخســتین نمایشــگاه خــود را در ســال 1377 
در گالــری گلســتان برگــزار کــرد. علت شــهرت قدیریــان را 
شــاید بتــوان در تمرکــز او بــر مســائل حــوزه زنــان دانســت. 
ــان  ــه زن ــان، مجموع ــس قدیری ــه عک ــهورترین مجموع مش
ــزارآالت مــدرن  ــا اب ــان قاجــاری را ب قاجــار اســت کــه زن
بــه تصویــر می کشــد. ایــن مجموعــه شــهرتی جهانــی بــرای 
ــو  ــود »امبرت ــه می  ش ــی گفت ــت و حت ــته اس ــراه داش او هم
ــه را  ــن مجموع ــی ای ــروف ایتالیای ــو«، نشــانه  شــناس مع اک
ــان در مجموعــه  »قجــر« کــه  ســتوده اســت. شــادی قدیری
ســال 1377 ارائــه شــد، بــا تأثیــر از پرتره  هــای اســتودیویی 
ــران  ــه در ای کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم حکومــت قاجاری
ــه  ــان جــوان ملبــس ب رواج داشــت و همچنیــن ترکیــب زن
ــدرن  ــای م ــی از دنی ــدام المان ــر ک ــه ه ــنتی ک ــش  س پوش
ــه  عنــوان پــس  زمینــه  امــروزی اســت و نقاشــی  هایی کــه ب
ــف و جســورانه  ــی ظری ــی رود، کنکاش ــه کار م ــا ب در آتلیه ه
ــخ  ــول تاری ــی در ط ــای زن ایران ــت و محدودیت  ه در موقعی
ــه، آن  ــن مجموع ــت. در ای ــته اس ــی داش ــی و اجتماع سیاس
چــه بیــش از همــه توجــه مخاطــب را جلــب می کنــد، تقابــل 
ســنت و مدرنیتــه اســت. ایــن تضــاد و کنتراســت، صورتــی 
ــه  ــنت و مدرنیت ــرزخ س ــوز در ب ــی هن ــی دارد؛ زن ایران کنای
ــی در یــک  ــان کــه زن و خواهــان مــدرن شــدن اســت. چون
فریــم بــا چــادر و پیچــه فقط در کنــار دوچرخــه ایســتاده و در 
فریــم بعــدی چــادر از ســر برداشــته و بــا شــلیته و چاقچــور 
و کاه کاســکت، ســوار بــر دوچرخــه شــده و بدیــن صــورت 
ــد  ــن نق ــه ســوی آزادی بیشــتر برداشــته اســت. ای گامــی ب
ــن  ــاره  ای ــان درب ــی اســت. قدیری ــان ایران ــود زن وضــع موج
مجموعــه می گویــد: »ایــن عکس هــا ماننــد آینــه ای هســتند 

تــا شــب شــاهد ایــن توهیــن هســتند. مثــل ایــن کــه فقــط 
نشــان دادن آن بــد اســت«.

قدیریــان در خصــوص دو مجموعــه »هیــچ، هیــچ« و »مربــع 
ــان دادن  ــش نش ــه هدف ــد ک ــز می گوی ــود نی ــفید« خ س
بیــزاری از جنــگ اســت. ضدجنگ هــا فقــط زنــان نیســتند، 
ــخ  ــد. در طــول تاری ــگ ان ــان ضــد جن ــی بســیاری از زن ول
ــا  ــه پ ــا را ب ــه جنگ ه ــد ک ــردان بوده ان ــه م ــن همیش ای
کرده انــد و همیشــه ایــن زنــان و کــودکان بوده انــد کــه در 
پشــت جبهه هــا آســیب دیــده انــد. بــا صــرف نظــر از ایــن 
کــه گاهــی جنگ هــا بــه خاطــر حفاظــت از همیــن زنــان و 
کــودکان آغــاز می شــوند، جنــگ فــی نفســه مردانــه اســت و 
بســیاری از فعــاالن حقــوق زنــان در طــول تاریــخ، بــا تأکیــد 
بــر ایــن مســأله، خواهــان خلــع ســاح و صلــح جهانــی بــوده 
انــد. حتــی برخــی بــر ایــن باورنــد کــه اگــر مدیریت هــای 
ــرای  ــری ب ــای بهت ــا ج ــود، دنی ــذار ش ــان واگ ــه زن کان ب
ــه،  ــا ناآگاهان ــه ی ــان آگاهان ــود. قدیری ــد ب ــتن خواه زیس
ــاور نزدیــک  ــن ب ــه ای تصاویــری خلــق کــرده اســت کــه ب
اســت. آخریــن مجموعــه عکــس شــادی قدیریــان، بــا نــام 
»شــاپرک خانــوم«، ســال گذشــته در گالــری راه ابریشــم بــه 
نمایــش درآمــد. شــاپرک خانــوم قرائتــی دیگر از نمایشــنامه 
شــاپرک خانــوم بیــژن مفیــد اســت. شــاپرک خانــوم در پــي 
وعــده  اي کــه بــا آفتــاب دارد در جســت و جوي راه خــروج 
ــود.  ــي  ش ــار م ــوت گرفت ــار عنکب ــور در ت ــه ن ــیدن ب و رس
عنکبــوت کــه بــا دیــدن زیبایــي و ظرافــت شــاپرک خانــوم 
ــرار  ــوم ق ــاپرک خان ــا ش ــت، ب ــده اس ــم آم ــه رح ــش ب دل
ــاري تاریــک  مــي  گــذارد کــه یکــي از حشــرات داخــل انب
ــد  ــار کن ــده  اش گرفت ــاي تنی ــاورد و در تاره ــش بی را برای
ــا  ــد. ام ــانش ده ــور را نش ــه ن ــیدن ب ــروج و رس ــا راه خ ت
شــاپرک خانــوم هــر بــار بعــد از شــنیدن درد دل حشــرات 
ــال  هــاي  ــا ب ــي ب دلــش مي ســوزد و در نهایــت دســت خال
خراشــیده نــزد عنکبــوت بــاز مــي  گــردد و خــود را در تــار 
مــي  انــدازد تــا غــذاي او شــود. عنکبــوت کــه از ماجــرا خبر 
ــي  ــا م ــا، ره ــوم را از تاره ــاپرک خان ــاي ش ــت  ه دارد دس
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رئیس جمهور، دستور خصوصی سازی واقعی خودروسازان را صادر کرده است

بــه گــزارش افکارنیــوز، عبــداهلل  پــوری حســینی،  رئیــس ســازمان خصوصی ســازی، بــا اشــاره بــه ایــن که خصوصــی شــدن ایران خــودرو و ســایپا 
یــک ضــرورت اســت، گفــت: بنــده دو ســال گذشــته در جلســه ســتاد اقتصــادی خدمــت آقــای دکتــر روحانــی رئیس جمهــور محتــرم رســیدم 
و در آن جلســه بنــده بــه آقــای رئیس جمهــور عــرض کــردم کــه دولــت حــدود 2٠ درصــد از ســهام ایــران خــودرو و ســایپا را در اختیــار دارد 
ولــی عمــا ایــن دو شــرکت دولتــی هســتند و لــذا ایــن خصوصی ســازی نیســت. در آن جلســه آقــای دکتــر روحانــی دســتور دادنــد کــه همــان 
ســهم حــدود 2٠ درصــدی کــه متعلــق بــه دولــت اســت را نیــز بفروشــید تــا ســهم دولــت بــه صفــر برســد. پــوری حســینی، بــا بیــان ایــن که 
دســتور آقــای رئیس جمهــور در هیئــت دولــت نیــز بایســتی بــه تصویــب برســد تــا عملیاتــی شــود، گفت: حــدود دو ســال اســت کــه منتظریم 
ایــن دســتور بــه هیئــت دولــت و بــه تصویــب برســد. وی بــا انتقــاد از کیفیــت پاییــن خودروهــای تولیــد داخــل گفــت: علی رغــم ایــن که بایــد از 
تولیــد داخــل حمایــت کــرد ولــی از وضعیــت بد خودروهــای داخلی خجالت می کشــم. معــاون وزیــر اقتصــاد، دلیل تولیــد خودروهــای را مدیریت 
غیراقتصــادی ایــن دو خودروســاز عنــوان کــرد و گفــت: مــن زمانــی که نماینده مجلس ششــم بــودم، بــرای تصویب قانون تجمیــع عــوارض، بارها 
بــا خودروســازان بحــث و جــدل داشــتم. وی گفــت: خودروســازان بــه شــدت بــا ایــن قانــون مخالــف بودنــد و بارها علیــه این طــرح انتقــاد کردند. 

رئیــس ســازمان خصوصی ســازی خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــیوه مدیریــت در صنعــت خــودرو، بدتریــن نــوع ممکن اســت.
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ــرخ  امــا در ســایه همیــن سیاســت ها، شــاهد هســتیم کــه ن
تــورم بــار دیگــر رو بــه افزایــش اســت و بــر اســاس آمــار 
اعــام شــده از ســوی بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم از 9 درصد 
ــن  ــان بهم ــش از 11 درصــد در پای ــه بی ــدای ســال ب در ابت
ــه سیاســت های  ــش در ادام ــن افزای ــاه رســیده اســت و ای م
دولــت می توانــد ادامــه یابــد. نکتــه حائــز اهمیــت در 
خصــوص عملکــرد اقتصــادی دولــت در ســال 96 آن اســت 
ــال  ــت در س ــط دول ــه توس ــه کار رفت ــت های ب ــه سیاس ک
ــود را در  ــات خ ــار و تبع ــه آث ــت ک ــت هایی اس 96، سیاس
ســال های بعــد بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت و بی شــک در 
ــه سیاســت های  ــری ب ــد دقیق ت ــوان نق ــی می ت ــال های آت س

اقتصــادی دولــت داشــت.
همــان طــور کــه گفتــه شــد، در نــگاه نخســت ســویه ای کــه 
ــق اقتصــادی در پیــش گرفتــه  دولــت در جهــت ایجــاد رون
ــه همــره  ــود نســبی در فضــای کســب و کار را ب اســت، بهب
افزایــش نســبی در نــرخ تــورم بــرای ســال های آتــی قابــل 
ــت  ــد دول ــر می رس ــه نظ ــن ب ــازد. بنابرای ــی می س پیش بین
روحانــی بــه منظــور کاهــش انتقــادات در عرصــه اقتصــادی، 
در ســال 96 سیاســت نســبتا صحیحــی را اتخــاذ کرده اســت. 
ــی را در  ــت روحان ــوان عملکــرد دول ــه آمــار، می ت ــکا ب ــا ات ب
ــول دانســت.  ــل قب ــز قاب ــد اقتصــادی نی ــرخ رش ــش ن افزای
آنچــه مرکــز آمــار ایــران اعــام کــرده اســت، نــرخ رشــد 
ــدون  ــته، حــدود 6 درصــد ب اقتصــاد کشــور در ســال گذش
احتســاب نفــت و حــدود 11 درصــد بــا احتســاب نفــت بــوده 
ــر اســاس آمــار همیــن مرکــز، نــرخ تــورم در  اســت. امــا ب
ســال گذشــته حــدود 1٠ درصــد و رشــد نقدینگــی حــدود 
29 درصــد بــوده اســت. بــا وجــود رکــود شــدید در فضــای 
کســب و کار و نــرخ بیــکاری بــاال در اقتصــاد، ایــن پرســش 
مطــرح اســت کــه چگونــه اقتصــادی بــا این شــرایط توانســته 
ــن  ــد؟ ای ــت یاب ــد دس ــدود 6 درص ــدی ح ــه رش ــت ب اس
ــب  ــازار کس ــوس آن در ب ــهود و ملم ــرات مش ــض و اث تناق
ــب  ــردم، موج ــت م ــت و معیش ــد و صنع ــازار تولی و کار، ب
بی اعتمــادی بیــش از پیــش مــردم و کارشناســان نســبت بــه 
ــز مربوطــه شــده اســت و  ــه شــده از ســوی مراک ــار ارائ آم
هم چنــان پاســخ روشــنی نیــز از ســوی نهادهــای مســئول بــه 
پرســش کارشناســان اقتصــادی در یــک ســال گذشــته ارائــه 
نشــده اســت. لــذا آمــار و ارقــام همــان انــدازه کــه از بهبــود 
وضعیــت اقتصــاد کشــور ســخن می گوینــد، همــان انــدازه نیز 
متناقــض و در تضــاد بــا یکدیگرنــد و در ایــن فضــای مبهــم، 
تنهــا عنصــر قابل اعتمــاد، اتــکا به آن چــه در بازار و معیشــت 
مــردم قابــل مشــاهده و ملمــوس اســت، بــه نظــر می رســد. 
در ســالی کــه رو بــه پایــان مــی رود، هم چنــان شــاهد تعطیلــی 
و یــا تعدیــل نیــروی وســیع بســیاری از کارخانجــات و صنایع 
بــزرگ و بنگاه هــای اقتصــادی خــرد بــوده ایــم. نمونــه ای از 
بزرگ تریــن کارخانجــات تعطیــل شــده در ســال جــاری در 
اســتان خراســان، کارخانــه بــزرگ »کارتــن مشــهد« بــا بیــش 
ــان  ــازار هم چن ــت. ب ــوده اس ــت ب ــابقه فعالی ــال س از ۴٠ س
ــردم  ــت م ــرد و در معیش ــج می ب ــابقه رن ــودی بی س از رک
نیــز گــره ای بــاز نشــده اســت. تکدی گــری هم چنــان 

رفتــاری را نشــان مــی  داد کــه بــه دیــد ناظــران آن محیــط 
می رســید. ایــن رفتــار بــرای مغــازه داری کــه در روز بــا بیــش 
از صــد مشــتری برخــورد داشــت، بســیار متفــاوت بــا فــردی 
بازنشســته بــود کــه در روز حداکثــر ده نفــر را می دیــد. امــا 
ــن  ــه از بی ــدن شــبکه های اجتماعــی منجــر ب ــه وجــود آم ب
رفتــن ایــن فاصلــه زمانــی گشــته و گســتره ناظــران را بســیار 
ــدام  ــاید هرک ــه ش ــوی ک ــه نح ــت. ب ــرده  اس ــر ک بزرگ ت
ــرض  ــل در مع ــازی، حداق ــبکه  ها مج ــال در ش ــراد فع از اف
دیــد هــزار ناظــر از اقشــار مختلــف قــرار دارنــد. امــروزه بــا 
هــر اتفــاق ، نقــش رســانه و نهادهــای اطــاع رســانی حــذف 
می شــود و افــراد بــه صــورت شــبکه  ای در کســری از 
ثانیــه از رویــداد مطلــع می  شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه 
افــراد دیگــر آن جامعــه بــه عنــوان ناظــران اجتماعــی نیــز از 
ــاال و مشــاهده  ــداد مطلــع گشــته اند. ایــن ســرعت ب آن روی
ــرعتی  ــا س ــه ب ــد ک ــزم می کن ــرد را مل ــران، ف گســترده ناظ

متناســب نســبت بــه هــر واقعــه واکنــش نشــان  دهــد. 
ــی عضــوی  ــه عنوان ــه ب ــرد در جامع ــر ف ــه ه ــم ک ــی دانی م
ــش،  ــر نق ــا ه ــرد و متناســب ب ــه نقشــی می پذی از آن جامع
ــه  ــرد ب ــر ف ــر روی دوش او اســت. ه ــی ب ــه  ای اجتماع وظیف
عنــوان عضــوی از جامعــه، در قبــال حوادثــی کــه در جامعــه 

اشــاره کــرد، آن اســت کــه دولــت بــه عنــوان پزشــکی کــه 
بــر بالیــن ایــن بیمــار در حــال احتضــار رســیده اســت، بــه 
جــای آن کــه ابتــدا عائــم حیاتــی بیمــار را بررســی کــرده و 
موانــع موجــود ســر راه آن را بــردارد، بــه دنبــال آن اســت 
ــود بخشــد.  ــار را بهب ــن بیم ــای ای ــه حرکــت دســت و پ ک
آن چــه اقتصــاد ایــران از آن رنــج می بــرد و مانــع تنفــس 
ــه  ــت ک ــت اس ــر نف ــی ب ــادی مبتن ــت، اقتص ــده اس آن ش
ــده  ــب ش ــته را موج ــر از روز گذش ــر روز فربه ت ــی ه دولت
ــا مخارجــی هنگفــت از محــل درآمدهــای  اســت. دولتــی ب
نفتــی کــه صــرف نهادهــا و مراکــز غیــر مولــد در اقتصــاد 
ــان  ــل ۴۴، هم چن ــرای اص ــال ها اج ــس از س ــردد. پ می گ
در  خصوصی ســازی  مســیر  در  پیشــرفتی  کوچکتریــن 
اقتصــاد کشــور مشــاهده نمی گــردد و دولــت روحانــی نیــز 
در کوتــاه کــردن دســت نهادهــای شــبه دولتــی از اقتصــاد 
ــداده  ــام ن ــی انج ــدام عملیات ــازی، اق ــد خصوصی س و فرآین
اســت. عــاوه بــر مــوارد فــوق، دولــت هم چنــان نتوانســته 
اســت اقدامــی راه گشــا و موثــر در جهــت حمایــت از تولیــد 
و رشــد کیفــی تولیــدات داخلــی انجــام دهــد. بخــش بســیار 
بزرگــی از بودجــه کشــور هــر ســاله صــرف نهادهــا و مراکــز 
غیــر مولــد می شــود و بخــش وســیع دیگــری نیــز صــرف 
صنایــع مولــدی نظیــر صنعــت خودروســازی می گــردد کــه 
محصوالتــی بــا نازلتریــن کیفیــت و باالتریــن قیمــت را ارائــه 
می کننــد کــه نــه تنهــا کمکــی بــه چرخــه تولیــد در کشــور 
نمی کننــد بلکــه مشــکات بســیاری از جملــه آلودگی هــای 
زیســت محیطــی، از دســت رفتــن مزیــت نســبی در تجــارت 
بیــن الملــل و کاهــش ســطح رفــاه اجتماعــی را بــه اقتصــاد 
ــرده  ــاش ک ــی ت ــت روحان ــد. دول ــل می کن ــور تحمی کش
ــی  ــای اساس ــل بحران ه ــت ح ــر در جه ــت های موث سیاس
اقتصــاد را بــه درســتی بــه کار ببنــدد امــا این سیاســت ها در 
وضعیــت کنونــی اقتصــاد ایــران، تنهــا سیاســت هایی موضعی 
و موقتــی هســتند. تــا زمانــی کــه فرآینــد خصوصی ســازی و 
آزادســازی بــازار، اســیر نهادهــا و مراکــز شــبه دولتی اســت 
و دولــت فربــه متکــی بــه نفــت، اقتصــاد کشــور را از طریــق 
صنایــع غیــر کارآمــد اداره می کنــد، اقتصــاد کشــور عائــم 
حیاتــی خــود را بــاز نخواهــد یافــت. طرح هــای ارائــه 
ــر  ــال نظی ــی س ــای پایان ــت در ماه ه ــوی دول ــده از س ش
ــازی  ــرح »نوس ــا ط ــهری« و ی ــی ش ــی بازآفرین ــه مل »برنام
ناوگان هــای حمــل و نقــل عمومــی« از جملــه سیاســت های 
صحیــح دولــت در جهــت حــل بحران هــای اقتصــادی 
کشــور در حوزه هایــی نظیــر مســکن و حمــل و نقــل اســت 
کــه در روزهــای پایانــی ســال جــاری کلیــد خورده انــد، امــا 
همــان طــور کــه گفتــه شــد ایــن سیاســت ها، تنهــا مرهمــی 
موضعــی بــر زخــم عمیــق اقتصــاد کشــور اســت و درمــان 
آن نخواهــد بــود. شــاید بتــوان تفــاوت دولــت تدبیــر و امیــد 
بــا دولــت پیشــین را تنهــا در ایــن مســأله عنــوان کــرد کــه 
دولــت روحانــی ایــن مشــکات را دریافتــه اســت و بــه آن ها 
اذعــان دارد امــا راه حــل عملیاتــی بــرای آن هــا ارائــه نکرده 
ــکات  ــن مش ــود ای ــی وج ــین حت ــت پیش ــا دول ــت، ام اس

ــرد! ــکار می ک ــور را ان ــاد کش ــاختاری در اقتص س

ــرای  ــود. ب ــراد می ش ــوی اف ــتری از س ــندانه بیش جامعه پس
ــورد  ــی و برخ ــه اجتماع ــورد روی دادن حادث ــال، در م مث
متناســب فــرد بــا آن، شــخص خــود را در معــرض 
ــد  ــه می  بین ــوی جامع ــتری از س ــی بیش ــای اخاق قضاوت ه
و همیــن در معــرض قضــاوت بــودن، باعــث می  شــود 
ــا  ــن قضاوت ه ــا ای ــد ت ــاری را از خــود نشــان  ده ــرد رفت ف
را بــه ســوی واکنشــی مثبــت ســوق دهــد. بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــه ســرعت و حتــی ب ممکــن اســت ســوگواری خــود را ب
ــای  ــن مرزه ــاد چنی ــد. ایج ــان ده ــه نش ــی متظاهران صورت
اخاقــی بیــش از پیــش افــراد را بــه رفتارهــای متظاهرانــه و 
دیگرپســندانه تشــویق می کنــد. پاتولــوژی نیــز بُعــد دیگــری 
ــتاگرامی را از  ــوگواری اینس ــده س ــوان پدی ــه می ت ــت ک اس
ــم  ــتا، مه ــن راس ــرار داد. در ای ــی ق ــورد بررس ــر آن م منظ
ــن  ــرد، ای ــاره  ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــوردی ک ــن م تری
ــاری در شــبکه  مجــازی، از  ــا انجــام رفت ــرد ب ــه ف اســت ک
بُعــد روانــی و تــا حــدودی از بُعــد اجتماعــی، مســئولیت خود 
ــی،  ــه حقیق ــس از آن در جامع ــد و پ ــر ادا می کن ــه ظاه را ب
میــل بــه رفتــار درخــور حادثــه را از دســت می  دهــد. ایــن 
ــتگی  ــن همبس ــن رفت ــب از بی ــان موج ــرور زم ــه م ــر ب ام

ــود. ــه می ش ــراد جامع ــان اف می

رضا امیرزاده
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هنگامــی کــه تصمیــم بــه ارزیابــی عملکــرد اقتصــادی دولــت 
در ایــران می گیریــم، بســان آن اســت کــه مهــارت پزشــکی 
را بــه ســنجش گذارده ایــم کــه بــه دامــان بیمــاری در حــال 
ــه  ــت او ب ــان او و بازگش ــات ج ــد نج ــده و قص ــار آم احتض
حیــات عــادی را در صحــت و ســامت کامــل دارد. بدیهــی 
اســت کــه پزشــک بــرای نجــات جــان بیمــار در نخســتین 
گام تمامــی عواملــی را کــه مخــل عائــم حیاتــی بیمار اســت، 
از مســیر خــود برمــی دارد و ســپس بــه بهبــود حــال بیمــار 
ــا  ــیر ی ــی مس ــطه ط ــه واس ــران ب ــاد ای ــردازد. اقتص می پ
ــی  ــته و حت ــه گذش ــی ۴ ده ــواب در تمام ــیرهایی ناص مس
پیــش از آن از اوایــل دهــه ۴٠ شمســی، بــه بیمــاری تبدیــل 
شــده اســت کــه پیــش از هــر چیــز بایــد تــاش نمــود عائم 
حیاتــی او را حفــظ و یــا بــه او بازگردانــد و بــرای ایــن مهــم 
ابتــدا بایــد عواملــی را کــه موجــب از دســت رفتــن عائــم 
ــن  ــا ای ــرد. ب ــان ب ــده اند، از می ــور ش ــاد کش ــی اقتص حیات
ــی را  ــت حســن روحان ــوان عملکــرد دول ــاه می ت مقدمــه کوت

ــرار داد. ــی ق ــورد ارزیاب در ســال 96 م
دولــت روحانــی در ســال های گذشــته اولیــن هــدف اقتصادی 
ــازار و مهــار نــرخ تــورم قــرار داده بــود و  خــود را کنتــرل ب
ــدازه ای  ــا ان ــه ت ــن زمین ــت در ای سیاســت های انقباضــی دول
اثربخــش نیــز واقــع شــده اســت. کاهــش نــرخ تــورم حــدود 
ــه حــدود 1٠ درصــد در ســال  ۴٠ درصــدی در ســال 91 ب
9۵ نشــان از موفقیــت دولــت در تحقــق هــدف اصلــی 
ــت در  ــی دول ــت های انقباض ــا سیاس ــادی اش دارد. ام اقتص
ســال های پیشــین، موجــب شــد مشــکل رکــود کــه پیــش از 
ــل  ــه تبدی ــود، رفته رفت ــران ب ــر اقتصــاد ای ــز دامن گی ــن نی ای
بــه یــک بحــران گــردد. تعطیلــی بســیاری از کارخانجــات و 
ــده آن  ــکاری شــدید و رشــد فزاین بنگاه هــای اقتصــادی و بی
موجــب شــد کــه دولــت در ســال 96 ســویه اصلی اقتصــاد را 
از مهــار تــورم بــه ســمت کاهــش رکــود و رونــق بازار کســب 
و کار تغییــر دهــد. لــذا در ســال 96 شــاهد آن هســتیم کــه 
دولــت پــس از چهــار ســال بــه سیاســت های انبســاطی روی 
آورده و تــاش دارد اقتصــاد کشــور را از بحــران جدیــدی که 
گرفتــار آن شــده اســت خــارج ســازد. اجــرای طــرح »کارانــه 
اشــتغال جوانــان )کاج(« و تخصیــص 2٠ هــزار میلیــارد تومان 
ــه ۸ بانــک عامــل و 1٠٠ میلیــارد  توســط بانــک مرکــزی ب
تومــان در نخســتین مرحلــه بــه دو طــرح اشــتغال زایی تحت 
عناویــن کاج و تکاپــو، از جملــه اقدامــات دولــت در این راســتا 
ــش  ــد. کاه ــد خورده ان ــال 96 کلی ــه در س ــت ک ــوده اس ب
نــرخ ســود بانکــی جهــت ارائــه تســهیات کم هزینه تــر بــه 
تولیدکننــدگان نیــز از دیگــر سیاســت های دولــت در جهــت 
رونــق بخشــیدن بــه بــازار کســب و کار اســت که از تابســتان 
96 آغــاز شــده اســت. بی شــک همــان گونــه کــه دولــت در 
ســال های گذشــته موفــق بــه مهــار نســبی تــورم شــده بــود، 
ــدان  ــه چن ــده ای ن ــز در آین ــت نی ــی دول سیاســت های کنون
دور بــه رونــق بــازار و اقتصــاد کشــور کمــک خواهــد کــرد. 

مقولــه ســوگواری اینســتاگرامی، پدیــده نوظهــوری اســت کــه 
جامعــه عظیمــی از مخاطبــان شــبکه های اجتماعــی را تحــت 
تأثیــر قــرار داده اســت. ایــن پدیــده را می تــوان از منظرهــای 
مختلفــی مــورد بررســی قــرارد داد کــه در ایــن نوشــتار، بــه 

چنــد مــورد از آن هــا اشــاره خواهــم کــرد. 
ــه ســرعت  ــای امــروز منجــر ب شــبکه های اجتماعــی در دنی
ــت.  ــده اس ــا گردی ــتره پیام  ه ــش گس ــال و افزای ــاالی انتق ب
ایــن ســرعت بــاال و گســتردگی فــراوان در کنــار حضــور در 
لحظــه افــراد در ایــن فضــا، باعــث ایجــاد طیــف گســترده ای 
از ناظــران اجتماعــی گردیــده اســت کــه در لحظــه، رفتارهای 
مختلــف هــر فــرد را مشــاهده و مــورد قضــاوت قــرار 
ــادی  میــان  می  دهنــد. در جامعــه حقیقــی، فاصلــه زمانــی زی
ــورد  ــران و بازخ ــار، مشــاهده ناظ ــانی، رفت ــداد، اطاع رس رخ
وجــود دارد. بــرای مثــال در پنجــاه ســال پیــش زمانــی کــه 
تصادفــی رخ مــی  داد، فــردای آن روز آن تصــادف از طریــق 
ــید  ــردم می رس ــاع م ــه اط ــر ب ــانه ای دیگ ــا رس ــه ی روزنام
ــت،  ــه در آن قرارداش ــی ک ــه فضای ــه ب ــا توج ــرد ب ــر ف و ه

ــکل  ــت و ش ــش اس ــه افزای ــد آن، رو ب ــکل های جدی در ش
کانشــهرها را روز بــه روز کریه تــر کــرده اســت. در عرصــه 
تجــارت نیــز عملکــرد دولــت بــه همیــن انــدازه متناقــض و 
نگــران کننــده اســت. افزایــش صــادرات از طریــق افزایــش 
نــرخ ارز، سیاســتی اســت کــه دولــت در ســال جــاری دنبــال 
ــی  ــای پایان ــت دالر در ماه ه ــدید قیم ــش ش ــرده و افزای ک
ســال نشــان از آن دارد کــه دولــت بــه دنبــال آن اســت کــه 
ــف  ــق تضعی ــی از طری ــای داخل ــرای کااله ــق ب ــن طری از ای
پــول ملــی در بازارهــای خارجــی، مزیــت نســبی ایجــاد کنــد. 
ــدت و در  ــت در کوتاه م ــن اس ــت ممک ــن سیاس ــد ای هرچن
صــادرات برخــی کاالهــا بــه چنــد کشــور خــاص موثــر واقــع 
ــش  ــو افزای ــک س ــه از ی ــت ک ــت آن اس ــا حقیق ــود، ام ش
ــر  ــه شــدت تحــت تأثی ــی را ب ــازار داخل ــرخ ارز، ب شــدید ن
قــرار داده و موجــب جهــش قیمت هــا و افزایــش رکــود بــه 
دلیــل بی اعتمــادی نســبت بــه ثبــات بــازار شــده اســت و از 
ســوی دیگــر، موجــب عــدم رشــد کیفــی در تولیــدات داخلی 
ــی  ــای خارجــی در بازارهــای بین الملل ــا رقب ــت ب جهــت رقاب
ــت  ــعی دارد، کیفی ــت س ــر دول ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب می گ
پاییــن تولیــدات داخلــی و هزینــه بــاالی تولیــد در کشــور که 
بــه عرضــه تولیداتــی بی کیفیــت بــا قیمتــی بــاال می انجامــد 
را از طریــق افزایــش نــرخ ارز و تضعیــف پــول ملــی جبــران 
ــش  ــت افزای ــورت موق ــه ص ــود را ب ــادرات خ ــا ص ــد ت کن
دهــد. چنیــن سیاســت هایی در ســال های گذشــته نیــز بارهــا 
ــه  ــرار گرفت از ســوی دولت هــای مختلــف، مــورد اســتفاده ق
و نتیجــه آن اقتصــادی اســت کــه امــروز بــه حــال احتضــار 

افتــاده اســت.
ــه  ــی ب ــد فراوان ــد، امی ــر و امی ــت تدبی ــر دول ــوی دیگ از س
ســرمایه گذاری های خارجــی در ســایه برجــام داشــته و دارد، 
حــال آن کــه ایــن امیــدواری نیــز بــا یــک تناقــض بــزرگ در 
اقتصــاد کشــور مواجــه اســت. هرچنــد برجام توانســته اســت 
مانــع اولیــه جهــت ســرمایه گذاری خارجــی در اقتصــاد 
کشــور را مرتفــع ســازد، امــا هم چنــان مشــکل اصلــی 
اقتصــاد ایــران جهــت تحقــق ایــن مهــم بــه قــوت خــود باقــی 
مانــده و آن عــدم امنیــت ســرمایه در اقتصــاد ایــران اســت. 
ــم  ــاهد بوده ای ــش از آن ش ــال های پی ــاری و س ــال ج در س
ــای  ــاری و بانک ه ــی و اعتب ــات مال ــیاری از موسس ــه بس ک
کشــور کــه ســرمایه های ســرمایه گذاران داخلــی را از طریــق 
تبلیغــات وســیع دولتــی اخــذ کــرده بودنــد، از بازگشــت ایــن 
ــت در  ــد و دول ــا عاجــز ماندن ــان آن ه ــه صاحب ســرمایه ها ب
ــق  ــت موف ــته اس ــی نتوانس ــرمایه های داخل ــت از س حمای
ــابقه ای در  ــادی بی س ــه بی اعتم ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــل کن عم
جامعــه نســبت بــه نظــام بانکــی و ســرمایه گذاری در کشــور 
بــه وجــود آمــده اســت. در چنیــن شــرایطی کــه ســرمایه های 
کشــور در نظــام بانکــی بــه ســمت نابــودی مــی رود و تولیــد 
نیــز بــا شکســت مواجــه می گــردد و کارخانجــات و صنایــع 
بــزرگ بــا تعطیلــی و تعدیــل نیــرو مواجــه می شــوند، برجــام 
ــه  ــی را ب ــرمایه گذاران خارج ــاد س ــد اعتم ــه می توان چگون

ــد؟ ــب کن ــازار جل ــفته ب ــن آش ســرمایه گذاری در ای
ــدان  آن چــه در ارزیابــی عملکــرد اقتصــادی دولــت بایــد ب

ــد.  ــود می  دان ــه خ ــب را وظیف ــش مناس ــد، واکن رخ می ده
ــی از جامعــه صــورت  ــه در حضــور ناظران ــن وظیف انجــام ای
ــه  ــوان عضــو جامع ــه عن ــا ب ــدام از آن ه ــه هرک ــرد ک می گی
ــور  ــال تص ــد. ح ــب را دارن ــورد مناس ــار بازخ ــرد، انتظ از ف
ــه ای در جامعــه  ــی کــه حادث کنیــد در فضــای مجــازی زمان
رخ می دهــد و افــراد در لحظــه از آن مطلــع شــده  اند و 
بیــش از هــزار ناظــر اجتماعــی در همــان لحظــه رفتــار فــرد 
ــه اجتماعــی را بســیار  ــار وظیف ــرد ب ــد، ف را مشــاهده می  کنن
ســنگین تر از پیــش بــر دوش خــود حــس می  کنــد. گســتره 
و تنــوع زیــاد ناظــران فــرد را مجــاب می  کنــد کــه رفتــاری 
مطلــوب ســلیقه آن جامعــه را از خــود نشــان دهــد کــه طبعا 
ــه صــورت پســت و  ــار ب ــد اینســتاگرام، رفت ــی مانن در فضای

ــرد. ــورت می گی ــاق، ص ــه اتف ــش ب ــتوری در واکن اس
ایــن پدیــده را هــم چنیــن می تــوان از بُعــد اخــاق اجتماعــی 
ــون  ــم چ ــی ه ــور پدیده های ــرار داد. ظه ــی ق ــورد بررس م
تکنولــوژی، اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بــه طــور 
ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــاق اجتماع ــترده  ای، اخ گس
 اســت. در معــرض دیــد بــودن رفتــار فــرد و حضور گســترده 
ــاط  ــی مرز هــای احتی ــه جا به جای ناظــران اجتماعــی، منجــر ب
ــای  ــاد رفتاره ــث ایج ــر باع ــن ام ــت. ای ــده  اس ــاق ش و اخ



زمستان سخت و سرخ!

گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران  گزارش آنتونیو  کنش وزارت امور خارجه به  وا

ــل در  ــازمان مل ــرکل س ــزارش دبی ــرد: گ ــوان ک ــران، عن ــه ای ــخنگوی وزارت امورخارج ــمی، س ــرام قاس ــم، به ــل از العال ــه نق ب
ــه پیشــرفت ها و اقدامــات حقــوق بشــری  ــا نادیــده انگاشــتن و بی توجهــی کامــل ب ــران، ب خصــوص وضعیــت حقــوق بشــر در ای
ــه از  ــه ک ــان گون ــت: هم ــار داش ــمی اظه ــت. قاس ــاص اس ــری خ ــا جهت گی ــوازن و ب ــی نامت ــران، گزارش ــامی ای در جمهوری اس
گذشــته ها نیــز شــاهد بوده ایــم ایــن نــوع گزارشــات اساســا هــم بــه لحــاظ ماهیتــی و هــم از نظــر رویــه ای دارای ایــرادات مبنایــی 
فراوانــی اســت و بــر ایــن اســاس اصــوال از دیــد جمهــوری اســامی ایــران فاقــد اعتبــار و ارزش تلقــی می شــود. وی افــزود: گــزارش 
انتشــار یافتــه از ســوی دبیــرکل ســازمان ملــل دارای نقصــان و ایــرادات بســیاری اســت کــه عــاوه بــر مبنــا قــرار دادن قطعنامه ای 
ــار تهیــه شــده اســت.  ــد اعتب ــق، نادرســت و سراســر فاق ــع و اطاعــات غیرموث ــاد آن از مناب ــه و سیاســی، در تنظیــم مف ناعادالن
قاســمی خاطــر نشــان کــرد: عــزم و اراده قاطــع دولــت جمهــوری اســامی ایــران، ارتقــاء جایــگاه هــر چــه بیشــتر حقــوق شــهروندان 

بــر اســاس اصــول مترقــی اســامی و قانــون اساســی کشــور اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و چهارم / نیمه اول اسفند 2096

 دادن ندارنــد و رفتــاری خشــن از خــود نشــان می دهنــد. خــود 
ایــن مســأله ایجــاد دوگانگــی کــرد؛ هــم ایــن کــه اعتراضــات را 
بــه خشــونت کشــاند و هــم ایــن کــه ایــن احســاس را منتقــل 
کــرد کــه با یــک جنبــش فراگیــر روبــرو هســتیم کــه موجبات 
ترســاندن طبقــات متوســط و روشــنفکر را فراهــم ســاخت. چون 
ایــن افــراد احســاس کردنــد کــه اگــر بــه ایــن اعتراضــات ورود 
کننــد، تبدیــل بــه موتــور محرک هســته وندالیســت می  شــوند، 
بنابرایــن چنــدان بــه ایــن اعتراضــات نزدیــک نشــدند و همیــن 
نکتــه  ای اســت کــه چــرا طبقــه  متوســط و روشــنفکر چنــدان 

جــذب ایــن اعتراضــات نشــدند. 
مــوارد جالبــی کــه در اعتراضــات اخیــر وجود داشــت، یــک نوع 
ســرگیجه سیاســی در میــان حامیــان دولــت بــود. اصول گرایان 
ــد و اصالح طلبــان هــم اگرچــه  در ایــن مســأله ســکوت کردن
موضــع گیری هایــی داشــتند امــا چنــدان بــه مــذاق معترضــان 

خــوش نیامــد. علــت ایــن ســرگیجه را در چــه می  بینیــد؟
بــه نظــر مــن گفتمــان اصاحــات از وقایــع دی  مــاه بیشــترین 
ــه  ــد ک ــبب ش ــات س ــن اعتراض ــی ای ــورد. یعن ــه را خ ضرب
در بخشــی از شــعارها و خواســته های جریــان اصاحــات 
ــان  ــه گفتم ــل ک ــن دلی ــه ای ــود؛ ب ــاد ش ــت هایی ایج گسس
اصاحــات خــودش را بــا تغییــرات گام بــه گام تعریــف می کنــد 
ــن  ــود. بنابرای ــن نب ــن، چنی ــان معترضی ــه گفتم ــم ک و می  دانی
بدتریــن وضعیــت ممکــن را اصاح طلبــان داشــتند، اگــر خــود 
را از ایــن گفتمــان دور کننــد شــاید بخــش عمــده ای از پایــگاه 
ــان  ــن گفتم ــه ای ــر ب ــد و اگ اجتماعــی خــود را از دســت بدهن
نزدیــک شــوند، بــه نوعــی از شــعارهای خودشــان عــدول کــرده 
انــد. بنابرایــن ایــن اعتراضــات ســبب شــد کــه افــرادی کــه از 
ســال ۸۸ همــراه اصاح طلبــان حرکــت کــرده بودنــد و در عیــن 
حــال اصاح طلــب نبودنــد، از آنــان فاصلــه بگیرنــد. ایــن گــروه 
خواهــان تغییــر وضعیــت موجــود هســتند امــا چــون صدایــی 
ندارنــد، تــا کنــون حامــی جریــان اصاحــات بــوده انــد، اما پس 
از اتفاقــات اخیــر، دیگــر در پایــگاه اجتماعی  آنان حاضر نیســتند. 
در واقــع اصاح طلبــان حامیــان خــود را از دســت ندادنــد، بلکــه 
ــدند و در  ــوب می ش ــتری محس ــز آراء خاکس ــه ج ــرادی ک اف
لحظــه  آخــر تصمیــم بــه شــرکت می گرفتنــد را دیگــر همــراه 
خــود ندارنــد. اصاح طلبــان اکنــون در وضعیتــی قــرار گرفتنــد 
کــه شــاید دیگــر نتواننــد آن هــا را فرابخواننــد. این افــراد کم کم 
ــا  ــر م ــال حاض ــوند و در ح ــان می  ش ــک گفتم ــه ی ــل ب تبدی
اطاعــی از درون ایــن گفتمــان نداریــم. امــا در صــورت شــکل  
گیــری ایــن گفتمــان ســوم، گفتمــان اصاحــات رانــده شــده و 
هــم  ردیــف گفتمــان اصول گرایــی قــرار می گیــرد و در نتیجــه 
ایــن کــه گفتمــان اصاحــات بــرای برتــری نســبت بــه گفتمان 
اصول گرایــی از طریــق صنــدوق رأی کار بســیار مشــکلی خواهد 

داشــت مگــر اتفــاق دیگــری رخ بدهــد.
اســتراتژی اصالح طلبــان بــرای جلــب نظــر دوبــاره  آراء 

ــد؟ ــد باش ــه بای ــتری چ خاکس
در حقیقــت اصاحــات نیازمنــد تعریــف مجــدد اســت، بــرای 
این کــه مشــخص کنــد کــه هم چنــان می خواهــد بــا مانیفســت 
قبلــی ادامــه بدهــد یــا ایــن کــه می خواهــد برخــی از شــعارهای 
معترضــان را بــه درون گفتمــان خویــش ببــرد. از لحــاظ نــوع 
ســخن گفتــن بــا حاکمیــت، اصاح طلبــان تــاش می کننــد کــه 
خودشــان را بــه گفتمــان ســوم نزدیک  تــر کننــد و بــه نوعــی از 
اصــول اولیــه  اصاح طلبــی دســت بردارنــد. البتــه ایــن مســأله 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه روشــنفکران و طبقــه  متوســط کــه 
چنــدان ریســک پذیر نیســتند، می تواننــد گفتمــان ســوم را خلــع 

سیاســی بــر این اســت کــه از سیاســی کــردن این مســأله دوری 
کننــد، چــون آن گاه بایــد از طریــق دو گفتمــان اصول گرایــی و 

ــه دنبــال حــل و فصــل آن باشــند. اصاح طلبــی ب
ــاب  ــه حج ــان ب ــراض زن ــا اعت ــئولین ب ــورد مس ــوه  برخ نح
عجیــب بــه نظــر می  رســد، از ادبیاتــی کــه در تریبون هــا بــه 
کار گرفتــه می شــود تــا اقدامــات نیــروی انتظامــی در برخورد 

بــا معترضیــن. ریشــه  ایــن قبیــل حــرکات در چیســت؟
ایــن حــرکات بیشــتر ناشــی از داشــتن نــگاه سیاســی بــه ایــن 
مســأله اســت و وقتــی مســأله را سیاســی نــگاه کننــد یــا بــا آن 
ــا  ــد ب ــه ســعی دارن ــن ک ــا ای ــد و ی ــز برخــورد می کنن ــه طن ب
رفتارهــای خشــن مســأله را پایــان دهنــد. مــا بــرای زنــان بــر 
اســاس گفتمــان انقــاب اســامی، محیــط تحصیــل مناســب را 
فراهــم کردیــم، حضورشــان در دانشــگاه را گســترش دادیــم و 
محیــط کار مناســب ایجــاد کردیــم. وقتــی زن پــا بــه عرصــه 
اجتماعــی بگــذارد، طبیعــی اســت کــه ســایر حقــوق اجتماعــی 
خــود را مطالبــه می کنــد. ایــن مســأله کامــا اجتماعــی بــوده 
و فروکاســتن آن بــه یــک مســأله سیاســی امــری اشــتباه اســت.
یکــی دیگــر از مجموعــه اعتراضــات زمســتان ســال جــاری، 
اعتراضــات و اعتصابــات کارگــران بــوده کــه مهــم تریــن آن 
ــه اســت.  ــت  تپ ــه اعتصــاب کارگــران نیشــکر هف ــوط ب مرب
کارگــران هــم  اکنــون در مرحلــه ای قــرار دارنــد کــه بــه جای 
مطالبــه حقوقشــان از حاکمیــت، شــعارهایی خطــاب بــه خــود: 
»مــرگ بــر کارگــر« ســر می  دهنــد. علــت ایــن امر چیســت؟

ــت  ــناختی اســت و در حقیق ــک مســأله روان ش ــعار ی ــن ش ای
منعکس  کننــده ایــن اســت کــه ما به فراموشــی ســپرده شــدیم. 
بــه نظــر مــن مطالبــات کارگــران در پــس همیــن دو مطالبــه  
قبلــی قــرار گرفــت و مغفــول واقــع شــد. بنابرایــن ایــن شــعارها 
ــه  ــد ب ــه می خواه ــت ک ــناختی اس ــش روانش ــوع واکن ــک ن ی
انــکار خــودش بپــردازد و انــکار خــود در بُعــد فــردی بــه معنای 
خودکشــی و در بُعــد اجتماعــی منجــر به شــورش و اغتشــاش یا 
بی  تفاوتــی صــرف می  شــود. بــه نظــر مــن راه حــل ایــن مســأله 
بیشــتر سیاســی اســت و رســیدگی بــه مســائل کارگــران مهم تر 
و حســاس  تر از دو مســأله  قبلــی اســت، زیــرا گروهــی کــه بــه 
انــکار خــود بپــردازد، بــه ســختی بــه حالت عــادی اجتماعــی باز 
می گــردد. اقداماتــی کــه بایــد بــرای حــل مشــکات کارگــران 
انجــام شــود نیــز گشــایش سیاســی در داخــل و روابط حســنه تر 

بــا کشــورهای خارجــی اســت.
مــورد بســیار عجیبــی کــه در اعتراضــات کارگــران مشــاهده 
ــه  ــه ای دســت ب ــرای هــر مطالب می شــود، ایــن اســت کــه ب
ــندیکاهای  ــرش س ــا پذی ــد. آی ــراض می  زنن ــاب و اعت اعتص
کارگــری توســط حاکمیــت و حــل و فصــل مشــکالت 
ــت؟ ــری نیس ــل بهت ــو راه ح ــق گفت و گ ــری از طری کارگ

ــر از  در حقیقــت گفت و گــو در حــل مســائل بســیار تاثیرگذار ت
راهپیمایــی اســت. امــا در وهلــه  اول ایــن کــه گمــان حاکمیــت 
بــر ایــن اســت کــه در بســتر ســندیکای کارگــری، ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه تحرکاتــی صــورت گیــرد. امــا اگــر بخواهیــم 
ــورت  ــی ص ــای اجتماع ــت و نیروه ــان حاکمی ــی می گفت و گوی
ــت.  ــرورت اس ــک ض ــری، ی ــندیکاهای کارگ ــاد س ــرد، ایج گی
مــا در مــورد عرصه هــای سیاســی نیــز وضعیــت ایــن  چنینــی 
ــی کار  ــح و اصول ــه طــور صحی ــد ب ــم. اگــر احــزاب بتوانن داری
ــژاد ســر بــر نمی آورنــد  کننــد، افــرادی هــم چــون احمــدی  ن
کــه هیــچ کــس مســئولیت او را نپذیرد. امــا احزاب و ســندیکاها 
مســئولیت کارهــای خویــش را می  پذیرنــد. مســأله اینجاســت 
کــه بــرای تأســیس ســندیکاهای کارگــری، مســئولین در ابتدای 
امــر بایــد بپذیرند کــه گفت و گویــی میــان حاکمیــت و نیروهای 

اجتماعــی صــورت بگیــرد.
ــت  ــران از وضعی ــذار ای ــرای گ ــما ب ــنهادی ش ــکار پیش راه
ــت؟ ــه ای آرام، چیس ــه جامع ــیدن ب ــی و رس ــب کنون ملته

از منظــر اســتراتژیک بایــد حاکمیــت بــه دنبــال ایــن باشــد که 
نگــذارد جزایــر بحــران بــه یکدیگــر بپیوندنــد، چــون پیوســتن 
ــک  ــه یکدیگــر، موجــب شــکل گیری ی ــر بحــران ب ــن جزای ای
بحــران کان می شــود. در حقیقــت اگــر کســانی کــه هــم  اکنون 
در جنبش هــای اعتراضــی حضــور دارنــد، بــا روشــنفکران کنــار 
هــم قــرار گیرنــد و حمایــت طبقــه  متوســط شــامل حالشــان 
شــود، جنبــش از شــکل بحران  هــای پراکنــده خــارج و تبدیــل 
بــه تحــرکات کانــی می شــود کــه جلوگیــری از آن ســخت و 
دشــوار اســت. ایــن اســتراتژی مســتلزم ایــن اســت کــه گروه  ها 
و نهاد هــای سیاســی بــه گفت و گــو بنشــینند و دربــاره مســائل 
سیاســی بــه توافــق برســند. ایــن مســائل بــا گفت و گــو قابلیــت 
حــل  شــدن در زمــان کنونــی را دارد ولــی اگــر ایــن بحران هــا 
بیشــتر بــه هــم گــره  بخــورد، دیگــر قابــل حــل شــدن نیســت. 
از طرفــی بایــد توجــه داشــت کــه محیــط بیــن  الملــل چنــدان 
ــد متوجــه باشــیم شــرایط  ــران مســاعد نیســت و بای ــرای ای ب

کنونــی بســیار حســاس اســت.

علیرضا میردیده
کارشناسی  اقتصاد  95

پیــش مصاحبــه: زمســتان 96، ایــام ملتهبــی بــود و اعتراضات و 
اتفاقــات بســیاری در ایــن زمــان اتفــاق افتــاد. از اعتراضــات دی 
مــاه در شــهرهای مختلــف ایــران گرفتــه تــا اعتــراض گروه های 
کارگــری و برخــی از زنــان بــه حجــاب اجبــاری. تحلیل گــران 
ــد و  ــم زده ان ــات قل ــن اتفاق ــن ای ــون در تبیی ــا کن ــیاری ت بس
ــر برشــمرده اند.  ــرای اعتراضــات اخی ــی را ب ریشــه های مختلف
امــا بــرای شــنیدن تحلیلــی متفــاوت از فضــای رســانه ای حاکم، 
ــف زاده،  ــر نج ــم. دکت ــف زاده رفتی ــدی نج ــر مه ــراغ دکت س
ــهد و  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــوم سیاس ــروه عل ــیار گ دانش
تخصــص ایشــان در حوزه مســائل ایران اســت. دکتر نجــف زاده 
ــادی  ــات اقتص ــل اعتراض ــی تبدی ــه چرای ــو ب ــن گفت و گ در ای
ــکال  ــه حاکمیــت و رویکــرد رادی ــه اعتراضــات سیاســی علی ب
معترضــان، ســرگیجه سیاســی اصاح طلبــان در اتفاقــات اخیــر 
و راهکارهایــی بــرای بــرون رفــت از وضعیــت موجــود، اشــاره 

کــرده اســت.
در مجموعــه حــوادث زمســتان 96، شــاید بتــوان اعتراضــات 
ــا تجمــع مخالفیــن  دی  مــاه را مهم تریــن آن دانســت کــه ب
دولــت و شــعار نــه بــه گرانی آغــاز و ســرانجام بــه اعتراضات 
پــر دامنــه علیــه حاکمیــت تبدیــل شــد. ایــن تغییــر رویــه 
ــد  ــه ض ــی ب ــد دولت ــعار های ض ــل ش ــات و تبدی در اعتراض

حاکمیــت، چگونــه قابــل تحلیــل اســت؟
پیــش از ایــن کــه بــه پاســخ ایــن ســوأل بپــردازم، چنــد نکتــه 
ــه   ــع شــده اســت. نکت ــول واق ــه مغف ــر شــوم ک ــد متذک را بای
اول انتشــار عمومــی بودجــه  کشــور اســت کــه در نــوع خــود 
بی ســابقه و دولــت بــرای نخســتین  بــار بــه ایــن اقــدام دســت 
زده اســت. وقتــی گروه هــای اجتماعــی ضعیــف، بودجــه دولــت 
ــار  ــان اقش ــه ای می ــام مقایس ــی نظ ــد، نوع ــه می  کنن را مطالع
جامعــه شــکل می  گیــرد و عــدم برخــورداری اقشــار ضعیــف از 
امکانــات رفاهــی، در رخ دادن حــوادث دی  مــاه بســیار تاثیرگذار 
ــر ایــن اســت  ــوده اســت. نکتــه  بعــدی این کــه تصــور مــا ب ب
کــه اخبــار بــه صــورت پراکنــده دریافــت می شــود و بــه مــرور 
زمــان رو بــه فراموشــی مــی  رود، ولــی ایــن اخبــار در ناخــودآگاه 
جمعــی جامعــه باقــی می  مانــد و بعــد بــه یکبــاره در جایــی بروز 
ــاش  ــه ف ــن اســت ک ــر ای ــال تصــور ب ــور مث ــه ط ــد. ب می کن
ــی  ــاک نجوم ــذاری ام ــی، واگ ــوق نجوم ــت حق شــدن دریاف
توســط شــهرداری تهــران و... رخدادهایــی جزیــره ای هســتند؛ 
ولــی در حقیقــت این  هــا سلســله اتفاقاتــی بودنــد کــه ســبب 
ایجــاد نارضایتــی در جامعــه شــدند. بنابرایــن نبایــد اعتراضات 
ــتراتژی  ــا اس ــت. ام ــی دانس ــداد ناگهان ــک رخ ــاه را ی دی  م
نادرســتی کــه مخالفــان دولــت در پیــش گرفتــه بودنــد، ایــن 
ــای  ــان فض ــور هم ــای کش ــد فض ــر می  کردن ــه فک ــود ک ب
ــت،  ــوه دادن دول ــد جل ــا ناکارآم ــت و ب ــل اس ــال های قب س
می  تواننــد بیشــتر دولــت روحانــی را مــورد هجــوم قــرار دهند. 
امــا مســأله بدیــن شــکل نیســت. در حقیقــت آن واکنش هایــی 
کــه در طــول ســالیان قبــل ایجــاد شــده، از بیــن نرفتــه  اســت. 
مســأله ایــن اســت کــه جامعــه ایــران مســتعد یــک اعتــراض 
ایــن  چنینــی بــود؛ بــه واســطه  ایــن کــه بخــش عمــده ای از این 
ناکارآمــدی متعلــق بــه جنــاح یــا دولــت خاصــی نیســت و در 
ــوان  ــن نمی  ت ــود دارد. بنابرای ــت وج ــای حاکمی ــه  ارگان ه هم
تنهــا یــک بخــش از حاکمیــت را هــدف گرفــت و ناکارآمــدی 
ــراض  ــه اعت ــم ک ــی ه ــرد. زمان ــمت ک ــن قس ــه ای را متوج
ــد  ــرد. بای ــر می  گی ــت را در ب ــه  حاکمی ــرد، هم ــکل بگی ش
توجــه داشــت کــه در حــال حاضــر مــا در شــرایطی بــه ســر 
می بریــم کــه چندیــن جزایــر بحرانــی داریــم؛ ایــن جزایــر بــه 
واســطه  ناکارآمــدی اقتصــادی بــه وجــود آمده اســت و اقشــار 
مختلــف جامعــه اعــم از اقشــار مختلــف را در بــر می گیــرد. 
ایــن جزایــر بحرانــی هیــچ گونــه ارتبــاط ســاختاری بــا یکدیگر 
ــه  ــا ب ــرد، این ه ــکل بگی ــی ش ــه اتفاق ــی ک ــی زمان ــد ول ندارن
ــی را  ــل کنترل ــران کان و غیرقاب ــد و بح ــر می پیوندن یکدیگ
ــا،  ــه تنه ــت ک ــی اس ــرم بی اخاق ــه نظ ــد. ب ــکل می دهن ش
اعتــراض بــه دولــت را مشــروع بدانیــم؛ زیــرا اگــر اعتراضــی 

ــرد. ــر می گی ــه  ارکان نظــام را در ب ــرد هم شــکل گی
بــه نظــر شــما علــت ورود زودهنــگام ایــن اعتراضــات بــه فاز 

خشــونت و تخریــب امــوال عمومی چیســت؟
ــک هســته   ــم، ی ــر بگیری ــا اعتراضــی را در نظ ــش ی ــر جنب ه
اولیــه دارد کــه گروه هــا یــا جزایــر دیگــر بــه آن می  پیوندنــد. 
اتفاقــی کــه در اعتراضــات اخیــر رخ داد، ایــن بــود کــه هســته  
ــن اعتراضــات توســط گروهــی شــکل گرفــت کــه از  اولیــه ای
پایین تریــن حــد از برخــورداری اقتصــادی قــرار دارنــد؛ بنابرایــن 
اگــر رفتار هــای وندالیســم از خــود نشــان دهنــد، امــری عــادی 
محســوب می شــود. در واقــع ایــن گــروه، چیــزی برای از دســت 

ســاح کننــد یــا ایــن کــه از اختیــار آنــان خــارج شــده و ایــن 
گفتمــان ســوم در فضــای سیاســی کشــور نمــود پیــدا خواهــد 

کــرد.
ــر  ــاه، دکت ــات دی  م ــاه از اعتراض ــک م ــت ی ــد از گذش بع
ــون  ــه اصــل 59 قان ــا اشــاره ب روحانــی در روز 22 بهمــن ب
ــزاری  ــه را برگ ــروزه  جامع ــات ام ــل مناقش ــی، راه ح اساس
رفرانــدوم اعــالم کردنــد. چــه مقــدار ایــن پیشــنهاد بــا توجه 

ــی اســت؟ ــه خواســته های معترضــان عمل ب
از لحــاظ ســاختاری امــری دشــوار اســت، چــون بــرای ایــن کــه 
موضوعــی را بخواهیــم بــه رفرانــدوم بکشــانیم بایــد رونــدی را 
طــی کنیــم. ایجــاد رفرانــدوم بــه رهبــری و ایــن کــه چــه مقدار 
موضــوع فراگیــر باشــد، بســتگی دارد. بنابرایــن از نظــر حقوقــی 
مشــکات بســیاری وجــود دارد. در مــورد مســأله  رفرانــدوم دو 
حالــت وجــود دارد؛ یــک حالــت تأسیســی و یک حالــت تقنینی. 
در حالــت تأســیس حاکمیــت مبــادرت بــه تأســیس نهادهایــی 
ــت  ــت و در حال ــته اس ــود نداش ــون وج ــا کن ــه ت ــد ک می کن
ــه نظــر می  رســد  ــد. ب تقنینــی، یکســری قوانیــن تغییــر می کن
هــدف آقــای روحانــی بیشــتر تقنینــی باشــد تــا تأسیســی. امــا 
ــی از مســائل،  ــاختاری، در برخ ــی و س ــارج از مســائل حقوق خ
ــه حــل و فصــل  ــادر ب ــی ق ــی و اصاح طلب ــان اصول گرای گفتم
ایــن معضــات نیســتند. اگــر گفتمــان ســومی در حــال شــکل 
ــن  ــه ای ــد، ب ــی می  ده ــن  چنین ــعارهای ای ــت و ش ــری اس  گی
دلیــل اســت. بایســتی دو جنــاح بــر ســر برخــی موضوعــات بــه 
گفت و گــو بنشــینند، همــان مســأله  ای کــه اصاح طلبــان تحــت 
عنــوان »آشــتی ملــی« عنــوان کرده اند. ایــن معضــات کان در 
ــا را  ــوان آن ه ــه می  ت حــال حاضــر آســیب زا شــده  اند چــون ن
حــل کــرد و نــه می  تــوان آن هــا را از بیــن بــرد. از طرفــی هــم 
دو گفتمــان فعلــی کشــور، تــوان حــل آن هــا را ندارنــد و چــه 

بهتــر کــه بــرای حــل آن هــا بــه مــردم مراجعــه شــود.
پیــش از اعتراضــات دی مــاه 96، شــاهد شــروع اعتراضــات 
زنــان بــه قوانیــن مرتبــط بــا حجــاب بودیــم. بــه چــه میــزان 
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــب می دانی ــراض را مناس ــبک اعت ــن س ای
ــه  ــل ب ــرای نی ــب ب ــی مناس ــگاه اجتماع ــات، از پای اعتراض

ــت؟ ــوردار اس ــود برخ ــداف خ اه
ــد  ــردازم، بای ــش بپ ــن پرس ــخ ای ــه پاس ــه ب ــن ک ــش از ای پی
ــانه ها در  ــم نش ــد مفاهی ــوم. اوال بای ــادآور ش ــه را ی ــد نکت چن
ــن  ــه کارگیــری ای جنبش هــای اجتماعــی را جــدی گرفــت. ب
نشــانه ها، یــک نظــام نشــانه ای ایجــاد می کنــد و شــاید ایــن 
ــند،  ــر برس ــه نظ ــک ب ــن کوچ ــرکات آغازی ــا در ح جنبش ه
امــا ایــن نظــام نشــانه ای بــه تدریــج ســبب جــذب افــراد بــه 
ایــن جنبش هــا خواهــد شــد. نکتــه  دوم ایــن کــه بایــد میــان 
دو بُعــد سیاســی و اجتماعــی ایــن مســأله، مــرز قائــل شــویم. 
ــی از  ــن جنبــش محــدود باشــد ول ــد سیاســی، ای شــاید از بُع
ــون، 6۵  ــن کــه اکن ــرای ای ــد اجتماعــی گســترده اســت، ب بُع
درصــد جامعــه  دانشــجویی مــا را بانــوان تشــکیل داده انــد ولی 
در میــزان کاریابــی تنهــا 12 درصــد شــامل بانــوان می شــود. 
ایــن عوامــل خــود در دراز مــدت ســبب ایجــاد یــک منازعــه  
اجتماعــی می  شــود. مســأله تنهــا محــدود بــه حجــاب نیســت 
و بــه طــور کلــی مربــوط بــه حقــوق زنــان اســت کــه از دوران 
قاجــار مبــارزات آن آغــاز شــده اســت و هم چنــان نیــز ادامــه 
ــودن ابعــاد سیاســی ایــن مســأله،  ــه ســبب محــدود ب دارد. ب
شــاید هنــوز برخــی اصاح طلبــان بــه ایــن نتیجــه نرســیدند 
ــاب را  ــد حج ــأله ای مانن ــدرت، مس ــا ق ــی ب ــه در چانه زن ک
بــا مــوارد دیگــر جایگزیــن کننــد. بنابرایــن تــاش نیرو هــای 



معرفت شناسی سیاسی »امر خارجی«

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان

انتقاد نجفی به محدودیت های جابه جایی معلوالن و جانبازان در شهر

بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم، محمدعلــی نجفــی در اختتامیه هشــتمین پاراالمپیاد ورزشــی محات شــهر تهــران ویژه 
جانبــازان و معلــوالن، اظهــار کــرد: ورزش مقولــه بســیار مهــم و حائــز اهمیتــی اســت کــه شــهرداری تهــران، توجــه ویــژه ای بــه آن داشــته 
و دارد. بخشــی از مأموریــت  ذاتــی شــهرداری تهــران کمــک بــه توســعه ورزش همگانــی و ورزش هــای تفریحی اســت. شــهردار تهــران بیان 
کــرد: اگــر بخواهیــم شــهری سرشــار و شــکوفا را در زمینه هــای مختلــف داشــته باشــیم بایــد توجــه ویــژه ای را بــه ســامتی، شــادابی و 
ســرزندگی داشــته باشــیم کــه تمامــی ایــن مقوله هــا در ورزش نهفتــه اســت. مدیریــت شــهری بــه عنــوان متولــی شــهر وظایفــی را در حوزه 
ورزش همگانــی و ورزش هــای تفریحــی دارد و در ایــن مســیر تــاش می شــود بــا همراهــی شــورای شــهر تهــران، زندگــی همــراه با آســایش 
و آرامــش بــرای شــهروندان فراهــم شــود. وی تصریــح کــرد: در ایــن دوره از مدیریــت شــهری تــاش مــا بــر ایــن اســت توجــه ویــژه ای را 
بــه ورزش جانبــازان و معلــوالن داشــته باشــیم. ورزش جــدا از جنبه هــای ایجابــی، جنبه هــای ســلبی نیــز دارد و می توانــد از بــروز بســیاری 
از آســیب های اجتماعــی در جامعــه جلوگیــری کنــد. وی ادامــه داد: متأســفانه شــرایط شــهر تهــران بــرای تــردد جانبــازان و معلــوالن فراهم 
نیســت و مــا شــاهد هســتیم ایــن گــروه از جامعــه زمــان بیشــتری را در منــازل خــود نســبت بــه افــراد عــادی طــی می کنــد و مــا تــاش 

می کنیــم در ایــن دوره از مدیریــت شــهری شــرایط الزم بــرای جابه جایــی ایــن قشــر از جامعــه فراهــم شــود.
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بــازی پســر همســایه نیســت؟ 
قصــه ای کــه گفتــم نســخه  اغــراق شــده  چیزی ســت کــه 
در جامعــه  ایــران امــروز تبدیــل بــه امــری عــادی شــده 
اســت. چیــزی یــا کســی کــه از »خــارج« می آیــد، ارج و 
قــرب بیشــتری نســبت بــه نســخه  مشــابه داخلــی اش پیدا 
می کنــد. معلــوم نیســت آن لِنــت و کفشــی کــه خریــدی 
ــوده  ــارج« ب ــه  »خ ــدام کارخان ــدام کشــور و ک ــاخته  ک س
ــی »خارجــی« اســت، حجــت  ــه بدان ــن ک ــط ای اســت. فق
تمــام می شــود و آن را می خــری. بــاز هــم اغــراق 
می کنــم. امــا خــودت هــم می دانــی کــه تــا حــدی همیــن 
اســت. پســر همســایه هــم از »خــارج« آمــده بــود. حــاال 
ــد  ــته ای می خوان ــه رش ــگاه چ ــدام دانش ــه در ک ــن ک ای
ــت را  ــد حج ــه می زن ــرف ک ــدارد. ح ــی ن ــت خاص اهمی
ــن  ــی ای ــن ســادگی. مدعــای اصل ــه همی ــد. ب تمــام می کن
مقالــه ایــن اســت کــه نــگاه فرهنــگ عامــه  جامعــه  ایرانــی 
بــه »امــر خارجــی« منجــر بــه نوعــی امتنــاع در گفت و گــو 
ــه   ــه نوب ــا، ب ــن معن ــه ای ــو، ب ــاع گفت و گ ــود. امتن می ش
ــاخِت  ــیون س ــد دموکراتیزاس ــی در رون ــع مهم ــود مان خ
ــدف  ــی، ه ــه عبارت ــت. ب ــران اس ــورمان ای ــِی کش سیاس
ایــن مقالــه طــرح یــک مســأله اســت، نــه حــل آن. بــرای 
طــرح ایــن مســأله و اثبــات مدعایــم از معرفــت شناســِی 
سیاســِی »برونــو لَُتــور« اســتفاده می کنــم. در ادامــه ابتــدا 
ــم و  مختصــری از معرفــت شناســِی سیاســِی لتــور می گوی
بعــد بــا اســتفاده از آن مفهــوم »امــر خارجــی« در جامعــه  

ــم. ــی را بررســی می کن ایران
ــد  ــره مانن ــه در آن دو ک ــن ک ــی را تصــور ک ــی خیال دنیای
کــره  زمیــن وجــود دارد. بگــذار اســم کــره اول را »الــف« و 
اســم کــره  دوم را »ب« بگــذارم. فــرض کــن کــه انســان ها 
ــی از  ــره  »ب« خال ــد و ک ــی می کنن ــف« زندگ ــره  »ال در ک
ــی  ــچ دسترس ــف« هی ــره »ال ــاکنان ک ــت. س ــکنه اس س
ــه  ــا ب ــن حــال، بن ــا ای ــد. ب ــه کــره  »ب« ندارن مســتقیمی ب
ــره »ب«  ــد در ک ــه بدانن ــتند ک ــکاو هس ــی، کنج ــر دلیل ه
ــان  ــه در می ــن ک ــرض ک ــن ف ــت. همچنی ــر اس ــه خب چ
ــی  ــد، اقلیت ــی می کنن ــف« زندگ ــره  »ال ــه در ک ــی ک مردم
ــاید  ــد. ش ــره  »ب« را دارن ــه ک ــد ب ــت و آم ــکان رف ام
ــه  ــد. ب ــی برخوردارن ــی خاص ــات تکنولوژیک ــون از امکان چ
ــان  ــد می ــه می توانن ــتند ک ــا هس ــا آن ه ــورت، تنه ــر ص ه
ــه  ــا هســتند ک ــا آن ه ــد و تنه ــد کنن ــت و آم ــره رف دو ک
می داننــد در کــره  »ب« چــه خبــر اســت. آن هــا بــه کــره  
ــف«،  ــره »ال ــه ک ــان ب ــس از بازگشتش ــد و پ »ب« می رون
ــند  ــره  »ب« می پرس ــرایط ک ــاره  ش ــا درب ــردم از آن ه م
ــردم  ــه م ــان ب ــگاه خودش ــا را از ن ــرایط آن ج ــا ش و آن ه

ــور  ــی دارد؟ لت ــه  ایران ــه جامع »طبیعــت« چــه ارتباطــی ب
ــازی  ــا دوگانه س ــتم ب ــرن بیس ــی ق ــد معرفت شناس می گوی
ــرده  ــی ک ــت« را سیاس ــوم »طبیع ــع/ ارزش مفه ــر واق ام
اســت بــه ایــن دلیــل کــه چنیــن نگاهــی منجــر بــه توزیــع 
ــه  ــود. ب ــه می ش ــهروندان جامع ــان ش ــدرت می ــر ق نابراب
عقیــده مــن، بــه همیــن اعتبــار، مفهــوم »امــر خارجــی« در 
جامعــه ایرانــی بــه شــدت سیاســی اســت. منجــر بــه امتناع 
گفت و گــو می شــود و لــذا مخــل فرآینــد دموکراتیزاســیون 
در کشــور اســت. دوگانــه  »داخلی/خارجــی« کــه از بافتــار 
فرهنــگ عامــه  جامعــه  ایرانــی ســر بــرون کــرده آســیب 
ــه  ــن را روزنام ــت. ای ــی  اس ــاخت سیاس ــرای س ــی ب مهم
ــه  ــی ب ــل گاه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــم می دان ــان« ه »کیه
نقــل از »یــک تحلیلگــر آمریکایــی« کــه معلــوم نیســت چــه 
ــوص  ــر وی را در خص ــد و نظ ــر می زن ــت، تیت ــی اس کس
موضوعــات مختلــف کــه در راســتای منافــع تیــم کیهــان 
ــرف  ــه ح ــد ک ــم می دان ــان ه ــد. کیه ــرح می کن ــت ط اس
یــک تحلیلگــر آمریکایــی بیشــتر از یــک تحلیلگــر ایرانــی 
ــم  ــاس ه ــودرو و لب ــات خ ــنده قطع ــدار دارد. فروش خری
ــه در ایــن بحــث تأییــِد  ایــن را می داننــد. ســهم ایــن مقال
ــت.  ــنده ها نیس ــان و فروش ــه  کیه ــگاِه روزنام ــتِی ن درس
ســهم ایــن مقالــه، طــرح ایــن مســأله در قالــب چارچــوب 
مفهومــِی نوعــی معرفت شناســی سیاسی ســت و توجــه 
ــی«  ــی/ خارج ــه  »داخل ــه دوگان ــر ک ــن ام ــه ای ــده ب خوانن

ــهمگینی دارد.  ــِی س ــات سیاس تبع
در انتهــا می خواهــم ایــن مقالــه را بــا یــک توضیــح 
ــع/ ارزش  ــر واق ــه ام ــم: دوگان ــام کن ــش تم ــاه و پرس کوت
ــت و  ــده اس ــه ش ــتم پرداخت ــرن بیس ــی ق در معرفت شناس
لــذا بــرای جلوگیــری از نتایــج منفــِی سیاســی آن بایــد بــه 
نقــد آن دســته از نظریــات معرفــت شناســی پرداخــت کــه 
مدافــع آن بــوده و هســتند. تکلیــف آن روشــن اســت. بــا 
ایــن حــال، شــاید بگویــی دوگانــه »داخلــی/ خارجــی« زاده 
یــک نظریــه  خاص نیســت. ایــن دو گانــه ســاخته و پرداخته  
متفکــران نیســت کــه بتوانیــم بــه نقــد آن بپردازیــم. هــر 
کشــوری داخــل دارد و خــارج، چــه فیلســوف یــا متفکــری 
بگویــد چــه نگویــد. بــه زعــم مــن امــا چنیــن نیســت. ایــن 
ــا برســاخت اجتماعــی اســت و معنــای  ــه مفهومــی ب دوگان
خــود را از تاریــخ و اجتمــاع روشــنفکران و اقشــار مختلــف 
ســاکن در جامعــه می گیــرد. بایــد ریشــه آن را پیــدا کــرد. 

بایــد بــه آن تاخــت. 
ــا  ــر و ب ــدون تغیی ــن ب ــنده، مت ــت نویس ــه درخواس ــا ب *بن

ــده اســت. ــاپ ش ــالی چ ــم الخــط ارس رس
soroush.marouzi@mail.utoronto.ca

سروش معروضی
دکتری فلسفه علم دانشگاه تورنتو

ــی روی.  ــی م ــه مکانیک ــینت ب ــِت ماش ــض لِن ــرای تعوی ب
ــی  ــم: اول ــت داری ــدل لن ــد دو م ــازه می گوی ــب مغ صاح
ــی داری.  ــی را برم ــی«. دوم ــی »خارج ــت و دوم ایرانی س
ــب  ــی روی. صاح ــگاه م ــه فروش ــش ب ــد کف ــرای خری ب
ــی  ــد اول ــت مــی آورد. می گوی ــازه دو مــدل کفــش برای مغ
دوخــِت داخــل اســت و دومــی دوخــِت »خــارج«. دومــی را 
برمــی داری. همســایه ســابق خانــه  مــادری ات تــو را بــرای 
شــام دعــوت می کنــد. می گویــد پســرش تــازه از »خــارج« 
برگشــته اســت. اصــرار می کنــد کــه بــه دیدنشــان بــروی. 
اصــا اســم پسرشــان یــادت نمی آیــد. بــا اکــراه می گویــی 
چشــم و مــی روی دیدنشــان. وســط مهمانــی بحث سیاســت 
روز می شــود و وضــع رانندگــی مــردم و مشــکل آب و فقــر 
و بیــکاری و دار و نــداری. در میــان آن همهمــه  بی ســروته، 
ــازه از »خــارج« برگشــته گلویــش را  پســر همســایه کــه ت
ــه  ــان هم ــدی ناگه ــای هن ــل فیلم ه ــد و مث ــاف می کن ص
نگاهشــان بــه او برمی گــردد و ســکوت می کننــد و بــا تحیــر 
خیــره می ماننــد تــا ببیننــد نظــر او چیســت. پســر همســایه 
مقادیــری حــرف کلــی می زنــد. چنــد کلمــه فارســی 
ــت و  ــش چف ــه انگلیســی و جمله های ــد کلم ــد و چن می گوی
بســت ندارنــد. در نهایــت نتیجــه می گیــرد کــه جمهــوری 
ــی خــوب اســت.  ــد اســت و خــارج خیل ــی ب اســامی خیل
ســخنرانی اش تمــام می شــود و همیــن طــور همــه بــا تحیــر 
ــود  ــر از اشــک می ش ــد و چشم هایشــان پ ــش می کنن نگاه
و بــا لبخنــدی لــوث بــه لــب، می گوینــد »احســنت! معلــوم 
اســت کــه درس هایــت را خــوب می خوانــی!« و بعــد پســر 
همســایه ســعی می کنــد نشــان بدهــد کــه متواضــع اســت و 
ســرش را پاییــن می انــدازد و در دلــش قنــد آب می شــود. 
ــی  ــان کــه اصــا نمی دان ــد و یکــی از مهمان همــه می خندن
ــد و  ــته می زن ــارج برگش ــِر از خ ــانه  پس ــر ش ــت ب کیس
ــد  ــادرش می گوی ــن!«. م ــوان آفری ــن ج ــد »آفری می گوی
ــدد و ذوق  ــب می خن ــر ل ــر!« و زی ــت دیگ ــن اس ــر م »پس
ــد  ــه می رون ــود و هم ــام می ش ــان بحــث تم ــد. ناگه می کن
ــدرش  ــوِل پ ــا پ ــایه ب ــر همس ــام. پس ــز ش ــمت می ــه س ب
ــیپِی  ــی میسیس ــی غرب ــگاه ایالت ــل در دانش ــال تحصی در ح
آمریکاســت. رشــته اش مهندســی بــرق اســت و مقطعــش 
ارشــد. شــش مــاه ا ســت کــه رفتــه. تــو چنــد ســال اســت 
کــه در دانشــگاه تهــران علــوم سیاســی و اقتصــاد خوانده ای 
و در حــال نوشــتن تــز دکترایــت هســتی. چــرا هیــچ کســی 
مشــتاق شــنیدن نطــق تــو در وســط آن همهمــه و شــعبده 

ــه  ــه ک ــر چ ــا ه ــح آن ه ــد. توضی ــح می دهن ــادی توضی ع
ــادی  ــردم ع ــه م ــرا ک ــت؛ چ ــد اس ــل نق ــر قاب ــد غی باش
امــکان کنــکاش در کــره »ب« و بررســی صحــت توصیفــات 
آن تعــداد قلیــل را ندارنــد. حــرف آن تعــداد قلیــل حجــت 
ــن  ــل بحــث نیســت. در چنی ــد قاب ــه بگوین ــر چ اســت. ه
دنیــای خیالــی ، »قــدرت« بــه شــکلی نابرابــر میــان مــردم 
ــه ای از  ــدا مجموع ــان ابت ــده ای از هم ــود. ع ــع می ش توزی
مدعاهــا و توصیفــات مختلــف در چنتــه دارنــد کــه قابــل 
ــدرت  ــذا ق ــتند. ل ــر هس ــا برت ــن معن ــه ای ــت. ب ــد نیس نق
بــه صورتــی نابرابــر میــان شــهروندان ســاکن کــره  »الــف« 
ــد  ــود رون ــه  خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــت. ای ــده اس ــع ش توزی
دموکراتیزاســیون در کــره  »الــف« را از همــان ابتــدا دچــار 

ــد. ــکال می کن اش
آزمایــش فکــرِی طــرح شــده در خطــوط بــاال خاصــه ای 
ــاب  ــور)2٠٠۴( در کت ــی لت ــای اصل ــوروار از مدع کاریکات
ــف«  ــه زعــم لتــور، کــره »ال »سیاســِت طبیعــت« اســت. ب
ــع و آن  جهــان ارزش هاســت، کــره  »ب« جهــان امــور واق
ــان را  ــن دو جه ــد بی ــت و آم ــکان رف ــه ام ــل ک ــده  قلی ع
ــی  ــا اســتفاده از تمثیل ــور ب ــد، دانشــمندان هســتند. لت دارن
ــان  ــاال بی ــری ب ــش فک ــه در آزمای ــه ک ــه آن چ ــابه ب مش
ــی  ــل افاطون ــان ُمُث ــده  جه ــه از ای ــه برگرفت ــردم - ک ک
اســت - بــه نقــد یکــی از مهم تریــن دوگانه هــای رایــج در 
ــر  ــه  »ام ــردازد: دوگان ــتم می پ ــرن بیس ــی ق معرفت شناس
واقــع/ ارزش«. در حالــی کــه عمــده  فاســفه  قــرن بیســتم، 
ــد  ــه را از منظــر معرفت شناســانه موجــه و مفی ــن دوگان ای
ــج  ــه نتای ــوف ب ــا را معط ــه آن ه ــور توج ــتند، لت می دانس
سیاســی ایــن دوگانــه می کنــد. بــه عقیــده لتــور، ادعاهــای 
طــرح شــده توســط دانشــمندان در فضــای عمومــی جامعــه 
قابــل نقــد نیســت. گویــی کــه هــر بــار کــه دانشــمندان بــا 
ادعاهــای جدیــد از ســفر جهــان امــور واقــع خــود بــه جهان 
ارزش هــا برمی گردنــد و بــه میــان عامــه مــردم می رونــد، 
هــر چــه کــه بگوینــد بایــد مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد. 
از نظــر لتــور، دوگانه ســازِی امــِر واقــع/ ارزش نوعــی 
مشــروعیت و قــدرت سیاســی بی بدیــل بــه قشــر خاصــی از 
جامعــه می دهــد. ایــن قشــر خــاص کــه همــان دانشــمندان 
ــی  ــای عموم ــو در فض ــاع گفت و گ ــب امتن ــتند موج هس
ــی  ــفه  سیاس ــو در فلس ــاع گفت و گ ــوند. امتن ــه می ش جامع
ــذا،  ــرای دموکراســی اســت. ل ــاک ب ــدی خطرن ــور تهدی لت
ــان  ــاد جه ــه نم ــور، »طبیعــت« )ک ــه لت ــب نیســت ک عجی
امــور واقــع اســت( را مفهومــی »سیاســی« می دانــد و عنــوان 

ــذارد. ــش را »سیاســِت طبیعــت« می گ کتاب
امــا معرفت شناســی سیاســی لتــور و خوانــش وی از مفهــوم 



کرده است فردیت در شعر امروز بیشتر از گذشته است، شعر عقب نشینی 

حافــظ موســوی در گفت و گــو بــا خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا(، در توضیــح وضعیــت امــروز شــعر فارســی عنــوان کــرد: در نمایی کلــی وضعیت 
شــعر امــروز مــا بــد نیســت و شــاهد پیشــرفت زیبایی شناســی و بــه  روز شــدن در ایــن دوره هســتیم و بــه اعتقــاد مــن ایــن دوره چیــزی کمتــر از 
دوره هــای گذشــته نــدارد و حتــی بــه نظــرم جلوتــر از گذشــته نیــز قــرار دارد. دنیــای امــروز بــا دنیــای دهــه ۴٠ و ۵٠ تفاوت هــای بســیار زیــادی 
کــرده اســت. بــرای مثــال تحــوالت اجتماعــی امــروز پیچیده تــر از تحــوالت گذشــته اســت و می تــوان گفــت کــه تحــوالت آن دهه هــا دو بعــدی 
بــود امــا امــروز مــا بــا تحــوالت چندبعــدی روبــرو هســتیم. وی ادامــه داد: در دهــه ۴٠ و ۵٠ تفکــرات ایدئولوژیــک بســیار پررنگ تــر از امــروز بود؛ 
بــا ایــن حــال مــا بــا مطالعــه شــعر امــروز متوجــه می شــویم کــه فردیــت و تنــوع در شــعر امــروز بســیار بیشــتر از گذشــته به  چشــم می خــورد. با 
همــه ایــن تفاســیر بایــد قبــول کنیــم کــه جایگاه شــعر امــروز ماننــد گذشــته نیســت و در دنیــای امروز شــعر هنــر بامنــازع نبــوده و جایــگاه خود 
را بــه رســانه ها و هنرهــای دیگــر داده اســت. موســوی در بخــش پایانــی صحبت هایــش گفــت: همــه ایــن مــوارد باعــث شــده اســت تــا شــعر بــه 
ناچــار عقب نشــینی کنــد و شــاید به همیــن دلیــل اســت کــه امــروز عــده ای تصــور می کننــد شــعر نســبت بــه گذشــته ضعیف تــر شــده اســت اما 

ایــن اتفــاق بــه اعتقــاد مــن رخ نــداده و فقط شــعر جایــگاه اصلــی  خــودش را از دســت داده اســت.
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ذات همایونــی« را در اوایــل دهــه 7٠ منتشــر کــرد ولــی تــا 
همیــن امــروز هــم تجدیــد چــاپ و راجــع بــه آن صحبــت 
ــا  ــب و ی ــا کات ــل محمدرض ــندگانی مث ــا نویس ــود. ی می ش
ــه دو  ــد و ب ــی ندارن یعقــوب یارعلــی کــه فــروش آن چنان
ــدام  ــا م ــج چــاپ محــدود می شــوند ام ــی پن ــار ال ــا چه ت
راجــع بــه آن هــا بحــث و نوشــته می شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه نویســندگانی وجــود داشــتند کــه گاهــی 
چاپ هــای خیلــی عجیــب و غریــب داشــتند و بعــد از یــک 
یــا دو ســال کامــا فرامــوش شــدند و برعکس نویســندگان 
نخبه گرایــی کــه فکــر می کردنــد چــه کار عجیــب و 
ــن  ــک از بی ــی کوچ ــد از هیاهوی ــتند و بع ــی را نوش غریب
ــت.  ــه اس ــان را نگرفت ــی سراغش ــر هیچ کس ــد و دیگ رفتن
در نهایــت بایــد بگویــم موفقیــت یــک نویســنده در زنــده 
ــش اســت.  ــل دو نســل از مخاطبان ــن حداق ــش در بی بودن
ــن نظــری  ــه خــودم چنی ــم راجــع ب ــن نمی توان ــرای همی ب
را بدهــم، مــن بــرای نویســنده موفــق بــودن جــوان هســتم، 
ــال  ــی 3٠ س ــد در 2٠ ال ــتم و بای ــاله هس ــون 3۸ س اکن
ــد  ــوم. بای ــه ش ــر مقایس ــار نویســندگان دیگ ــا آث ــده ب آین
ــت  ــم صحب ــاره کتاب های ــدر درب ــم چق ــد از مرگ ــد بع دی
ــه  ــات خودشــان ادام ــه حی ــد ب ــدر می توانن می شــود و چق

ــد. دهن
ــان مــردم دیــده شــود و  ــر در می ــرای این کــه یــک اث ب
مانــدگار باشــد و مــدام در مــورد آن بحــث شــود، چــه 

ــتید؟  ــل هس ــی را قائ مالک های
ــا مخاطــب ســاخته می شــود، برخــی  ــل ب ــات در تعام ادبی
ــا فرانکفورتی هــا  از دوســتان، شــاید بیشــتر مارکسیســت  ی
ــرار  ــم ق ــه کاال و امثاله ــه مثاب ــگ ب ــه فرهن ــن ک ــه ای ب
بگیرنــد، اعتقــادی ندارنــد و در رابطــه بــا آن موضــع دارند. 
امــا مــن فکــر می کنــم کــه کتــاب یــا هــر بســته فرهنگــی، 
فیلــم و یــا یــک پکیــج موســیقی، کاالهــای فرهنگــی هســتند 
و بایــد خریــداری شــوند. وقتــی یــک رمــان در طــول 2٠ 
ســال، 1۵ ســال و یــا ۵ ســال از انتشــارش می گــذرد 
جدیــدی  آدم هــای  و  می شــود  خریــداری  هنــوز  و 
ــک  ــاره چوب ــد درب ــق اســت. بیایی ــد، موف ســراغش می آین
ــاه پیــش، بیــش  ــد م ــا چن ــه ت ــم، چوبکــی ک ــت کنی صحب
ــه صــورت رســمی منتشــر نشــده  ــش ب ــه کارهای از ۴ ده
ــا  ــورد خاصــی اســت، ی ــه م ــه البت ــی ک ــا هدایت اســت و ی
ــاص  ــور خ ــه ط ــه ب ــود ک ــد محم ــل احم ــنده ای مث نویس
ــاپ  ــون چ ــا کن ــال ۵6 ت ــایه ها« از وی، از س ــان »همس رم
ــه نســل از مخاطــب  ــه و س ــته اســت، جامع رســمی نداش
خواستارشــان بوده انــد و یــا در صــدد رابطــه برقــرار 
ــده  ــان دهن ــن نش ــد. ای ــان برآمده ان ــار آن ــا آث ــردن ب ک
ــل  ــد نس ــه چن ــن ک ــت، ای ــان اس ــک رم ــودن ی ــده ب زن
بتواننــد و بخواهنــد درکــش کننــد، وگرنــه مــا در دهــه ۴٠ 
ــم کــه در دوره  خودشــان  ــادی داری و ۵٠ نویســنده های زی
مشــهور و شــناخته شــده هســتند ولــی بعــد از یــک پروســه 
کامــا گــم شــدند. در آن زمــان کتاب هایــی منتشــر 
ــهرت  ــان ش ــه آن زم ــد ک ــنده هایی بودن ــد و نویس می ش
ــن  ــوند. م ــان رد ش ــوار زم ــتند از دی ــی نتوانس ــتند ول داش
دوبــاره تأکیــد می کنــم کــه کتــاب بایــد بتوانــد بــه حیــات 
خــودش در طــول یــک دوره طوالنــی مــدت ادامــه دهــد 

ــی رود. ــن م ــه از بی وگرن
نخبه گرایــان بــه خصــوص در مکتــب فرانکفــورت، 

را بیشــتر از بقیــه دوســت دارم و بی تردیــد روی مــن 
تأثیــر گذاشــته اند، »جــان دوس پاســوس« و همچنیــن 
ســلین و زوال خیلــی روی مــن تأثیــر گذاشــته اند. در میــان 
ــی نیــز، احمــد محمــود، رضــا جوالیــی و  نویســندگان ایران
تــا حــدود زیــادی گلســتان بــر روی مــن اثــر گذاشــته انــد. 
امــا بیشــتر از هــر چیــزی ایــن فــرم، حداقــل فرمــی کــه 
در ایــن دو رمــان وجــود دارد، حاصــل مطالعــات غیرادبــی 
مــن اســت، یعنــی در واقــع مطالعــات مــن بیشــتر در حــوزه 
زیبا یی شناســی و حــوزه تاریخــی اســت. زیبایی شناســی 
ــده و  ــع، بریده بری ــه مقط ــن تکی ــی، ای ــوزه نقاش ــل ح مث
چنــد الیــه کــردن روایــت و اســتفاده از خرده شــخصیت ها 
ــال مــن  ــه طــور مث ــار آورده اســت. ب ــه ب ــرای مــن ب را ب
ــاش را  ــن نق ــدت ای ــه ش ــتم و ب ــروگل« هس ــیفته »ب ش
ــا انبوهــه ای  ــی ب دوســت دارم. نقاشــی هایش فضــای عجیب
تصویــر  بــه  را  کارناوالــی  فضاهــای  و  از شــخصیت ها 
می کشــد. نقاشــی های تئــودور ژریکــو را نیــز خیلــی 
دوســت دارم کــه خشــونت عجیــب و غریبــی در کارهــای 
ــت.  ــاب اس ــل از انق ــان دوره قب ــی از نقاش ــت و یک اوس
مســأله  دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه زیســت 
بســیاری از مــا کــه در دهــه 7٠ به صــورت جــدی واردکار 
ــن  ــود. م ــراه ب ــادی هم ــای زی ــا تنش ه ــدیم، ب ــات ش ادبی
چــون روزنامه نــگاری شــغل اصلــی ام بــود، برخــی اتفاقــات 
در ایــران امــری طبیعــی بــود، مثــا توقیــف در طــول یــک 
شــب و گــم شــدن یــک آدم کــه گاهــی در یــک ســاعت 
اتفــاق می افتــد و اصــا گاهــی اوقــات نمی توانیــد یــک آدم 
را حتــی در طــول یــک ســال دنبــال کنیــد چراکــه ممکــن 
اســت اول تیــر او را ببینیــد و در مردادمــاه تــه دنیــا باشــد 
و در ده روز سرنوشــتش عــوض بشــود. ایــن در دوره  هــای 
مختلــف تاریخــی مــا هــم بــوده اســت، دهــه 2٠ کــه خیلــی 
ــه  ــم ک ــاب، می بینی ــل انق ــا اوای ــه دارم و ی ــه آن عاق ب
ــر کــرده و آن  ــک ســاعت تغیی ــا سرنوشتشــان در ی آدم ه
ــران  ــخ در ای ــتی تاری ــت ناتورالیس ــر وضعی ــه خاط ــم ب ه
ــطه  ــه واس ــان ب ــه ناگه ــه ای ک ــن هجم ــت. ای ــوده اس ب
جنــگ، انقــاب و یــا عــوض شــدن ناگهانــی هنجارهــا بــر 
شــخصیت وارد می شــده اســت. ایــن اتفاقــات در ادبیــات، 
تاریــخ و زندگــی مــا زیــاد افتــاده اســت و مــن بخشــی از 
این هــا را اســتخراج کــرده ام. تاریــخ مــا رونــد پیوســته ای 
ــر از  ــب متأث ــب و غری ــای عجی ــو از حفره ه نداشــته و ممل
ــی اســت.  ــان ایران ــوع زیســت انس ــی و ن ــات اجتماع اتفاق
ــه  ــک دفع ــه ی ــد ک ــنده ها را ببینی ــود نویس ــت خ سرنوش
گــم و پیــدا می شــوند. مــدار زندگــی در ایــران حداقــل در 
شــهرهای بــزرگ، مــدار خیلــی لرزانــی اســت، یــک خــط 
مســتقیم نیســت کــه شــما زندگــی روتینــی داشــته باشــید. 
مخصوصــا در قشــر مــا و روزنامه نــگاری، بــه راحتــی 

ــرود. ــن ب ــد از بی ــما می توان ــغل ش ش
ــرم  ــت ف ــا اولوی ــه ب ــه در رابط ــی ک ــری تاریخ در درگی
یــا محتــوا وجــود دارد، فرمــی کــه شــما اســتفاده کــرده 
ــن  ــرای شــما همی ــا ب ــه محتواســت ی ــد، در خدمــت ب ای

ــت دارد؟  ــرم اولوی ف
ــت دارد. در  ــم اهمی ــرم برای ــتم و ف ــت هس ــن فرمالیس م
واقــع فــرم اســت کــه محتــوا را می ســازد. فــرم بــه معنــای 
ــی دارم و  ــن کلیت ــر آن. م ــای کلی ت ــه معن ــه ب ــی ن مکتب
ــی  ــی رمان ــف تاریخ ــای مختل ــرای بازه ه ــه ب ــی ک هنگام
می نویســم، ماه هــا روی فــرم و خرده کاری هایــش فکــر 
و بعــد شــروع بــه طراحــی شــخصیت می کنــم. شــاید ایــن 
روش خیلــی مرســوم نباشــد امــا مــن بــه ایــن نحــو عمــل 
ــم، یادداشــت  ــود می زن ــرم، ات ــس از طراحــی ف ــم. پ می کن
بــر مــی دارم و در یــک نشســت چنــد هفتــه ای و پــر فشــار 
ــت.  ــرم اس ــز ف ــه چی ــن هم ــرای م ــم. ب کار را می نویس
ــوا اســت  ــرم برآمــده از همــان محت ــن ف ــه نظــر مــن ای ب
ــم  ــت نمی گوی ــچ  وق ــن هی ــم. م ــان کن ــم پنه و نمی توان
کــه می خواهــم رمانــی راجــع بــه مجاهدیــن خلــق و مثــا 
ــا  ــا ب ــم مث ــم می خواه ــات مرصــاد بنویســم، می گوی عملی
ــاره کشــته شــدن در یــک وضعیــت  چهــار شــخصیت درب

ــی بنویســم. نظامــی رمان
ــت،  ــی اس ــتری تاریخ ــا در بس ــما، عمدت ــتان های ش داس
ــت  ــه 60 روای ــری در ده ــال 1320 و دیگ ــی در س یک
می شــود. شــما بــر لــزوم تســلط نویســندگان بــه تاریــخ 
تأکیــد داریــد. عــالوه بــر تســلط تاریخــی، چقــدر 
بینــش سیاســی نویســنده اهمیــت دارد؟ چراکــه برخــی 
ــود را  ــتان خ ــا داس ــه م ــتند ک ــی هس ــندگان مدع نویس
ــم.  ــی نداری ــائل سیاس ــه مس ــم و کاری ب ــت می کنی روای
شــما امــا بــه عنــوان یــک روزنامه نــگار بــا تیمــی 

مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93

پیــش مصاحبــه: مهــدی یزدانی خــرم، از جملــه نویســندگان 
و روزنامه نــگاران سرشــناس حــال و حاضــر اســت. از 
جملــه آثــار او می تــوان بــه رمان هــای »بــه گــزارش اداره 
ــن منچســتر  ــی«، »م ــن خورشــید لعنت ــردا ای هواشناســی ف
ــرد.  ــاره ک ــفید« اش ــرِخ س ــت دارم« و »س ــد را دوس یونایت
ــن خورشــید  ــردا ای ــه گــزارش اداره هواشناســی ف ــان ب رم
منچســتر  مــن  رمــان  و  »واو«  ادبــی  جایــزه  لعنتــی، 
ــان ســال 91  ــن رم ــزه بهتری ــد را دوســت دارم، جای یونایت
ــان آورده  ــه ارمغ ــرای او ب ــم را ب ــت اقلی ــاِل هف ــاِب س کت
 ،139۵ اردیبهشــت  در  همچنیــن  یزدانی خــرم  اســت. 
ــج  ــی از پن ــوان یک ــه عن ــل« ب ــی »چه ــزه ادب ــده جای برن
ــای  ــت. رمان ه ــده اس ــران، ش ــتانی ای ــات داس ــد ادبی امی
ــه  ــی ترجم ــای مختلف ــه زبان ه ــون ب ــا کن ــرم، ت یزدانی خ
شــده اســت. از جملــه ویژگی هــای آثــار یزدانی خــرم 
ــار مشــابه می کنــد،  کــه داســتان هایــش را متفــاوت از آث
می تــوان بــه فــرم خــاص او بــرای روایــِت داســتانی 
ــته  ــل رش ــرم فارغ التحصی ــرد. یزدانی خ ــاره ک تاریخــی، اش
ــا  ــت و ت ــران اس ــگاه ته ــی از دانش ــات فارس ــان و ادبی زب
ــهری،  ــح، همش ــرداد، فت ــر خ ــی نظی ــا روزنامه های ــون ب کن
هم میهــن، شــرق، اعتمــاد، کارگــزاران، اعتمــاد ملــی و 
دخــت،  ایــران  امــروز،  شــهروند  هفته نامه هــای  نیــز 
ــون  ــم اکن ــت. وی ه ــکاری کرده اس ــدا هم ــمان و ص آس
ــه  ــردبیر ماهنام ــه و س ــه مهرنام ــی مجل ــش ادب ــر بخ دبی
ــاب  ــئول انتخ ــن، مس ــرم همچنی ــت. یزدانی خ ــه اس تجرب
داســتان ایرانــی نشــر چشــمه و از مشــاوران اصلــی بخــش 
ــد. در گفت و گــو  ــه شــمار می آی ــن انتشــارات ب ــات ای ادبی
ــت  ــای موفقی ــرم، از ماک ه ــدی یزدانی خ ــش رو، مه پی
یــک نویســنده، چرایــی مانــدگاری آثــار ادبــی و وضعیــت 
ــوان  ــه عن ــت. وی ب ــه اس ــخن گفت ــاب س ــر کت ــازار نش ب
یــک فرمالیســت تمــام عیــار توضیــح می دهــد کــه 
ــدا  ــت پی ــش دس ــتان های ــاص داس ــرم خ ــه ف ــه ب چگون
ــی  ــش تاریخ ــر بین ــن ب ــرم همچنی ــت. یزدانی خ ــرده اس ک
ــان  ــب رم ــژه ای دارد و قال ــد وی ــنده تأکی ــی نویس و سیاس
ــی  ــت ادب ــاد ذهنی ــت و ایج ــرای روای ــب ب ــن قال را بهتری
می دانــد. آن چــه در ادامــه می خوانیــد، بخش هایــی از 

ــت. ــی اس ــو تفصیل ــن گفت و گ ای
اگرچــه بــه ســبب ســبک تجربه گــرای شــما، مخاطبینتــان 
عــام و داســتان هایتان عامه پســند نیســت، امــا آثــار 
ــار نشــر برخــوردار اســت.  ــی در آث ــروش خوب شــما از ف
ــدی  ــت مه ــرای موفقی ــن مســأله را مالکــی ب ــوان ای می ت
یزدانی خــرم در نظــر گرفــت؟ مالک هــای موفقیــت 

ــد؟ ــزی می دانی ــه چی ــنده را در چ ــک نویس ی
ــه  ــت ک ــنده اس ــک نویس ــرگ ی ــد از م ــرم بع ــه نظ ب
ــی  ــار نظــر کــرد. زمان ــت او اظه ــورد موفقی ــوان در م می ت
کــه یــک نویســنده، خــود فکــر کنــد موفــق اســت، کارش 
ــه  ــود. ب ــف می ش ــطح متوق ــان س ــت و در هم ــام اس تم
نســبت نویســندگانی کــه در فــرم ذهنــی مــن می نویســند 
ــم  ــدن کارهای ــده ش ــتند، از دی ــاختار هس ــان س و در هم
راضــی هســتم. هــر چنــد بــرای کارهــای بعــدی امیــدوارم 
ــروش  ــارغ از بحــث ف ــدگان بیشــتر شــود. ف ــداد خوانن تع
ــرای هــر نویســنده ای لذت بخــش اســت و هــر کــه  کــه ب
ــتر  ــن بیش ــرای م ــت، ب ــذاب اس ــت، ک ــم نیس ــد مه بگوی
ــرات  ــدار نظ ــه مق ــه چ ــن ک ــت، ای ــم اس ــا مه بازخورده
ــی  ــد احساس ــرات تن ــی نظ ــادی و حت ــی، انتق ــت، منف مثب
وجــود دارد. مــن زمانــی می توانــم خــود را نویســنده 
موثــری بدانــم کــه ببینــم در فضــای عمومــی و همــان قشــر 
مخاطــب هشــت الــی ده هزارتایــی کــه تــا کنــون داشــته ام، 
ــدر  ــت می شــود و چق ــاره کارم صحب ــده ام و درب ــدر زن چق
بازخــورد وجــود دارد. حــاال جنــس بازخوردهــا مهــم 
نیســت، مهــم خــود بازخــورد اســت. در مــورد بخــش دوم 
ســوالتان کــه چــه ماک هایــی نویســنده ای را موفــق نشــان 
ــا  ــد، ام ــرق می کن ــم ف ــا ه ــنده ها ب ــس نویس ــد، جن می ده
ــم کــه خــودم  ــی بگوی اگــر بخواهــم از نویســنده های تجرب
ــن  ــه نظــر مــن ای هــم جــزء آن هــا محســوب می شــوم، ب
کــه کتابشــان بتوانــد بیــش از چهــار و یــا پنــج ســال بــه 
ــل  ــت نس ــع دس ــد و در واق ــه ده ــودش ادام ــت خ زیس
ــاب در  ــی کت ــی اســت. یعن ــد، نویســنده موفق ــدی برس بع
ــاره  ــد چــاپ و درب ــار تجدی ــازار هــر چنــد ســال یــک ب ب
آن صحبــت شــود، نســل جدیــد راجــع بــه آن بنویســند و 
نظــر بدهنــد؛ ماننــد آقــای جوالیــی کــه »ســوء قصــد بــه 

ــت،  ــم نیس ــب مه ــت مخاط ــه خواس ــد ک ــن نظرن ــر ای ب
متفکــر بایــد حــرف خــودش را بزنــد و حتــی در مواقعــی، 
ذائقه ســازی کنــد. در مقابــل دیــدگاه مبتنــی بــر مکتــب 
ــی  ــدی، نوع ــر تولی ــه اث ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــازار، ب ب
کاالســت و تــا زمانــی کــه کاال فروختــه نشــود، اهمیتــی 
ــرای  ــدارد، حــال هــر چقــدر هــم کــه حــرف جــدی ب ن
زدن داشــته باشــد. در ایــن جــدال، مهــدی یزدانی خــرم 

کجــا ایســتاده اســت؟ 
مــن بیشــتر در میانــه هســتم ولــی بــه مکتــب فون هایــک، 
نزدیک تــر هســتم. هیــچ تردیــدی نــدارم کــه مــِن 
نویســنده می نویســم چــون قصــد دارم ذائقــه خــودم 
ــی و  ــه، تجرب ــندگان نخب ــس نویس ــم. جن ــل کن را تحمی
ــود را  ــگاه خ ــود و ن ــه خ ــه ذائق ــن اســت ک ــان ای ضدجری
ــبت  ــم نس ــال نمی توان ــن ح ــی در عی ــد ول ــان بدهن نش
بــه مخاطــب بی تفــاوت باشــم. مــن بــرای مخاطــب 
ــد  ــه می توانن ــی را ک ــم بخش ــد بتوان ــی بای ــم ول نمی نویس
ــی و کاری  ــن کار، بازاریاب ــم. ای ــدا کن ــند، پی ــم باش مخاطب
ــود کــه اگــر یــک کار  ــی مشــهور ب اقتصــادی اســت. زمان
ــده  ــد دی ــم باش ــنگ ه ــر زیرس ــود، اگ ــر ش ــوب منتش خ
ــی  ــای خوب ــما کتاب ه ــه ش ــم ب ــن االن می توان ــود. م می ش
معرفــی کنــم کــه بــه بــازار ارائــه شــدند، امــا چــون خــوب 
ــود کــه  معرفــی نشــدند، از بیــن رفتنــد. ایــن افســانه ای ب
در دهــه 6٠ الــی 7٠ شمســی رواج داشــت و دلیــل آن هــم 
ایــن بــود کــه کتــاب خیلــی کــم چــاپ می شــد و بــه هــر 
صــورت احتمــال داشــت کــه بــه دســت مخاطبــان برســد. 
در حــال حاضــر اگــر شــما در نخبه تریــن شــکل کاری هــم 
باشــید و متفاوت تریــن اثــر را هــم تولیــد کنیــد، نیــاز بــه 
پخــش داریــد. بــه ایــن نیــاز داریــد کــه بتوانیــد مخاطــب 
خودتــان را بــه دســت آوریــد. ببینیــد مخاطب وجــود دارد، 
ــر  ــته اید، ه ــگ برخاس ــک فرهن ــره از دل ی ــون باالخ چ
ــداد  ــدازه تع ــان ان ــه هم ــید، ب ــت باش ــم در اقلی ــدر ه چق
ــر  ــادی غی ــدود زی ــا ح ــا ت ــن اتفاق ــد. م ــب داری مخاط
ــب را  ــم مخاط ــا ناچاری ــه م ــم ک ــر می کن ــی فک فرانکفورت
ــن نیســت کــه براســاس  ــای ای ــه معن ــن ب ــی ای ــم. ول بیابی
ــه  ــای ذائق ــه معن ــزی ب ــم. چی ــل کنی ــب عم ــه مخاط ذائق
مخاطــب وجــود نــدارد، ایــن مفهومــی انتزاعــی اســت کــه 
ــب  ــا در مخاط ــی از گرایش ه ــداد انبوه ــه، تع ــدام ذائق ک
ایــن جــا می توانــد  در  نویســنده  اتفاقــا  دارد.  وجــود 
ــا  ــه آن ه ــرش را ب ــد اث ــد بتوان ــی بای ــد ول ذائقه ســازی کن
ــه  بفروشــد و اگــر نفروشــد تمــام این هــا شــعار اســت و ن

ــود.  ــود می ش ــه ناب ــدارد بلک ــذاری ن ــا تاثیرگ تنه
اشــاره کردیــد کــه نویســنده هــر چقــدر هــم کــه خــاص 
ــرون  ــدودی بی ــع مح ــک جم ــم از دل ی ــاز ه ــد، ب باش
ــرای طــرح ســوأل  می آیــد. از ایــن عبــارت می خواهــم ب
ــما  ــم. ش ــتفاده کن ــتان هایتان اس ــرم داس ــوص ف در خص
ــه خصــوص در »ســرِخ ســفید« و  ــای خــود، ب در رمان ه
»مــن منچســتر یونایتــد را دوســت دارم«، فرمــی خــاص 
ــته  ــه زیس ــی از تجرب ــرم ناش ــن ف ــد. ای ــه داده ای را ارائ
خــاص شــخص مهــدی یزدانی خــرم اســت کــه بــه یــک 
ابــداع رســیده اســت و یــا ایــن کــه متأثــر از نویســندگان 
و یــا مکاتــب خاصــی چــه در داخــل و چــه در خــارج از 

کشــور اســت؟ 
ــندگان  ــدادی از نویس ــنده تع ــر نویس ــل ه ــم مث ــن ه م
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سنایی رسما یک فیلسوف است

هجدهمیــن نشســت از درس گفتارهایــی دربــاره ســنایی بــا ســخنرانی دکتــر غامحســین ابراهیمی دینانی، عصر چهارشــنبه 9 اســفندماه، 
در مرکــز فرهنگــی شــهر کتــاب تهــران برگــزار شــد. دکتــر غامحســین ابراهیمی دینانــی، ســخن خــود را بــا بیــت »عطــار روح بــود 
و ســنایی دو چشــم او/ مــا از پــی ســنایی و عطــار آمدیــم« آغــاز کــرد و گفــت: ایــن شــعر را یــک شــاعر معمولــی نگفتــه اســت. ایــن 
شــعر ســخن مولــوی اســت، مــردی کــه نظیــر آن در جهــان کــم اســت. ســنایی چشــمان عطــار بــا آن عظمــت اســت، نــام مبارکــش 
مجــدود بــن آدم و کنیــه او ابوالمجــد و اهــل خراســان اســت. ســنایی غزنــوی، متولــد شــهر غزنــه در افغانســتان اســت، البتــه آن موقع 
افغانســتان بــه ایــن معنــی نبــود، بلکــه جزئــی از خراســان بــزرگ اســت کــه از نیشــابور تــا ازبکســتان و تاجیکســتان و... را شــامل 
می شــد. وی بیــان کــرد: ســنایی تنهــا شــاعر نیســت، بلکــه او یــک محــدث، مفســر، ادیــب، فقیــه، مــورخ، حکیــم، فیلســوف و متکلــم 
اســت. آن چــه کــه دنیــا، امــروز از ســنایی می شناســد، یــک شــاعر اســت، عیــب هــم نــدارد، چــون شــاعر مقــام بزرگــی دارد و کــم 

نیســت، امــا ســنایی تنهــا شــاعر نیســت، بلکــه او رســما یــک فیلســوف اســت.
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حزبــی بــودن مثــل نویســندگانی چــون تنکابنــی بــود کــه 
در ســتایش حــزب تــوده می نوشــتند، یــا نویســندگان 
ــای سفارشــی می نویســند.  ــه کتاب ه ــان ک ــی خودم حکومت
ــه  ــم منظورشــان آن باشــد، وگرن ــر می کن ــه، بیشــتر فک بل
ــه  ــع ب ــی راج ــد. وقت ــی نباش ــد سیاس ــنده نمی توان نویس
ــا  ــار سیاســی اســت و ی ــک رفت ــن ی ــان می نویســید، ای زن
ــا خیابانــی در مشــهد می نویســید و  مثــا اگــر در رابطــه ب
یــا روایــت می کنیــد، رفتــار سیاســی داریــد چــون خیابــان 

منصــه ظهــور سیاســی اســت. 
ــن، از  ــر بنیامی ــال والت ــور مث ــه ط ــن و ب ــی از متفکری برخ
ــزوا در  ــی ان ــث نوع ــدن باع ــان خوان ــه رم ــه ک ــن جنب ای
ــتند.  ــان هس ــان رم ــد جری ــود، منتق ــدرن می ش ــای م دنی
در خصــوص فرم هــای مختلفــی کــه بــرای داســتان گویی 
و روایــت وجــود دارد، چــرا انتخــاب شــما رمــان اســت؟

ــو  ــتند، آدورن ــت نداش ــان را دوس فرانکفورتی هــا کا رم
هــم همیــن گونــه بــود. بیشــتر بــه ســمت شــعر گرایــش 
ــت  ــان اس ــن رم ــت، ای ــات اس ــب ادبی ــان قل ــتند. رم داش
کــه در واقــع ذهــن ادبــی را تعییــن می کنــد و رقــم 
ــه ای اســت  ــن نیســت بلکــه تجرب ــن حــرف م ــد. ای می زن
کــه در جهــان وجــود دارد. بــه نظــر مــن بی تردیــد 
رمــان، عالی تریــن و پربســامدترین نــوع روایــی اســت کــه 
می توانــد تکه هــای مختلــف روح تاریــخ، روانشناســی و 
ــرون بکشــد و  ــا بی ــی شــخصیت ها را کام ــی اجتماع زندگ
شــما را بــا خــود همــراه کنــد. هیــچ رمانــی باعــث تحــرک 
اجتماعــی نشــده اســت، اصــا وظیفــه  رمــان چنیــن چیــزی 
ــی  ــرکات اجتماع ــا راوی تح ــی از رمان ه ــا خیل ــت. ام نیس
مهمــی بودنــد و بعدهــا اگــر انقــاب هــا، کودتاهــا و 
ــا  ــا آن ه ــد، رمان ه ــن رفتن ــک از بی ــات کوچ ــی اتفاق حت
ــم 6٠  ــه داری ــاری ک ــق آم ــتند. طب ــه داش ــده نگ را زن
فرانســه  در  کــه در ســال 2٠16  رمان هایــی  درصــد 
نوشــته شــده اســت، ارتبــاط مســتقیم بــه یکــی از دو جنــگ 
جهانــی داشــته اســت، یعنــی یــا روایــت داســتان در خــود 
جبهــه جنــگ بــوده اســت و یــا شــهری در دوره جنــگ را 
ــت و پتانســیل  ــن جذابی ــی چنی ــرده اســت. یعن ــت ک روای
ــگ  ــان جن ــد از پای ــال بع ــدود 7٠ س ــد از ح ــی بع روای
جهانــی دوم هنــوز باقــی مانــده اســت. رمــان دقیقــا انــگاره 
مــدرن اســت و داســتان کوتــاه هیــچ گاه چنیــن قدرتــی را 
نــدارد. آن چیــزی کــه ذهــن ادبــی را می ســازد و فرشــته 
تاریخــی را کــه بنیامیــن شــیفته اش اســت احضــار می کنــد، 

ــان اســت. برخــاف نظــر او، رم
و  مطبوعاتــی  فعالیــت  از  بخشــی  کــه  جایــی  آن  از 
ــد  ــت، بفرمایی ــی اس ــد ادب ــوزه نق ــان در ح تخصصی ت
ــا  ــت؟ ب ــروز چیس ــر ام ــازار نش ــورد ب ــما در م ــر ش نظ
ــازار، از  ــروش ب ــار پرف ــده آث ــه عم ــن ک ــه ای ــه ب توج
نویســندگانی نظیــر »جوجــو مویــز« اســت. آیــا می تــوان 
ایــن جریــان را بــه منزلــه یــک نــوع ابتــذال در مطالعــات 
مــردم دانســت و یــا ایــن کــه یــک رونــد طبیعــی اســت 
در نتیجــه مردمــی کــه چنــدان مطالعــات عمیقــی ندارنــد 

ــد؟ ــند می رون ــه پس ــای عام ــمت کتاب ه ــه س و ب
بــا بخــش دوم حرفتــان موافقــم، مــن نمی توانــم بــه 
ــوف« را  ــدودی دارد »ناباک ــه مح ــه مطالع ــی ک ــک آدم ی
ــدارد و  ــناختی از آن ن ــه درک و ش ــم، چراک ــنهاد کن پیش
ــان عامه پســند  ــا رم ــای دنی ــه ج ــار آزار می شــود. هم دچ
ــروش  ــازار ف ــف، در ب ــای مختل ــکل ها و ژانره و زرد در ش
ــن  ــان ای ــازند. مخاطب ــول می س ــود دارد و پ ــات وج ادبی
تیــپ ادبیــات، شــکل کتاب خواندنشــان بــا مــا فــرق 
ــرف  ــذت ص ــه ل ــد ک ــاب می خوانن ــا کت ــد، آن ه می کن
ببرنــد مثــا امــا مــن فــارغ از لــذت بــردن در مطالعــات 
ــرو  ــا وجه هــای تاریکــی از جهــان روب خــودم، می خواهــم ب
ــاز همیشــگی  ــع ادبیــات عامه پســند، یــک نی شــوم. در واق
ــا  ــند. م ــک عامه پس ــینما و موزی ــل س ــت، مث ــه اس جامع
نمی توانیــم نفــی اش کنیــم یــا آن را نادیــده بگیریــم. اصــا 
ــاذری در  ــای اب ــال آق ــه امث ــتباهاتی ک ــم اش ــا نمی توانی م
مــورد پدیــده ای مثــل پاشــایی انجــام دادنــد کــه همــه را 
محکــوم کردنــد و بــه قــول معــروف بــه جامعــه تاختنــد، 
مرتکــب شــویم. بخــش عمــده ای از جامعــه طرفــدار ایــن 
ــأله  ــن مس ــود ای ــت و نمی ش ــی اس ــول فرهنگ ــوع محص ن
ــتم  ــول نیس ــده آن محص ــن تولیدکنن ــت. م ــده گرف را نادی
چــون تولیــد هــر محصــول، مقتضیــات خــاص خــود را دارد 
کــه مــن بلــد نیســتم. البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم گفــت 
کــه بخش هــای خیلــی محــدودی از ایــن مخاطبــان، بعدهــا 
ــوند.  ــل می ش ــندگان تبدی ــه ای و نویس ــان حرف ــه مخاطب ب
فوق العــاده  آثــار  کتــاب  بــازار  در  حاضــر  حــال  در 
ــا  ــروش اســت، ام ــز پرف ــم موی ــار خان ــل آث بی ارزشــی مث
درکنــارش رمــان »جــزء از کل« اســتیو تولتــز هــم فــروش 

غالبــی را معرفــی کــرد؟ و اگــر چنیــن نیســت، کثــرت فرم 
ــی  ــم ناش ــروز می بینی ــای ام ــه درکتاب ه ــی ک و محتوای
از چیســت؟ ناشــی از یــک آشــفتگی کــه از ترکیــب 
اندیشــه غربــی، اســالمی و ایرانــی بــه وجــود آمــده اســت 
یــا فضایــی متکثــر فرهنگــی کــه ضــرورت هــر جامعــه در 

حــال رشــدی اســت؟
ــی شــاید ایــن  در مــورد دهــه ۴٠ و۵٠ درســت اســت، ول
ــا  ــه م ــی ک ــدای غالب ــم ص ــر بگویی ــد اگ ــر باش ــه بهت گون
ــپ  ــه چ ــت ک ــندگانی بوده اس ــدای نویس ــنیده ایم، ص ش
نــو و یــا چــپ ارتدوکــس بودنــد و یــا گرایش هــای چــپ 
ــپ  ــر چ ــنده  های غی ــان دوره نویس ــه هم ــتند، وگرن داش
مثــل قاســم هاشــم زاده و شــاعرانی مثــل بیــژن الهــی و خود 
ابراهیــم گلســتان را داریــم. امــا خــب صــدای نویســندگانی 
ــداران  ــت و طرف ــر اس ــک و... بلندت ــد، چوب ــل آل احم مث
بیشــتری نیــز دارنــد. فضــای سیاســی جامعــه نیــز ایجــاب 
می کــرد و مبــارز بــودن در ادبیــات را می طلبیــد. نمونــه ای 
ــا کم تریــن  ــود، نویســنده  ای کــه ب دیگــر صمــد بهرنگــی ب
اســتعداد در نویســندگی و نوشــتن بدتریــن داســتان ها، بــه 
خاطــر مرگــش تبدیــل بــه ســتاره شــد. در دهــه 6٠ امــا 
ــر  ــاد اســت و از ســو دیگ ــک ســو تشــتت فکــری زی از ی
تعــداد کتاب هــای کــه چــاپ می شــود بــه خاطــر بحــران 
ــان  ــا نمی شــود از جری ــه عم ــم اســت ک ــذ آن قدرک کاغ
فکــری غالبــی ســخن گفــت، اگــر هــم باشــد همــان جریــان 
چــپ اســت. هــر چنــد نویســندگان جدیــدی هــم ظهــور 
کردنــد، نویســندگان مکتــب حــوزه هنــری یــا نویســندگان 
ســازمان تبلیغــات اســامی کــه بیشــتر در حــوزه کــودک 
ــل  ــد مث ــد می کردن ــه تولی ــی ک ــد و کارهای ــال بودن فع
امیــر حســین فــردی کــه رمــان »ســیاه چمــن« را نوشــت، 
ــی  ــای چپ ــه انگاره ه ــت و ب ــعاری اس ــا ش ــی کام رمان
ــود  ــان وج ــن جری ــم ای ــه 7٠ ه ــت. در ده ــک اس نزدی
ــخ  ــا از اواســط دهــه 7٠ کــه دوره مهمــی در تاری دارد، ام
مــا اســت، اتفاقــی کــه می افتــد همیــن تشــتتی اســت کــه 
اشــاره کــردم. قــدرت نویســندگان چــپ و یــا ســمپاد چــپ 
ــا  ــا عمدت ــاد اســت و ناشــران م ــا بســیار زی ــات م در ادبی
چــپ هســتند. خیلــی از آثــار غیــر چــپ در گذشــته اصــا 
پخــش نمی شــد. مثــا کتــاب »یــک روز از زندگــی ایــوان 
ــار منتشــر شــد،  ــن ب ــرای اولی دنیســویچ« کــه ســال 62 ب
هیــچ ناشــری در ابتــدا حاضــر بــه انتشــار آن نبــود و نشــر 
ــا آن را منتشــر  ــس از مدت ه ــار پ ــن ب ــرای اولی ــاب ب فاری
کــرد. بــا آمــدن خاتمــی و در دولــت اصاحــات، تشــتت و 
ــه بســیار  ــد ک ــاد ش ــی در فضــا ایج ــب و غریب ــر عجی تکث
ــود. در حــال حاضــر بســیاری از جریان هایــی کــه  مثبــت ب
ــتند  ــی هس ــای مختلف ــر از نگاه ه ــد، متأث ــت می کنن فعالی
کــه در جامعــه فکــری مــا وجــود دارد و خیلــی جــدی هــم 
ــتت و  ــن تش ــا ای ــه م ــت ک ــن اس ــرای همی ــد. ب کار می کنن
تضــارب آراء را می بینیــم کــه بســیاری اوقــات هــم در شــکل 
جــدل اســت. امــا ایــرادی نــدارد، تــک صدایــی هولناکــی کــه 
ــه قــول معــروف  ــود، ب در ســه و چهــار دهــه گذشــته مــا ب
ــرد و  ــذر ک ــی از آن گ ــه راحت ــوان ب ــه بت ــود ک ــزی نب چی
نویســنده ای بتوانــد از الیه هــای آن ســر بیــرون بیــاورد. بــه 
نظــر مــن ایــن فضــا شکســته شــده و اتفــاق مهمــی از لحــاظ 

فکــر ادبــی در ادبیــات مــا در حــال وقــوع اســت.

ــی  ــرات سیاس ــد و تفک ــت می کنی ــده فعالی ــناخته ش ش
ــتان های  ــه داس ــدر ب ــش چق ــن بین ــد، ای ــی داری خاص

ــت؟  ــرده اس ــرایت ک ــما س ش
مــن همیشــه گفتــم و نوشــتم کــه نویســنده، سیاســی ترین 
ــی  ــن سیاس ــاال ای ــت. ح ــریت اس ــم بش ــود کل عال موج
ــا او  ــد ب ــودن اصــا چــه خــودش بخواهــد و چــه نخواه ب
همــراه اســت. چــون وقتــی رمــان یــا مطلبــی را می نویســی 
ــال  ــتی، در ح ــدرت هس ــک ق ــا ی ــو ب ــت وگ ــال گف در ح
ــرای  ــل قدرتــی دیگــر. ب قــرار دادن قــدرت خــود در مقاب
همیــن گریــزی از سیاســی بــودن نیســت. حتی نویســنده ای 
کــه رمــان عامه پســند می نویســد کــه مثــا در یــک 
ــر اســت کــه  فضــای عاشــقانه در تهــران می گــذرد، ناگزی
ــی  ــی و سیاس ــای اجتماع ــا و رفتاره ــا، هنجاره ــه المان ه ب
ــه 2٠٠  ــان ب ــر رم ــی اگ ــد. حت ــه وجــود دارد توجــه کن ک
ــد آن  ــم بای ــاز ه ــد، ب ــوط باش ــش مرب ــال پی ــا 3٠٠ س ی
هنجارهــا را بــه شــکل دیگــر درک و مطالعــه کنــد. سیاســی 
ــت.  ــم اس ــن مه ــرای م ــت ب ــن جه ــنده از ای ــودن نویس ب
ــن  ــال ها در ای ــتم و س ــه کار هس ــرال محافظ ــک لیب ــن ی م
زمینــه مطالعــه و کار کــرده ام. منتهــا وقتــی مــن و یــا هــر 
ــدا از  ــد، ج ــتان بنویس ــد داس ــری می خواه ــنده  دیگ نویس
ــر  ــا اگ ــرات مخصوص ــن تفک ــد و ای ــش نمی نویس تفکرات
ــای  ــش و پیشــینه تاریخــی داشــته باشــید، در برهه ه گرای
مختلــف تاریخــی شــکل دهنده نــگاه بــه شــخصیت ها 
اســت. بــه هرحــال مــن بــه انــدازه خــودم منتتقــد جــدی 
جریان هــای مختلــف چــپ هســتم. وقتــی دارم شــخصیتی 
ــه هــر صــورت این هــا  ــم، ب ــن راســتا طراحــی می کن در ای
بــا مــن هســتند. هــر چنــد مــن شــخصیت ها را بــر 
اســاس ایده هــای سیاســی ام طراحــی نمی کنــم، ولــی 
قضــاوت دارم، انتخــاب دارم و بــه همیــن دلیــل بــه هیــچ 
ــور  ــان ط ــذارم. هم ــار بگ ــا را کن ــم این ه ــوان نمی توان  عن
ــد و  ــاد می نویس ــاره فس ــا« درب ــارگاس یوس ــا »ب ــه مث ک
ــده،  ــه نش ــه ترجم ــرش ک ــه آخ ــده ب ــی مان ــان یک در رم
یعنــی »قهرمــان فروتــن«، جنــس نگاهــش بــه فســاد فــرق 
ــا کســی مثــل »فوئنتــس« کــه گرایشــات چــپ  می کنــد ب
ــد و صاحــب ســاختار  ــای توانمن ــر دو قصه نویس ه دارد. ه
ــی دارد  ــک نگاه ــا ی ــارگاس یوس ــی ب ــبک هســتند ول و س
ــد  ــد، نق ــدان را نمی کوب ــال کل ثروتمن ــور مث ــه ط ــه ب ک
نمی کنــد و از آن هــا گــذر نمی کنــد و گاهــی اوقــات 
ــه  ــی زیرکان ــد و خیل ــه می کن ــت حمل ــات فرودس ــه طبق ب
می تــوان ایــن را در کارهــای وی دیــد، وی کامــا نویســنده 
راســت گرایــی اســت. در امــا آثــار و داســتان های اجتماعــی  
فوئنتــس و مارکــز چنیــن چیــزی دیــده نمی شــود. فــارغ از 
ایــن دو، هــر کــدام از نویســنده ها قــدرت روایــت داشــته 
باشــند، می تواننــد مخاطــب خودشــان را تحــت تاثیــر 
قــرار دهنــد. وقتــی مــن ســارتر می خوانــم، وقتــی »تهــوع«، 
ــم، شــیفته نگاهــش  ــق« او را می خوان ــل« و »تعلی »ســن عق
در روایــت هســتم. کامــا می فهــم کــه بحــث وجــودی را 
مطــرح می کنــد، بحــث آزادی و اشــکالش و ایــده اش را بــه 
ــت  ــا در نهای ــم. ام ــر درک می کن ــب آگاه ت ــوان مخاط عن
ــتان گویی  ــرد، داس ــو می ب ــه جل ــما را ب ــه ش ــوری ک موت
ــل  ــن مث ــد. م ــاق می افت ــد اتف ــدا در نق ــا بع اســت و این ه
ــود  ــی خ ــات سیاس ــل تجربی ــری حاص ــنده دیگ ــر نویس ه
ــی  ــدارد. تلق ــود ن هســتم. اصــا نویســنده غیرسیاســی وج
ــی  ــودن، تلق ــی ب ــورد سیاس ــندگان در م ــلی از نویس نس

باالیــی دارد. کمــاکان نویســندگان رمانتیســمی مثــل نــادر 
ابراهیمــی و مصطفــی مســتور نیــز پرفــروش هســتند. حتــی 
در دوره هــای کوتاهــی، گاهــی کتاب هــای جــدی هــم 
ــن  ــان. ای ــد آبراهامی ــار یروان پرفــروش می شــوند، مثــل آث
ــخ  ــی همیشــه در کل تاری ــاق در کلیــت وجــود دارد ول اتف
کتاب هــای زرد آمــار باالیــی در فــروش داشــته اند. شــاید 
در حــال حاضــر عجیــب بــه نظــر برســد ولــی در گذشــته 
سیســتم آمــاری نداشــتیم. در ده ســال پیــش چیــزی 
ــی ۸  ــتیم. در 7 ال ــروش نداش ــاب پرف ــوان کت ــت عن تح
ســال اخیــر چــون ایــن آمــار تجمیــع می شــود، می توانیــم 
ــه ایــن نتیجــه برســیم. ولــی کافــی اســت بــه دهــه ۵٠،  ب
ــار،  ــن آم ــی از ای ــد، بخش ــکا برگردی ــا 7٠ در آمری 6٠ ی
ــارش  ــه در کن ــد. البت ــند بوده ان ــروش عامه پس ــار پروف آث
»ســلینجر« هــم ممکــن بــود فــروش خوبــی داشــته باشــد. 
البتــه اضافــه کنــم کــه کا ذائقــه ادبــی مــردم مخصوصــا 
ــی در  ــده اســت. یعن ــن آم ــن 12 ســال گذشــته پایی در ای
ــراغ  ــه س ــاز ب ــه ب ــن ک ــی همی ــت ول ــدی نیس ــن تردی ای
ــای  ــه کتاب ه ــا ب ــر ۵ درصدآن ه ــد و اگ ــاب می رون کت
جدی تــری برســند، بــه نظــر مــن شــگفتی در فضــای نشــر 

ــه وجــود خواهــد آمــد. مــا ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــه ادب ــی ذائق ــطح عموم ــه س معتقدیدک
ــی را  ــت خاص ــت، عل ــده اس ــن آم ــی پایی ــته کم گذش

ــتید؟  ــور هس ــأله متص ــن مس ــرای ای ب
ــاید  ــل آن ش ــی دارد و از دالی ــل مختلف ــأله عل ــن مس ای
ــی  ــانه های عموم ــون، رس ــر مخــرب تلویزی ــه تأثی ــوان ب بت
و کــم ســواد شــدن فکــری جامعــه اشــاره کــرد. از طرفــی 
ــعی  ــت، س ــری اس ــترس های فک ــار اس ــه دچ ــه ای ک جامع
ــا فیلــم پنــاه  ــه یــک کتــاب ی می کنــد وقتــی در تنهایــی ب
ــه  ــر ب ــد. اگ ــده نباش ــم آزار دهن ــا فیل ــاب ی ــرد، آن کت بب
دهــه 6٠ نــگاه کنیــم کــه فضــای جنگــی و ســختی وجــود 
داشــت و همــه جــا کمبــود بــود، میــزان فــروش رمان هــای 
ــای  ــت. کتاب ه ــاال می رف ــی ب ــرز هولناک ــه ط ــی ب تاریخ
ــه  ــادی و ب ــدر« دولت آب ــاج دار، »کلی ــد، خواجــه ت دالور زن
ــد،  ــی دارن ــای تاریخ ــه بک ه ــای ک ــی کتاب ه ــور کل ط
ــان  ــواده جری ــی در خان ــی و مفصــل هســتند و زندگ طوالن
دارد، بســیار پرفــروش می شــوند. ایــن اتفــاق در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی بــرای مــا افتــاده اســت. در همــان حیــن 
ــی  ــل رمان های ــی زرد مث ــاِت تاریخ ــی از ادبی ــم، جنس ه
ــب  ــیار پرمخاط ــز بس ــرده نی ــه ک ــوری ترجم ــه منص ک
ــس  ــن جن ــه ای ــخ ب ــه تاری ــت ب ــن رجع ــت. ای ــوده اس ب
ــاق در  ــن اتف ــم همی ــون می بینی ــت. اکن ــته اس ــی داش دلیل
ــه  ــل ده ــد. در اوای ــاق می افت ــند اتف ــای عامه پس رمان ه
ــری  ــر و پس ــای دخت ــمت رمان ه ــه س ــال ب ــن اقب 7٠ ای

ــه رحیمــی وجــود داشــت.  ــار فهمی ــل آث مث
در دهــه 40 الــی 50 نویســندگان مطرحــی داریــم از جمله 
احمــد محمــود، علــی  اشــرف درویشــیان، صــادق چوبــک و 
بســیاری دیگــر کــه عمدتــا متأثــر از چــپ نــو هســتند. در 
واقــع می تــوان گفــت بــا توجــه بــه شــرایط بیــن المللــی آن 
برهــه و از جملــه فعالیــت  حــزب تــوده در داخــل کشــور، 
عمــده روشــنفکران آن زمــان متأثــر از ایــن جریــان فکــری 
بودنــد. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه نویســندگان 
هــر دوره بــا توجــه بــه حــوادث آن برهــه زمانــی، بــه یــک 
شــکل فکــر می کننــد؟ اگــر چنیــن امــری صــادق باشــد، 
می تــوان بــرای دهه هــای 60 الــی 90 هــم جریــان فکــری 
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و خواننــده آثــار خویــش می  دانســت و همــواره تــا زمان حیاتــش، او 
را یکــی از سرســخت  تریــن منتقــدان خــود می  نامیــد.

ــام  ــه ن ــتان ب ــه داس ــال 1327 نخســتین مجموع ــیمین در س س
ــاپ  ــازه چ ــز اج ــه هرگ ــرد ک ــر ک ــوش« را منتش »آتش خام
مجــدد آن را تــا زمانــی کــه در قیــد حیــات بــود، نــداد. زیــرا ایــن 
داســتان  هــا را محصــول دوران خامــی خــودش در نویســندگی و 
تحــت تأثیــر عواطــف و احساســات مــی  دانســت. ولــی بعدهــا و 
حتــی بعــد از چــاپ مجموعــه داســتان  »شــهری چــون بهشــت« 
باالخــره در خــرداد 13۵9 مجموعــه داســتان کوتــاه »به  کی ســام 
کنــم؟« را منتشــر کرد که جــزء آثار بســیار پرفروش او و ناشــرش 
ــه امــروز بارهــا و بارهــا  ــا ب یعنــی انتشــارات خوارزمــی شــد و ت

تجدیــد چــاپ گردیــده  اســت.
در ســال 1331)19۵1 میادی( دکتر ســیمین دانشــور با اســتفاده 
از بــورس تحصیلــی فولبریــت بــه ایاالت متحــده آمریــکا رفت و 
بــه مــدت دو ســال در رشــته زیباشناســی در دانشــگاه اســتنفورد 
ــزد واالس  ــدت او در ن ــن م ــد. در ای ــل ش ــه تحصی ــغول ب مش
اســتنگر، داســتان  نویســی و نــزد فیــل پریک، نمایشــنامه نویســی 
آموخــت. در همیــن دوره داســتان های کوتــاه او بــه انگلیســی در 
مجلــه ادبی پاســیفیک اســیکتاتور و کتاب داســتان های اســتنفورد 
بــه چــاپ رســید و مــورد اســتقبال نیــز قرارگرفــت. دانشــور در 
آمریــکا تکنیــک، فضاســازی، مکان و محیــط داســتانی را آموخت 
و در واقــع از مــدرن  تریــن شــیوه  های روایــی داســتان آگاه شــد. 
وقتــی از آمریــکا برگشــت، »شــهری چون بهشــت« را نوشــت که 

ده  هــا قــدم از آثــار قبلــی  اش جلوتــر بــود.
اندکــی پیــش از مــرگ جــال در ســال 13۴۸ شــاهکار خــود و 
پرآوازه  تریــن اثــرش یعنــی رمــان »سو وشــون« را چــاپ کــرد کــه 
اولیــن رمــان فارســی یــک نویســنده زن ایرانی اســت. این رمــان تا 
بــه امــروز مــورد نقــد و بررســی بســیار زیــادی قــرار گرفته  اســت 
ــر  ــخ ادبیــات معاصــر نث ــار مطــرح در تاری و همــواره یکــی از آث
فارســی بــه شــمار می آیــد. داســتان روایتــی از دوران رضاشــاه در 
اواخــر جنــگ جهانــی دوم اســت. داســتان در مــورد زندگــی زنــی 
اســت کــه همســرش در اعتــراض بــه حکومــت وقــت، در شــیراز 
کشــته شــده  اســت. ســیمین دانشــور، در هنگام جنگ جهانی دوم 
در دانشــگاه تهــران مشــغول بــه تحصیل بود و به واســطه شــغلش 
بــا خبرنــگاران جنگــی کــه بــه ایــران آمــده  بودند، آشــنا شــد و در 
جریــان اخبــار جنــگ قــرار گرفــت. او در ســال 1321 بــه زادگاه 
خــود شــیراز ســفر کــرد، در شــرایطی کــه ایــن شــهر در اشــغال 
نظامیان انگلیســی بود و در سراســر شــهر ســربازان هندی، ایرلندی 
و اســکاتلندی بــه  چشــم می خوردنــد. طــرح اولیــه »سووشــون« در 

ــالت  ــور رس ــیمین دانش ــت. س ــف می  نوش ــای مختل حوزه  ه
خــود را در بیــان شــرایط و جایــگاه زنــان بــا تکیــه بــر تغییــر 
می  دانســت. از منظــر او نویســندگی پلــی بــود بــرای بیــان و ابزار 
تغییــر نــگاه مــردان جامعــه، داســتان بایــد ایــن وظیفــه را انجام 
مــی  داد و در ایــن عرصــه حضــور نویســندگان زن مهــم  تریــن 
اتفــاق بــود. همــواره از نویســندگان جــوان و ورود آن  هــا بــه ایــن 
عرصــه اســتقبال و حمایــت می  کــرد. حضــور کاراکتری ســیمین 
نــام و ماننــد خــودش در کنــار دختــران دانشــجو و دخیــل در 
سرنوشــت آن  هــا در مجموعــه  رمان  هــای »جزیره ســرگردانی« 
و »ســاربان ســرگردان« نشــانی دیگــر در اثبــات این مدعاســت. 
ــد  ــردان می  دان ــر از م ــا را ناشــناخته  ت ــای آن  ه ــان و دنی او زن
ــا  ــود ت ــانده ش ــا شناس ــد حتم ــا بای ــن دنی ــت ای ــد اس و معتق
سرنوشــت زنــان در جامعــه متحــول شــده و پیشــرفت حاصــل 
آیــد. او در محیطــی کامــا مردســاالرانه بــا دانــش  آموختــن و 
دانــش  آموزانــدن توانســت جایگاهــی شایســته و واال بــرای خود 
ــروز ظهــور اســتعدادهای  ــد، هــم چنیــن عرصــه  ب کســب کن
دختــران هــم چــون خــود را نیــز بــه مراتــب بازتــر و هموارتــر 
کــرد. بــه هر روی ســیمین یکــی از زنــان تاثیرگــذار، ترقــی  خواه 
و شــاخص در عرصــه  ادبیــات معاصــر ماســت کــه بســیاری از 
نویســندگان امــروز، بــه طــور مســتقیم و یــا غیرمســتقیم تحــت 

تأثیــر جریــان  ســازی های ادبــی او قــرار گرفتــه  انــد.
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اســفند امســال، ششــمین ســالگرد خواب بی  داستان ســیمین بانوی 
قصه  هــای فارســی اســت. ســیمین دانشــور، بانــوی داســتان بــود. 
ســیمینی کــه بــه قــول خــودش هرگــز ســیمیِن آل احمــد نشــد 
و همــواره ســیمین دانشــور باقــی مانــد. او را بــه نوعــی نخســتین 
داســتان  نویــس زن در ادبیــات فارســی دانســته  انــد کــه الحــق هم 
برازنــده  چنیــن صفتــی اســت. ســیمین دانشــور در ســال 13٠٠ در 
خانــواده  ای ادب  دوســت، فرهنگــی و هنرمنــد متولــد شــد. پدرش 
پزشــک و ملقــب بــه احیاء الســلطنه بود کــه شــخصیتش در رمان 
»سو وشــون« بــا دکتــر عبــداهلل  خــان نمــود پیــدا می کند. ســیمین، 
هــر چنــد اصالتــا شــیرازی و بــزرگ شــده  ایــن شــهر زیبا بــود اما 
بــه مرور بــه نویســنده ای تهرانــی و راوی زنــان تهران شــهرت پیدا 
کــرد. در داســتان  نویســی و پــردازش نوع داســتان کوتــاه هم تبحر 
داشــت ولــی همــواره زیــر نــام رمــان  »سو و شــون« شــناخته شــد. 
ســیمین  بانــو، الگویــی بــرای زنــان پیشــروی ادبیــات ایــران اســت. 
تــا قبــل از او امینــه پاکــروان هــم داســتان  نویســی می کــرد امــا 
چــون تســلطی بــه زبــان فارســی نداشــت هرگــز نتوانســت بــه 
جایــگاه ســیمین دانشــور برســد. از دیگر نــکات قابل بحــث، دانش 
علمــی و آکادمیــک دانشــور اســت کــه او را بــدل بــه نویســنده  ای 
بــا تحصیــات آکادمیــک کرده اســت. در نــگارش پایــان نامــه از 
ترکیــب اســاتیدی چــون خانــم ســیاح کــه فارســی نمی  دانســت 
و چخــوف را بــه او شناســانده بــود، همــراه بــا دکتــر بدیع الزمــان 
فروزانفــر کــه از وزنــه  هــای دوران بــود، بهره جســت. پایــان نامه  او 
ســومین پایــان  نامه  دفاع شــده در رشــته زبــان و  ادبیات فارســی در 
دانشــگاه تهران اســت که این نیز خود گویای اســتقال شــخصیت، 
پیشــگامی و تاثیرگــذاری اوســت. چنانچــه بســیاری او را در عرصه  
داســتان  نویســی، پیشــگام و دارای همــان جایــگاه فــروغ در شــعر 
می داننــد. او نخســتین رئیــس کانــون نویســندگان و روزنامه نگاران 
ایــران نیــز بــود. ســیمین علی رغــم رابطــه  عاطفــی بســیار عمیق و 
خاصــی کــه بــا جال داشــت هرگز شــخصیتی وابســته یــا نیازمند 
بــه دیگــری نبــود. دربــاره روحیــه  متفــاوت و شــخصیت منحصــر 
بــه  فــرد خــودش چنیــن می  گفت: »من همیشــه ســیمین دانشــور 
باقــی مانــدم، هیــچ گاه ســیمین آل احمــد نشــدم و اصــاً هــم بــا 
طــرز فکــر سیاســی جــال موافــق نبــودم و نیســتم. من با نوســان 
موافــق هســتم و هرگز سیاســی نبودم. هدف سیاســت رســیدن به 
قــدرت اســت و آدم خــاص و جــاه طلبــی می  خواهــد. مــن آدمــی 
هســتم به کلــی غیرسیاســی«. هرچند همــواره جــال را اولین معلم 

همــان ســال بــه ذهــن او خطــور کــرد، هرچنــد کــه تــا مدت هــا 
فرصتــی بــرای نــگارش آن پیــدا نکــرد. در حقیقــت ایــده رمــان 
ــا مــردم و  از مشــاهدات عینــی خــودش و در خــال صحبــت ب
روشــنفکران شــهر شــکل گرفــت. عنــوان کتــاب از »سووشــون« یا 
»سیاووشــان« برگرفتــه شــده کــه عنــوان مراســمی اســت کــه در 
دوران پیــش از اســام و برای ســوگ ســیاوش، قهرمان اســطوره ای 
ــی  ــه صورت ــیاوش ب ــزار می شــده  اســت. س ــتان برگ ــران باس ای
غریبانــه کشــته شــد و کســی بــرای او عــزاداری نکــرد. تشــابهی 
ــا سرنوشــت  کــه سرنوشــت یکــی از شــخصیت های داســتان ب
ســیاوش پیــدا می کنــد، علــت نــام  گــذاری ایــن کتــاب اســت. 
یکــی دیگــر از نــکات جالــب توجــه وجــود اصطاحات شــیرازی 
در زبــان روایــی ایــن رمــان اســت. ایــن زبــان نشــانی دیگــر از 
تشــخص اثــر محســوب می  شــود. شــخصیت قدرتمنــد ولــی در 
عیــن  حــال عاشــق و احساســاتی زری نیــز در این کتــاب نزدیکی 
بســیاری بــا روحیــه  و رفتــار خــود ســیمین دارد. کتــاب بارهــا و 
بارهــا در طــی ســالیان بــه زبــان  هــای مختلــف ترجمــه و چــاپ 
شــده اســت. شــاید بتــوان ایــن اثــر را یکــی از شناخته شــده ترین 

آثــار فارســی معاصــر، در عرصــه  بیــن  الملــل دانســت.
دغدغــه  عمــده دانشــور در پرداخــت شــخصیت ها نیــز همــان 
ــد در نوســان و تغییــر  ــه کــه در مــورد خــودش مــی  گوی گون
ــا و  ــان در دوره  ه ــگاه زن ــرات و جای ــورد تغیی ــت. او در م اس
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شماره مجوز: 96226۵ نظــر بــه پیشــنهاد و درخواســت های 
مکــرر خواننــدگان عزیــز، در صــدد 
برآمدیــم تــا بخشــی از صفحه ســرویس 
ــما  ــته های ش ــه نوش ــریه را ب ــی نش ادب
ــا و  ــتان در قالب ه ــا داس ــعر ی ــم از ش اع
ــم.  ــف اختصــاص دهی ــات مختل موضوع
خواهشــمندیم اشــعار خــود را با ذکــر نام 
ــال ورودی  ــته و س ــی، رش ــام خانوادگ و ن
ــتان های  ــه و داس ــقف 150 کلم ــا س ت
ــا 350  ــا ســقف 250 ت ــاه خــود را ت کوت
کلمــه، بــه ایمیــل نشــریه ارســال نمایید.

- ــــــــــــــــــــــــواںݩݩݩݩݐ ݐ ݩݩݐراحݧ ݧ ݧ -ڡݧ

سایه، شاعر شب
به بهانه سالروز ابتهاج در 6 اسفند

تــازه ای در شــعر معاصــر گشــود. مضامیــن گیــرا و دلکــش، 
ــان روان،  ــع، زب ــال بدی ــور خی ــتعارات و ص ــبیهات و اس تش
مــوزون، خــوش ترکیــب و هــم آهنــگ بــا غــزل از ویژگــی 
هــای شــعر ســایه اســت. گذشــته از ایــن هــا، هوشــنگ ابتهاج 
را مــی تــوان از تواناتریــن شــعرای آرمــان گــرای نمادپــرداز 
ــو، لحظــه ای  ــای ن ــم درکاره ــزل و ه ــم در غ دانســت. او ه
ــد و درعیــن حــال  ــل نمــی مان ــه »هــدف« غاف از اندیشــه ب
ــا ظرافــت تمــام چــون شیشــه ای در  »جوهــر شــعری« را ب

بغــل ســنگ نــگاه مــی دارد:
ــدم از  ــه ســتوه آم ــن/ ب ــه م ــن پنجــره بگشــای ک ــر ای دیگ
ــه همســایه  ــن شــب تنــگ/ دیرگاهــی اســت کــه در خان ای
مــن خوانــده خــروس/ ویــن شــب تلــخ عبــوس / مــی فشــارد 
بــه دلــم پــای درنــگ/ دیرگاهــی اســت کــه مــن در دل ایــن 
شــام ســیاه / پشــت ایــن پنجــره بیــدار و خمــوش / مانــده ام 
چشــم بــه راه/ همــه چشــم و همــه گــوش/ مســت آن بانــگ 
دالویــز کــه مــی آیــد نــرم / محــو آن اختــر شــبتاب کــه مــی 
ســوزد گــرم / مــات ایــن پــرده شــبگیر کــه مــی بــازد رنــگ/ 
آری ایــن پنجــره بگشــای کــه صبــح / مــی درخشــد پــس این 
پــرده تــار/ مــی رســد از دل خونیــن ســحر بانــگ خــروس/ 
وز رخ آینــه ام مــی ســترد زنــگ فســوس/ بوســه مهــر کــه 
در چشــم مــن افشــانده شــرار / خنــده روز کــه بــا اشــک مــن 

آمیختــه رنــگ...
پر بسامد ترین نماد در اشعار ابتهاج:

ــی  ــا جایگاه ــر م ــات معاص ــه در ادبی ــی ک ــی از نمادهای یک
ــه  ــه طــوری کــه نیمــا ب خــاص دارد، واژه »شــب« اســت. ب
ــر را  ــی دوره معاص ــت. براهن ــروف اس ــب« مع ــاعر ش »ش
ــد را  ــر جدی ــن عص ــد: م ــد و می گوی ــب« می نام ــر ش »عص
ــه  ــش و ب ــی بودن ــل ظلمان ــه دلی ــده ام؛ ب ــب نامی ــر ش عص
ظلمــی همــه جــا گســترآلود بودنــش. بــه دلیــل پنهانــی بودن 
ــش،  ــت های ــا و حکوم ــودن حرکت ه ــش و شــبانه ب جلوه های

ــرده را  ــح/ م ــژده صب ــر م ــه ثم ــگان را چ ــن شــب آویخت ای
ــواب شــکن حاجــت نیســت ــده خ عرب

ــده شــد، از  ــر شــده، دی ــای ذک ــه در نمونه ه همــان طــور ک
ــا  دیگــر ویژگی هــای واژه شــب در شــعر ســایه، تقابــل آن ب
واژگانــی چــون: صبــح، ســپیده، روشــنی و آفتــاب اســت؛ مثا 
ســایه در شــعر » بهــار ســوگوار« شــام ســیاه را در تقابــل بــا 
ــر  ــل عــاوه ب ــن تضــاد و تقاب ــح ســپید آورده اســت. ای صب

ــد. ــز می افزای ــر شــعر نی ــر تأثی ــا ب ــی نماد ه تازگ

راضیه احسان زاده
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 96

امیــر هوشــنگ ابتهــاج: )ه.ا.ســایه(، از شــاعران و غزل ســرایان 
ــه  ــر دو حیط ــت و در ه ــران اس ــر ای ــات معاص ــدار ادبی نام
وزن کاســیک و نیمایــی، شــاعری موفــق بــوده اســت. 
اولیــن دفتــر شــعری او »نخســتین نغمــه ها«ســت کــه اولیــن 
ــن  ــی، در ای ــی تغزل ــا مضمون ــود را ب ــعری خ ــای ش تجربه ه
دفتــر آورده اســت. او بعــد از نخســتین نغمــه هــا، »ســراب«، 
»ســیاه مشــق« و »زمیــن« )گزیــده اشــعار(، را منتشــر می کنــد 
کــه مضمونــی عاشــقانه دارنــد. بعــد از ســرودن ایــن دفترهــا، 
او از لحــاظ فکــری تحــول می یابــد و پرداختــن بــه درد 
ــط و احساســات عاشــقانه  ــر از رواب مــردم و جامعــه را مهم ت
می دانــد. ایــن مضامیــن اجتماعــی در دفترهــای »شــبگیر« و 
»یــادگار خــون ســرو«، برجســته هســتند. امــا آن چــه باعــث 
شــد شــعر ســایه جهتــی ســمبلیک بیابــد، فضــای محــدود و 
خالــی از آزادی بیــان و تنگناهــای سیاســی دوره پهلــوی بــود. 
ــران در دهــه 13۴٠ و  ــات اجتماعــی ای ــرار گرفتــن حی ــا ق ب
دهــه 13۵٠، گوینــده شــبگیر از صراحــت کامــش می کاهــد، 
بــه مجازهــا و اســتعارات روی مــی آورد و در نهایــت، ماننــد 
اغلــب شــاعران، ناخــودآگاه بــه ســمت نمــاد گرایــش پیــدا 
می کنــد. ایــن نمادهــا در دفتر هــای شــبگیر و یــادگار خــون 
ســرو، برجســته تر هســتند. ســایه در مجموعــه شــعرهایش، 
آوای دل دردمنــد و ترانــه هــای عاشــقانه را رهــا کــرده، بــا 
مــردم همــگام مــی شــود و مجموعــه شــبگیر، پاســخگوی این 
اندیشــه تــازه اوســت کــه در ایــن رابطــه اشــعار اجتماعــی بــا 

ارزشــی را پدیــد آورد.
ــزل  ــن غ ــاعران و بهتری ــن ش ــوان از تواناتری ــی ت ــایه را م س
ســرایان معاصــر دانســت کــه بــا زبانــی توانــا و درکــی تــازه 
درمجموعــه »چندبــرگ از یلــدا« در ســال 133۴، راه روشــن و 

ــب  ــن اغل ــنی و... و م ــا روز و روش ــش ب ــل مخالفت ــه دلی ب
شــاعران و نویســندگان نیــم قــرن گذشــته ایــران را متعلــق 

ــم. ــب می دان ــر ش ــه عص ب
در شــعر ســایه نیــز واژه شــب بســیار کاربــرد دارد، بــه طوری 
ــدر  ــمبلیک در ص ــرد س ــر کارب ــت از نظ ــوان گف ــه می ت ک
نمادهــای او قرار دارد. واژه شــب در شــعر ســایه نمــادی برای 
بیــان خفقــان، ظلــم و ســتم، بی عدالتــی، غفلــت و بی خبــری 
اســت و همراهــی ایــن واژه هــا بــا صفت هایــی چــون: تاریــک، 
ســیاه، تنــگ، عبــوس و... ایــن وحشــت و هــراس را تشــدید 
می کنــد. در محیطــی کــه همــه چیــز رنــگ فریــب و نیرنــگ 
ــنی و آزادی  ــام آور روش ــد پی ــه بای ــه ک ــم جامع دارد و حاک
باشــد، بــه جــان مــردم افتــاده اســت و جوانــان را چــون گل 
پرپــر می کنــد. از ســوی دیگــر شــرایطی ایجــاد شــده اســت 
کــه کســی جــرأت شــکایت نــدارد و هــر اعتراضی مســاوی با 
مــرگ اســت. چــه واژه ای بهتــر از شــب می توانــد ایــن فضــا 

را بــه تصویــر بکشــد؟
دیگــر ایــن پنجــره بگشــای کــه مــن/ بــه ســتوه امــدم از ایــن 
شــب تنــگ. همچنیــن در بیــت زیــر، شــب نمــاد جامعــه ای 
آشــفته و ســتم دیــده اســت کــه شــاعر می خواهــد جویبــار 
ســحر )آزادی و عدالــت( را از میــان ایــن ســرزمین بگذرانــد 

و حیــات و ســرزندگی را بــه ایــن کویر)جامعــه( بازگردانــد:
بــاز خواهــم گردانــد/ مســیر جویبــار ســحر را / کــه می گذرد 

دور از کویــر تاریــک شــب ما...
در ایــن نمونــه چنــان کــه مشــهود اســت، همراهی نماد شــب 
ــِر  ــت آن شــده اســت؛ کوی ــع از مال ــر تشــبیه، مان ــا تعبی ب
شــب، اضافــه تشــبیهی اســت. همچنیــن ســایه، گاه واژه شــب 
ــه  ــردم ب ــری م ــت و بی خب ــرای غفل ــادی ب ــگاه نم را در جای
کار می بــرد. مردمــی کــه نســبت بــه شــرایط بــدی کــه در 
ــرای  ــزه ای ب ــاوت هســتند و انگی ــد، بی تف ــی می کنن آن زندگ

رهایــی و رســیدن بــه صبــح )عدالــت و آزادی( ندارنــد:


