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حکومت اندیشی ایرانشهری

ر ســاعت 16:44 گوشــی همــراِه  ر کجاســتِی نقــش بســته د جــان پــد

آتــش زد بــه جــاِن همــۀ دوســتداران  دانشــجوی شــهیِد افغــان، 

افغــان و افغانــان. 

ــرگردانی،  ــی، س ــی؛ آوارگ ــونت، نادان ــرس، خش ــر، ت ــب، تحج تعص

تنهایــی، دهشــت. نــام  آشــنایاِن گوش خــراش بــراِی همزبـــــاناِن 

ــایگی. ر همس ــا د ــِش م همکی

ــوزِش درِس روِش  ــرای آم ــل؛ ب ر کابــــ ــودم د ــرِ کالِس درس ب ســــ

پژوهــش در علــوم سیاســی دورۀ کارشناسی ارشــد.

دربــارۀ  ســخن گفتن  هنــگاِم  کالس،  دانشجویـــاِن  از  خانمــی 

ــرِ سیاســی مذهبی قومِی افغانســتان، از  خشونـــــت های فراگیــــ

»چاخوچاخوکــردِن « بــرادرش گفــت توســِط طالبان در دریــای کابل.

ــز کــرده« بودنــد؛ بــا چاقــو، جانــش را  طالبــان بــرادرش را  »چاخوری

ستانــــــده بودنــــد وحشیانه.

ــه کالس  ــتم چگون ــه ندانس ــت ک ــم ریخ ــم به ه ــدری اعصاب به ق

ر  ر خانــــــــه ای د پایــــــان گرفـــــــت. همـــــان شـــب، تنهـــــا بودم د

ز تنهایــی و  هــم غمیــن  رِ کابــل. هــم می ترســیدم ا کارتــۀ چهــا

ز خاطره گویــِی دانشجــــــوِی کالِس درس. بــودم ا

ز  ر  و غم نــاِک مــن، ترانــه ای شــد ا فریــادرِس تنهایــِی  هــراس آو

ــان. ــام افغانستـــــ ــاِم س ــا، به ن ــاد دریـــــ فره

با این ترانـــــه، می شود رقصید و گریست همزمان. 

به  سخِن موالنـــــاِی بلخ و روم:

گریـــــــــــــه و خنــــــده غــــــم و شـــــــادی دل    

ر یکـــــــی را معدنــــــی دان مستــــقـــــل هـــــ

خداونــد نیــز، می خندانــد و می گریانــد و شــاید هــم، می خنــدد 

و می گریــد همزمــان:

و انــه هــو اضحــک و ابکــی؛ و به راســتی کــه او همــان کســی 

.)43 )نجــم،  می گریانــد  و  می خندانــد  اســت که 

شده بودم مصداِق شعر بسیارزیبای رهی معیری:

گریـــــــــه  و خنـــــــدۀ آهستــــه و پیوستۀ من  

ر است همچـــــو شمع سحر، آمیخته با یکدگــ

ز خندۀ خونیــــــن پیداست   داغ پنهــــــان من ا

ر است ز گریه غم انگیـــــــــزت  ای بسا خنده که ا

ز اســت یــاِد ماجــرا کــه می افتــم اشــک و انــدوه مــرا  هنوزکه هنــو

ــر مــن مــی رود شــگفت. می گیــرد؛ حالتــی ب

دردی است مشترک میاِن من و افغان.

ــرده  ر ک ــا ــود گرفت ــگ خ ر چن ــان را د ــرده، افغان ــاِه نک ــه گن ــک ب فل

ــد و آواره را. ــردم  شهیــــــــــــ ــِت هـــــ ــت؛ مل اس

البتـــــــه، اندکــی دل خــوش می شــوم وقتی کــه شــعرِ زیبــــــاِی 

محمدکاظــم کاظمــی را، دوبــاره و چندبــاره، می خوانــم:

ر روی  نقشــــــۀ  جغرافیــــــا دوید    _ شمشیـــــ

این ســــان برای ما و تو میهــــــن درست شــــد

ر دیگــــران   ز مصالــــــح دیــــــــوا _ یعنــــی که ا

ز بیــــــن تو و من درست شـــــــد  یک خاکریــــــ

_ بیـــــن تمــــــام مـردم دنیــــــــا گل و چمـــن  

آتــــش و آهــــــن درست شـــــــد بین من و تو 

_ یک سو من ایستــادم و گویی خدا شــــــدم    

یک  سو  تو ایستــادی و دشمـــن درست شــد

_ یک سو تو ایستــادی و گویــــی خدا شــــدی   

یک   سو  من  ایستـادم  و  دشمن  درست شد

_ سازی بزن که دیر زمـــــانی است نغمــــــه ها    

ر دستگــــاه ما و تو شیـــــون درست شـــــــد د

ــر دولــت  اســت؛ جامعــه ای  تــا ریــخ افغانســتان ، تاریــخ برتــر ی مــردم ب

ــرا،  ــت ؛ زی
ّ
ــه مل ــت و ن ــامردم اس ــادولت. پس ــوز پیش ــامردم و هن پس

قــدرت و اهمیــت اقــوا م ، شــکل گیر ی ملــت را مــدام به  محاق بــرده و 

ــت را به عقب انداخته اســت. در  افغانســتان، 
ّ
ریخت گرفتــِن دولــت  مل

ــت و قــوم  پایــه( قــوی، و دولــت )پیشـــــــا دولــت و 
ّ
جامعــه )پیشــا مل

نــه دولــت( ضعیــف اســت. توســعه ، نیازمنــِد دولــِت قــوی / جامعــۀ 

ــر  ضعیــف اســت. دولــت عمیــق  )Deep State(  افغانســتان ، قوی ت

از دولــِت افغانســتان  ا ســت. در  راهبــرِی  انکشــاِف افغانســتان ، 

انباشــِت مؤلفه هایــی همچــون قــوِت اقــوام ، جامعــۀ قــوی ، دولــت 

ضعیــف، کارشــکنی  دولت عمیــق ، پیوندهــای مافیایی ، گــروه  های 

ح تنــدرو ، وابســتگی سیاســیون بــه همســایگان ، قدرت هــای 
ّ
مســل

ــزرگ ، پدیدارشــدِن توســعه/ انکشــــــاف  منطقــه  ای و قدرت هــای ب

را بــا مشــکل مواجــه کــرده و تنهــا دو لحظــه، باقــی گذاشتــــه اســت : 

فدرالیســــم / تجزیــه ؛ آن هــم ، پــس از طــیِّ یکــی از دو گاِم ســرکوِب 

ــالۀ  ــت  و دوس ــواِن بیس ــت از ج ــا بایس ــگ داخلی.ام ــا جن ــد ی شدیــــ

ــر   را   شــهید، روان  شــاد  محمــد راهــد، آموخــت کــه به  درســتی، مسیـــــ

ر  از  چالش ، درد ، اندوه  به  افغانــــان نشـــــان داده است:   »زندگی  پ

ر ایــن  لب ها   ، فشــارها و مشــکالت اســت؛ امــا، هنــوز  هــم  لبخنــدی  ب

نشســته اســت«.

*»عبدالحمید ضیایی«

ر محسن خلیلی دکت
استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

سالکاِن ظلمِت دستار و ریش و تیغ!
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*سالکاِن ظلمِت دستار و  ریش و تیغ!
نگاه ویژه: حمله طالبان به دانشگاه کابل؛



ر می توانید مذاکره کنید ظریف: بعضی دوستان به آمریکا گرا می دهند که با ما بهت

ر داشــت: بعضــی دوســتان می رونــد و بــه آمریــکا »گــرا« می دهنــد  ر گفــت وگویــی بــا پایــگاه خبــری انتخــاب اظهــا محمــد جــواد ظریــف د

ر کنیــد. مــا کــه ســکوت می کنیــم، دلیــل نمی شــود کــه متوجــه ایــن گراهــا نیســتیم. مــن کســی را متهــم  ــر می توانیــد کا کــه بــا مــا بهت

ر قــدرت نمی ماننــد و قــدرت اینهــا چنــد روزه اســت.  نمی کنــم، ولــی مــی دانــم و خبــرش را بهــم می دهنــد کــه گفتــه انــد اینهــا د

ــه  ــی ک ــا خارج ــا ب ــم م ــر می کن ــه فک ــت ک ــد، اینجاس ــجم باش ــه منس ــن دارد ک ــه ای ز ب ــا ــی نی ــت خارج ــم سیاس ــر می کن ــه فک ــت ک اینجاس

ز  ز همکارانــم دفــاع می کنــم، ا ر مــی روم، همــان انــدازه کــه ا ز کشــو  وقتــی بــه خــارج ا
ً
طرفیــم، یــک نفــر واحــد بایــد تلقــی شــویم. شــخصا

ــز دفــاع می کنــم. کســانی کــه علیــه مــن حتــی اتهــام می زننــد نی

ر  21399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم / شماره هفتاد / آذ

بایدن، احیای جهانی شدن تا مرگ یک جانبه گرایی

تراژدی احزاب؛ فقدان برجسته سازی آرمان مشترک

ر سراشیبی استبداد ساختاری دولت مکرون د

خبــــرنامه

ری فرشتـــــه نــو
کارشناسی علوم سیاسی 96

ری ــال مختا جم
دکتری اندیشه سیاسی 98

ــجاد کاشانی س
کارشناسی علوم سیاسی 98

هرگونــه  فرانســه،  جامــع  امنیــت  قانــون   ۲۴ مــاده  طبــق 

ــا  ــا را افش ــت آن ه ــه هوی ــس ک ــای پلی ــر نیروه ر تصاوی ــا انتش

ر  کنــد، مجــازات خواهــد داشــت. مــاده 24 الیحــه جدیــد انتشــا

ــس  ــر ک ــد و ه ــی می کن ــرم تلق ــس را ج ــای پلی ــر نیروه تصاوی

ــورو  ــدان و 45000 ی ــال زنـــــ ــک س ــود ی ــناخته ش ــرم ش ــه مج ک

جریمــه نقـــــــدی بــه همــراه دارد. منتقـــــدان ایــن قانــون را 

اقتدارگــــــــرا معرفــی کــرده انــد. اتحادیه هــای خبرنــگاران و 

مخالفــان ایــن قانــون، نگــران نقــض آزادی بیــان هســتند.  

از ســویی اتحادیه هــای رســانه ای معتقدنــد تصویــب نهایــی ایــن 

ماده به منزلــــــــه نشــان دادن چراغ ســبز به پلیس فرانســه است 

تــا از تهیــه مســتندات ســوء عملکردهـــــا و ســوء اســتفاده های 

آنهــا توســط روزنامه نــگاران جلوگیــری کنــد.

ر فرانســه البتــه اعــالم کــرده اســت کــه کمیســیونی  نخســت وزی

ز  ــس ا ــا پ ــرد، ام ــد ک ــن خواه ــاده 24 تعیی ــی م ــرای بازنویس را ب

ــینی  ــب نش ــود عق ــای خ ز گفته ه ــتمداران ا ــت سیاس عصبانی

ــب  ــی و جل ر عموم ــکا ــب اف ــن جل ــا بی ــرون م ــون مک ــرد. اکن ک

ــت. ــاب یکی س ــه انتخ ــور ب ــتمداران مجب ــر سیاس نظ

ــدف  ــاده ه ــن م ــد ای ــون معتقدن ــن قان ــان ای ــل حامی ر مقاب د

ــزوم  ــر ل خــود را محــدود کــردن آزادی مطبوعــات ندانســته و ب

ــر  تصاوی کــه  مامورانــی  امنیــت  ز  ا افــزون  ز  رو نگرانــی  رفــع 

ــر بگوییــم انتخابــات آمریــکا تنهــا انتخاباتــی  اغــراق نیســت اگ

ــر  ــی ب ــهروندان آمریکایـــ ــاب ش ــه انتخـــــ ــت ک ــان اس ر جهـــــ د

رژیم هــای مختلــف  ــر در  سرنوشــت میلیاردهــا انســان دیگ

ــت  ــی نیس ــات قطع ــج انتخابــــ ز نتایــــــ ــو ــذارد. هن ــر می گ تأثی

ر )24 آذر( تشــکیل جلســه می دهــد  ر ۱4 دســامب کالــج الکتــرال د

تــا آرای خــود را بــه طــور رســمی اعــالم کنــد. سیاســت های 

ــر  ــت تأثی ــالب تح ــدای انق ز ابت ــز ا ــران نی ــی ای ــه ای و خارج منطق

ــرکت  ــزارش ش ــاس گـــ ــت. براس ــوده اس ــکا ب ــات آمری انتخابـــــ

ــا  ــکا، ایرانی ه ــات آمری ــری انتخاب ــاخص پیگی ــر ش ز نظ ــوگل ا گ

ر حالــی کــه خــود مــردم آمریــکا  ســومین ملــت دنیــا بودنــد؛ د

ــد.  ر دارن ــرا ــم ق ر  ردۀ نه د

ز نتیجــۀ قطعــی انتخابــات آمریــکا، سیاســت منطقــه ای  فــارع ا

ز سیاســـــت داخلــــــی  ــر ا و خارجــی کشــــــورها همــواره متأث

ــت  ــی و بازگش ــت داخل ر سیاس ــایش د ــدون گش ــت. ب آن هاس

ر عرصــــــۀ منطقــــه ای گشایـــــش چندانــی  بــه ارادۀ مــــــردم د

ــته،  ــاه گذش ر چندم ــرائیل د ــا اس ــراب ب ــح اع ــود. صل نخواهدب

ر  ــوا ــه ای را دش ــر زمین ر ه ــو د ــرای گفت وگ ــه ای ب ــرایط منطق ش

بــه  اروپــا  رابطــۀ آمریــکا و  بــا پیــروزی بایــدن،  کــرده اســت. 

اروپــا  مماشــات  و  گشــت  بازخواهــد  ترامــپ  ماقبــل  دوران 

ــام،  ــئلۀ برج ر مس ــت و د ــد رف ــان خواه ــه پای ــز رو ب ــران نی ــا ای ب

ــر سیاســت کاران و سیاســت دوســتان  ز در بــاب قش آنچــه امــرو

جامعــه مشــهود اســت و دریافــت می شــود، وجــود نداشــتن 

تحــزب بــه معنــای واقعــی اســت.

ــر  دموکراســی و جمهــوری بــوده،  ــر انفصال ناپذی احــزاب، عناص

ر اســت و یاری رســان ملــت. کــه ممــد دو نظــام مذکــو

اجتمــــــــاعی-سیــــــــــاسی  ر  ابـــــــزا بــدون  دولــت  و  ملــت 

طریــق  ــر  س ــر  ب را  ــر   یک دیگ نمی تواننــد  احــزاب  همچــون 

ــر دیگــری،  زمامــداری نــگاه  دارنــد و همــواره قــوای یکــی ب

ز طرفیــــــن بــی  بــه گونــه ای کــه همــواره بــه نفــــــع یکــی ا

توجهــی شـــــــود، تســلط خواهــد یافــت.

ز مشــکالت  ــز می توانــد منشــا بســیاری ا نبــودن تحــــــزب نی

ــد. ــران باش ــه ایــــــ ــا ازجمل ر ه ــو ــی کش سیاس

ایــراد وارده بــه فضــای حاکــم برسیاســت و خــط مشــی احــزاب، 

ر جامعــۀ حزبــی اســت، بــه  ــر ســازماندهی نشــده د تعــدد و تکث

ز شــصت حــزب خــود را وابســته بــه جنــاح  گونــه ای کــه بیــش ا

اصولگــرا و اصالح طلــب می داننــد؛ امــا هرچــه زمــان می گــذرد 

بــا افزایــش تعدادشــان، فقــدان انســجام درآن هــا بــه گونــه ای 

ر همان ســال اول حیات سیاســی  پیــش مــی رود کــه بســیاری د

ز فعالیــت می شــوند. ر اختالفــات داخلــی شــده و راکــد ا دچــا

ر شــخصیت گرایی اســت و  جامعــۀ ســنتی سیاســی کاران دچــا

ر شــبکه های اجتماعــی بــا  آنهــا توســط کارزارهــای فعــال د

ــس  ــد. پلی ر دارن ــرا ــود، اص ــر می ش ــی منتش ــدف انتقام جوی ه

فرانســه می گویــد، مامورانــش بــه هنــگام انجــام وظیفــه 

ــون  ــا کن ــتند و ت ــه هس ــادی مواج ــخصی زی ــای ش ــا تهدیده ب

ــده اند. ــی ش ــان زخم ــا معترض ــری ب ر درگی ــا د آنه ز  ــن ا ــا ت ده ه

ایــن درحالیســت کــه چنــدی پیــش پلیــس فرانســه بــه یــک مــرد 

رنگیــن پوســت کــه مســئول یــک اســتودیوی موســیقی بــود؛ 

ــر  حملــه می کنــد. فیلمــی در شــبکه هــای اجتماعــی منتش

ر آن نشــان می دهــد پلیــس پاریــس بــه خانــه  شــده کــه د

ر  )اســتدیو موســیقی( میشــل زکلــر، تهیــه کننــده موســیقی  د

ــیانه ای  ز  وحش ــر ــه ط ــرده و او را ب ــه ک ــس حمل ــه ۱۷ پاری منطق

ــا  ــس ب ــورد پلی ــن برخ ــت. ای ر داده اس ــرا ــرح ق ــرب و ج ــورد ض مــ

ز شــهروندان  ــر بــه اعتــراض بخــش زیــادی ا ایــن شــهروند منج

ر شــده اســت و ایــن چرخــه بــا برخــورد همچنــان  ایــن کشــو

ــان  ــدگان  همچن ــا تظاهرکنن ــه ب ــس فرانس ــز پلی ــونت آمی خش

ادامــه دارد. تــداوم فرآینــد خشــونت علیــه پناهنــدگان،  ضــرب 

ــونت  ــه خش ز جمل ــت ا ــرد سیاه پوس ــگاران و آن م ــتم خبرن و ش

هــای ثبــت شــده پلیــس فرانســه ســت. اکنــون مــردم پلیــس 

معترضــان  می کننــد.  مقایســه  نــازی  پلیــس  بــا  را  فرانســه 

ز  ــی  ا ــه کس ــعارهای »چ ــا ش ــته هایی ب ــه دست نوش درحالی ک

ــس  ــونت پلی ــد« و »خش ــی کن ــت م ــس محافظ ــر پلی ــا در براب م

بــه  بــه همــراه دارنــد دســت  بــا خــود  را  را متوقــف کنیــد« 

اعتراض هــای ســنگین و مــداوم زده انــد.

ز ترامــپ  اروپــا و آمریــکا دوبــاره هماهنگــی و همــکاری قبــل ا

و  ترامـــــــپ  یک جانبه گرایــی  سیاســت  گشــت.  بازخواهنـــــد 

ــا  ــۀ توافق نامه ه ز کلی ــروج ا ــا خ ــراه ب ــکا« هم ر »اول آمری ــعا ش

ر  روابــط آمریــکا را بــا اروپــا دچــا و معاهده هــای بین المللــی 

ــران  ــه ای ــا ب ــی اروپ ــث نزدیک ــئله باع ــن مس ــرد و همی ــش ک چال

ــۀ  ــب قطع نام ر تصویـــ ــا د ــدن آمریکـــــ ــا مانــــ ــام و تنه در برج

ــد.  ــلیحاتی ش ــای تس ــو تحریم ه ــورد لغ ــت در م ــورای امنیــ ش

ــروزی بایـــــــدن سیاســت »جهانـــــی شــدن« و  ر صــورت پیــــــ د

نظــم جهانـــــــی ســابق جایگزیــن سیاســت یک جانبه گرایــی 

ترامــپ خواهدشــد و درنتیجــه همــکاری و نزدیکـــــی اروپــا 

ــر می توانــد  ام ایــن  ــر گرفتــه  خواهد شــد کــه  ازس و آمریــکا 

ر  ــر ایــران بــرای پذیــرش مذاکــرات د موجــب افزایــش فشــارها ب

موضوعــات موشــکی و منطقــه ای و حقــوق بشــری شــود. 

ر منطقـــه،  رقیــب سنتــــــی ایــران د عربستـــــــان بــه عنــوان 

رغـــــم اختالفــات بایـــــدن و بن ســلمان همچنــان بــه  علــی 

عنــوان »گاو شــیردۀ آمریــکا« باقی خواهــد مانــد و پــایــــان  

ــراب و  ــود. اع ــکا نخواهدب ــان و آمری ــل عربستـــــ ــاه  عس مـــــــ

ز اصلی تریــن خریــداران  بخصــوص عربســتان بــه عنــوان یکــی ا

تســلیحات آمریکایــی همــواره مــورد توجــه آمریــکا بوده انــد و 

ــای  ــر جنایت ه ــپری در براب ــواره س ــراب هم ــی اع ــای نفت دالره

ــر ماجــرای قتــل »خاشــقچی«  حقــــــوق بشـــــــری آن هــا نظی

ــه  ــمنی دیرین ــت. دش ــوده اس ــه ب ــاِن ترکی ــفارت عربستـــ ر س د

و تاریخــی اعــراب بــا ایــران، سیاســت های منطقــه ای آن هــا 

ــوب  ــذا چارچ ــد؛ ل ــانی نمی کن ــروز  رس ــز ب ــود را هرگ ــان خ گفتم

ز فضــای جــوان و پویــای جامعــه خــارج می شــود و  ــز  ا آن نی

ــد. ــر تفکران ر تکث ــا ــود دچ ــن خ ــز مابی ــا نی ــدرن آن ه ــۀ م جامع

آنچــه مشــهود اســت، برجســته ســازی نکــردن اعتقــادات  امــا 

ر دارنــد. ر خــود بــرآن بــاو مشــترکی اســت کــه جناحیــن د

ــد  ــه می خواهن ــخصیت هایی ک ــزاب و ش ــر اح ــن تکث ــروزه ای ام

ــر  ــان، اظهارنظ ــه ایش ــی ب ــزب خاص ــب ح ــوردن برچس ــدون خ ب

ز ایــن نــوع برخــورد پلیــس اعــالم شرمســاری  ــرون ا هرچنــد مک

ر  ر گســترش ایــن رفتارهــا تاثیرگــذا کــرد امــا اقدامــات وی د

ــن  ــردن ای ــوم ک ر محک ــود د ــبوکی خ ــه فیس ــت. او در بیانی اس

اقــدام نوشــت: »تصاویــری کــه همــه مــا از حملــه و یــورش علیــه 

ــر مشــاهده کــرده ایــم، کامــال غیرقابــل قبول اســت،  میشــل زکل

ــز اجــازه  ر اســت. فرانســه نبایــد هرگ آنهــا بــرای همــه مــا شــرم آو

ــونت و  ــه خش ز اینک ــارغ ا ــد، ف ــی گری را بده ــا وحش ــونت ی خش

ــازه  ــد اج ــه نبای ــد. فرانس ــی باش ــه کس ــوی چ ز س ــی گری ا وحش

گســترش نفــرت پراکنــی یــا نژادپرســتی را بدهــد.«

ــرون فرانســه را بــه عقــب برمی گردانــد؛  ر منتقــدان مک بــه بــاو

فــردی کــه توهیــن بــه مقدســات را آزادی بیــان میخوانــد، امــا 

ــا  ــن تناقض ه ــرد. همی ــی را می گی ــک دین ــرای مناس ــوی اج جل

معتقدنــد  آنهــا  اســت.  کشــانده  خیابان هــا  بــه  را  بســیاری 

ر تضــاد بــا  ایــن قانــون بــرای محــدود کــردن خبرنــگاران و د

ــت. ــردم اس ــی م ــن عموم ــای بنیادی آزادی ه

ــی اش  ــر داخل ــه وزی ــی ب ــت های افراط ــب رای راس ــرای کس او ب

اجــازه داده اســت کــه دســت پلیــس را بــاز بگــذارد. مکــرون 

ز قــدرت گرفتــن راســت گرایــان افراطــی  بــه دنبــال پیشــگیری ا

ــر  آنــان ســعی دارد نظ بــا اتخــاذ سیاســت های موردپســند 

ــر انتخابــات 2022 فرانســه  آنــان را کــه نقــش موثـــــــــری ب

دارنــد را جــذب نمایــد. نظرســنجی ها نشــان می دهــد کــه 

او »ماریــن لوپــن«  رقیــب  ۲۰۲۲، اصلی تریــن  انتخابــات  ر  د

ــر جبهــه ملــی خواهــد بــود. رهب

یــا  دموکــــــرات  ز  ا فــارغ  را 

ــودن  ــواه ب جمهــــــوری خــ

آمریــــــکا  ر  رئیــس جمهـــو

همــواره بــه ســمت تقابــل 

بــا ایــران ســوق داده و ایــن 

ر ســـــال های  رویکـــــــرد د

بیشــتری  شــدت  گذشــته 

ــت. ــه اس گرفت

ــه ای  ــزوای منــطـقــــــ انــــــ

ر چنـــد ســال  ــران کــه د ایــــ

ز سیاســت  گذشــته ناشــی ا

ــات و  ــی و اعتراضـــ داخلـــــ

نارضــــــــایتی های داخلــی 

نیــز بــوده اســت بــا پیــروزی 

بایــدن مذاکــرات طوالنــی 

عربــی  کشــورهای  جایی کــه  تــا  می طلبــد  را  زمان بــری  و 

ــا  ــکا ب ــرۀ آمری ــه مذاک ــم درهرگون ــان سهـــ ــز خواه ــه نی منطق

ز هــر زمانی گســتاخی های  ایــران هســتند. اســرائیل نیــز بیــش ا

ر ســوریه علیــه نظامیــان ایرانــی بــه قصــد تحریــک ایران  خــود د

بــه ســوی جنــگ را شــدت بخشــیده اســت؛ البتــه ایــن تحــرکات 

ر  بــدون هماهنگــی روســیه کــه کنتــرل آســمان ســوریه را د

ــت. ــن نیس ر دارد ممک ــا اختی

ر  ــر می رســــــد تغییـــــــــــــرات گستــــــــرده ای بایـــــــد د بــه نظ

سیاســی کننــد دو مبحــث مهمــی اســت کــه دیپلماســی ایــران 

بــا آن مواجــه اســت.

ایــن امــور بــا توجــه بــه مســئلۀ برجســته ســازی نکــردن آرمــان 

ر آمــدن جنـــــاح  روی کا بــا  تــا  مشــترک موجــب شــده اســت 

موردنظــــــر، اختالفـــــات سیاســی داخــل مجموعــۀ صاحــب 

قــدرت، بــه پیش بــرد مســائل سیاســی ضربــه وارد کــرده و نــه 

ــر ســلب شــود بلکــه جامعــۀ اجتمــاع  ز آن قش تنهــا اعتمــاد ا

ــون  ــروصدای قان ــی س ــب ب ــار تصوی ــور در کن ــوارد مذک ــام م تم

ــز »اصــالح نظــام بازنشســتگی« و مدیریــت ضعیــف  بحث برانگی

ــی،  ــای دموکراس ــاله چالش  ه ــر مس ــار دیگ ــا، ب ــران کرونــــــ بح

بنیادیــن در نظــام سیاســی  آزادی هــای  و  حاکمیــت قانــون 

ــرون  فرانســه را بــه پیــش کشــیده اســت. بایــد دیــد دولــت مک

ــه دارد. ــن ورط ز ای ــود ا ــیدن خ ــرون کش ــرای بی ــه ای ب ــه برنام چ

ــرد  ــران صــورت بگیـــــ ــه ای ایــــ ــای منطقــــ سیاست گذاری هــــ

ــر  خی نبــرد  ــر  ب مبتنــی  ایدئولوژیــک  ســابق  سیاســت های  و 

ر  د مذاکـــره  و  توفیــق  بــود.  نخواهــد  جواب گــو  ــر  شــــــ و 

ز هرچیــزی مســتلزم گفت وگــو و  خارجــی بیــش ا سیاســت 

ر داخــل و آرام کــردن تندروهــا و دلواپســان داخلــی  مذاکــره د

»هم شــرقی،  ر  شــعا بســوی  بایــد  سیاســت گذاری  اســت. 

هم غربــی و هــم عربــی« پیــش بــرود. عرصــۀ روابــط بین الملل 

عرصــۀ حــق و باطــل نیســت، عرصــۀ مصلحــت و منافــع اســت.

مخالــف  جنــاح  نفــع  بــه  پیــش  رو  ر  ادوا ر  د قــدرت،  صاحــب 

یک رنــگ شــده وتمــام کرســی های قــدرت تحــت تســلط یــک 

ــرد. ــاح قرارگیــــــ جن

ــر جامعــۀ سیاســی و صاحب شــدن  ســلطۀ مطلــق یــک جنــاح ب

تمــام کرســی های سیاســت، درســت اســت کــه گروه هــا را 

ر  ــن ادوا ر ای ــردم د ــا م ــد؛ ام ــت می کن ــک دس ــل ی ــه طورکام ب

تــــــوازن  بــــــــرهم خــوردن  بــا  متضــــــررمی شوند چــرا کــه 

قــوای داخلــی بیــن دو جنــاح اصولگــرا و اصالح طلــب، تنهــا 

گاهــی  یــا  و  می شــود  دیــده  جامعــه  منافــع  ز  ا بعــد  یــک 

منافــع نخبــگان برمــردم ارجحیــت داده می شــود.

بــه جناحیــــــن اصالحــات  پایبنـــــــد  ر احــزاب  وجــوب حضــو

ز آن لحــاظ اســت کــه ســخن ناگفتــه و طلــب  و اصولگــرا، ا

ر جمهــــــــــور باقــی نمانــد و سیاســتمداران  ناطلبیــــده ای د

ــر احقــاق حقــوق ملــت بــا یک دیگــر بــه رقابــت  ــر س نماینــده، ب

بپردازنــــــــد بــه این صـــــــورت کــه مــردم منشــا و منبــــــــع 

ــوند و  ــناخته می ش ــا ش ــه گروه ه ــدرت ب ــن ق ــق گرفتــــ تعلــــ

ــود. ــد ب ــت خواهن ــز اهمی ــاظ حائ ــن لح ازای

ر نتیجــۀ مطالــب گفتــه شــده پایبنــد نبــودن احــزاب بــه  د

ــر بــه تکثرشــان  یــک آرمــان مشــترک و فقــدان انســجام، منج

ــه  ــی کاستـــ ــگی مل ــاد و همبستــــ ز اتحــــ ــه ا ــده و درنتیج ش

ر  د قــدرت  تــــــــــوازن  خــوردن  برهــم  بــا  لــذا  شده اســت؛ 

ــردم  ــاح، م ــک جن ــل ی ــن کام ــدرت گرفت ر و ق ــو ــل کشــــــ داخ

ر خواهنــد شــد. متضــر



بیت کوین در قله دوام نیاورد

ز ثبت رکورد تاریخی جدید، ارزش بیت کوین کمی ریزش کرد.  پس ا

ز چنــد رفــت و برگشــت متوالــی بیت کویــن موفــق شــد رکــورد تاریخــی  ز ســی ان بــی ســی، ســرانجام پــس ا بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل ا

ز قیمــت  ر ادامــه رونــد معامــالت، کمــی ا قبلــی خــود را کــه متعلــق بــه ســال ۲۰۱۷ بــود بشــکند و مجــددا تاریــخ ســازی کنــد بــا ایــن حــال د

ز کاســته شــد هرچنــد کــه بازدهــی روزانــه آن مثبــت باقــی مانــد.  ایــن ار

ــن  ــت کوی ــده ارزش بی ــت ش ــورد ثب ــن رک ــت. باالتری ــیده اس ــد رس ــه 6.9۴ درص ــان ب ــی جه ز دیجیتال ــن ار ــوب تری ــی محب ــی هفتگ بازده

ز مربــوط  ر  رســید. رکــورد قبلــی ایــن ار ر و 8۵۷.۰۳ دال ز بــه قیمــت ۱9 هــزا ر آن ایــن ار ــر ســال ۲۰۲۰ بــوده کــه د ز ســی ام نوامب مربــوط بــه رو

ز بــه ثبــت رســید. ر ایــن ار ز آن ریــزش شــدیدی د ــر چنــد پــس ا ر ۲۰۱۷ بــوده اســت ه بــه دســامب

ر  31399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال  ششم /شماره هفتاد / آذ

ر ایران سمت و سوی تحوالت اقتصادی د

خصوصی سازی و هدفی که گم شد

بدگمانی هایی علیه نسل دهه 80

اقتصادی و اجتماعی

مطهــره جنتــی محب ســراج
کارشناسی حقوق  9۷

ــین فیروزه حس
دانشجو ارشد مدیریت صنعتی 9۷

ری ــر صد کوث
کارشناسی جامعه شناسی98

ر چهارمیــن جلســۀ برنامــۀ الیــو اینســتاگرامی ایــران 99  بــا  د

ر ایــران کــه بــه  موضــوع سمت وســوی تحــوالت اقتصــادی د

همــت ســازمان دانشجویــــــان جهــاد دانشــگاهی خراســان 

ر  ــادی د ر اقتص ــگ ــاری، پژوهش ــال اطه ــد، کم ر ش ــزا ــوی برگ رض

خصــوص چشــم اندازهای اقتصــاد داخلــی و سیاســت های 

خارجــی ایــران بــه گفت وگــو پرداخــت.

ز   وی درخصــوص تعریــف توســعه عنــوان کــرد: بــه نقــل ا

هابرمــاس، توســعه تجمیــع مجموعــۀ فرآیندهــای انباشــت 

یــک  در  مشــارکت  و  دموکراســی  فرهنــگ،  دانــش،  ثــروت، 

ــوارد  ــن م ــن ای ــوان بی ــدل نمی ت ــدون م ــت. ب ــد اس ــد واح فراین

صــورت  بــه  تجمیــع  ایــن  و  کــرد  ایجــاد  هم افزایــی  رابطــۀ 

ز دارد. برخــی  گرته بــرداری ممکــن نیســت و بــه خالقیــت نیــا

ر  ــو ــه کش ــو را ب ــن الگ ــر آخری ــد اگ ر می کنن ــو ــاده انگاران تص س

آنــان بابــت  ز  بیاوریــم، توســعه پیــدا می کنیــم و هنگامــی کــه ا

ــر  ایــن نظریــه اشــتباه ایــراد می گیریــم، بیــان می کننــد کــه مگ

ــن  ــواب ای ــم. ج ــراع می کنی ــدا اخت ز ابت ــرخ را ا ــال چ ــرای مث ــا ب م

ــراع  ــدا اخت ز ابت ــرخ را ا ــت چ ر نیس ــرا ــا ق ــه م ــت ک ــن اس ــال ای مث

ــت . ــم نیس ــرخ ه ــردن چ ــر وارد ک ر  ب ــرا ــا ق ــم ام کنی

اطهــاری ادامــه داد: مــا بایــد دانــش را منطبــق و منتقــل کنیــم 

تــا بتوانــد در بــوم  ســامانه قابــل پــرورش باشــد و ایــن موضــوع 

و  خودکامــه  جامعــۀ  درخصــوص  کــه  بحث هایــی  برخــالف 

ر  ر د ــا ــن ب ــود، چندی ــالیان می ش ــول س ر ط ــتبدادی د ــران اس ای

طــول تاریــخ ایــران اتفــاق افتــاده  اســت.

ــد  ــد فرآین ــران مانن ر ای ــی د ــچ موضوع ــت هی ــوان گف ــاید بت ش

ز و نشــیب  ر فــرا ر طــول زمــان دچــا ر کشــور، د خصوصی ســازی د

ر اجــرا ســبب شــده  ر اجــرا نشــده اســت و ایــن دگرگونــی د د

قرارگیــرد؛  غفلــت  مــورد  خصوصی ســازی  ز  ا اصلــی  هــدف 

خصوصی ســازی  ر  د مالکیــت  انتقــال  بحــث  کــه  ر  آنقــد

اهــداف  تحقــق  پیرامــون  اســت  گرفتــه  ر  قــرا بحــث  مــورد 

خصوصی ســازی ســخنی گفتــه نشــده اســت. اهــداف فرآینــد 

افزایــش  بهــره وری،  رفتــن  بــاال  همچــون  خصوصی ســازی 

ر  کارایــی بنگاه هــا و بهینه ســازی تخصیــص منابــع و ... به طــو

اساســی مباحــث فرامــوش شــدۀ خصوصی ســازی هســتند 

ر  ز دولــت بــه بخــش خصوصــی بــه منظــو کــه انتقــال مالکیــت ا

ر  د ــر  دیگ عبارتــی  بــه  اســت.  اهــداف  ایــن  بــه  دســت یابی 

مباحــث صــورت گرفتــه در رابطــه بــا لــزوم خصوصی ســازی 

و  مؤسســات  کــه  می شــود  مطــرح  بحــث  ایــن  همــواره 

اداره می کنــــــــد  بنگــــــاه های اقتصـــــادی کــه دولــــــــــــت 

فاقــد کارایــــــــی بــوده و بــا توجــه بــه اهــداف دولــت غالــب 

ــه  ــد توجی ــه و فاق ــی غیربهین ــای دولت ــد در بنگاه ه ــد تولی رون

ــکان  ر ام ــازا ــت در ب ــود دول ــه وج ــن اینک ــت. ضم ــادی اس اقتص

رقابــت از بخــش خصوصــی را ســلب می کنــد و ســبب می شــود 

ر ناعادالنــه باشــد حــال آنکــه در برخــی بازارهــا  رقابــت در بــازا

ر  ــر نســلی پدیده هــای اجتمـــــــاعی متفــــــــاوتی ظهــو ر ه د

می کننــد و ایــن در بــروز رفتارهــا و ویژگی هــای متفــاوت افــراد 

نســل خــود را نشــان می دهــد. بــرای دهــۀ هشتـــادی ها ماجــرا 

ــا  ــه دنی ــده ب ــانه ای ش ــای رس ر دنی ــه د ــد ک ــروع ش ــی ش آنجای ز  ا

ر مراحــل کودکــی، جنــِس بازی هــای کودکانــه،  آمدنــد کــه گــذ

شــیوۀ روابــط، تعامــل و ذائقــۀ هنــری آن هــا تفــاوت عمــده ای 

ــود  ــدازه ای ب ــه ان ــاوت ب ــن تف ــت و ای ــی داش ــل های قبل ــا نس ب

ز درک آن هــا و چرایــی رفتارشــان.  ــز  ا کــه مــا عاج

ــی  ز زمان ــه ا ــتند ک ــلی هس ــان نس ــادی ها همــــــ دهۀهشتــــ

کــه چشــم بــه جهــان گشــودند اینترنــت جهــان اطرافشــان 

خــود،  کودکــی  مراحــل  اولیه تریــن  ز  ا بــود؛  دربرگرفتـــــــه  را 

ر مقایســه بــا نســل های قبلــی  ــر بــه فــردی را د زیســت منحص

مراحــل  تــا  دبســتان  دوران  ز  ا کــه  آن هایــی  کردنــد.  تجربــه 

مــورد  روزمــره  ادبیــات  و  شــوخی ها  ر  د تحصیلــی  ــر  باالت

ر طــی زمــان »گودزیالهــای دهــۀ  اشــاره قرارمی گرفتنــد و د

هشــتادی« نــام گرفتنــد.

ر اقتصــادی درخصــوص وجــود الگــوی درســت  ایــن پژوهشــگ

اتفــاق  ایــن  کــرد:  تصریــح  ایــران،  تاریــخ  ز  ا برهه هایــی  ر  د

ر  ز آن صفویــه و قاجــا ر دوران ســامانیه و پــس ا بــه نوعــی د

ــامانیه  ر دوران س ــوص د ــن دوران و بخص ر ای ــت. د ــاده  اس افت

روشــن فکران  وجود داشــت.  توسعــــــه  الگـــــــوی  قاجــار،  و 

ر ســال ۱۳۰6 بــه  مشــروطه توانســتند انقــالب مشــروطه را د

ر  ر حالی کــه انقــالب مشــروطه در روســیه د پیــروزی برســانند، د

ــود. ــورده  ب ــت خ ــال ۱۳۰۵ شکس س

ــرفته ترین  ــز پیش ــیا نی ــن دوران آس ر ای ــرد: د ــه  ک ــاری اضاف اطه

ر آســیا، تهــران اســت؛ زیــرا  قــاره و اولیــن پایتخــت قانونــی د

را تعییــن نکــرده و مجلــس و قانــون مســئول  آن  پادشــاه 

تعییــن آن اســت.

وی بیــان کــرد: اینکــه چــرا وجــود یــک الگــوی توســعه الزامــی  

بــوده را هــم مارکــس و هــم نهادگرایــان جدیــد مــورد بررســی 

نهادگــرای  مارکــس،  بــه  جدیــد  نهادگرایــان  قرارداده انــد. 

قدیــم می گوینــد. نتیجــۀ ایــن بررســی ها نشــان می دهــد کــه 

ــگان و  ــد، نخب ــده باش ــیده ش ــه اندیش ــت ک ــی اس ــه مدل ز ب ــا نی

ــگان  ــه نخب ــدم آن ب ــد و تق ــد آن را باورکنن ــه بای ــران جامع مدی

ــه  ــی ک ــت. هنگام ــی  اس ــی  و دولت ــۀ مدن ــنفکران جامع و روش

ــود. ــد می ش ــو تولی ــن الگ ــد، ای ــن راه بگذاری ر ای ــدم د ق

ر اقتصــادی بــا اشــاره بــه لــزوم وجــود الگــو  ایــن پژوهشــگ

بــرای عمــوم مــردم عنــوان کــرد: برخــالف ایــن موضــوع کــه 

ر  ز دولــت در وهلــۀ اول رواج دارد، حــوزۀ عمومــی د مطالبــات ا

ر بــوده و ایــن مطالبــه بایــد مربــوط  ز خــود طلبــکا ابتــدا بایــد ا

ــر الگویــی  بــه الگــو باشــد؛ زیــرا علــم بیــان می کنــد کــه اگ

وجــود نداشتـــــــه  باشــد، توســعه بــرای جامعــه بــه ارمغــان 

ــت.  ــت اس ــار دول ر کال در انحصـــــ ــازا ــت و ب ــی نیس ــا رقابت اساس

ــازی  ــر خصوصی س ر ام ــا د ــانه ها و نهاده ــیت های رس حساس

همــواره حــول افــراد و قیمــت بــوده اســت کــه البتــه علی رغــم 

ر  ر همیــن بخــش هــم اقتصادمــا بســیا همــۀ حساســیت ها د

ر  ــتا ــن نوش ــی ای ــت اصل ــا صحب ــت؛ ام ــرده اس ــل ک ــف عم ضعی

ز فرآینــد واگــذاری ســود  پیرامــون ایــن مطلــب اســت کــه بعــد ا

ــت؟  ــه اس ــش یافت ــل افزای ــه قب ــبت ب ــد نس ــد درص ــرکت چن ش

کارایــی کــدام بنــگاه تولیــدی باالتــر رفتــه یــا کــدام بنــگاه 

ــد؟  ــتفاده کن ــود اس ــت خ ز ظرفی ــته ا توانس

ــت وجو در  ــا جس ــود را ب ــوال های خ ــۀ س ــواب هم ــه ج ــلی ک نس

گــوگل یافــت؛ کــه ایــن دسترســی ســریع بــه اطالعــات و بــدون 

هیچ گونــه نقــد منجــر بــه شــناختی ســطحی و اجمالــی شــد؛ امــا 

ــز اهمیــت توجــه بــه تفــاوت مهــم ناآگاهــی مطلــق و  نکتــۀ حائ

ــر مفــروض اســت و یــادآوری ایــن  یــا شــناخت ســطحی از یــک ام

نکتــه کــه دهــۀ هشــتادی ها مجرمــان جاهــل نیســتند و شــاید 

ز اطالعــات ســطحی هســتند. بتــوان گفــت برآینــدی ا

ز مهمتریـــــن خألهایــی  ر ایــن بیــن بــه گمــان مــن یکــی ا د

ــارۀ  ــلی دربـــ ــان بین نس ــوِد گفتمــــ ــود، نب ــس می شــــــ ــه ح ک

دغدغه هــای نســل های گوناگــــــــون اســت کــه بــه تدریــج 

ایــن مســئله باعــث شــکاف نســلی شــده اســت. شــکافی کــه 

ر ارزش هــا، در روش هــای رفتــاری  ز  د ــر ایجــاد و بــرو عــالوه ب

ایــن  عمــق  و  اســت  کــرده  پیــدا  نمــود  هــم  نســل ها  بیــن 

ر کرده اســت. را بیشــتر و بیشــت شــکاف 

پذیــرش  مــا  ز  ا برخــی  بــرای  گفــت  بایــد  دیگــر  عبــارت  بــه 

اســت  ســخت  حــدی  بــه  هشــتادی ها  دهــۀ  شــدن  بــزرگ 

ــر  کــه دانشــجو شــدن ایــن نســل برای مــان ناممکــن بــه نظ

ز  می آیــد. در پیونــد توصیــف ایــن نســل و ایــن مطلــب بــا رو

ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــلی ک ــوم نس ــر ش ــم متذک ــجو می خواه دانش

ــی  ــه الگوی ــت ک ــن اس ــدام ای ــن اق ــد و رادیکال تری نخواهد آم

ــیم. ــته  باش ــود داش ــرای خ ب

ر خصــوص نبــود مــدل درســت بــرای انقــالب ایــران  اطهــاری د

گفــت: انقــالب می شــود تــا نهادهــای جدیــدی جایگزیــــــن 

ــدل  ــد م ــد بای ــای جدی ــن نهاده ــوند و ای ــم ش ــای قدی نهاده

ــر مدلــی وجــود نداشــته باشــد، وضعیتــی  داشــته باشــند و اگ

ر جامعــه ایجــاد می شــود. انقــالب  مشــابه شــرایط کنونــی د

بزرگــی صــــــورت گرفتــه؛ امــا بــه دلیــل اینکــه مدلی برای توســعه 

اســت.  بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــده   نــدارد،  وجــود 

روشــن فکران مشــروطه مــدل داشــتند و بــه  همیــن دلیــل 

ــر شکســتی جلــو رفــت. ر ه انقــالب مشــروطه قــدم  بــه  قــدم د

ــا  ــی نهاده ــرد: وقت ــان ک ــادی خاطرنش ر اقتص ــگ ــن پژوهش ای

ــر  ر حــال حاض ناقــص باشــند، کژکارکــردی بــه  وجــود می آیــد. د

ــکن  ــال مس ر مث ــو ــه ط ــت. ب ــرد اس ــا کژکارک ــای م ــام نهاده تم

ــعه،  ــوی توس ــود الگ ــل نب ــه  دلی ــا ب ــود ام ــاخته می ش ــر س مه

اقتصــادی  رشــد  بیــن  توســعه  الگــوی  می شــود.  ناکارآمــد 

ر می کنــد و چــون الگــوی توســعه ای  و عدالــت ارتبــاط برقــرا

ــد  ــش مول ــل و بخ ــادی عم ــد اقتص ــالف رش ــدارد، برخ ــود ن وج

اقتصــاد ایــران را نابــود می کنــد. بــه  همیــن دلیــــــــل بیــن 

ر  ر اضافــه نشــده و د ســال های 8۵ تــا 9۰، اشــتغالی بــه کشــو

ــن  ر ای ــی رود. د ــت م ز دس ــز ا ــتغال نی ــهرها اش ــران و کالن ش ته

ر شــهری ماننــد  ر شــغل و یــا د ر تهــران ۳۰۰ هــزا ســال ها د

ــت. ــن رف ز بی ــغل ا ر ش ــزا ز ۵۰ ه ــیرا ش

ســازندگی  دولــت  ر  د ر  کا ایــن  مشــابه  داد:  ادامــه  اطهــاری 

ــر آن  ــم ب ــع تصمی ــد و در واق ــام ش ــی انج ــگ تحمیل ز جن ــس ا پ

ــه  ــد ب ــه رش ــه ن ر نتیج ــد، د ــد کن ــی رش ــت را قربان ــا عدال ــد ت ش

رونــد  بودیــم  آن  شــاهد  گذشــته  ســال های  طــی  آنچــه 

واگــذاری بنگاه هــای اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی بــرای 

ــد  ــداف فرآین ــه اه ــذا ب ــت؛ ل ــت اس ــه دول ــری بودج ــران کس جب

اســت.  شــده  بی توجهــی  ســازی  خصوصــی 

ز شــد؟ بــا  ز کــی و چگونــه آغــا امــا فرآینــد خصوصی ســازی ا

اتمــام جنــگ تحمیلــی و شــروع دوران سازنــــدگی نخســتین 

البتــه  ر شــنیده شــد.  ر کشــو زمزمه هــای خصوصی ســازی د

ر مجلــس و دولــت  ر ایــن موضــوع د ر ســال 1362 هــم چندبــا د

طــرح شــد امــا بــه علــت درگیــر بــودن کشــور بــا مشــکالت جنــگ 

ز ســال  ا رونــد خصوصی ســازی  بــه جایــی نرســید.  موضــوع 

ر عمــل بــا واگــذاری چنــد شــرکت بــه بخــش خصوصــی  1368 د

ز شــد و ســال 1370 بــا مصوبــۀ هیئــــــت وزیــــــــــــران  آغـــــــا

ــز فراهــم گردیــد. در برنامــۀ ســوم  نی ــر قانونــی آن  بستــــــ

ــد  ــده ش ــازی دی ــازمان خصوصی س ــکیل س ــزوم تش ــعه ل توس

ر ســال 1380 ایــن ســازمان شــروع بــه فعالیــت کــرد. ابالغیــۀ  و د

ــز  ر ســال 1384 نی مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا اصــل 44 د

ــت.  ــد گش ــن فرآین ــرک ای ر مح ــو موت

ــت،  ــد اس ــورد نق ــان م ــمت اقتصاددان ز س ــواره ا ــه هم ــه ک آنچ

واگذاری هــا  در  دولــت  ــز  تمرک اســت.  واگــــــــذاری ها  نحــوۀ 

ر معطــوف بــه جبــران کســری بودجــه بــوده و دولــت  بیشــت

ایــن پروســه نبــوده اســت!  خیلــی نگــران اثربخــش بــودن 

ر مــا نیســت، عمــوم  البتــه ایــن مشــکل فقــط مربــوط بــه کشــو

ر خصوصی ســازی  کشــورهای درحــال توســعه کــه ســعی د

ز مــردم جامعــه مصــداق تمــام عیــار ضدارزش هــا  بــرای بخشــی ا

ــر دانشــجو شــده اســت و  و ناهنجاری هــا بــوده، امــروز دیگ

ــه  ــوش جامع ــه گ ــود را ب ــته های خ ــاد و خواس ــد دارد فری قص

برســاند.

ز بــه مشــاهده و گفت وگــوی  و امــا نسلـــــــی کــه شــاید نیــا

ــر داشــت، درســت در بــدو ورود  بیشــتری بــا نســل های دیگ

ر کنــار بقیــۀ موانــع اجتماعــی بیرونــی بــا  بــه دانشگـــــــاه د

ز  ــرد و ا ــورد ک ــد ۱9 برخ ــام کووی ــه ن ــت ب ــوی طبیع ز س ــی ا مانع

بازمانــد. مختلفــی  فعالیت هــای 

ــر  ب عــالوه  کــه  هســتیم  دانشــجویی  گــروه  ــر  براب در  ز  امــرو

ــد،  ــاوری بوده ان ــن فن ــا در بط ــن دنی ــه ای ــدو ورود ب ز ب ــه ا اینک

ز جملــه آمــوزش هــم برایشــان  ــر ا ز فعالیت هــای دیگ بســیاری ا

ز  ر مجــازی رخ می دهــد، بســتری کــه دقیقــا یکــی ا در بســت

ــز شــدن دهــۀ هشــتادی ها نســبت بــه  همــان عوامــل متمای

ــل  ــن نس ــرای ای ــه ب ــن مؤلف ــت و ای ــود اس ــی خ ــل های قبل نس

ر حتــی محیــط دانشــگاهی هــم تــداوم دارد. د

ر حــد و انــدازۀ  ر حیــن کنشــگری د نســلی کــه سال هاســت د

ــای  ــا واکنش ه ــه ب ر جامع ــره اش د ــی روزم ــودش و در زندگ خ

ز  ــرو ــد امـــ ــا می توان ــده، آی ــه رو ش ــز روب ــارت آمی ــی حقـــــــ گاه

دســت آمــد و نــه عدالــت. نبــود رشــد و تــورم بــاال باعــث شــد تــا 

مــردم بــه پوپولیســـــم روی آورنــد و شــعارهایی ماننــد نفــت را 

ر  ز ایــن شیخ نشینـــــان د بــه سرســفره می آوریــم کــه پیــش ا

ــرد. ــدا ک ــز رواج پی ــران نی ر ای ــد، د ــل می کردن ــارات نق ام

ر خصــوص لــزوم آوردن اقتصــاد بــه شــهرها تصریــح  وی د

خودکفایــی  ر  شــعا شــهر،  کــردن  خودکفــا  بــه  جــای  کــرد: 

ز مــردم  شــهرداری داده  شــده و تصمیــم بــه گرفتــن عــوارض ا

ــت.  ــم نیس ــز فئودالیس ــه  ج ــزی ب ــوع چی ــن موض ــود. ای می ش

ز مــردم عــوارض بگیــرد.  شــهری کــه اقتصــاد نــدارد، چــرا بایــد ا

بــرای  کــه  اســت  پادشــاهان  ایــن موضــوع ماننــد عملکــرد 

ر می آوردنــد و  گــذران امــورات زندگــی خــود، بــه مــردم فشــا

عــده ای قلــم  بــه  مــزد می نویســند کــه مــردم کشــورما عــادت 

ر جــواب ایــن افــراد بایــد  ندارنــد هزینــۀ شهرشــان را بپردازنــد. د

ر داده  شــده  کــه حــال  پرســید کــه آیــا اقتصــادی بــه آن شــه

ــود. ــه  ش ــه اش گرفت هزین

حتــی  و  سیاســی  رانتــی،  مشــکالت  بــا  همــواره  دارنــد 

ــیاری  ــون بس ــز همچ ــران نی ر ای ــتند. د ــه هس ــی مواج اجتماع

ز ایــن کشــورها شــاهد واگــذاری شــرکت های کالنــی بــوده  ا

ــد  ــف کرده ان ــود را متوق ــد خ ــذاری تولی ز واگ ــد ا ــه بع ــم ک ای

ــری نســبت بــه  ــز تجهیــزات بــا قیمــت باالت ز مدتــی نی و پــس ا

ــری  ر مــا مشــکل دیگ خریــد فروختــه شــده انــد. البتــه کشــو

ورود  هــم  آن  و  دارد  پیــش  رو  فرآینــــــــد  ایــن  ر  د ــز  نی را 

عمــل  ر  د کــه  دولتــی  شبــــــه  شــرکت های  و  بخــــــش ها 

می شــوند! ســازی  خصوصــی  مانــع 

ر سالـــــــی کــه گذشــت دولــت بــه دلیــل تحریــــــــم های  د

آمریــکـــــــا، محدودیـــــــــــت های  گسـتـــــــرده و ظالمانـــــۀ 

مالــی و پولــی کــه بــا آن مواجــه بــود و همچنیــن شــیوع 

ــد  ــاد ش ــا ایج ر دنی ــه د ــی ک ــکالت مال ــا و مش ــروس کرون وی

داشــت  کــه  زیــادی  بودجــۀ  کســری  جبــران  ر  منظــو بــه 

بــورس  ز طریــــــــق  ا را  ز شــرکت ها  ا حجــم بی سابقـــــــه ای 

ــن  ر ای ــا د ــرد و اتفاق زی ک ــا ــهام خصوصی ســــــ ــروش س و ف

ــز نکتــه ای کــه اصــال بــه آن توجــه نشــد اهــداف  رونــد نی

ــی  ــای مال ــتردۀ بازاره ــود گس ــود. رکــ زی ب ــا خصوصی ســــــــ

مــردم زیــادی را بــه ســمت بــورس کشــاند و همیــن موجــب 

ر ایــران  ر ســازمان بــورس د رشــد بی رویــۀ تقاضــای ســهام د

ر اقتصــاد ایجــاد شــد قطعــا  شــد. کرونــا و فضایــی کــه د

ر بــورس نقــش  ــازا ر رشــد بی رویــه و حــاال ترکیــدن حبــاب ب د

مهمــی دارد.

کنشــگری فعــال باشــد؟ و بــا جســارت و شــهامت مطالبــۀ 

ــان کنــد؟ خــود را بیـــــــ

در پـــــایان بایــد گفــــــت قطعــا مقصــود نگارنـــــــده آن نیســت 

 هشــتادی ها، بایــد 
ٔ

ر تمــام مشــکالت موجــود بــرای دهــه کــه د

آنــان ســلب کــرد؛ امــا وقــت آن رســیده کــه تجدیــد  ز  عاملیــت را ا

ر تحلیــل فراینــد رفتــاری ایــن نســل داشــته باشــیم و  ــری د نظ

ر خامــوش کــردن و منفعــل ســاختن ایــن  بــه ســهم خودمــان د

ر  ادبیــات روزمــرۀ  مــان توجــه بیشــتری بکنیــم.  نســل د

ــی،  ــل اجتماع ــۀ عوام ــر هم ــرگرفتن تأثیـــــ ــه درنظــــــ البتـــــــ

ــا  ــاری آن ه ــیوۀ رفت ز ش ــرو ر ب ــی را د ــی سیاس ــادی و حت اقتص

ــم. ــوش نکنی فرامـــــ
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ر مجمــوع حــدود  ــر مشــاغل مددجویــان ایــن نهــاد بیــان کــرد: د ــر کرونــا ب معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد ضمــن تشــریح تاثی

ر آســیب شــدند.  ر طــرح شــغلی تحــت نظــارت کمیتــه امــداد اســت کــه ۳ درصــد ایــن طرح هــا دچــا ۷۰۰ هــزا

ــاغل  ــده مش ــرد: عم ــان ک ــداد بی ــه ام ــان کمیت ــتغال مددجوی ــر اش ــا ب ــر کرون ــاره تاثی ــنا، درب ــا ایس ــو ب ر گفت وگ ــی د ــت هللا عبدالملک حج

ــیبی  ــتایی آس ــاغل روس ــا مش ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــد؛ در پ ــتایی بوده ان ــی و روس ــاغل خانگ ــداد مش ــه ام ــط کمیت ــده توس ــاد ش ایج

ر  ر ایــن مــدت صــادرات کشــاورزی افزایــش یافتــه و اکنــون د ندیدنــد و حتــی مشــاغل بخــش کشــاورزی رونــق هــم داشــتند بــه طوریکــه د

مشــاغل روســتایی آســیب خــاص رخ نــداده اســت. 

ــر بخش هــای مختلــف اقتصــاد حاکــم شــده  ــز گفــت: بعضــا مســئله رکــودی کــه ب ــر مشــاغل خانگــی نی ــر کرونــا ب عبدالملکــی دربــاره تاثی

ز مشــاغل خانگــی را بــا مشــکل فــروش مواجــه کــرد. برخــی ا

ر مشاغل ایجاد شده توسط کمیته امداد آورد؟ ر َس »کرونا« چه ب

ز  نگرش جمعی فرهنگ سلبریتی، الگوسا

ر عدالت آموزشی ر فراگیری بیماری کرونا ب بررسی تاثی ایده کرسی آزاد اندیشی مکتوب

ــاملی وجیه ش
کارشناسی جامعه شناسی9۷

مهــا شمســائی 
کارشناسی علوم اجتماعی9۷

ر دلگشــا علــی باغدا
مسئول دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه فردوسی

ــر گــروه اجتماعــی برخــی افــراد بــه دلیــــــل دارا بــودن  ر ه د

ویژگی هــای فیزیکــی، شــخصیتی و اجتماعــی خــاص مطلــوب 

یــا نا مطلــوب نظیــر؛ زیبایــی، سلحشــوری، بخشــندگی، نقــِص 

ــز می شــوند  ز دیگــران متمای عضــو، بزدلــی، خساســت وغیــره ا

ــود. ــا می ش آنه ــدن  ر ش ــهو ــث مش ــز باع ــن تمای و همی

ــرت بــه ســه  ر جوامــع پیشــامدرن بــه طورمعمــــــــول شهــــــ د

ــروز پیــدا می کــرد. امــا  شــکل اعطایــی، انتســابی و اکتســابی ب

ــل آن  ــرات اجتماعی شکــــ ــی تغییـــــــ ــل برخ ــه دلیـــــ ــروزه ب ام

ــت. ــر کرده اس تغییـــــ

ــر ســلبریتی ها و پررنــگ شــدن نقــش  بــا افزایــش تعــدد و تکث

ر  ــر دهۀ ۱98۰ د ر اواخــــــــــ ر جامعـــــــــه، د و نفــــــــــوذ آن ها د

جامعه شناســی، موضــوع سلبریتــــــی و مســائل پیرامــون آن 

ر گرفــت و مفاهیــم جدیــدی بــه  وجــود آمــد  مــورد مطالعــه قــرا

ز پرتکرارتریــن آن هــا می تــوان بــه )فرهنــگ ســلبریتی(  کــه ا

اشــاره کــرد.

ر در رشــد و تقویــت فرهنــگ  پنــج فراینــد کالن اجتماعــی اثرگــذا

ســلبریتی، قابل شناســایی اســت:

ــۀ  ــه جامع ــی ک ــه میزان ــه: ب ــازمان یافت ــمی س ــن رس ــول دی ۱. اف

ر  مــدرن توســعه پیــدا کــرد، ســلبریتی ها خــال ایجــاد شــده د

ر عامــه بــه حــق الهــی پادشــاهان و مــرگ خــدا  نتیجــۀ افــول بــاو

ــر جدیــد ســلبریتی ها، بــه مثابــه نمادهــای  ــر کردنــد. درعص را پ

ســلطنتی  نظام هــای  جایگزیــن  تعلــق  و  شــناخت  جدیــد 

شــده اند، و بــا افــول ایمـــــــــان بــه خــدا بــه جاودانــــــــگی 

ــاد  ــلیبریتی دارای ابع ــگ س ــی فرهن ــه نوع ــد. ب ــت یافته ان دس

و  هســتند  بــت  همچــون  سلبریتــــــــی ها  اســت؛  مذهبــی 

ر حــال پرســتش شــهرت. ــروان د طرفدارانشــان بــه عنــوان پیـــــ

فرهنــگ  ر  د ســلبریتی ها  شــهرت  شــدن:  رسانــــــــــــه ای   .۲

ر قطــع مدیـــــــــون دستــــــاوردها یــا  ســلبریتی، نــه بــه طــو

آنــان بلکــه مدیــون بازنمایی هــای رســانه اســت.  موفقیت هــای 

ــگ  ــخصۀ فرهن ــن مش ــانه را اصلی تری ــوان رس ــن می ت همچنی

ــطه گری  ــدون واس ــم ب ر حت ــو ــه ط ر آورد وب ــما ــه ش ــلبریتی ب س

ر انــواع شــبکه های  رســانه ها ســلبریتی ها خلــق نمی شــوند. د

امــکان  فراهــم آوردن  دلیــل  بــه  اینستـــــــــاگرام  اجتماعــی، 

چالش هــای  کرونــا  ویــروس  می دانیــم  کــه  ر  همانطــو

ــا را  ــه و آن هـــ ــان گذاشتـــــــــ ــر راه جهانیــــــــ ــیاری ســــــ بس

ــا  ــن چالش ه ــۀ ای ز جمل ــت. ا ــرارداده اس ــود  ق ــر خ تحت تأثی

ــتم  ــت، سیس ــردم، بهداش ــی م ــک زندگ ــه سبـــــــــ ــوان ب می ت

ــروس بــه  ــر ایــن وی آمــوزش، تجــارت و صنعــت اشــاره کــرد. تأثی

ز کشــورها  ــر بــه تعطیلــی بســیاری ا قــدری زیــاد اســت کــه منج

ــت.  ــده اس ــان ش ــر جه ر سراس د

ز  ــر ا حــال پرســش مــا ایــن اســت: آیــا آمــوزش و پــروش متأث

شــرایط جامعــــــه اســت؟

براســاس رهیافــت دین شــناختی دورکیــم آموزش و پــرورش 

ر زمــــــــان ها و مکـــــــــان های مختـــــلف، اشــکال متفاوتــی  د

داشــته  اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه نمی تــوان نظــام 

ــز کــرد زیــرا جامعــه و آمــوزش  ز جامعــه جــدا و متمای آموزشــی را ا

و پــرورش منعکــس کننــدۀ یکدیگرنــد. دورکیــم همیشــه 

ر هــر زمــان و  ــر ایــن تأکیــد داشــت کــه آموزش و پــرورش د ب

ــر نهادهــا، باورهــا و ارزش هــای  مکانــی پیونــد نزدیکــی بــا دیگ

موجــــــــــود دارد. او معتقــــــــــد بــود کــه تغییــــــرات آموزشــی 

همیشــه نتیجــه و عالمــت تغییــرات اجتماعــی هســتند، بــه 

ــر جامعــه، آموزش و پــرورش  بــه مــوازات تغیی عبــارت دیگــر 

ــر می کنــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس  ــز تغیی نی

ــر قرارگرفتــه اســت  ــز تحــت تأثی کوییــد19، سیســتم آموزشــی نی

ــرد.  ــف ک ــرب توصی ــادی مخ ــد زی ــا ح ــوان ت ــر را می ت ــن تأثی و ای

ر تالش انــد  ز کشــورهای جهــان د سیســتم آموزشــی بســیاری ا

ر  ز طریــق روش هــای جایگزین، بیشــت تــا آمــوزش و یادگیــری را ا

ــر اســاس گــزارش یونســکو  آنالیــن ادامــه دهنــد. ب بــه صــورت 

ــی  ــر زندگ ــادی ب ــوب زیـــــــــ ــرات نامطل ــازی، تأثی ــوزش مج آم

ــب  ــکالت و معای ــۀ مش ز جمل ــه دارد. ا ــوزان و جامع ــش آم دان

ر دانش آمــوزان می گــردد  ــر بــه نابرابــری آموزشــی د آن کــه منج

شــامل دسترســی نداشتــــــن بــه اینترنــت، فقــدان رایانــه و یــا 

تلفــن همـــــــراه، عــدم ســواد رایانــــــه ای و هزینــۀ ســنگین 

بستـــــــه های اینترنتـــــــی اســت. 

ز ایجــاد شــرایط یکســان بــرای  عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت ا

همــه و رفــع یکســان موانــع بــرای همــه. عدالــت آموزشــی 

کرســی آزاد اندیشــی از دوگانــه کرســی و آزاد اندیشــی تشــکیل 

شــده است.کرســی نشســتی گفــت و گــو محــور اســت کــه بــه 

ــر می پــردازد.در حقیقــت بحــث در خصوص  تعامــل و تبــادل نظ

ــی  ــناختی آن,یعن ــف جامعه ش ــئله در تعری ــت. مس ــائل اس مس

میــان آنچــه اســت و آنچــه بایــد باشــد تفــاوت وجــود دارد.

ــر  نظ تبــادل  بــه  اندیشــی  آزاد  هــای  کرســی  جهــت  ایــن  ز  ا

اجتماعــی,  هــای  می پردازند;مســئله  مســائل  خصــوص  ر  د

مســئله هــای سیاســی, مســئله هــای فرهنگــی, مســئله هــای 

ر طــرح ایــن مســائل مهــم اســت;بیان  آنچــه کــه د علمــی و 

دیــدگاه هــای متعــدد بــرای بررســی, واکاوی و حــل کــردن 

ر جامعــه اســت. ــر د مســائل حــال حاض

ر ســه ســطح کرســی نقد,کرســی  آزاد اندیشــی د کرســی هــای 

ر می شود.کرســی نقــد,  ــر برگــزا مناظــره و کرســی بحــث و نظ

بــه نقــــــد دیــدگاه می پـــــردازد.نقد بدان معنــا کــه نقــاط 

آن  بــا  متمایــز  نقــاط  و  می گویــد  را  دیــدگاه  یــک  مثبــت 

دیــدگاه را نیــز بیــان می کنــد.

ز جانــب دو فــرد یــا دو  ر مناظــره نیــز یــک موضــوع واحــد ا د

گــروه بــا بینــش و دیــدگاه هــای مختلــف و متفــاوت مــورد 

می گیــرد. ر  قــرا واکاوی  و  بازنگــری 

ر خصــوص یــک موضــوع نظــرات  ــر د ر کرســی بحــث و نظ د

و مباحــث متعــدد کــه شــامل مباحــث موافــق ,مخالــف یــا 

می گــردد. ارائــه  میشــود  تکمیلــی  مباحــث 

ر همـراه است. آزاد اندیــشی نیز با تفکر و استقالل رای و نظ

ــر  آزادانــه بــه ارائــه نظ ر اندیشــه بدین معنــا کــه افــراد  آزادی د

ــر کننــد. درحقیقــت  خــود بپردازنــد. تضــارب آرا و تبــادل نظ

آزاد اندیــــــــشی قصــد دارد دانشگـــــــــاه را تبدیــل  کرســی 

ر حقیقــت  آرا کنــد همــان چیــزی کــه د بــه مــکان تضــارب 

دانشگـــــــــاه بایــــــــــــد باشــد.

سالمـــــــــت اجتمـــــــــاعی،   بــرای  کــه  موجـــــــود  شــرایط  ر  د

ــا  ــا ب ــت ه ــاری از نشســــــــ ــزاری بسیــــــــ ــا و برگـــــ ــور ه حضــــ

ز فضــای مجــازی  ر اســتفاده ا ر کنــا محدودیــت مواجه اســت، د

ر جرایــد و نشــریات  ز کرســی آزاد اندیشــی مکتــوب د می تــوان ا

ــرد. ــتفاده ک ــی اس دانشجویـــــــ

ــر  ز بــا عم نشــریات دانشجویـــــــــی کــه قدمتـــــــــی هم طــرا

ر ایــران دارد. دانشگـــــــــاه د

ــت  ــت؛ نخس ــت اس ر  دو جه ــز د ــجویی نی ــریات دانش ارزش نش

ــر  و دیدگــــــاه. ــر مشــق تبــــــــــادل نظ ــر و دیگ مشــق بیان نظ

ــده ای  ــت و ای ــی اس ــوب فرصت ــی مکتـــــ ــی آزاد اندیشـــــ کرس

ــر هــای علمــی مــان  بــرای آنکــه بــه گفت و گــو هــا و تبادل نظ

ســو  ــر  دیگ ز  ا و  بپوشــانیم  آزاد اندیشــی  نویـــــــــن  جامــه ای 

ر شــناخت  خواننــدگان و مخاطبــان گســترده تری را ســهیم د

ــر هــا کنیــم. ایــن تبادل نظ

دبیرخانــــــه  و  مشهـــد  فردوســـــــــی  دانشــــــــــگـــــــــــاه 

ر ایــن دانشــگاه کــه در پنــج  آزاد اندیشــی د هــای  کرســی 

ــه  ــت ک ــت آورده اس ــه دس ــده ای را ب ــارات عم ــر افتخ ــال اخی س

ر  ــر خانــه ای د ــر دبی ز جملــه آن افتخارهــا کســب مقــام برت ا

ــن  ــزاری دومی ــن برگ ــور و همچنی ــای کش ــگاه ه ــطح دانش س

آزاد اندیشــی را داشــته اســت؛  جشــنواره ملــی کرســی هــای 

ر خصــوص  ر ایــده و طــرح نظــری  جدیــد د اینــک پیشــگام د

برگــزاری کرســی هــای آزاد اندیشــی اســت.

کــه  اســت  مکتــــــــوب  آزاد اندیشــی  کرســی  ایــده  ایــده،  آن 

ر خصــوص مســائل متعــدد بــه  صاحبــان اندیشــه و علــم د

ــای  ــدگاه ه ــان دی ــد. بی ــی پردازن ــود م ــای خ ــدگاه ه ــان  دی بی

خــود و نقــــــــد دیــدگاه هــای دیگــران. بیــان و نقــدی کــه 

می نمایــد. ایجــاد  را  تکامــل  و  پیشــرفت  رشــد,  مســیر 

ــز بایــد اشــاره داشــت کــه کرســی آزاد اندیشــی چــه  ر انتهــا نی د

ز  ــر زمانــی کارآمــد و کارســا ــر ایــده دیگ ایــده مکتوبــش و چــه ه

ــر  ــد دیگ ــه را بشناس ــائل جامع ــت مس ــد نخس ــه بتوان ــت ک اس

ر دهــد  ــر قــرا آنهــا را مــورد بحــث و تبادل نظ آنکــه بــه درســتی 

ز آن بتوانــد ایــده بــرای کـــــــاهش یــا رفــع مســائل  و پــس ا

ــاعی داشــته باشــد. اجتمـــــــ

ز صفحــۀ شخصـــــــی، اشتـــــــراک گــذاری ویدئــو و  برخــورداری ا

ــبکه  ــن ش ــاعد تری ــب، مس ــذب مخاط ــو و ج ــس، گفت وگ عک

ــی رود . ر م ــما ــه ش ــلبریتی ب ــگ س ــرای فرهن ب

ــر  نشانگـــــ سلبریــــتــــــی ها  طرفــی  ز  ا کاالیــــــــــی سازی:   .۳

ر کاالیی ســازی حیــات  بــاالی نظــام ســرمایه داری د قــدرت 

دو  پیامـــــــد  ســلبریتی  فرهنــگ  و  هســتند،  اجتمــــــــاعی 

ر  بــازا ایدئولــوژی مســلط یعنــی فرد گرایــی و ســرمایه داری 

ــۀ  ــه مثاب ــلبریتی ها ب ــت و س ــر اس ــی معاص ــگ غرب ر فرهن د

آن هــا  طریــــــــق  ز  ا کــه  می کننــد  عمــل  نشانــــــــــه هایی 

منتقــل  مخاطــب  بــه  ایدئولوژیــک  گفتمان هــای  ایــن 

ــهوری  ــراد مش ــلبریتی ها اف ــت س ــوان گف ــوند. ومی ت می ش

ــز  نی و  می کننــد  تبلیــغ  را  کاالیــی  خودشــان  کــه  هســتند 

بــه عنــوان کاال عرضــه می کننــد. را  خــود 

ــری  اقتصــادی: فرهنـــــگ سلبریتــــــی بــه عنــوان یــک  ۴. نابراب

)ایدئولــوژی توهــم زا( عمــل می کنــد، بــه طــوری کــه بــه افــراد 

تلقیــن می کنــد کــه راه تحــرک عمــودی درجامعــه گشــوده 

بــه  کــه  هســتند  ســلبریتی هایی  آن  مصداق هــای  و  اســت 

ز  ســرعت بــه ثــروت و قــدرت زیــادی دســت یافته انــد ومــا بایــد ا

ــم. ــش گیری ــا را در پی ــم و راه آن ه ــو پذیری ــا الگ آن ه

ز پیوندهــای ســنتی  ۵. رشــد فــــــردگرایی: بــدون گسســت ا

ــود؛  ــر نب ــکان پذی ــلبریتی ام ــگ س ر فرهن ــو ــه، ظه ــع گرایان جم

ر تاریخ نــگاری اهمیــت  ز زمانــی کــه فــرد د می تــوان گفــت ا

ــد  ــل ش ــهرت تبدی ــخ ش ــه تاری ــرب ب ــدن غ ــخ تم ــرد، تاری ــدا ک پی

و بــا رشــد افراط گونــۀ فرد گرایــی، تمــام پیوند هــای جمعــی 

ز هــم گســیخته و افــراد ذره ای شــده، مســتعد  ر جامعــۀ ا د

می شــوند. جدیــد  اســطوره های  پذیــرش 

ــگی  ــوهای فرهنـــ ــی ها الگـــــ ــاف سلبریتــــــ ــن اوصــــــ ــا ای ب

بــه  آن هــا  باورهــای  و  ارزش هــا  و  هســتند،  جامعــه  ــر  ه

کمــک رســانه الگوســازی می شــود و دربیــن ســیل عظیــم 

طرفــداران ســرعت می گیــرد، ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری 

شــخصی  و  احساســی  آنــان  جهت گیری هــای  و  نظریــات  ز  ا

ــۀ  ر جامع ــی د ز طرف ــدارد، ا ــی ن ــی و منطق ــۀ علم ــت و جنب اس

آمــده  وجــود  بــه   فضایــی  اینســتاگرام،  ورود  بــا  و  کنونــی 

ر جهــت مثبــت  ــر فــردی بــا هرنــوع فعالیــت چــه د اســت کــه ه

ــاورد  ــت بی ــه دس ــهرت ب ــد ش ــی می توان ــت منف ر جه ــه د و چ

ــام  ــری انج ر ناهنجارت ــه کا ــا هرچ ــه بس ــود، و چ ــروف ش و مع

نیــز یکــی از مؤلفه هــای اصلــی عدالــت اجتماعــی برشــمرده 

ــی  ــت اجتماع ــق عدال ــا تحق ــن راه ه ز مؤثرتری ــی ا ــود. یک می ش

ــوم  ــرسی عم ــرای دستـــــ ــان ب ــت های یکســــــــ ــن فرصــــ تأمی

افــراد جامعـــــــه بــه آموزش و پرورش اســت و همۀ آحاد انســانی 

ــانی  ــی یکس ــات آموزش ــرورش و خدم ــوزش و پ ز آم ــد ا ــق دارن ح

ر گردنــد، چــرا کــه در جهــان کنونی یکی از شــاخص های  برخــوردا

ــرورش و چگونگــی بهرمنــدی  پیشــرفت اجتماعــی، آمــوزش و پ

ــر شــرایط بــه جهــــــــت مجـــــــــازی  ز آن اســت ؛ لــذا بــا تغیی ا

ــته  ــذاری آن کاس ــت و تأثیرگ ز اهمیـــ ــد ا ــا نبای ــدن آموزش ه ش

ــای در  ــر همیــن مبنــا کشــورها بخصــوص کشور هــــــ شــود. ب

ــر دسترســی  حــال توسعــــــــه در صــدد ایجــاد فرصت هــای براب

ــتند.  ــرورش هس ــوزش و پ ــه آم ــی ب همگان

ز  ا برخــورداری  دلیــل  بــه  توسعـــــــه یافته  کشورهــــــــای  ر  د

زیرســاخت های مناســب) مجهــز بــه سیســتم های تکنولــوژی( 

ر آســانی بــوده  انتقــال سیســتم آموزشــی بــه بســتر وب، کا

ر  د کشــورهای  ز  ا بســیاری  کــه  اســت  حالــی  ر  د ایــن  اســت، 

ــبی  ــاوری مناس ــاخت های فن ــر س ز زی  ا
ً
ــوال ــعه معم ــال توس ح

ــر  دیگ محدودیت هــای  برخــی  بــا  و  نیســتند  ر  برخــوردا

ز  ا باالیــی  تعــداد  کشــورها  ایــن  ر  د مثــال  بــرای  مواجه انــد 

ر خانواده هــای کــم درآمــد، قــادر بــه خریــد  دانش آمــوزان د

ــرد. ــد ک ــک خواه ــدن او کم ــده ش ر دی ــت ــه بیش ــد ب ده

ــر مخصــوص کشــورما نیســت؛ بلکــه  مهاجــرت ســلبریتی هــا ام

ــا  ــران، کارگردان ه ــا، بازیگ ــه خواننده ه ــد ک ر  رخ می ده ــیا بس

ر خــود را بــه قصد کشــورهایی که  ر  کشــو و ورزشــکاران مشــهو

ر آن امــکان بیشــتری بــرای فعالیــت دارنــد تــرک می کننــد؛ بــه  د

ز کشــورهای  ز بســیاری ا ر هالیــوود بازیگرانــی ا عنــوان مثــال د

ر دارنــد  ــز آســیا حضــو ــزی و جنوبــی و نی اروپایــی آمریــکای مرک

ــران و  ــرت بازیگ ــه مهاج ــوص ب ــاید مخص ــه ش ــه ای ک ــا نکت ام

ر  ز آن ها بــه نظ هنرمنــدان ایرانــی باشــد ایــن اســت کــه برخــی ا

ــز   ر و نی می رســد بــا هــدف حملــه بــه هنجارهــای رســمی کشــو

نشــان دادن مخالفــت خــود بــا ارزش هــای غالــب مهاجــرت 

رونــد مهاجــرت  ز  ا می کننــد درواقــع هنجارشــکنی بخشــی 

ز ســلبریتی های ایرانــی بــوده اســت البتــه مــواردی  بســیاری ا

توانســتند  ورزشــکاران  و  هنرمنــدان  کــه  دارد  وجــود  هــم 

ــود  ــت خ ــاط و فعالی ــورها ارتب ــر کش ر دیگ ــت د ــن فعالی درعی

ــز حفــظ کننــد؛ همچنیــن برخــی  ر نی ر داخــل کشــو را هــم د

ــر  ز مهاجــرت تــالش کردنــد دیگ ر بعــد ا ز افــراد مشــهو ــر ا دیگ

ر نداشــته باشــند و وضعیــت  چنــدان ارتباطــی بــا داخــل کشــو

ر  ر د خنثــی را انتخـــــــــاب کردنــد. امــا ســلبریتی هایی بیشــت

ــد  ر می گیرن ــرا ــه ق ــورد توج ــان م ــی زبان ــازِی فارس ــای مج فض

کــه اقــدام بــه هنجارشــکنی می کننــد. ایــن هنجارشــکنی 

آنهــا را افزایــش می دهــد و بــه ایــن  گاهــی تعــداد طرفــداران 

ــر  ر جامعــه، نوعــی ارزش برت طریــق نابهنجــاری و غرب زدگــی د

ــه  ــادی جامع ــای بنی ــدی ارزش ه ــه تهدی ــردد و ب ــی می گ تلق

تبدیــل می شــود.

نیســتند. آنالیــن  آمــوزش  ابزارهــای  و  اینترنــت 

ر حــال توســعه  ز کشــورهای د ــز بــه عنــوان یکــی ا ایــران نیـــــ

ــری  ز نابراب ــر مستثنـــــــی نبــوده و شــیوۀ جدیــدی ا ز ایــن ام ا

براســاس  کــه  معنــا  بدیــن  گرفته اســت،  شکــــــــــل  آن  ر  د

گفتــــه های مســئوالن وزارت آمــوزش و پرورش،ســه و نیــم 

ــاد را  ــه ش ــی ب ــرای دسترس ر الزم ب ــزا ز اب ــو ــون دانش آم میلی

ــل  ــه معض ر ادام ــد د ــر می توانــــــ ــن ام ــود ای ــد و خ ندارنــــــ

بــا  را  تحصیــل  ز  ا بازماندگــــــان  افزایــــــش  چــون  دیگــری 

خــود بــه همــراه دارد. 

ز ایــن تعــداد مربــوط بــه  کــه البتــه بخـــــــــش زیـــــــادی ا

اســت. محــــــــروم  مناطـــــــق 

ــر اســت ایــن نابرابــری آموزشــی چگونــه تبییــن  حــال الزم بــه ذک

ز چیســت؟ می شــود و برخاســته ا

ــدی  ــا قشربنـــ ــه ب ر رابطــــــ ــادی د ــه پردازان انتقــــــ  نظریـــــ

ــود  ــالت موج ــه مشکـــ ــد ک ــت ها معتقدن ــری فرصـــــ و براب

ر جامعــه اســت  ــاد د ز تضــــــ ــوزشی، ناشــی ا ر نظــام آمـــــ د

ز یــک نظــام مبتنــی  و آمــوزش و پــرورش فقــط بخشــی ا

ــله اول  ر وهــــ ــذا د ــت؛ ل ــدان اس ــران و ثروتمنــــ ــر فقیـــــ ب

ر جامعــه  بایــد شکــــــــاف ها و تضــــــادهای موجـــــــود د

تــا حد ممکــــــــن کاهــش داد.  را 

ــۀ  ــرای ادام ــی ب ــام اجتماع ز نظ ــون ــاد پارس ــه اعتق ــن ب همچنی

ــر  حیــات خــود نیازمنــد انطبــاق اســت؛ بدیــن معنــا کــه ه

نظــام اجتماعــی بایــد بکوشــد خــود را بــا محیــط) اجتماعــی و 

ــر عهــدۀ  ــر اجتماعــی( تطبیــق دهــد و تأمیــن چنیــن نیــازی ب غی

ز  نهــاد اقتصــادی اســت. در واقــع ســالمت اقتصــاد حاکــی ا

ــت.  ــط اس ــا محی ــازگاری ب ــرای س ــه ب ــی جامع آمادگ

ــر بــا اســتفاده  ر مــی رود جامعــۀ حاضـــــ ر نتیجــه انتظــا د

ر  ــوا ــاق را هم ر انطبـــ ــی ــادی مس ــادهای اقتصـــــــ ز نهـــــــ ا

بــرای  را  شــده  ــر  ذک امکانــات  بــه  دسترســی  ــر  بستـــــــ و 

دولــت  بنابرایــن  آورنــد؛  فراهــم  دانش آمــوزان  تمامــی 

ــوزۀ  ر ح ــص د ــای متخصـ ــری نیروه ــه کارگیـ ــا ب ــد ب می توان

ــرای  ــی ب روانشناس ــاد و  ــی، اقتص ــاعی، سیاس ــوم اجتمـ عل

ــردارد. ــدم ب ــم ق ــن مهــــــ ــل ای ح

ــان  ر عزیزم ــو ــوزان کشــــ ــۀ دانش آمـــــ ــه هم ــت ک ــد اس امی

زی  ز کیفیــت مناســب و یکســانی درآمــوزش مجــا ایــــــــران، ا

ــند. ر باش ــوردا برخ
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ر شــهرداری تهــران چالش هــا  رئیــس اداره توانمندســازی و مشــارکت هــای محیــط زیســت اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدا

رویــداد کلیماتــون را تشــریح کــرد.  و  محورهــای ۵ گانــه 

ر  ــان د ــان و جوان ــش زن ــای نق ــران، ارتق ر ته ــه ــون 2۰20 ش ــداد کلیمات روی ــای  ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــگ ب ــام پورن ــنا، پی ــزارش ایس ــه گ ب

ر و  ــدا ــی پای ــبک زندگ ــج س ــاوری، تروی ــعه فن ــازی و توس ــاکرونا، هوشمندس ــا و پس ــن کرون ــی حی ــی، زندگ ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب مقابل

ــت.  ــران دانس ــون 2020 ته ــی کلیمات ــرد اصل رویک ر  ــا ــی را چه ــارکت اجتماع ــای مش ارتق

ر شــهرداری تهــران افــزود:  رییــس اداره توانمندســازی و مشــارکت های محیــط زیســت اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدا

ر  ر می شــود کــه د ز چالش هــا و رویکردهــای مذکــور، وبینارهــای آموزشــی و توجیهــی بــرای شــرکت کننــدگان برگــزا ــر یــک ا بــرای ه

ــد. ــد ش ــا خواه ــط آن ه ــهری توس ــت ش ــه مدیری ــرای مجموع ــودمند ب ــه و س ــای خالقان ــد ایده ه ــه تولی ــر ب ــت منج نهای

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم / شماره هفتاد / آذ

ر ذره بین »کلیماتون« »زندگی حین کرونا و پساکرونا« زی

محیط زیست
ز محیط زیست، دانش رو

ر محیط زیستی ز منظ بازخوانی وقایع اتفاقیه انقاب های صنعتی چهارگانه ا

ز کن تا که جان بینی! چشم دل با

اســماعیل کهــرم
فعال محیط زیست

امیرعلی برومند
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست96

محســن مظلومــی
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 96

کلمــۀ  ر  بــا اولیــن  بــرای  کــه  بــود  پیــش  ســال   55 همیــن 

وشــنیدم.  دیــدم  را   )Ecology( اکولــوژی 

دســتم  بــه  کتابــی  ز  شــیرا دانشــگاه  ر  د تحصیــل  هنــگام 

ر  ر آن زمــان د ــوژی ویلــی ) ville( کــه د ــام بیولــــــ ــد به ن رسیــــــ

ز  ــر دنیــا تدریــس می شــد و حتــی امــرو دانشــگاه های معتب

ر می گیــرد. هــم مــورد مراجعــه قــرا

درصفحۀ 82 این کتـــــاب آمده است:

ــر  یک دیگ بــا  طریــق  دو  ز  ا ر  جــان دا موجــودات  اکولــوژی: 

ز راه ارتبــاط تکاملــی کــه بــا اجــداد خــود  درارتبــاط می باشــند؛ ا

ــر،  ــاط آخ ر ارتب ــت محیطی. د ــاط زیس ــق ارتب ز طری ــز ا ــد و نی دارن

یــک موجــود غــذای موجــود دیگــر را فراهــم می کنــد.

و  مقالــه  یــک  و  شــدم  عالقه منــد  مقولـــــه  ایــن  بــه  بنــده 

ــه  ــتم ک ــی نمی دانس ــب دادم ول ــورد آن ترتی ــی درم سخنرانـــــ

خواهدگردیــد.  فقــره  ایــن  ر  د  
ً
منحصــرا مــن  شــغلی  آینــدۀ 

ر اساســی  بــه طــو پاراگــراف  یــک  ــر »ویلــی«  ر کتــاب معتب د

ر  د آنکــه  حقیقــت  بــود.  شــده  نوشــته  اکولــوژی  مــورد  ر  د

ــز بحــث محیط زیســت  ز نی جوامــع دانشــگاهی و تحقیقاتــی رو

ز اســتادانی کــه تمایــل  اصــال مطــرح نبــوده کمــا اینکــه یکــی ا

ــد،  ــه بگذران ــن زمین ر ای ــود را د ــی خ ــی مطالعات ــت مرخص داش

ــر  جب روی  ز  ا و  نکــرد  پیــدا  را  محلــی  اروپــا  دانشــگاه های  ر  د

ســال،  ده  ز  ا ــر  کمت ظــرف  ر  د بعــد  آورد.  روی  جغرافیــا  بــه 

رشــتۀ  آن  ر  د کــه  بــود  عالــم  ر  د معتبــری  دانشــگاه  ــر  کمت

ــل  ــدود چه ــه ح ــوری  ک ــد؛ به ط ــس نمی ش ــت تدری محیط زیس

ز ایــران  ســال پیــش کــه مــن بــرای ادامــۀ تحصیــل عــازم خــارج ا

ر قــرن هجدهــم میــالدی )1790-1900(، نخســتین انقــالب  د

ر کــه بــه کمــک بهره بــرداری  ر موتــور بخــا صنعتــی بــا ظهــو

ــین  ــه، ماش ــوخت پای ــوان س ــه عن ــنگ، ب ــال س ز ذغ ــترده ا گس

بخــار و مکانیکــی شــدن تولیــد را شــکل داد، تحــول عظیمــی 

ر نظــام صنعتــی جهــان بــه وجــود آورد. بــا ایــن حــال ایــن  د

ــتی  ــر محیط زیس ــدد معاص ــای متع ــر بحران ه ــتاورد، آغازگ دس

ــد.  ــن ش ــاکنان زمی ــن س ــای کرب ــش ردپ و افزای

انقــالب دوم صنعتــی در قرن بیســتم )1900-1960( با اســتفاده 

ــوه را  ــد انب ــیلی، تولی ــوخت های فس ــل از س ــته حاص ز الکتریس ا

بــه ارمغــان آورد، کــه علیرغــم گســترش رفــاه عمومــی موجــب 

ــر کــره زمیــن شــد.  ر ب تشـــــــدید فشــا

ــد  ــخ چن ــول تاری ر ط ــن د ــره زمی ــره ک ــرات چه ــن تغیی عظیم تری

میلیــون ســاله ای کــه محیط زیســت تنهــا کــره مســکون بــه 

ــت.  ــم خورده اس ــرات، رق ــن تغیی ــان ای ر جری ــده، د ــود دی خ

ــر گستــــــرش  اقدامــــــــاتی نظیــــ ر قالــب  ایــن تحــــــوالت د

ر  ــدا ــعه ناپای ــدن کاوی و توس ــی، مع ــینی، جنگل تراش شهرنش

صنایــع ســبک و ســنگین، حمــل و نقــل زمینــی، هوایــی و 

بازتعریــف نــگاه متفاوتــی بــه رابطــه صنعــت و محیط زیســت 

آنجلــو  بــا نگاهــی بــه فیلــم صحــرای ســرخ ســاخته میــکل 

ر  ز شــنیدن اخبــا آنتونیونــی؛ همــه مــا تجربــه حســی مشــترک ا

ر پیرامــون محیط زیســت داریــم. ناگــوا

نابــودی  ر  سرســام آو ســرعت  و  دلهــره آور  نــرخ  کــه  زمانــی 

ر ذهنمــان دنیــای  جنگل هــا را می شــنویم، چنــد ثانیــه ای د

ــی  ــی صحرای ــای آخرالزمان ــیاق فیلم ه ــبک و س ــه س ــراف را ب اط

ــبزی  ز س ــانه ای ا ــچ نش ــدون هی ــم، ب ــوزان می بینی ــک و س خش

آرزو می کنیــم  و  و حیــات و نشــاط. وحشــت زده می شــویم 

بــه  مــا  ــر  عم زمــان  در  وحشــتناک  رویــای  ایــن  وقــت  هیــچ 

ــای  ــه انقراض ه ــوط ب ر مرب ــا ــی اخب ــا وقت ــدد. ی ــت نپیون واقعی

ز  ا ــر  ت ســریع  انقراض هایــی  می شــنویم،  را  جهــان  ــر  سراس

تمــام انقراض هــای پیشــین، چهــره معصــوم حیوانـــــــــاتی 

آتــش اعمــــــــال مــا می سوزنـــــــد، گوشــه  ر  کــه بی گنـــــــــــاه د

ــر می کنــد.  را ت چشــممان 

عــالوه برایــن ســبک زندگــی مــا بــا نســل های پیشــین یــک 

ــری  تفــاوت عمــده دارد؛ درنســل های پیشیــــــــن رابطــه قوی ت

ــت  ــا طبیع ــت و اساس ــود داش ــت وج ــان و طبیع ــن انس بیــــــ

ــای  ز ه ز نیا ــده ای ا ــش عم ــل بخ ــا حداق ــام ی ــوی تم پاسخگـــــــ

روی  ــه  ر را ب ــا د ــر دنی ــاه های معتب ــۀ دانشگـــــ ــودم، هم ب

مــن گشــودند! بنابرایــن می تــوان گفــت کــه ندانستـــــــه 

ــر رشـــــــد یــک علــم دانشــگاهی،  نســل بنــده شــاهد و ناظ

ازحالــت جنیــن بــه بلــوغ فعلــی بوده ایــم! طبــق بررســی هــا، 

ــر و مطلــوب  5 علــم برتـــ ر بیــن  ژی د اکنــون علــم اکولـــــــــو

دانشگاه هــــای دنیــــــا می باشــد.

ر جوامــع اســت؛  ز محبوبیــت  آن د مطلــوب بــودن علــم ناشــی ا

ــدل  ــک م ــم، ی ــه آن university می گوئی ــه ب ــگاه ک ــرا دانش زی

ز عالــم universe  اســت. هــدف آن کــه یــک دانشــجو  کوچــک ا

ــه  آنچ ز  ــرده ای ا ــال، فش ــال 4 س ــی، مث ــه گاه ــی ک ــرف مدت ر ظ د

ر  ر می دهــد، مقابلــش می گــذارد. د کــه دنیــا مقابــل او قــرا

ــر عالــم اســت؛  واقــع دانشــگاه، آیینــۀ کوچک کننــدۀ تصوی

ــی  ــر کوچک ــد، تصوی ــاق می افت ــرون اتف ــای ب ر دنی ــه د ــه ک آنچ

تغییــرات  ــر  نظی بحران هایــی  باعــث  گردشــگری  و  دریایــی 

ــتی  ــراض تنوع زیس ــی، انق ــای قطب ــدن یخ ه ــی، ذوب ش اقلیم

گیاهــی و جانــوری، افــت و نابــودی منابــع طبیعــی و آلودگــی 

ــد. ــاک ش ــوا و خ آب، ه

ــی  ــوم صنعت ــالب س ــتم )1960-2000(، انق ــرن بیس ــه ق در میان

رواج  مصــرف ســوخت  های گاز طبیعــی و انــرژی هســته ای را 

داد. در پــی دســتیابی بــه انــرژی هســته ای، برخــی ابرقدرت هــای 

ز آن در راســتای اهــداف نظامــی  جهــان درســدد ســوء اســتفاده ا

ــر کشــورها برآمدنــد.  و تهدیــد امنیتــی دیگ

ــی- ــی امنیت ــش آفرین ــم تن ــران علیرغ ــن بح ــی ای ــم رخ حقیق نی

ــز  نظامــی، پســماندهای رادیواکتیــوی بــود کــه تــا کنــون نی

گریبــان  بشــریت را گرفتــه اســت. 

در بعــد تکنولــوژی  ره آورد ایــن انقــالب، ظهور فنــاوری دیجیتال 

و تولیــد اتوماتیــک بــود. در جریــان انقــالب  ســوم صنعتــی روند 

ــتعمار و  ــرد اس ــا رویک ــگام ب ــدار دول پیش ــی ناپای ــعه طلب توس

اســتثمار طبیعــت، نگرانــی دانشــمندان را برانگیخــت و موجــب 

ظهــور مــدل توســعه پایــدار و گفتمــان پایــداری شــد. 

ز  ــا ــم آغ ــت و یک ــرن بیس ــدای ق ز ابت ــی ا ــارم صنعت ــالب چه انق

ــری اســت. ایــن انقــالب برخــالف  ــر رو بــه اوج گی ر حــال حاض و د

ز جملــه فنــاوری  ــر گوناگونــی ا انقالب هــای پیشــین، مظاه

ــت.  ــوده اس ــان ب انس

ــویم،  ــک می ش ز نزدی ــرو ــای ام ــه دنی ــه ب ــه هرچ ــه رفت ــا رفت ام

نقــش  طبیعــت  و  می شــود  طبیعــت  جایگزیــن  صنعــت 

ز دســت می دهــد. همیــن موضـــــــوع  فاعلیــــــــــت خــود را ا

باعــث تحریــک احســاس نوستالژیــــــــک مــا می شــود و بــه 

می خوریــم.  غبطــه  رفتـــــــــه مان  درســت  ز  ا گذشــته 

ز مــان کمرنــگ  آیــا می توانیــم نقــش صنعــت را در زندگــی امرو

ر نســل های بعــدی رابطــه انســان و طبیعــت چگونــه  کنیــم؟ د

خواهــد بــود؟

اولیــه  ســال های  ر  د آنتونیونــی  آنجلــو  میــکل  کــه  زمانــی 

ز مــا  ــرو ــرن بیســتم میــالدی پاســخ پرســش های ام دهــه 60 ق

ز خیلــی  ر فیلــم مانــدگارش ،صحــرای ســرخ، می دهــد هنــو را د

ز مناســبات مدرنــی کــه امــروزه دربــاره رابطــه انســان و محیــط  ا

ز طــرف ســازمان هایی مثــل  زیســت بــه عنـــــوان دســتورالعمل ا

زیســت(  ز محیــط  ا المللــی حفاظــت  بیــن  اتحادیــه   (  IUCN

ــت. ــود نداش ــود، وج ر می ش ــاد ص

ــک  ــی ی ــه نزدیک ــت ک ــی س ــا، زن ــتان جولیان ــرخ داس ــرای س صح

ز طریــق  کارخانــه بــزرگ زندگــی می کنــد. پســماند کارخانــه ا

ر می زنــد و تمــام صحــرای اطــراف را  رودخانــه، جنــگل را دو

ــر می گیــرد. کارخانــه تمــام دنیــای اطــراف را احاطــه کــرده و  ر ب د

ــت. ــات اس ــال راه نج ــه دنب ــان ب ــرده و پریش او افس

بــه  ر  ژان لوک گــدا بــا  ر مصاحبــه  آنتونیونــی د ســال ها بعــد 

ر دانشــگاه منعکــس می نمایــد.       را د

ــت  ــتۀ محیط زیس ــجویان رش ــا دانش ــون ب ــن اکن ــخن م روی س

ــما  ــی ش ــتۀ تحصیل ــک رش ــد ی ــاهده می کنی ــما مش ــت؛ ش اس

ر پنــج  ر چهــا یک شبـــــه راه صدســـــــــاله را پیمــوده اســت و د

اســت.  داده  گســترش  جهــان  ر  د را  خــود  بــــــال های  دهــه 

ز  ــاد ا ــما زی ز ش ــی ا ــران، خیل ــی ای ــرایط فعل ر ش ــم د ــن می دان م

ــرایط  ــن ش ، ای
ً
ــی اوال ــتید؛ ول ــن نیس ــته مطمئ ــن رش ــاب ای انتخ

موقتــی اســت عــوض خواهدشــد و شــما جایــگاه اصلــی خــود 

ر علمــی کشــور به دســت خواهیــدآورد؛ قــول! و  ر ســاختا را د

درثانــی؛ شــما بــه عنــوان یــک چــراغ نورانــی جامعــه را هدایــت 

خواهیدکــرد. 

ر بایــد نمایندگــی  ر جامعــه، درخانــواده و محــل کا ر شــما د رفتــا

تخصــص شــما باشــد، چندی پیــــــــش یــک دانشــجوی قدیمی 

نانــو، هــوش مصنـــــــوعی، علــوم ژنتیــــــک، رباتیــک، اینترنــت 

اشــیاء، یادگیــری ماشــینی، بیولــوژی ترکیبــی، تولیــد دیجیتال، 

حســگرها، شبکـــــــه ها و ... دارد. 

ــر از اکتشــاف بعــد پنجــم می دهند؛  توســعه ایــن فناوری هــا، خب

ــاد  ــف ابع ــک کش ــان، این ــاع و زم ــرض، ارتف ــول، ع ــس از ط ــرا پ زی

ر  پنهــان ســاختارهای ســلولی و ملکولــی از طریــق فضــای ســایب

بــه مثابــه بعــد پنجــم بــه عمــق مــاده مــی رود و ابعــاد تــازه ای از 

ــازد.  ــوف می س ــت را مکش ــان خلق جه

ایــن شــناخت، امکانــات بیشــتری را جهــت دســت کاری های 

گستـــــــرده، بازمهندســی و بازطراحــی ســاختارهای مولکولــی 

ر  و اتمــی بــه انســان می دهــد، قلــه تمــام ایــن فناوری هــا د

پیدایــش و توســعه فزاینــده فضــای مجــازی کــه امــروزه مــوازی 

ر یافتــه و ابعــاد حقوقــی، اقتصــادی،  فضاهــای حقیقــی اعتبــا

روانــی، اجتماعــی، سیاســی، امنیتــی و حتــی محیط زیســتی 

ویــژه ای پیــدا کــرده، رو بــه رشــد اســت. 

ر مقابــل حقیقتــی  ر در واقــع بشــریت را د ایــن پدیــده نوظهــو

ر داده و زمینــه را بــرای اکتشــافات جدیــد مهیــا  مجــازی قــرا

ــت.  ــاخته اس س

تمامــی ایــن تحــوالت پرشــتاب و فزاینــده، کمیــت و کیفیــت 

ر محیط زیســت، در راســتای تخریــب و احیــا،  مداخــالت انســان د

ــت  ــان و محیط زیس ــه انس ــش در رابط ــق دیدگاه ــن دقی تبیی

پرداخــت. او معتقــد اســت مــا نمی توانیــم جلــوی پیشــرفت 

ز صنعــت تنهــا خــود کارخانه هــا  ر ا صنعــت را بگیریــم:» منظــو

ــت  ــود. صنع ــز می ش ــوالت آن نی ــامل محص ــه ش ــت، بلک نیس

ر تمــام خانه هــای مــا وجــود دارد.« مــا بــرای خوانــدن ایــن  د

ــته  ــا گذاش ــش روی م ــت پی ــه صنع ــی ک ز امکانات ــز ا ــب نی مطل

استفـــــــاده می کنیــم. 

ــه  ر خان ــه دو ــه ای ک ــل رودخان ــت مث ــد صنعـــــ ــر می رس ــه نظ ب

ر خــود احاطــه کــرده  جولیانــا پیچیــده بــود، تمــام زندگــی مــا را د

ر نیســت؟  اســت. اینطــو

یــک  بــرای  فقــط  حتــی  می توانیــم  آیــا  کنیــم،  ر  تصــو

ز تمــام محصوالتــی کــه صنعــت  ز بــدون اســتفاده ا نیــم رو

ــا  ــخ قطع ــم؟ پاس ــی کنی ــت زندگ ــته اس ــا گذاش ر م ــا ر اختی د

ــم  ــی ه ــخ منفـــــ ــن پاســــــ ز دل همیــــــ ــت و ا ــی س منفــــ

ــر  عنص دو  می شــود.  متولــد  اصلــی  بحــران  کــه  هســت 

ــر  ــا یکدیگ ــارض ب ر تع ــت د ــت و صنع ــی طبیع ری یعن ــرو ض

کجاســت؟ ر  کا چــاره  گرفته انــد،  ر  قــرا

ــد  ــه بای ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــم جولیانــــــ ــر فیلـــ ر آخ د

شــرایط موجــود را بپذیــرد و ســعی کنــد بــه بازتعریــف تــازه ای 

ز زیبایــی برســد.  ا

همــان  کارخانــه  یــک  دودکش هــای  تماشــای  قولــی  بــه 

ر می توانــد زیبــا باشــد کــه تماشــای یــک درخــت. بــرای  قــد

ر  ر خیابــان دیــده و بــه  مــن گفــت: اســتاد، یادتــه چقــد بنــده را د

ــم؟  ر می کن ــه کا ــن اآلن چ ــی م ــی؟ می دون ــخت گرفت ــا س ــه م ب

گفتــم نــه. 

بــا غیــض گفــت، یــک مهــد کــودک را اداره می کنــم! باهــم 

گیــاه؛  و  گل  ز  پــرا باغچــه  دیــدم  را  مهدکــودک  آن  و  رفتیــم 

ر مــورد  پرنــدگان و مربــی د ر کالس هــا گلــدان و تصاویــر  د

مــی داد.  درس  خردســال  کــودکان  بــه  حیوانــات 

داشــتند.  پرنــدگان  و  گیــاه  و  گل  ز  ا نقاشــی  درس  بچه هــا 

ــافظی بــه ایشــان عــرض کــردم، خوشــحالم  هنــگام خداحــــــ

ــم. ــی گرفت ــخت م ــه س ک

درآمــد  و  می کنــد  اداره  را  مهدکــودک  دو  خانــم  آن  اکنــون 

ــنود  ــی و خش ــواده اش راض ــدان و خان ــی دارد و فرزنــــ خوبــــــ

ــغول  ــت مش ر ادارۀ پس ــری د ــل دیگــــــ ــتند. فارغ التحصی هس

شــد، ایشــان عامــل چــاپ تمبرهــای مربــوط بــه پرنــدگان و 

ر آینــده شــما بــه چــه  گل هــای ایــران اســت. مهــم نیســت کــه د

ــر  ــما تفک ــه ش ــت ک ــم آن اس ــود؛ مه ــغول خواهیدب کاری مش

محیط زیســتی داشــته باشــید و آن را اشــاعه بدهیــد والزمــۀ 

آنچــه می خواهیــد  ــا  ز کالس و درس اســت ت آن بهــره بــرداری ا

ــود. ــما ش ــن ش ــۀ ذه ملک

ر قدیــم شــاه شــد )البتــه مــا قهــوه   می گوینــد یــک کفــاش د

چــی داشــتیم کــه شــاه شــد( کفــاش را نمی دانــم! 

ــراد گرفتنــد؛ گفــت: »مــن کفــاش خوبــی بــودم« مــا  مــردم ای

هــم می توانیــم و بایــد ســعی کنیــم اکولوژیســت خوبــی 

باشــیم. ایــن نصیحــت نیســت بلکــه یــک درخواســت و تقاضــا 

ــتم. ــت هس ــد نصیح ــود نیازمن ــن خ ــت. م اس

ــر ســخن اینکــه درس و مطالعــه را بــرای نمــره نخوانیــم؛   آخ

ز جهــان اســت. ــر ا هــدف درک بهت

را شــکلی نویــن بخشــیده اســت.

انقالب هــای  خــالل  ر  د افتــاده  اتفــاق  وقایــع  در  بازاندشــی 

توســعه  الگــوی  بازآفرینــی  نشــان گر  چهارگانــه،  صنعتــی 

ــر اقتصــــــاد و محوریــــــت یافتــن دیــدگاه  تک بعــدی مبتنــی ب

ــر دارد.  تمــدن معاصـــ برســاخت  انســان گرایی در 

ــاد  ز ابع ــان، ا ــرت انس ــر معاصــــــ ــرات آن ب ــد و اث ــن فرآینــــــ ای

ر بــه یکــی  ر ایــن نوشــتا گوناگــون قابــل بررســی اســت، کــه د

ز محیط زیســت  ر شــدن انســان ا ز تبعــات ذاتــی آن یعنــی دو ا

ــق  ز تطاب ــت ا ــه محیط زیس ــبت ب ــان نس ــرد انس ــر رویک و تغیی

بــه تقابــل اشــاره شــد. 

و  انســان  پیوندهــای  تــا  می گــردد  ســبب  واقعیــت  ایــن 

بــا  نســبت  در  بــا  فــرد  ــر  ه کــه  هویتــی  و  محیط زیســت 

محیط زیســت بــرای خــود تعریــف می کنــد، دچــار خدشــه شــده 

ببینــد.  آســیب  و 

ــر افزایــــــــش دغدغــه حفاظــت محیط زیســت  ر حــال حاضـــــ د

ــای  ــی گروه ه ــق بین االذهان ــردم و تواف ــوم م ــان عمــــ ر می د

ــر پذیــرش  ز دانشــمندان بــا تخصص هــای مختلــف ب بســیاری ا

بــه  بشــریت  تاریخــی  رجعــت  نتیجــه  ر  د و  ر  پایــدا دکتریــن 

کهن مفهــوم بوم گرایــی، نویدبخــش آینــده ای ســبزتر بــرای 

اســت. کره زمیــن 

ر  ــر اســت آن را در بســت آنتونیونــی بهت ر  ر منظــو توضیــح بیشــت

نظریــه هــای روان شــناس آمریکایــی، ویلیــام گلســر، ببینیــم. 

ر هــای  رفتا بخشــی  اثــر  ــر  گلس ــر  دکت نظریه هــای  براســاس 

ــر خــود می رســد کــه مــا بدانیــم  انســانی زمانــی بــه حداکث

ز  ــر خیلــی ا ر هــای خودمــان هســتیم و تغیی تنهــا مســئول رفتا

ز تــوان مــا خــارج اســت.  ز هــا ا چی

نتیجــه  ایــن  بــه  شــد  گفتــه  آنچــه  قــراردادن  هــم  ر  کنــا بــا 

ر  کنــا را  احســاس گرایی  نخســت  بایــد  مــا  کــه  می رســیم 

نقــش  طبیعــت  و  مــا  رابطــه  در  تمامــا  صنعــت  بگذاریــم. 

ز  ز پیشــرفت هایی کــه امرو منفــــــــی را بــازی نکــرده و بســیاری ا

داشــته.  صنعتــی  ریشــه  داده،  رخ  طبیعــت  و  مــا  رابطــه  در 

زمانــی کــه نگاه مــان را متعــادل کنیــم می توانیــم بــه درک 

تعارضــات  و  برســیم  مــدرن  دنیــای  ز  ا تــازه ای  زیباشناســانه 

ــر غلــط ماســت، تــا حــدی  ز فک ز آن زاده طر موجــود، کــه بخشــی ا

می یابــد.  کاهــش 

ــری  ر ت ــای پایدا ر ه ــم راهکا ــدا می کنی ــت پی ــا فرص ــه م ر نتیج د

بــرای حــل ایــن بحــران پیــدا کنیــم.

ز وظایــف مهــم نســل ماســت.  ا بحــران  ایــن  حــل و فصــل 

ر نســل های  وظیفــه ای کــه چگونگــی انجامــش چهــره دنیــا د

ــات  ــازی اقدام ــارچه س ــا یکپــــــ ــد ب ــازد و می توان ــد را می س بع

ر جهــت حفــط محیــط زیســت، پاســخی حقیقــی  ــروزی مــا  د ام

ــد. ــت باش ــت و صنع ــل طبیع ــل ح ــر غیرقاب ــه نظ ــران ب ــر بح ب
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ر کجاستی؟ بیانیه سازمان  دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی درباره حادثه دانشگاه کابلجاِن پد

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم /شماره هفتاد / آذ
نگاه ویـژه

ر محمد کافی در پی جان باختن شماری از دانشگاهیان دانشگاه کابل پیام تسلیت دکت

ر محمد عثمان بابری جناب آقای دمت

رئیس محترم پوهنتون کابل

ز خانــواده دانشــگاه فردوســی مشــهد، مراتــب تألــم و همــدردی خــود را بــه جنــاب عالــی، دانشــگاهیان  بــا اهــدای ســالم، بــه نمایندگــی ا

ــن و  ــان، آیی ــان، زب ــوم خراس ــی دارم. کهن ب ــم م ــته تقدی ــجویان درگذش ــاتید و دانش ــده اس ــواده داغ دی ــتان و خان ــزرگ افغانس ــت ب و مل

ر  ــه د ــهد ک ــی مش ــگاه فردوس ــواده دانش ــت و خان ــای داده اس ــود ج ــخ خ ر تاری ــران را د ــتان و ای ــرزمین افغانس ــترک دو س ــگ مش فرهن

ز ایــن واقعــه تلــخ برخاســته  ر دوســت و بــرادر، افغانســتان دارد  دو چنــدان ا ز کشــو ر خــود، دانشــجویان ســاعی و مســتعد بســیاری ا کنــا

ز تعصــب و نادانــی اندوهگیــن شــده و خــود را در ایــن غــم بــزرگ بــا جناب عالــی، دانشــگاهیان و ملــت افغانســتان شــریک می دانــد. بــدون  ا

شــک بــذر خــردورزی و دانایــی کــه امــروز توســط جوانان، اســاتید و دانشــجویان ســرزمین بزرگ افغانســتان کاشــته شــده اســت، درخــت آگاهی 

ــر می نشــاند. ــر تعصــب و نادانــی را در آینــده ای کوتــاه بــرای مردمــان افغانســتان بــه ثم و پیشــرفت و چیرگــی ب

از  پروردگار  بزرگ، رحمت برای درگذشتگان و شکیبایی و بردباری همراه با سربلندی برای جناب عالی و دانشگاهیان کابل آرزومندم.

ر محمد کافی - رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دکت

جانستان، کابلستان

بــا واژه هایــــــی شــروع می کنــم کــه  را  ایــن متــن  عنــــــوان 

ــان  ر زم ــگا ــتند، ان ــاعی نیس ــبکه های اجتمـــــ ــد ش ــر ترنـــــ دیگ

ز  انقضای شــان هــم بــرای مردمــی کــه مخاطــب سیــــــــلی ا

اطالعــات هســتند، و هــم سازمــــــــان ها و دولــــــت هایي کــه 

ــام دادن  ــرای انج ــادی ب ــای زی ــیده وکاره ــد رس ــلیت گفتن تس

ــرروز و  ــزرگ اخبــار و حادثــه امــا، ه دارنــد. البــه الی ایــن حجمــۀ ب

ر مــن گرفتــه می شــود، و فــردا  ز تبــا هرســاعت جــان مردمانــی ا

ز دیگریســت بــا همــان زخم هــا و بــا همــان کورســوی  ر رو تکــرا

ــردن. ــی ک ــودن و زندگ ــده ب ــرای زن ــد ب امی

ر  ــما ــات بی ش ــا تجربیـــــ ــت ب ری اس ــو ــان کشــــــ افغانستـــــــ

منازعــات داخلــی و نفــوذ خارجــی؛ و جنگــی کــه ســه دهــه 

ــقوط  ــد س ــر شاهــ ــۀ اخی ر  دو ده ــرد. د ــی می گی ــت قربان اس

شــروع  و  داعــش  شــکل گیری  طالبــان،  دوبــــــارۀ  ر  ظهــو و 

ر ســطح تمــام شــهرها بــوده اســت.  ناآرامی هــای وســیع د

ــش  ــان مردمان ــه ج ــت ک ــرزمینی  اس ــر س ــلطه ب ــا، س ــدف ام ه

قمـــــاربــــــازی هـــــــــای سیـــــــــــاسی مي شونــــد؛ جان هایــي 

ر پــی  کــه ارزان تریــن وســیله بــرای معاملــه اســت. و دولتــش د

ــز جنــگ و  صلحــی ســت کــه آوازه اش سال هاســت اثــری بــه ج

ــت. ــته اس ــزی نداش ــزی چی خون ری

مــردم  دارد؟  تاوانــی  چــه  امــا  زندگی کــردن  صلــح  ــر  چت ــر  زی

ــا  ــم افراطی ه ــتم و ظل ر س ــا ــر ب ــه زی ــت چگون ر اس ــرا ر ق ــا این ب

ر  برونــد؛ ازکــدام حقــوق مدنی شــان بگذرنــد؟ دنیایــی کــه د

ــر رفتــن بــه مریخ انــد و ربــات  ز آن، پژوهشــگران بــه فک طرفــی ا

ر ایــن ســرش جاهالنــی همچــون طالبــان  طراحــی می کننــد، د

ــن  ز ابتدایی تری ــان ها را ا ــان انس ــی و تحجرش ــونت طلب ــا خش ب

حقوقشــان منــع می کننــد و رهبرانشــان بــا رهبــران غربــی 

می کننــد. مذاکــره 

ر ایــن خــاک خســته ریشــه هایی هــم جوانــه  ر ایــن بیــن امــا، د د

ز  ر ا می زننــد، این هــا هــم نســـــــل های مــن هســتند؛ بیـــــزا

ــر پــدر و مادرشــان گذشــت،  ر تاریــخ ســیاهی کــه ب جنــگ و تکــرا

ر  جوان هایــی کــه دنیــای امــروز را می شناسنـــــد، سرســخت ت

پایــش  بــه  ز حقوقشــــــان دفــاع می کننــد و  ا ز هــر زمانــی  ا

ز  ر ا ــات ــان رس ــد و صدایش ــدا می کنن ــود را ف ــن خ ــای نازنی جان ه

ــان و  ــد، زن ــاد می زن ــی را فری ــی آوای آزادی و دموکراس ــر زمان ه

دخترانــی کــه آرزو دارنــد تــا پایــان سکوتشــان راهــی باشــد بــرای 

ــارت.  ــتم و اس ز س ــی ا رهای

توســل بــه علــم و دانــش و امیــد، بــه آینــده ای کــه بــرای خــود 

ــر  ر امــا حمــالت مکــرر ب ــر اســت. این  بــا خواهنــد ســاخت، پنــاه آخ

ــه  ــخت تیش ــل س ــگاه کاب ــۀ دانش ــی و حادث ــات آموزش مؤسس

ــا  ــه تنه ــی ک ــن. قلم ــل های م ــد هم نس ــه های امی ــر ریش زد ب

سالحشــان روی جهــل بــود خونیــن شــد. و روزی دوبــاره طالــب، 

ز ایــن همــه آدم کشــی و  ایــن فرانکشــتاین جهــل و جهــاد ا

جنایــت دفــاع خواهــد کــرد.

ز  ــر چیســت؟ کجاســت؟ بــه چــه بایــد چنــگ زد؟ ا  پــس پنــاه آخ

چه کســی بایــد پرســید؟ بیســت و دو نفــری کــه صدایشــان 

ر کالس حقــوق و  بــرای همیشــه خامــوش و آرزوهایشــان د

ــر ازچــه چیــزی دفــاع  دیپلماســی بــه خــاک ســپرده شــد دیگ

کجاســتند؟  پدرهــا  جــان  می شــود؟  چــه  آن  ز  ا بعــد  کننــد؟ 

قصــه کــه تمــام شــد همــه ناراحــت شــدند، هم دلــی مردمــان 

ــد  ــا امی ــود؛ ام ــه نمی ش ــه کهن ــی ک ــر زخم های ــد ب ــی ش مرحم

ــت. ــای آن را گرف ــرس ج ــد و ت ــه ش ــن گرفت ــردم م ز م ــم ا ه

ر سیاســی نوبــت  ر ایــن قمــا ز دیگریســت، نمی دانیــم د فــردا رو

ز مــا خواهــد رســید؛ امــا شــما کــه ایــن را می خوانیــد  کــدام یــک ا

و  برخیزنــد  ملــت  ایــن  جوان هــای  کــه  نمی گذارنــد  بدانیــد 

ز آن بیزاریــم،  بایســتند. مــا را بــه جنگــی پیونــد می دهنــد کــه ا

ــدت  ــش وح ــام آرزوی مردم ــه تم ــی ک ر جای ــد د ــاق می اندازن نف

اســت و یک پارچگــی. 

ــی  ــان رنگ ــه خونش ــر ک ــر و صب ــس مه ز جن ــته ا ــی خس مردمان

زنــده  بــرای  می کننــد  تــالش  تنهــا  جهانیــان،  پیــش  نــدارد 

ــرز و بــوم خودشــان و درایــن  ر م مانــدن، پیشــرفت و زندگــی د

ــد  ــه باش ــا هرچ ــی رود ام ــت م ز دس ــه ا ــت ک ــی  س ــن جان های بی

ــود  ــا خ ــاد ب ــان را ب ــر رویاهایم ــتیم؛ اگ ر نیس ــکننده ت ــاه ش ز گی ا

ــاخت. ــم س ــري خواهی ــاي دیگ ــرد رویاه بب

مریــم نعیــم زاده
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اناهلل و انا الیه راجعون

رودهــا خدمــت  بــا تقدیــم صمیمانه تـــــــرین ســالم ها و د

ــه  ــه فرهیخت ــص جامع ــان باالخ ــز افغانستــــــــ ــت عزیـــــــ مل

دانشــگاه کابــل.

ز ورای ایــن کلمــات و جمــالت، بــا بغضــی فروبــرده و قلبــی  ا

خواهرانمــان  و  بــرادران  دادن  دســت  ز  ا غــم  ر  د اندوهنــاک 

کانون هــای  بــه  تروریســتی  دردمنشانـــــــه  حمــالت  پــی  در 

ــاد ذاتی  ر عنــــ ــورزی ایــن کشــور، کــه نشــانگ ــرد و دانشـــــ خـــــ

تروریســت های خبیــث بــا علــم و اخــالق اســت، عمیقــا مراتــب 

ر افغانســتان  همــدردی خــود را بــا شــما ملــت غیــور و صبــو

می د اریــم. اعــالم 

ر کابــل را ورق بزنــــیم،  ــر کتــاب پــــــرماجرای تاریــخ اســاطی اگ

ر حافظــه خــود، خاطــرات روزهــای تلــخ و  ر د می بینیــم ایــن شــه

ر اوج عشــق  ز جملــه دلدادگــی زال و رودابــه د شــیرین زیــادی ا

اوج  ر  د دســتان  رســتم  پهلــوان  جهــان  رســیدن  قتــل  بــه  و 

ز ورای ایــن وصال هــا  آنچــه ا حســرت را ثبــت کرده اســت. امــا 

رویش هــا و ریزش هــا  و فراق هــا، تلخی هــا و شــیرینی ها و 

ســربلند بیــرون برآمــده، کابــل و کابل نشــینان اند. داســتان 

ــه  آنچ ز  ــر ا ــز متاث ــل نی ــگاه کاب ــاله ی دانش ــدی س ــتاد و ان هش

ــر  ز روزی کــه امی ز و فــرود اســت. ا ر آمــده، پرفــرا ــر ایــن شــه ــر س ب

حبیــب هللا خــان لیســه حبیبیــه را بنیــان گذاشــت تــا زمانــی 

ــر شــاه دانشــگاه کابــل را بنــا نهادنــد،  کــه نادرشــاه و ظاه

دانشــگاه همــواره کانــون تحـــــــوالت سیاســی افغانســتان 

ــروطه  ز مکتــب حبیبیــه، مبــارزان مش بــوده اســت. بــه طــوری ا

ز دل دانشــگاه کابــل مبارزانــی همچــون احمــد شــاه  اول و ا

مســعود، ببــرک کارمــل، نجیــب هللا و حفیــظ هللا امیــن تقدیــم 

ــدند. ــز ش ــتان عزی افغانس

ــر دانشــگاه  ز گروهک هــای تروریســتی ب ــرو آتشــی کــه ام خــط 

گروهک هــای  کــه  اســت  جفایــی  امتــداد  گشــودند،  کابــل 

ــر نهادهــای علمــی کابــل همچــون  پیشــین ســال های مدیــد ب

دانشــگاه طبــی، دانشــگاه پلــی تکنیــک و دانشــگاه تعلیــم و 

تربیــت شــهید اســتاد ربانــی ایــن شــهر روا  داشــته و می دارنــد.

ر  ــو ــان سلحش ــاک جوان ــون پ ز خ ــم ا ــال عل ــه نه ــم ک ر داری ــاو ب

ــر خــاک ریختــه  ب راه کســب دانــش بی گنــاه  افغــان کــه در 

شــد، آبیــاری می شــود و ثمــره آن درختــان تنومنــدی اســت کــه 

ــر ســایه آن صلــح  نســل های آینــده ایــن کشــور و بشــریت در زی

ــرد. ــد ک ــه خواهن ــردورزی را تجرب و خ

حتــی  کــه  شــما  و  مــا  بیــن  همیشــگی  همــدردی  شــرح 

توطئه هــای تحمیلــی اســتعمارگران و مــزدوران داخلــی دو 

ر ایــن  ــر آن خدشــه ای وارد ســازد، د ــز نمی توانــد ب ر نی کشــو

ز  بــه خوبــی آن را  ــار ز حســن مب مجــال نمی گنجــد امــا شــعری ا

نمــوده: توصیــف 

ما دو همســــایۀ هم، حامـِی هم، بیـداریـم                                          

حرمت شــــادِی هم، حرمــــــــِت غم را داریم 

ز دو نیم ایم و دو عنوان هستیم                             گرچه امرو

ما دو جسمیـــــم ولی یک دل و یک جان هستیم 

ما همــــان بلــــخ و بخـــــارا و خراســـــان هستیــــم                                        

همـــــگی روی به یک قبلـه مسلمــــان هستیــــم 

سرنـــوشتــــی که یکی هست جدا بی معنـــــاست                                        

ما یـــکی بوده و هستیــــم دوتــــا بی معنـــــاست 

ر هستیــــم                                              ما شهیـــــــدان به خـــــون خفتـــــۀ باو

ر هستیـــــم  ر کشتـــــــی تاریــــــخ، شنـــــاو همــه د

ر هستیـــــم                                            ر که ما نخل تنــــــــاو چشمتــــان کـــــو

ر هستیـــــم   چه بخواهیــــد و نخواهیــــــد، بـــــراد

ر فضای مجازی با مردم و دانشجویان افغانستان ز همدردی کاربران ایرانی د ابرا
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ــر محمــد عثمــان بابــری رئیــس  ــر کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد در پــی حملــه بــه دانشــگاه کابــل، دکت پــس از ابــراز همــدردی دکت

ــر کــرد. ــر کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد تقدی ایــن دانشــگاه در پیامــی از دکت

در متن این پیام آمده است:

ر محمد کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکت

بــا عــرض ســالم و تمنیــات نیک؛بــه مناســبت رویــداد خونیــن 12 عقــرب پوهنتــون کابــل کــه شــماری شــهید و مجــروح برجــای گذاشــت، پیــام 

ر شــخصیت هــای علمــی بــه ایــن  هــای همــدردی از ســوی شــما، تعــدادی از موسســه هــای تحصیــالت عالــی دولتــی و خصوصــی و ســای

پوهنتــون مواصلــت ورزیــده اســت. ایــن پیــام هــای شــما، نشــانه ی اتحــاد جامعــه علمــی و نماد بــا هــم بــودن در روزهای دشــوار اســت. باور 

ر گــذار  اســت. ــز  اث کامــل دارم کــه ایــن پیــام هــا در تقویــه هم گرایــی و تلطیف روانــی مصیبت دیــدگان ایــن رویــداد غم انگی

بــه نمایندگــی  از  پوهنتــون کابــل بدیــن وســیله مراتــب قدردانــی و ســپاس گزاری خویــش را  از ایــن غــم شــریکی، بــه جنــاب شــما و همــکاران 

گرامــی شــما تقدیــم کــرده، برایتان ســالمت و ســعادت همیشــگی اســتدعا مــی نمایم.

با احترام - پوهاند دکتور محمد عثمان بابری-رئیس پوهنتون کابل

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال چهارم /شماره هفتاد / آذ
نگاه ویـژه

ز همدردی ز رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بابت ابرا ر رئیس دانشگاه کابل ا تقدی

بیانیه سازمان  دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی درباره حادثه دانشگاه کابل

جانستان، کابلستان
ر فضای مجازی با مردم و دانشجویان افغانستان ز همدردی کاربران ایرانی د ابرا

مرتضــی شــفاهی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ــی  ــۀ مذهب ر اندیش ــک د ــی تئوری ــن مفهوم ــرای یافت ــالش ب ت

ــز آموزشــی و درمانــی،  و سیاســی طالبــان بــرای حملــه بــه مراک

ــن  ــای ای ــه بازخورده ــد ب ــه بای ــد، بلک ــر می رس ــه نظ ــوده ب بیه

ر فضــای مجــازی و اذهــان مــردم توجــه کــرد. اغلــب  حمــالت د

ز تخریــب رســانه های  ــری ا ر تصاوی رســانه های جهــان بــا انتشــا

ر پخــش موسیــــــــقی، طالبــان را به عنــوان  عمومــی و ابـــــــزا

ــی  ــن بازنمای ــای نوی ــا فناوری ه ــاد ب ــگرا و درتض ــی واپس گروه

ــالدی  ــود می ــۀ ن ــان ده ز طالب ــروزی ا ــان ام ــا طالب ــد؛ ام کرده ان

ــگ  ــه جن ــد. دو ده ــل می کن ــر عم ــر و نوآورانه ت ر مدرن ت ــیا بس

 مســلح بــه ابزارهــای جنــگ ســخت 
ً
بــا نیروهــای خارجــی کامــال

جنگــی  تاکتیک هــای  تطبیــق  و  تکامــل  بــه  منجــر  نــرم،  و 

ــار و  ــر  اخب ــال اخی ــی چندس ــت. ط ــده اس ــان ش ــانه ای  طالب و رس

ــر شــده  بیانیه هــای رســمی طالبــان بــه زبان هــای مختلــف منتش

ر  ــت. د ــرارداده اس ــدف ق ــی را ه ــی و بین الملل ــان داخل و مخاطب

ــر حواشــی  حالی کــه رســانه های داخلــی افغانســتان بــا نش

ــت- ــد دول ــم رون ــرای تحکی ــی ب ــای طالی ر زرد فرصت ه ــا و اخب

ر  ــان د ــایبری طالب ر س ــک ــد، لش ــت می دهن ز دس ــازی را ا ملت س

ــر ســربازگیری و جلــب  شــبکه های مجــازی مختلــف عــالوه ب

ر  حامیــان جدیــد، بــه رونــد مشــروعیت زدایــی و تضعیــف اقتــدا

دولــت مرکــزی افغانســتان ســرعت بخشــیده اند. 

ر  پروپاگانــدای )جو ســازی( طالبــان علیـــــــــه دولــت مرکــزی د

ــر  رســانه های عمومــی و شــبکه های مجــازی بخصــوص توئیت

و فیســبوک به حــدی مؤثــر واقــع شــده اســت کــه بــا وقــوع 

جزئی تریــن اتفاقــات، پیکـــــــان تمــام انتقــادات بــه ســمت 

ر  ــر و اخبــا دولــت نشــانه گرفتــه می شــود. بدیــن ترتیــب تصاوی

ویرانی هــای  و  تلفــات  ر  آمــا بــا  طالبــان  حمــالت  بــه  مربــوط 

داخلــی  رســانه های  ز  ا ر  بیشــت بســیار  ســرعت  بــا  اغراق آمیــز 

ر می دهنــد و عملیــات روانــی علیــه  را خــود طالبــان انتشــــــا

ر مناطــق حاشــیه ای  ــر د ز ســوی دیگ ز می گــردد. ا دولــت آغــا

اینترنــت  بــه  کمتــری  دسترســی  کــه  کوچــک  شــهرهای  و 

ســنتی  روش هــای  ز  ا دارد،  وجــود  جمعــی  رســانه های  و 

چــون شــب نامه ها و پخــش شــایعات در راســتای تضعیــف 

حاکمیــت دولــت اســتفاده می شــود؛ امــا پروپاگانــدای طالبــان 

ــی دارد؟  ــی و درمان ــز آموزش ــه مراک ــالت ب ــا حم ــی ب ــه ارتباط چ

ز مین گــذاری  ــر تاکتیــــــک جنگــی نیــــــروهای طالبــان ا تغیی

بــه  انتحــاری  حمــالت  و  خارجــی  کاروان نیروهــای  ر  مســی ر  د

حمــالت  و  بمب¬گــذاری  بــه  آن هــا،  نظامــی  پایگاه هــای 

ــه  ــن زمین ر همی ــوان د ــز می ت ــهری را نی ــق ش ر مناط ــاری د انتح

بررســی کــرد. 

طالبــان همچــون نوجوانــی کــه بــه تازگــی وارد شــبکه های 

ر زیبـــــــاترین  ر انتشـــــــــا اجتمـــــــــاعی شده اســت و ســعی د

عکس هــای خــود، بــرای جلــب بیشــترین توجــه را دارد، بــه 

ر می شــود  ر مناطــق شــهری حملــه و نقاطــی د

ــارج  ــل و خ ــاهو را داخ ــرین هیـــــ ــه بیشتــــــ ک

ز عواقــب  ر ا افغانســتان ایجادکنــد و بــرای فــرا

آن، پرچــم ســفید و پرچــم ســیاه را جایگزیــن 

گذشــته،  مــاه  چنــد  ر  د ر  همانطــو می کنــد. 

ــتان و  ــه بیمارس ــه ب ز حمل ــی ا ــای ناش بحران ه

ــر دانــش  زایشــگاه غــرب کابــل، مدرســۀ کوث

و دانشــگاه کابــل نشــان داد حجــم عظیــم 

ــان نهــــــادهای  واکنش هــای مردمــی گریبـــــ

دولتــــــــی را گرفتــــــه و نیروهــای طالبــان 

ــر  مقصــــــــــ ــر  کمتــــ رد مسئولیــــــــــت،  بــا 

ــر عملکــرد ضعیــف  شــناخته شــدند. هرچنــد ب

ر تأمیــن امنیــت شــهروندان نمیتــوان  دولــت د

دولت ســازی  ز  ا نمیتــــــــــوان  چشم پوشــید؛ 

ــر از وضــع  بــه شــیوه امریکایــی آن هــم بهت

ــت.  ر داش ــا ــود را انتظ موج

ســه  ر  د طالبــان  نیروهــای  ــر  حاض حــال  ر  د

ــر دولــت مرکــزی  برابـــــــ میــدان مختلــف در 

ر گرفته اند: مذاکــرات  افغانستــــــــــان قـــــــــرا

شــبکه های  و  جنــگ  میدان هــای  دوحــه، 

اجتماعــی. آرایــش تهاجمــی هوشــمندانۀ ایــن 

ــا هم پوشــانی تاکتیک هــای  ر کــه ب ســه محــو

مســتحکم  رســانه ای  و  نظامــی  مذاکراتــی، 

ر نیروهــای  ر اختیــا شــده اند، بــرگ برنــده را د

پیشــــــــــروی  ر داده اســت.  قرا طالبـــــــــان 

بــرای  تــالش  و  جنـــــــگ  میدان هــای  ر  د

امنیــت  تامیــن  ر  د دولــت  ناتوانــی  نمایــش 

مرکــزی  دولــت  علیـــــــه  عظیــــــــم  هجمــه ای  شــهروندان، 

ر دوحــه  افغانســتان ایجــاد کــرده اســت کــه نماینــدگان آن را د

ر خواهــدداد؛ بخصــوص اینکــه پشــتوانۀ  تحت الشــعاع قــرا

ز انتخابــات  ــزل اشــرف غنــی و بحران هــای ناشــی ا مردمــی متزل

ریاســت جمهوری 2019، دســتمایۀ مذاکــره  کننــدگان طالــب 

ز تمــام مــردم افغانســتان را  بــرای رد نمایندگــی طــرف مقابــل ا

فراهــم کــرده اســت.

ــر جــوان و تحصیل کــردۀ افغانســتان،  اینکــه قش علی رغــم 

مرکــزی  دولــت  و  جمهــــــــوری  نظــام  ز  ا را  خــود  حمایــــــــت 

خــود  فعالیــــــــــت های  بــا  عمـــــــل  ر  د امــا  کرده انــد؛  بیــان 

ر شبـــــــــــکه های اجتمــــــــاعی، دوش بــه دوش ارتـــــــش  د

ر دام پروپاگانــدای آن هــا  ســایبری طالبــان حرکــت کــرده و د

افتاده انــد. 

ــظ  ــرای حف ــت، ب ــان اس ر جری ــه د ــرات دوح ــه مذاک مادامی ک

نظــام جمهــــــــوریت بــا تمــام مشــکالت آن، بایــد ابتــــــــدا 

ــه  ــت داده و ب ــانه ای شکس ــی و رس روان ــگ  ر جن ــان را د طالب

ر حکومــت مشــروع  تحکیــم پایه هــای مشــروعیت و اقتــدا

افغانستــــــــان بپردازیــم.
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ر شد.  کتاب  »کامیار شاپور؛ شاعر، نقاش و نوازنده گیتار«  نوشته کامیار عابدی و فرناز تبریزی منتش

ــز شــاپور در جامعــه  کامیــار عابــدی - نویســنده و منتقــد ادبــی- دربــاره ایــن کتــاب بــه ایســنا گفــت: کامیــار شــاپور فرزنــد فــروغ فرخــزاد و پروی

ادبــی بیشــتر بــه عنــوان فرزنــد آن هــا شــناخته شــده اســت. 

ــر برخــی از بیماری هــای جســمی بــود. بعــد از این کــه کامیــار شــاپور در ســال 9۷ فــوت کــرد، مقالــه ای دربــاره  ــر کوتاهــی داشــت و درگی او عم

شــعرهایش نوشــتم و بعــدا تــالش کــردم اطالعــات بیشــتری دربــاره او بــه دســت بیــاورم. 

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن کتــاب در زمینــه زندگــی شــخصی، شــعرها و نقاشــی های کامیــار شــاپور نوشــته ایم. همچنیــن بــه فعالیــت او 

در زمینــه موســیقی خیابانــی  اشــاره کرده ایــم؛ در واقــع در ایــن کتــاب بــا همــکاری فرنــاز تبریــزی،  شــخصیت کامیــار  شــاپور  را بــه عنــوان شــاعر، 

نقــاش و یــک انســان نشــان داده ایــم. البتــه در ایــن کتــاب بــه خاطــرات و نامه هــای او بــه پــدر و مــادرش هــم اشــاره شــده اســت. در پایــان کتاب 

ــز نمونه هایــی از نقاشــی های او آمــده اســت. نی

ر شد ر منتش ر شاپو کتابی درباره کامیا

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال 

ر  زمستـــــــــان  تهـــــران ر  زندگی  د بهـــــا

ر ایـــــــــــران تـــــرانه د

لبخنـــــــد مونالیــــــــــــزا

ــم رحیمی مری
کارشناســی ارشــد علــوم اجتماعــی 98

فاطمــه خلــق ذکرآباد
ــی ــه جامعه شناس دانش آموخت

محمدرضــا صبوریــان
کارشناسی مدیریت دولتی 98

ــد  ــان بخواه ــا دلت ــید ت ــاب باش ــده کت ــرچ و خوانن ــل س ــر اه اگ

ــدا  ر پی ــازا ــی در ب ــا اتوبیوگراف ــت ی ــه خودنوش ــاب زندگینام کت

ز  خواهید کــرد. ایــن کتاب هــا طیــف متنوعــی دارنــد. شــماری ا

ــک  ــه ی ــتند. بلک ــص نیس ــی خال ــک اتوبیوگراف ــع ی ــا در واق آنه

زندگینامه نویــس حرفــه ای می آیــد و ســاعت ها بــا شــخص 

او  ر مــورد  را هــم د ــر گفتگــو می کنــد و اطالعاتــی  مورد نظ

ــخصی  ــت های ش ز یادداش ــی ا ــر و برخ ــد و نظ ــردآوری می کن گ

شــخص را بــه آن ملحــق می کنــد و یــک زندگینامــه ترکیبــی 

شــخص  و  بیوگرافی نویــس  نــام  کتــاب  پــای  و  می نویســد 

مشــهور بــه عنــوان نویســندگان کتــاب درج می شــود. 

اتوبیوگرافی هــا خیلــی نچســب هســتند.  ز  ا ر دیگــری  شــما

ــات و  ــا مالحظ ــرد و ی ــک ف ــژه ی ــخصیت وی ــر ش ــه خاط ــی ب یعن

ر خیلــی نچســب می شــود او، حاصــل کا محافظــه کاری 

ز  ز اتوبیوگرافی هــا امــا خیلــی صادقانــه و شــیرین ا شــماری ا

ــر و ســیراب مــی کنــد.  آب درمی آینــد و جســم و روح تــان را درگی

ر آنهــا شــخص هــم رخدادهــای مهــم زندگــی خــود را نوشــته  د

و هــم بــه رویدادهــای مهــم اجتماعــی همزمــان بــا زندگــی اش 

ر مــورد  ــر بــه فــرد خــود را د اشــاره کــرده و هــم دیــدگاه منحص

پیرامونــش اش بــه نــگارش درآورده اســت. صداقــت و ســبک 

ر  نویســندگی خاصــی دارنــد کــه خوانــدن نوشته شــان را بســیا

ــت.  ــیقی اس ــات و موس ــوادۀ ادبی ــترک خان ــو مش ــه عض تران

ــان  ــته و همراهی ش ر داش ــو ــردم حض ــن مــــ ــه بی همیشـــــــ

خاطــرات  و  زده  رقــم  برایشــان  را  خوبــی  اوقــات  کــرده، 

مانــدگاری را برایشــان بــه وجــود آورده اســت؛ همیشــه بــا 

ــا  ــدم زده و درده ر ق ــه ــای ش ــه و بازاره ر کوچ ــه د ــای برهن پ

و عاشــقانه های مــردم  را بیــن آن هــا فریــاد زده اســت؛ آری... 

ــل  ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــردم ب ــودۀ م ــه تــــــــ ــتگاه تران خاس

ــد  ــازاری نامیده ان ــه و بـــــ ــان کوچ ــان آن را زبــــــ ــه زب ــت ک اس

ایــن  زبــان مــردم  بــر  بــا زمزمــــــه شــدن همیشــگی اش  و 

ــر ادبیــات  ژان ســرزمین، ثابــت کرده اســت کــه نزدیک تریــن 

ــت. ــردم اس ــه م ــی ب فارس

ــری  ــۀ هنـــــ ــه های برجستــــــ ز مؤلفـــــ ــی ا ــه یک ــک تران بی ش

ز  ــر نقطــه ای ا ــر اجتمــاع اســت. بــه ه ر فرهنــگ عامیانــۀ ه د

ر همــان ناحیــه  ر کنیــم، ترانه هــای فولکلــو ایــران کــه ســف

خاصــی  سراینـــــــده ی  نــام  کــه  آثــاری  خواهیم شنیـــــد؛  را 

نواحــی  فرهنـــــــگ های  خــرده  بــه  متعلــق  و  نداشتــــــه  را 

ــت. ــران اس ــون ای گوناگ

ر  بنــا بــه روایت هایــی گوناگــون، ترانــه نخســتین گونــۀ شــع

رویـــــــــدادی  یعنــی  اســت؛  شــده  معرفــی  ایــران  ر  د

ــر تعریــف شــعر و ادبیــات هــم  ادبــی یــا شــبه ادبــی کــه ب

ز دیــدن ایــن فیلــم بایــد بــه ایــن ســوال جــواب داد کــه  قبــل ا

ــه  ــی ک ــد؟ زنان ــبخت ترن ــک خوش ــدام ی ــروه ک ــن دو گ ــن ای ز بی ا

بــه دنیــا مــی آینــد تــا فقــط نقــش زنانگــی، مــادری و همســری  

ر مردســاالر را ایفــا کننــد  ز ســوی یــک ســاختا محــول شــده ا

ــن  ــده گرفت ــه عه ر ب ــا ر کن ــا د ــد ت ــی آین ــا م ــه دنی ــه ب ــی ک ــا زنان ی

ــز  ز ســوی جامعــه خــود نی مســئولیت هــای محــول شــده ا

ــد. ــی کنن زندگ

ر یــک جامعــه  جــای هیــچ شــکی نیســت کــه مــا زنــان ایرانــی د

ز زندگــی تــا  ز همــان آغــا ر زندگــی مــی کنیــم کــه ا مردســاال

ــتانی  ــان شهرس ــم زن ــل عظی ــم و خی ــا آن درگیری ــر ب ــان عم پای

ر بــه مبــارزه بــا ایــن سیســتم ناقــص  روســتایی مان قــاد و 

ر مــی شــوند.  ر ایــن ســاختا نیســتند و موجــب تــداوم و اســتمرا

ر شــهرهای بــزرگ امــا ماجــرا بــه گونــه دیگــر رقــم مــی خــورد،  د

ر ایــن شــهرها زنــان بیشــتر بــه جامعــه دانشــگاهی، علمــی  د

ز زن بــودن  آگاهــی کاذبــی ا و اجتماعــی راه پیــدا مــی کننــد و 

ــری بــرای  ــری درخــود بــه قش ز قش خــود کســب نمــی کننــد و ا

خــود مبــدل مــی شــوند و مــی خواهنــد بــا ایــن سیســتم 

می بینیــم  زنانــی  بــزرگ  شــهرهای  ر  د کننــد.  مبــارزه  فشــل 

را بــه  یــا معاونــت  ر مشــاغل مهمــی ســمت ریاســت  کــه د

ــم،  ــم بگوی ــر بخواه ــد اگ ــر و مفی ــد. مختص ــی کن ــی م خواندن

آنهــا بــا تمــام وجــود خــود می نویســند.

ــر  ــته اخی ــن دس ز ای ــادی ا ــد زیدآب ــدی احم ــی دو جل اتوبیوگراف

ــما  ــه ش ــه هم ــش را ب ــرأت خواندن ــه ج ــم ب ــه می توان ــت ک اس

دانشــجویان عزیــز و کتاب خــوان توصیــه کنــم.

ــر ایــن اســت کــه احمــد زیدآبــادی کیســت و  حــال ســوال مهم ت

چــه کــرده کــه کتابــش خواندنــی شــده اســت؟

ــر سیاســی اصــالح طلــب  احمــد زیدآبــادی روزنامه نــگار و تحلیل گ

ایرانــی  اســت کــه در پــی حــوادث انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــاد  ــه گناب ــد ب ــال تبعی ــج س ــدان، پن ــال زن ــش س ــه ش )۱۳88( ب

ــر گونــه فعالیــت سیاســی و  ز ه ــر ا و محرومیــت مادام العم

ر احــزاب و هــواداری و مصاحبــه و ســخنرانی و تحلیــل  شــرکت د

حــوادث، بــه صــورت کتبــی یــا شــفاهی محکــوم شــد و پــس 

ر مــرداد مــاه ۱۳9۴  ر اوایــل تبعیــد د ز طــی دوران حبــس و د ا

آزاد شــد. وی دبیــرکل  ر گرفتــه و  ــر قــرا مــورد عفــو عید فط

ــم( و  ر تحکی ــالمی )ادوا ــران اس ــگان ای ــش آموخت ــازمان دان س

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران 

ــر مهدیــه محمــدی و  ــز بــوده اســت. احمــد زیدآبــادی همس نی

ــس  ــده دوره اول مجل ــی )نماین ــدی گرگان ــد محم ــاد محم دام

ز اعضــای وابســته بــه طیــف موســوم بــه ملی مذهبی هــا(  و ا

اســت. همچنیــن وی دارای ســه فرزنــد بــه نام هــای پرهــام، 

پارســا و پویــا اســت. 

او در رشــته علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران تحصیــل کــرده و 

اســت؛  داشــته  تقــدم 

آن چنـــــان کــه ترانگــی 

)ترانــــــه ســرایی، ترانــه 

خوانــی و ترانــه فهمــی( 

ــر  ر ابتـــــدا ناگزیـــــــــــ د

و  ســواد  داشتــــــــن  ز  ا

بــــــــــی  د نــــــش ا ا د

وترانه  ست ه ا د نبـــــــو

ر کهــن بایســتۀ  ر ادوا د

نـــــــــبوده  کتابــــــــــت 

ــر شنیده  وبیشتـــــــــــــــ

می شــــــــده تــا اینکــه 

خوانــده شــود.

هیچکــس بــه درســتی 

نمی دانــد کــه اولیــن ترانــه چــه زمانــی ســروده شــده اســت، امــا 

ر خــالل تالش هــای  حــدس زده می شــود کــه گذشــتگان مــا د

عهــد قدیــم ماننــد شــکار، بــه تولیــد اصواتــی مشــترک پرداخته 

ر  ــز بــا معنایــی مشــخص د و بــا شــکل گیری زبــان، زمزمه هــا نی

بطــن جامعه جــــــاری شــدند.

تاریـــــــــخ ترانــه بــه دوران هــای مختـــــلفی شــــــــامل دوران 

تصنیف هــا، ترانه هــای ســادۀ عامیانــه، ترانــۀ کالســیک و ترانــۀ 

نویــن تقســیم بنــدی می شــود، امــا اگــر بخواهیــم تاریــخ ترانــه 

ــروزه بــا نــام ترانــه شــناخته  را ازآنجایــی کــه بــه طــور رســمی ام

ــان  ــم زن ــالمی ه ــورای اس ــس ش ر مجل ــی د ــد و حت ــده دارن عه

ز دیــدگاه کلــی نظریــات فمنیســتی  نماینــده مــی بینیــم ولــی ا

ــد و  ــده ان ــت ش ــه تربی ــتم مردان ــک سیس ــان در ی ــن زن ــون ای چ

ــم  ــان ه ــا کاری خودش ــت ی ر دوران ریاس ــد د ــده ان ــم دی تعلی

ز زنــان  مبلــغ همــان ارزش هــای مردســاالرانه هســتند و دردی ا

ــد.  ــی کنن ــأن دوا نم ــه ش جامع

بــه لطــف الطــاف بــی پایــان مدرنیتــه و تأســیس مــدارس عالــی 

ــا را  آنه ــجویان  ــر دانش ــان اکث ــان زن ــورهای جه ر کش ــدد د متع

ــه  ــت ک ز آن اس ــف برانگی ــه تاس ــا نکت ــد، ام ــی دهن ــکیل م تش

ــرو  عمــوم ایــن موسســات آموزشــگاهی دولتــی هســتند و پی

می آینــد.  به حســاب  آنهــا  محافظه کارانــه  هــای  سیاســت 

ر کشــورمان  ر آموزشــگاه هــا و دانشــگاه هــا د نمونــه ایــن جــو

ــی  ــال نم ــن مق ر ای ــا د آنه ــریح  ــف و تش ــه توصی ــت ک ــاد اس زی

را  ایــن مثــال هــا  ــر هفتــم  بــه عنــوان هن گنجنــد. ســینما 

بــه خوبــی بیــان کــرده اســت. فیلــم هــای خارجــی و ایرانــی 

ــی  ــج م ــط کال ر محی ــه د ــد ک ــدا کنی ــد پی ــی توانی ــددی را م متع

دانشــجویی  زندگــی  مســائل  و  مشــکالت  ــر  بیانگ و  گذرنــد 

ر ایــن شــماره  و دانــش آمــوزی هســتند. فیلمــی کــه مــن د

ز منــع خشــونت علیــه زنــان  انتخــاب کــردم کــه بــی ربــط بــه رو

ز دانشــجو نیســت فیلــم لبخنــد مونالیــزا محصــول 2003  و رو

ر هالیــوودی مــن جملــه  ر ایــن فیلــم ســتارگان مشــهو اســت. د

جولیــا رابرتــس، دومینیــک وســت، مگــی جلینهــال، کریســتن 

ز دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران  دکتــرای علــوم سیاســی ا

ر اســرائیل« نــام داشــت و  ــز دکتــرای او »دیــن و دولــت د دارد. ت

ــال ۱۳68  ز س ــد. ا ر می آی ــما ــه ش ــرائیل ب ــائل اس ــناس مس کارش

ز شــد. او  فعالیــت روزنامه نــگاری او در روزنامــه اطالعــات آغــا

ز  ر می کــرد و پــس ا روزنامــه همشــهری کا ز ســال ۱۳۷۳ در  ا

دوم خــرداد بــا بیشــتر روزنامــه هــای اصالح طلــب همــکاری 

ــال  ر س ــه د ــود ک ــه آزاد ب ــردبیر روزنام ــن او س ــت. همچنی داش

بــا   ۱۳8۷–۱۳86 ســال های  ر  د وی  می شــد.  ــر  منتش  ۱۳۷8

ــن  ــت. وی همچنی ــکاری داش ز هم ــرو ــهروند ام ــه ش هفته نام

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران و 

ر تحکیــم وحــدت  عضــو شــورای سیاســت گــذاری ســازمان ادوا

ــز بــوده اســت. و دبیــرکل ایــن ســازمان نی

ر  نــام هــای د بــا  ر دو جلــد  را د نامــه اش  زندگــی  او خــود 

تهــران  زمســتان  ر  د زندگــی  ر  بهــا و  زندگــی  گــرم  و  ســرد 

ــر کــرده اســت کــه امیــدوارم بــه گفتــه خــودش کــه  منتش

ــر چــاپ شــود  ــر بشــه هرچــه زودت ر ۵ جلــد منتش ر بــوده د قــرا

وی  شــخصیت  و  منــش  بــا  بتواننــد  ایرانــی  خواننــدگان  و 

ر ســرد و گــرم زنــــــــدگی   آشــنا شــوند. جلــد اول کتــاب وی د

ر  ــر د ــه اکث ــت ک ــی اوس ــی و نوجوان ــه دوران کودک ــق ب متعل

فقــر و نــداری گذشــته اســت.

ر دســت«  سرنوشــت بــه دنبالــم بــود؛ »چــون دیوانــه ای تیــغ د

ز  ــز ا ــروب پایی ــر غ بــه خــالف همســاالنم، تســلیم آن نشــدم. ه

بلنــدای تــک درخــت تنــاور روســتای مان چشــم بــه افــق هــای 

می شــود بررســی 

کنیـــــم، بایــد بــه 

یـــــــــــــــــــــــل  ا و ا

     ۱۳۲۰ ســـــــــــال 

ترانــــــــــۀ  ودوران 

سیـــــــــــــــــک  کال

کنیــم.  مراجعــه 

کــه  آن جایــــــــــی 

بــه  ترانــه ســرایی 

رونـــــــــق  تدریــج 

یکــی  و  گرفــت 

پیشــــــــه های  ز  ا

ی  ن ها ما ز ســــــــا

اداری موسیـــــقی 

ز آن بــه بعــد، بــه جــای تصنیــف ســازی،  در پایتخــت شــد و ا

ــر جداگانــه شــدند.  ام ترانــه دو  ســاختن آهنــگ و ســرودن 

ــاخت و واژۀ  ــرا می س ــه س ــۀ آن را تران ز و تران ــا ــگ را آهنگس آهن

شــد. شــناخته  و  یافــت  رواج  ســال ها  ازهمــان  ترانــه 

ز افــرادی ماننــد  نســل نخســــــــت ترانـــــــــه سرایان آن دوره ا

ــی  ــم معین ــی، رحی ــز وکیل ــان، پروی ــورج نگهب ــری، ت ــی معی ره

ــکیل  ــی تش ــژن ترق ــا و بی ــواب صف ــماعیل ن ــاهی، اس کرمانش

ز سردمـــــــداران اصلــی جریـــــــــان ترانه ســرایی  می شــد کــه ا

عنــوان  بــه  وکیلــی  پرویــز  ز  ا بودنــد.  آغازیــن  ســال های  ر  د

خلــق  ر  د فیلمنامــه  فضــای  کننــد.  مــی  بــازی  و....  دانســت 

ــول و  ــل قب ــران قاب ــازی بازیگ ــت و ب ــوده اس ــق ب ــرایط موف ش

ــر اســت. فیلمنامــه هــم بــه خوبــی نوشــته شــده و  باورپذی

ــتان  ــت. داس ــورت گرفته اس ــی ص ــه خوب ــم ب ــدی آن ه پایان بن

ر ســال 1953 یعنــی شــروع دوران ریاســت جمهوری  فیلــم د

آیزنهــاور و اوج قــدرت دوران مکارتــی مــی گــذرد و روایت گــر یک 

ر اســت کــه تمــام پرســنل و دانشــجویان اش  کالــج محافظــه کا

ــز کامــال ترقی خواهانــه   ــر ماجــرا همــه چی خانــم هســتند. در ظاه

ــت.  ــری اس ــز دیگ ز چی ــی ا ــی درون آن حاک ــود ول ــی ش ــده م دی

ایــن  مدیــران  شــده  بیـــــــــــان  بــاال  ر  د کــه  ر  طــو همــان 

آن  نماینــده  آن  التحصیــل  فــارغ  دانشــجویان  و  لــج  کا

ــد و آن را  ــی گذارن ــنت م ــای س ــه جاپ ــتند ک ــی هس ز زنان ــته ا دس

ــد  ــان  بای ــه زن ــر را ک ــن فک ــد. و ای ــی رانن ــش م ــه پی ــر ب ــم ت محک

ز تحصیــل ازدواج کننــد، شــوهرداری کننــد، نیازهــای بــی  بعــد ا

ــی  ــوند و باق ر ش ــه دا ــت بچ ر نهای ــد و د ــرآورده کنن ــان او را ب پای

ــوهران  ــردن ش ــت نک ــد و خیان ــده فرزن ــران آین ــود را نگ ــر خ عم

ر چنیــن  مقدس شــأن باشــند، را تبلیــغ مــی کنــد. مســلما د

کالجــی حضــور یــک اســتاد مــدرن و ترقی خــواه و خواهــان 

ــر زن و مــرد جایگاهــی نــدارد،  و طــرد مــی شــود امــا  حقــوق براب

ــای  ــنت ه ــدارد. س ــواب ن ــاب ج ــرف حس ــد ح ــه ان ــم گفت ز قدی ا

ــر تــوان مقابلــه بــا ســرعت فزاینــده مدرنیتــه  غلــط مــا چــون دیگ

ر شــکنان ثابــت قــدم  ــر ســاختا آگاهــی را ندارنــد، اگ و رشــد 

ز درونــم گــوش  ــر دوختــم و بــه آوا دوردســت و بی انتهــای کوی

آوازی کــه مــرا بــه »انتخــاب« فرا می خوانــد. پــس  فــرا دادم؛ 

ــر و بــی پناهــی را بــا شــکیبایی تــاب آوردم،  انتخــاب کــردم؛ فق

ر کتــاب فــرو  ــر د ر شــانه خالــی نکــردم، س ز رنــج و زحمــت کا ا

ــر همــه ی تباهــی هــای محیــط اطرافــم شــوریدم… بــردم و ب

این قصه ی سرگذشت من است تا ۱8 سالگی

ز  ــه ا ــت ک ــران اس ــتان ته ــی در زمس ر زندگ ــا ــاب به ــد دوم کت جل

ــروع مــی شــود و مبحــث فعالیــت  ز زندگــی دانشــجویی ش آغــا

وی  بلــوغ  و  روزنامه نــگاری  و  ر  کا ازدواج،  دانشــجویی،  هــای 

بــه  خواندنــش  دانشــجویان  نــو  بــرای  کــه  برمی گیــرد  در  را 

غایــت هدفمنــد و مفیــد اســت تــا بتواننــد بــا داشــتن الگویــی 

ــد.  ــر کنن ــان را پربارت ــی ش ر زندگ ــا ــی به واقع

ز ترانــه ســرایان یــاد می شــود کــه  ر اصلــی ایــن نســل ا ســردمدا

ر او بــا  ز بنیان گــذاران ترانه هــای دارای روایــت بــود و اولیــن کا ا

ــد. ــرا ش ــان اج ــن ِدرِدری ــط ویگ ر توس ــام روزگا ن

ــرایان  ــت ترانه س ــروه نخس ــط گ ــده توس ــروده ش ــای س ترانه ه

ــت.  ــی داش ــای خاص ویژگی ه

ز شــکل ســنتی بــه مــدرن  ر جامعــه، ا ر فضــای گــذ ر د آثــا آن 

ــای  ــه تصنیف ه ــی ب ــر نگاه ــدند و ناگزیــــــ ــده می ش آفریـــــــ

بــه فضــای جامعــه  بــا توجــه  پیشــین داشــتند. همچنیــن 

ر آن هــا  ــر ایــران کــه بیشــتر روستــــــــایی بــود، گاهــی د معاص

ــینی  ــی روستانش ــر زندگ ــه اتمسفــــ ــوط ب ــم مربـــــــ ز مفاهی ا

لحــاظ  بــه  کــه  بــود  ایــن  بعــدی  نکتــۀ  می شــد.  اســتفاده 

ر برخــی  ز بافــت زبــان رســمی بهــره می بــرد و گاهــی د زبانــی ا

ر زبــان رســمی اســتفاده  ر کنــا ز ایــن ترانه هــا، زبــان گفتــاری د ا

می شــد کــه بــه آشــفتگی زبــان می انجامیــد.

ــود  ــن ب ــت ای ــود داش ــا وج ر آن ترانه ه ــه د ــری ک ــۀ دیگ نکت

ــه  ــق اندیش ــود و اف ــاده ب ــقانۀ س ــوژه ها عاش ــب س ــه غال ک

و  نمی رفــت  ــر  فرات ســراینده  شــخصی  مــِن  مرزهــای  ز  ا

جنــس  ز  ا ترانه هــا  آن  بــا  شــده  ترکیــب  موســیقی  جنــس 

ــخص  ــاه های مش ر دستگـــــــ ــک و د ــقی کالسیــــ موسیـــــــ

موســیقی ایرانــی بــود.

ترانــه،  ســرایندگان  نخســت  نســل  اوصــاف،  ایــن  تمــام  بــا 

ر و راهشــگای نســلی بودنــد کــه دوران ترانــه نویــن  مــددکا

شــدند. جاودانــه  و  داده  شــکل  را  ایــران 

ظهــور کننــد بــه راحتــی مــی تواننــد خــود را جایگزین کننــد. مــا زنان 

ــر کرده ایــم، ولی  قــدم اول را خــوب برداشــته ایــم و دانشــگاه هــا را پ

بایــد بدانیــم قــدم  بــزرگ ترمــان باقــی مانــده و آن هــم این اســت 

کــه تــالش کنیــم مبلــغ سیســتم مردســاالر نشــویم.
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ر بــا موضــوع »تأملــی  ر یــک وبینــا بــه گــزارش ایســنا، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ســلمان فارســی شهرســتان کازرون، د

ز مهمتریــن نواهــای  ز داده هــای الالیــی، بــه عنــوان یکــی ا ر فرهنــگ عامــه«، بــه بررســی گوشــه هایی ا ــر نواهــای مادرانــه د ب

ر فرهنــگ عامــه ایرانیــان پرداخــت. ر فرهنگ هــای مختلــف خصوصــا د مادرانــه د

روزهــای آغازیــن زندگــی،  ز  ــرزمین مــا بــا شــعر و ادب گــره خورده اســت؛ نــوزاد ا ــر مهــدی رضایــی گفــت: بــی دلیــل نیســت کــه س دکت

ــا  ــد ب ــدو تول ــان ب ز هم ر ا ــع ــبب ش ــن س ــه همی ــنود و ب ر می ش ــاد ــین م ــوای دلنش ــا ن ــی ب ــوان الالی ــا عن ــوزون ب ــخنانی م ــا و س نواه

ــتند و  ــد هس ر  و فرزن ــاد ــن م ــی بی ــان عاطف ــا، زب ــا دارد. الالیی ه ــرای م ــی ب ــی باالی ــدرت اقناع کنندگ ــود و ق ــن می ش ــا عجی ــود م وج

ــتند.  ــی آن هس ــای پیرامون ــا دنی ــوزاد ب ــک ن ــی ی ــای ارتباط ــتین حلقه ه ــف نخس ر ردی د

ر و محتــوای الالیی هــا بســته بــه مناطــق مختلــف متفــاوت و نشــان دهنــده آمــال و  رضایــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه ســاختا

ر خــود را نوزادانشــان می دانســته اند،  آرزوهــای مــادران و بعضــا حرف هــای مگــوی مــادران ایرانــی اســت کــه شــاید تنهــا ســنگ صبــو

ــورت  ــه ص ــی را ب ــی مختلف ــای مطالعات ر داده و محوره ــرا ــگران ق ــل پژوهش ر مقاب ــی را د ــای فراوان ــئله زمینه ه ــن مس ــت: همی گف

بالقــوه بــه وجــود آورده اســت. 

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم / شماره هفتاد / آذ
ادبـــــــــــــــی

نواهای مادرانه در فرهنگ عامه...

ر بررسی جایگاه نماد پرنده در اشعار سمیح القاسممحمد تقی بها

انتقادانه های عارفانه جال آ ل احمد
ر اســماعیلی ــر  پــو اطه

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 98

رقی ــرا طا المی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 98

ــی حانیه طوس
کارشناسی جامعه شناسی 98

حــورا علــوی مقدم
مدیریت بازرگانی 98

ز نهـــــــانی دانسـت ز پرتــــو می را عارف ا

ز این لعل توانی دانست گوهرهرکس ا

ــگاه  ر جای ــع ــبب ش ــه س ــه ب ــت ک ــائلی اس ز مس ــی ا ــان یک عرف

ــت. ــرده اس ــب ک ــود کس ــرای خ ــی ب ر ادب فارس ــژه ای د وی

می آیــد  میــان  بــه  ســخن  عرفــا  و  عرفــان  ز  ا کــه  زمــان  هــر 

ــن  ــا ای ــب ب ــریع مخاط ــردن س ر ک ــرا ــاط برق ــرای ارتب ــک ب بی ش

مســئله کافــی اســت نــام حافــظ شــیرازی را بــه زبــان آورد؛ چــرا 

ــی  ــن حواش ــر نگرفت ر نظ ــا د ــواص، ب ــوام و خ ز ع ــردم ا ــه م ک

آن، حافــظ را بــه عنــوان عــارف شیرین ســخن می شناســند.

ز عرفــان می داننــد طــی کــردن مراحلــی  آنچــه کــه همــه ا

اســت کــه ســالک یــا همــان عــارف را بــه حــق می رســاند. 

ز  ا اکنــون  کــه  می کننــد  معرفــی  شــخصی  را  وعــارف 

رون  ــدا را د ــت و خ ــی رسیده اس ــه خداشناس ــی ب خودشناس

ــد«   ــل الوری ــن حب ــه م ــرب الی ــن اق ــت و »نح ــه اس ــود یافت خ

ز  رگ گــردن بــه شــما نزدیک ترهســتم  را بــا تمــام وجــود  ا

عالــم  ر  د کــه  آنچــه  ــر  ه بعــد  بــه  آن  ز  ا و  می کنــد  حــس 

کــه  آن جــا  تــا  می دانــد  ر  پــروردگا ز  ا جلــوه ای  را  هســت 

می گویــد: ســعدی 

ز اوست آنم که جهــان خّرم ا ز  به جهان خّرم ا

ز اوست ر همه عالم که همه عالم ا عاشقم ب

ــت  ــئله ای اس ــت مس ــان چیس ــت وعرف ــارف کیس ــه ع ــا اینک اّم

ر  ز  آن اکتفــا کنیــم تــا د ر ا ــر اســت  بــه همیــن قــــد کــه بهت

آنچــه هــدف و  دریــای ژرف عرفــان غــرق نشــویم و بتوانیــم بــه 

مقصــود ایــن نوشــته اســت بپردازیــم.

ــیده ای  ــدا رس ــه خ ــین های ب ــان را گوشه نش ــم عارف ــما ه ــر ش اگ

ر می سرودنــــــــد تــا احســاس زیبــــــــای خــود را بــه  کــه شــع

ــز منتقــل کننــد می  دانیــــــد ادامــۀ مطلــب را  مخاطبـــــــانشان نی

ــوید. ــنا ش ــا آش ــی عرف ــش اجتماع ــا نق ــر  ب ــا بیش ت ــد ت ــی  گیری پ

ــه گاه از روی  ــی دارد ک ــه و نقش ــود وظیف ــۀ خ ــس در جامع هرک

ــز  اجبــار آن را ایفــا می کنــد؛ ماننــد برخــی از کارمنــدان کــه پشــت می

نشــینان عبــوس معــروف در چشــم مــردم هســتند و گاه از روی 

عالقــه مثــل برخی کارمنــدان مهربانــی که با صبر، لبخنـــــــــد روی 

لــب و احســاس وظیفه شناســی پاســخ گوی مــردم هســتند.

ز  ا یکــي  و   اســت  ادبیــــــــات  ز  ا شــاخه ای  پایــداری  ادبیــات 

ــر  ویژگي هــاي برجســتة ادبیــات پایــداري، بــه کارگیــري عناص

ر آن اســت، و نمادهــای طبیعــی نمــود بســیاری  نمادیــن د

ر ایــن مطلــب  ر اندیشــه شــاعران مقاومــت داشته اســت. د د

ــر منابــع گوناگــون بــه  ــر ایــن بوده اســت بــا تکیــه ب ســعی ب

ــت و  ر مقاوم ــع ــه ش ــه ب ــا توج ــدگان را ب ــاد پرن ــاص نم ر خ ــو ط

ــم. ــی کنی ــر بررس ر مختص ــو ــه ط ــم ؛ ب ــمیح القاســـــ ر س ــعا اش

ر  ــر حاض ز شــاعران بزرگ فلســطیني عص ســمیح القاســم، یکــي ا

ــر  بــا گرفتاري هــا و مصیبت هایــي کــه گریبان گی اســت کــه 

مــردم فلســطین شــده؛ دســت و پنجــه نــرم کرده اســت. او 

رِ درد و  ــا ــت، ب ــام صداق ــا تم ــه ب ــت ک ــدي اس ــاعران متعه ز ش ا

ــیده و  ــه دوش کش ــطین را ب ــتمدیدة فلس ــردم س ــاي م رنج ه

ــت.  ــره خورده اس ــطین گ ــت فلس ر مقاوم ــع ــا ش ــش ب نام

ز قبیــل  ا اندیشــه هاي انسانــــــي، سیـــــاسي و موضوعاتــي 

آزادي خواهــي، مبــارزه بــا ظلــم و نمایانــدن ابعــاد و  آزادي و 

زوایــاي پنهانــي تجــاوز، دعــوت بــه مبــارزه، مقاومــت و ســازش 

ز شــعر وي را شــامل شــده اســت. ناپذیــري؛ حجــم وســیعي ا

ز اسطـــوره و نمــاد  ز شاعـــــرانی اســت کــه ا ســمیح القاســم ا

و  مبارزه طلبانــه  اندیشــه هاي  بیــــــــان  بــراي  پرندگـــــــان 

ــت  ــه وضعی ــراض ب ــان اعت ــراي بی ــي ب ــه و پوشش آزادي خواهان

ر آن قـــــــرارگرفتــــــه،  نامناسبــــــي کــه انســان فلســطیني د

برده اســت.  بهــــــــره 

ــر تخیــل و تصویرســازي و  ز عناصـــ در واقــع پرنــدگان یکــي ا

ز  ر آن میتــوان پــرده ا ر اســت کــه بــا کنــکاش د ســمبلیک شــاع

ر او برداشــت. ز مفاهیــم نمادیــن اشــعا روي بســیاري ا

شــاعران  ر  اشعــــــــا ر  د تاکنــون  ز  دیربــــــا ز  ا پرنــدگان  نقــش 

جلوه گــر بــوده اســت. کــه گــــــــاه بــه توصیــف جلوه هــاي 

تنــوع  آنهــا اشــاره مي کنــد؛ تأللــؤ رنگ هــا،  زیبایي شــناختي 

ــي  ــا، همگ آنه ز  ــروا ــکوه پ ــا و ش ــاگوني آوازه ــا، گونــــ گونه ه

ر  ــا ر کن ــواره د ــدگان هم ــان و پرنــــ ــه مرغــــ ــده اند ک ــب ش موج

عناصــري ماننــد بهــار، گل، آســمان، خورشــید، ســحر، دریـــــا، 

ــوند.  ــف ش ــاب توصی ــان و مهت ــگل و درخت ــتان، جن ــاغ و بس ب

ز ماورایــي بــودن ایــن حیوانــات و ارتباطشــان بــا  ــز ا گاه نیـــــ

ر ۱۲6۵ ملقــب بــه ملک الشــعرا و  محمدتقــی بهــار، زاده ۱8 آذ

ــگار،  ــنده، روزنامه ن ــب، نویس ــاعر، ادی ــار«، ش ــه »به ــص ب متخل

ــر ایرانــی بــود.   ر معاص تاریخ نگـــــار و سیاســت مدا

ر فراگرفــت و ســپس تحصیــالت  ر اصــول ادبیــات را نــزد پــد بهــا

ــوری  ــب نیشابـــــ ــواد ادی ــرزا عبـــــدالجـــ ــزد میـــــ ــود را نــــــــ خ

ــی  ــور یعن ــاع کش ــد، اوض ــاله ش ــی پانزده س ــرد. وقت ــل ک تکمی

مــرگ ناصرالدیــن شــاه و روی کارآمــدن مظفرالدیــن شــاه چنــان 

ــاع،  ــر اوض ــا تغیی ــه ب ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدرش ب ــه پ ــود ک ب

 او را 
ً
ــر کســی بــه شــاعران اعتنایــی نخواهــد کــرد و تقریبــا دیگ

ر  را بــه تجــارت وادارد.  ر گفتــن منــع و تــالش کــرد تــا بهــا ز شــع ا

امــا ایــن تــالش بــه نتیجــه نرســید.

ر ســنتی  ر متنــوع اســت و انــواع شــع ر منثــور و منظــوم بهــا آثــا

ــا و  ــه، مقاله ه ــف و ترانــــ ــی، تصنیــــ ــان محل ــه زبــــ ر ب ــعا و اش

تحقیقــی،  رســاله های  انتقــادی،  و  سیاســی  ســخنرانی های 

نمایشــنامه، اخوانیــات و مکتوبــات، تصحیــح انتقــادی متــون، 

ــر،  ــم و نث ــی نظ ــوی، سبک شناس ــون پهل ــه های متـــــ ترجمــــــ

ــی  ــا و حواش ــر کتاب ه ــه ب ــزاب، مقدم ــخ اح ــان، تاری ــتور زب دس

ــرد.  ــی را دربرمی گی  فردوس
ٔ

ــاهنامه ــوص ش ــه خص ــون ب ــر مت ب

ــت  ــاری اس ــر انص ــی می رِ عل ر کا ــا ــی به ــن کتاب شناس جدیدتری

ــر فرهنگــی در یــک جلــد به ســال ۱۳9۷  کــه انجمــن آثــار و مفاخ

ر اوســت  ر دیــوان اشــعا ــر بهــا ــر کرده اســت. مهم تریــن اث منتش

ــی  ــی رود. برخ ر م ــما ــز به ش ــر او نی  عم
ٔ

ــه ــاری کارنام ــه اعتب ــه ب ک

ــجام کالم و  ر انس ــی، د ز جام ــد ا ــه بع ــت ک ــر آن اس ــده ب را عقی

ــته ایم.  ر نداش ــا ــه به ــاعری هم پای ــت، ش ــع و جامعی ــی طب روان

فرخــی،  رودکــی،  ماننــد  را  ســلف  شــعرای  قصایــد  ــز  نی گاه 

ــری و ســنایی در وزن و قافیــه  ــرزاق، منوچه جمال الدیــن عبدال

ر ایــن  تقلیــد می کــرد و بــه اصطــالح جــواب گفته اســت. او د

ر قصیــده ای کــه بــه  ــز نوآوری هایــی دارد. د شــیوه تقلیــد نی

ز منوچهــری ســروده، توانسته اســت الفــاظ بیگانــه  تقلیــد ا

کالم  بافــت  در  کــه  دهــد  جــای  چنــان  نــو  مضامیــن  ر  د را 

ــر نرســد.  ر بــه نظ ناهمگــون و ناهنجــا

ر  د و  گذشــت  ر  د  ۱۳۳۰ اردیبهشــت  یکــم  در  ســرانجام  او 

گرفــت. آرام  ظهیرالدولــه  آرامگـــــــــاه 

 ۱۳۴۰ به شــهرت رســید 
ٔ

جــالل آل احمــد، زاده ۱۱ آذر ۱۳۰۲ در دهــه

او روشــنفکر، نویســنده، منتقــد ادبــی و مترجــم ایرانی بود. 

آنــدره  ز  ــر کامــو بــه جامعــه ادبــی؛ بــا ترجمه هایــی ا آلب معرفــی 

ر  ــیا ــش بس ــکی نق ــکو و داستایوفس ــر، اوژن یونس ــد، یونگ ژی

ــر  ز دیگ ــر ایفــا کــرد و ا مؤثــری در پیش  بــرد ادبیــات معاصـــ

ــه  ــک ب ــی و کم ــو نیمای ر ن ــع ــر ش ــی بیشتــــ ــش معرف اقدامات

ز شــاعرانی چــون احمــد شــاملو و نصــرت  گســترش آن، حمایــت ا

ــود.  ــر ب ــان دیگ ز جوان ــت ا ــی و حمای رحمان

کانــون  جملــه  ز  ا صنفــی،  و  ادبــی  تشکـــــــل های  ایجــــــــاد 

ــر  ز دیگ ر مقـــــاالت گوناگــون ا نویســندگان ایــران و انتــــــشا

ر حقیقــت  ــر اســت. د خدمــــــات جــالل بــه ادبیـــــــــات معاص

نیمه هــای دهــه ۱۳۴۰ جــالل نقــش »پدرخوانــده« ادبیــات 

ایفــا می کــرد.  را  ایــران 

بــود کــه محمدعلــی  راهــی  ادامه دهنــدٔه  احمــد  آل  جــالل 

ز  ــتفاده ا ــی و اس ر ساده نویس ــت د ــادق  هدای ــال زاده و ص جم

ــد.  ــرده بودن ز ک ــا ــاورات، آغ ر مح ــردم د ــوم م ــن عم ــان و لح زب

ز زبــان محــاوره ای توســط جــالل بــه  اوج رســید و  اســتفاده ا

گســترش یافــت. 

ــر  ــرده و هن ــی می ک ــد زندگ ــات متعهــــــ ر دورٔه ادبیــــ ــالل د ج

ر  ایــن موضــوع د و  بــوده  نویســندگی اش، هنــری متعهــد 

اســت.  ر  آشــکا کتاب هایــش 

ــر متعهــد تلقــــــــی ابــزار، وســیله و  مهم تریـــــــن ویژگــی هن

ــی  ــت دارد پیام ــه اهمی آنچ ــی  ــت؛ یعن ــر اس ــه بودن هن رسانــــ

ز طریــق ایــن رســانه منتقــل می شــود. به طورکلــی  اســت کــه ا

ــر جــالل آل احمــد تلگرافــی، عصبــی، پرخاشــگر، حســاس،  نث

ــن،  ــب، حادثه آفری ه طل
ّ
ــی، منز ــح، صمیم ــن، صری ــق، تیزبی دقی

ــت.  ــغ اس ــال بلی ــده و درعین ح ــاه، بری ــرده، کوت فش

ــی و  ــنگین، گزارش ــاالت، س ر مقــــ ــاص د ر خ ــو ــر وی به ط نثــــــ

روزنامه نگارانــــــه اســت. 

ــالف  ــرش برخ ــی نث ــت؛ یعن ــرا اس ــری برون گ ــد دارای نث آل احم

باطــن  و  ذهــن  تحلیــــــــل  خدمــت  ر  د صادق هدایــت،  ــر  نث

ــت  ر گذش ر ۱۳۴8 د ر  ۱۱ آذ ــرانجام د ــت. او س ــخصیت ها نیس ش

ر مســجد فیـــــــروزآبادی، شــهر ری آرام گرفــت. و د

ر شــعر، ایــن را  عرفــا هــم عــالوه بربیــان احساســات خــود د

دریافتــه بودنــد کــه یکــی از وظایــف و رسالت هایشــان انتقــاد 

ــت.  ــان اس ــان  خودش ــۀ زم ــف جامع ــرهای مختل ز قش ا

ز آن بــاال  ر دارد و ا ز مــردم قــرا ــر ا عــارف کــه چنــد پلــه ای باالت

انتقــاد،  بــا  می کنــد  ســعی  می انــدازد  جامعــه  بــه  نگاهــی 

ــر کنــد. اوضــاع اجتماعــی زمــان خــود را بهت

ــر همــان نــگاه گســترده ای کــه بــه جهــان  ــا بــه خاط عرفــــــــ

داشتــــــــه اند خواستــــــه و ناخواستــــــه سخنشــان رنگــی 

انتقادمی گیــرد. ز  ا

ز زاهــدان ظاهــر پرســت  گاه مثــل حافــظ ملــول می شــوند ا

ــۀ خــود: زمانــــــ

ز حال ما آگاه نیست  زاهـــــــــــد ظاهر پرست ا

ارواح ســخن بــه میــان آمــده اســت کــه ارواح شــهدا بــه شــکل 

ز مي کننــد شــاید ایــن  پرنــده اي ســبز رنــگ بــه بهشــت پــروا

توصیفــات بــه واســطه ي بــال آن هــا اســت چــرا کــه حســرت 

ز مدت هــا بــا انســان همــراه اســت.  ز  و رهایــي ا پــروا

ــرد  ــا کارب ــاد ب ــن نم ــر ای ــز  اگ ــر نی ــات معاص ر ادبی ــروزه و د امـــــ

ماننــد  آن  بــا  متناســب  معنـــــا شناسي  ــر  دیگ نشــانه هاي 

شــود،  همــراه  آشــیان  و  اوج  رهایــي،  کــوچ،  پــرواز،  قفــس، 

ز  بافتــــــي مي ســــــازد کــه مي تــوان تأویل هــاي گوناگونــي ا

آن کــرد. 

ز تعلقــات، روشــنفکران  ازجملــه نمــاد انســان هاي آزاده و رهــا ا

اوضــاع  ز  ا رهایــي  ــر   فک بــه  همــواره  کــه  انقالبیـــــــون  و 

ــر جامعه انــد کــه همچون  ر حاکــم ب نامســـــــاعد و خفقـــــــان بــا

ر  قفســي تنــگ آنــان را در برگرفتــــــه اســت و یــا نمــاد خود شــاع

ــر  ــي س ــاد آزادي خواه ــه اش فری ــدا و نغم ــعرش ص ــا ش ــه ب ک

مي دهــد. 

ز نمادهایــی کــه ســمیح القاســم بــه صــورت ســمبلیک  یکــی ا

بــراي بیــان اندیشــه هاي مبارزه طلبانــه و رهایي بخــش خــود 

ر  گرفتــه  اســت »کبوتــر« اســت. بــه کا

ــر  ــواره ب ــه همــــ ــي ک ــت اجتماع ــت بي نهای ــده اي اس ــر پرن کبوت

ــت.  ــده اس ــد ش ــي آن، تأکی ــِت نمادگرای ــاي مثب ارزش ه

ــد  ــد جدی ر عه ــه د ــر ک ــیحي-یهودي، کبوت ــي مس ر نمادگرای د

روح القــدس اســت؛ نمــاد خلــوص، ســادگي و حتــي  مظهــر 

هنگامــي کــه شــاخه زیتــون را بــه کشــتي نــوح مــي آورد؛ نمــاد 

ــت. ــافته اس ــبختي را بازیـــــ ــد و خوش ــي، امی ــح، هماهنگ صل

ــاب،  ــت عق ــاب« اس ــن »عق ــدگان نمادی ــن پرن ز ای ــر ا ــی دیگ یک

پرنــده اي اســت کــه بــا داشــتن ویژگي هایــي چــون نیرومنــدي 

ر شــعر و ادبیــات عــرب  ز د ز دیربــا و قــدرت، رفعــت و بلنــدي ا

ــان زمــان جاهلــي بــوده اســت  ز خدای ر داشــته اســت و ا حضــو

کــه آن را مي پرســتیدند و بتــي بــه شــکل عقــاب داشــتند و 

ر قــرآن  ز بت هــاي زمــان حضــرت نــوح بــوده اســت کــه د یکــي ا

ــت. ــده اس ــر ش ــام آن ذک ــز ن نی

القاســم دیــده  ر ســمیح  ر شــع ــر نمــــــادهایی کــه د ز دیگ ا

ر جــای جــای شــعرش  ر د می شــود »گنجشــک« اســت کــه شــاع

ز آن اســتفاده کــرده اســت.  ا

ز کــودکان مظلــوم  ا را بــه زیبایــی نمــادي  ر گنجشــک  شــاع

ر مــواردي گنجشــک را نمــادي بــراي  فلســطیني مي دانــد و د

ر حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست د

ر معــروف بــه نقــد اخــالق  ر ایــن شــع و گاه مثــل ســعدی د

اجتمــــــــاعی می پردازد:

بنــــی آدم  اعضـای یک دیگـرند 

ز یک گوهــرند  ر آفرینـش  که د

ر چو عضـــوی به درد آورد روزگا

ر ر عضـــو ها را نمانـــــد قــــرا دگ

ز محنت دیگـــران بی غمی تو ک

نشــــاید که نامت نهنـــد آدمی

ــه  ــدی زیرکان ــش نق ــمی بودن ــوی تعلیـــــ ــه فراســــــ ــعری ک ش

ــود دارد. ر خـــــ ــز د نی

ز دالیــل محبوبیــت عرفــا در بیــن مــردم زمــان  شــاید یکــی ا

خــود به خصــوص ســعدی همیــن رویکــرد انتقــادی  آن هــا 

ز طریــق ســرودن شــعر و بیــان  بــوده کــه بــا زیرکــی تمــام ا

وضعیت اجتماعــی  از  ــر  نثــ بــه  داستــــــــان هایی  و  حکایــت 

گذشــته اوضــاع جامعــه خــود را نقــد می کردنــد .

ــتن  ــالوه برداش ــی ع ــح اجتماع ــک مصل ــاه ی ر جایگــــــــ ــا د ت

کننــد  کمــک  خــود  جامعــۀ  وضعیــت  بــه  عارفانــه  چهــرۀ 

ــود  ــگ خ ــالق و فرهن ــان اخ ر زم ــذ ــوی گ ــه  هیاه ــا جامع ت

. بــــــد یــــــــــا ز با ا ر

هســتند  و  بودنــد  اجتمــــــاع  ر  د همیشــه  رذایل اخالقــی 

قشــرهای  اخالق تریــن  بــا  ز  ا یکــی  جایــگاه  ر  د عرفــا  و 

می دانستــــنــــــد  ایــن  ر  د را  خــود  وظیـــفــــــه  جامعـــــــه 

ز زمیــن  ز خــدا بــه خــود و ا ز خــود بــه خــدا و ا تــا زمانــی کــه ا

ر اصــالح  ز آســمان بــه زمیــن برگشــته اند د ا بــه آســمان و 

ر  ــردا ــالق و ک ــول اخ ــۀ اف ــد و دغدغ ــود بکوشنـــ ــه خ جامع

ر و متــون  ر فراســوی اشــعا صحیــح  درجامعــه همیشــه د

می شــود. احســاس  آن هــا  عارفانــۀ  

ر خلــق یــک متــــــن ادبــی کــه گاه تغزلــی اســت و  عــــارف د

گـــــــــــاه تعلیــــــــــمی و اخالقــی نقـــــــد خــود، دغدغــــــــــــۀ 

ــر  ب تــا عــالوه  بیـــــــــــان می کنــد  را  خــود، نگـــــــــرانی خـــود 

ــد  ــا نقـــــــ ــالق ب ــم اخ ــود و تعلیـــــــــ ــات خ ــال احساس انتقــــــــ

قشـــــــرهــــــــای مختـــــلف اجتمـــــــــــــاع مثـــــــل حاکمــــــان 

عالمـــــــان  و  بیــن  ظاهــر  زاهــــــدان  و  محتســــبــــــــان  و 

بــــــی عمــــــــــل و مــردم جاهـــــل، وظیفــۀ اجتـمـــــــاعی خود را 

ــانند. ــام برس ــه انجــــ ــه ب ز جامعــــــ ــوی ا ــوان عضــــ ــه عن ب

ر  دچــا کــه  بي گنــاه  گنجشــکي  مي گیــرد،  فلســطین  مــردم 

ر حالــي کــه مــاري النــه او را گرفتــه، و  طوفان هایــي شــده د

هیــچ آرامــش و امنیتــي نــدارد.  

اقامــت،  عــدم  دائـــــمي،  ر  ســف ــر  تصویرگ ــز  نی »پرستـــــو« 

ــي و  ــاد چشم پوش ــالم نم ر اس ــد و د ــي می باش ــي و جدای تنهای

ر نیــز بــه صــورت یــک نمــاد  واگـــــــذاري اســت و آمــدن او در بهــا

ــت.  ز اس ــاخی رستـــــــــ

پیــام آور بهــار و  پرنــده  ایــن  القاســم هــم  ر ســمیح  ر شــع د

ر پنجــره کــه نمــاد  ر کنــا بازگشــت آزادي اســت چــرا کــه معمــوال د

ــاط مســتقیم دارد. ــی اســت ارتبـــــ رهایــــ

ز  ــرده، ا ــدگاِن نام ب ز پرن ــتفاده ا ــر اس ــالوه ب ــم ع ــح القاس سمیـــ

ــر کــردن گفتمــان شــعري  پرنــدگان اســطوره اي بــراي غني ت

خــود و دعــوت بــه پایــــــــداري، تجــّدد و خیــزش دوبـــــــــاره، 

ــرد. ــره مي گیــــــ بهـــــــ

ز این پرنــــــدگان ققنوس یا عنقا است.  یکی ا

ققنــوس، نــام یوناني-رومــي بــراي پرندهــاي اســاطیري اســت 

ــر و بـــــــال باشــکوهي باشــد و  ر مي شــد داراي پــــ کــه تصــو

ــید.  ــال مي رس ــصد س ــه پانــــ ــرش ب عم

قربانــي  هیــزم  تــوده اي  روي  بــه  را  خــود  عمــر،  پایـــــــان  در 

ر  ــر مي خواســت د ــر خــــــــود ب ز خاکستــــــ مي کــرد و دوبــاره ا

ر  ز خاکســت ــز حیاتــي دوبــاره اســت ا حقیقـــــــت، ققنــوس رم

بــراي  و  نســتوه  و  آزاده  انســان هاي  بــراي  خویــش،  وجــود 

ــش  ــتِن خوی ز خویش ــه ا ــا ک آنه ــتین،  ر و راس ــتوا ــاي اس ایمان ه

نیــرو مي گیرنــد، تمثیـــــــــلي مبــارک اســت.

ــي  ــغالگران و رویاروی ــود اش ــه وج ــه ب ــا توج ــم ب ــمیح القاس س

پیوســته مــردم فلســطین بــا مــرگ، بــراي بیــان مقاومــت و 

ــا را  ــده عنق ــرد و پرن ــاه مي ب ــطوره پن ــه اس ــان ب آن ــتیزي  ظلم س

ز دوبــاره ملــت  به عنــوان نمــادي بــراي ایــن تجــدد و رستـــــــاخی

ر مي گیــرد.  فلســطین بــه کا

ر ایــن اســت کــه  ز ســوي شــاع دلیــل کاربـــــــرد ایــن نمــــــاد ا

ــر خویــش برانگیختــه  ز خاکستـــ ر کــه پرنــده عنقــا ا همانطــو

مي شــود؛ ملــت فلسطیــــــــــن از رنـــــــج و تاریکــي زنـــــــدان 

مي شــوند.  برانگیختــــــــه 

ــت  ــن اس ر ای ــن د ــت فلسطیـــــــــ ــده و مل ــن پرنــــــ ــه ای تشابـــــ

ــد  ــدارد و نمیتوان ــان را ن آن ــر  ــه براب ــوان مقابل ــس ت ــه هیچک ک

ــد. ــف کن ــا را متوق آنه ــدد  ــت مج ــزش و حرک خی
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ر نامه هــای جداگانــه ســعی کردنــد تــا بــرای نجــاِت چگاســفلی  ر طــول چنــد ســال گذشــته باستان شناســان ملــی و بین المللــی د د

ز  ــر ا ــه ه ــی ک ــه ای تاریخ ــد؛ محوط ــری کنن ــی جلوگی ــه ی تاریخ ــن محوط ــِب ای ز تخری ــی ا ــی علم ــه ی راهکارهای ــا ارائ ــوش، ب ر ش ــی د تاریخ

ــدازد. ــان می ان ــن باستان شناس ــه ت ــرزه ب ــهری، ل ــئوِل ش ــا مس ــخص ی ــرِد ش ــا عملک ــد ی ــا تهدی ــی ب چندگاه

ــد  ــول چن ر ط ــد، د ــی کرده ان ــه تاریخ ــن محوط ــاِت ای ــرای نج ــی ب ــاِن داخل ــتان شناس ــه باس ــی ک ــر تالش های ــالوه ب ــل ع ــن دلی ــه همی  ب

ــای  ر محوطه ه ــه کاوش د ــی ک ــاِن خارج ــا باستان شناس ــه ت ــدزاده گرفت ــف مجی ز یوس ــی ا ــان بین الملل ــز باستان شناس ــته نی ــال گذش س

ــد. ــد می کنن ــی تاکی ــه ی تاریخ ــن محوط ز ای ــت ا ــزوم حفاظ ــه ل ــبت ب ــد، نس ــود دارن ــه کاری خ رزوم ر  ر را د ــو ــی کش تاریخ

ز معــاون میــراث فرهنگــی گرفتــه تــا مســؤوالن پژوهشــگاه میــراث و پژوهشــکده باستان شناســی را مــورد  ر نامه هــای خــود ا آن هــا د

خطــاب قرارداده انــد و درخواســت کردنــد ایــن محوطــه بــا هــدف حفاظــت و امــکان تحقیــق و پژوهــش مســتمر روی آن ثبــت جهانــی شــود.

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم / شماره هفتاد / آذ
تاریــــــــــــخ

درخواست سه باستان شناِس خارجی برای نجاِت چگاسفلی

ر ماه  1332 بازخوانی روایت تاریخی 16  آذ  دانشجویان در خط مقدم نبرد علیه باطل

ر سرگذشــت ایــران، درواقــع بهاری  ــز د رویدادهــای تاریخــی پایی

ز ابتــدای آن شــکوفۀ اندیشــه گل می کنــد تــا بــرگ  اســت کــه ا

ر دوران  ســبز رویدادهــا را بــه  ســوی جامعــه ای بگردانــد کــه د

ر حرکــت اســت. ز تمــدن بــه ســوی تمــدن د گــذار، ا

ایــن فصــل، بــا تمــام دگرگونی هایــش، مأمــن تحوالتــی اســت 

ــر  و باطــن ایــران را طــرح شــکوفایی می بخشــد. کــه ظاه

ر رگ هــای  ابتــدای مهرمــاه کــه اقامــۀ جریــان حیــات د ز  ا

وقــوع  بــه  دانشجویــــــان  رود  و بــا  دانشگـــــــاه 

ــت  ــی اس ز وقایع ر ا ــا ــای آذر، سرشــــ ــا انتهــــــ ــدد ت می پیون

ــاعی  ــان اجتمــــــ ــام جه ــه  ن ز ب ــرو ــه ام آنچــــ ــای  ــه زیربنــــ ک

ــجویی  ــوی دانش ــگ  و ب ــا رن ــاده ت ــا نه ــم را بن می شناسیـــــ

نمایــد. هستـــــــی اش  طراوت بخــش  را  خــود 

ــوان  ــی به عن ــان اجتماع ــاه درجه ــالی دانشگــــ ــگاه متعـــــ جای

ــی  ــگاه متجل آن ــان،  ــرورش اذه ــگران و پ ــوزش کنش ــر آم عنص

می شــود کــه امیرالمومنیــن حضــرت علــی)ع( شــرط تحــول 

تحــت  بازیگــران  تفکرومنــش  دگرگونــی  را  سیاســی  نظــام 

ــش  ــز پی ــه نی ــن عرص ر ای ــران د ــد وصاحب نظ ــوذ آن می دانن نف

زمینــۀ توســعه و پیشــرفت جامعــه را ارتقــای ســطح تفکرملــت 

آن جامعــه خوانده انــد  کــه همانــا تحــول و ارتقــای ملــل بــه 

ــت. ــوزش آن اس ــدۀ عنصرآم عه

ــاد  ــع ایجـــــــ ر جوامـــ ــری د ــر ثمــــ ــی مثم ــچ دگرگونـــــ ــذا هی ل

ــر پایــۀ اساســی علمــی آن توســط مهدعلــم  نخواهــد شــد مگ

مســتحکم شــده باشــد.

ر  رصــد وقایــع تاریــخ حیــات انقالب اســالمی ایــران ازجملــه  د

علیــــــــه  قیــــــام  آمریکـــــــــا،  جاسوســـــــی  النــۀ  ــر  تسخیـــــ

ــز  ــر نشانــــــدن موازیــــــــن اســـــــالمی نی خیانـــــــت ها و بــه ثمــــ

آگاهســازی و  ر ســه زمینــۀ  میتـــــــوان نقــش دانشــگاه را د

ارتقــای تفکرعمــوم ملــت، مبــارزه بــا افکاروعقایــد مخالــف بــا 

ــن  ــتی وهمچنی ــتی و کومونیس ــرات صهیونیس ــالب، تفک انق

آن  بنــای  اســتحکام  و  اســالمی  آرمان هــای  حیــات  ز  ا دفــاع 

دراذهــان عمومــی مشــاهده کــرد.

شــبکۀ  و  شــدن  جهانــی  مســئلۀ  گســترش  بــا  امــروزه 

کشــورها  بــوم،  و  مــرز  بی اعتبــاری  آن  تبــع  بــه  و  ارتباطــات 

ــادل  ــت تب ز فرص ــر، ا ــرزی یکدیگ ــن اقتدارم ــانه رفت ــای نش به ج

را  ملــل  آرمان هــای  و  عقایــد  و  کــرده  اســتفاده  فرهنگ هــا 

. هنــد می د ر ا ف قر هد

ــر حاضــــــــــــر، بــرای هــدف قـــــــــــراردادن اســالم،  ر عصـــــ د

ر زمینــــــــۀ تروریســم، خواهــان  گروهــــــک های فعــال د

اســالم زدگی  و  بذراسالم هراســی  بیشــتر  هرچــه  رســوخ 

ــر عمـــــــومی هســتند. ر تفکــــــ د

کشــتارجوانان  تنهــا  کابــل،  دانشــگاه  تلــخ  حادثــۀ  امــروز، 

بی گنــاه و ایجــاد رعــب و وحشــت نیســت؛ بلکــه در باطــن، 

دیــن را درمقابــل تعقــل واندیشــه قرارخواهنــد داد تــا بگوینــد 

اســالم مانــع تحصیــل و تدبیرخردگرایانــه اســت. 

آن هــم اســالمی کــه فرســتاده پروردگــــــارش، هــــــدف بعثــت 

مــا ُبِعثــُت ُمَعِلمــا.
َّ

خــود را اینـــــــگونه می خوانــد کــه ِان

ــر همیــن مبنــا فرزنــدان داغ دیــدۀ کابــل و شــهادت ایثارگــران  ب

عرصــۀ آگاهــی، می توانــد ســرآغازی درجهــت افشاســازی بنــای 

ر را ازایــن اندیشــه  ایــن مســئله باشــد ودســت های اســتکبا

کوتــاه ســازد کــه نقطــۀ وحــدت کشــورهای مســلمان را هــدف 

قــرارداده وبــه وســیلۀ تحریــف و تجزیــه، قــدرت حــق را تحلیــل 

داده و بــه حیــات حکومــت خــود بیفزاینــد، آن هــم حکومتــی 

کــه بنایــش خــون بی گناهــان اســت.

ــراد نمی داننــــــــد کــه درایــن نبـــــرد  ز ایــن افـــــــ ــاری ا بسیــــــ

برنمی گزینــد  را  ســکوت  کرســی  دانشــگاه  فرهنــــــــگ ها، 

بــا بالغــت مسیــــــــر،  را  وهمــــــــواره خط مشــی های باطــل 

ر خواهدســاخت. منــو

جلــــــوه  تــا  می گیرنــد  نشانــــــــه  را  دانشجـــــــو  ز  امــرو

ــذب  ــه ک ــه ب آنچ ــانی  ــره ظلمــــــ ــت چه ــه را پش ــی واقع رحمان

نمــــــایند. پنهــان  ساختـــــــه اند 

و  بی ریشــه  افــکار  هیچــگاه  خــرد،  فرزنــدان  ازآنکــه  قافــل 

نمی داننــد. ومقبــول  ندانســته  مطلــوب  را  بی پایــه 

ر  ــو ــای خرد مح ــتوانۀ بنیاده ــه پش ــه ب ــگاه ک آن ــع،  ــۀ جوام بنی

ــرو هویت دانشــجویی اســت، درعیــن حــال خنثــی کننــده  پیش

آنچــه ســد طریــق توســعه اســت خواهــد بــود. تمــام 

ر جامعــه بین الملــل، مســئله  ر د ز مباحــث اقتــدا چراکــه یکــی ا

ر  ز تمامــی همســایگان د حاکمیــت، بــه معنــای استقـــــالل ا

ــت. ــه اس ــه و خارج ــتقیم داخل ــی و مس ــات اصل ــاذ تصمیم اتخ

لــذا حائزاهمیــت اســت کــه علــم محــوری را پیشــه کنــد؛ بدیــن 

ر جهــت رفــع مســائل و  ر همــواره د علــت کــه جامعــه علــم محــو

مشــکالت، رویــه  ای را می اندیشــد تــا بــه نتیجــه برســد و بدیــن 

ز  ابرقدرت هــای منطقــه مســتقل باشــد. وســیله ا

ــز فاطمــه پنبه پ
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ز  زمــان  ر گذرگــــــاه تاریــخ ا ر دانشگـــــــاهی د فعالیــت اقشــا

همیشــه  مــدرن  صــورت  بــه  دانشــگاه ها  اولیــن  تأســیس 

ر  و  ر بــوده اســت و دانشــگاه بــه عنــوان بســت مهــم و تاثیرگــذا

ز اتفاقــات  ر  رقــم زدن خیلــی ا ر  د دانشــجو بــه عنــوان کنشــگ

رنـــــــــگ  پــر  نقشــی  فرهنـــــــگی  و  اجتماعــی  سیـــــــاسی، 

داشــته اســت. 

ز ســال1320 شمســی قــوت  ایــران ا ر  جنبــش دانشــجویی د

گرفــت و مــا شــاهد تشــکیل اجتماعــات 

دانشجویــــــــی و احــزاب مختلــــــــــفی 

ــان مطالبــــات  هستیــــــم. دانشجویـــــ

ر تظاهـــــــرات ها و شعــــارها و  خــود را د

نوشتـــــــارهای خــود بیـــــان می کردنــد. 

این گونــه  ز  بــار نمــود  می توانیــم  مــا 

ر تاریــخ ثبــت شــدۀ  فعالیت هــارا کــه د

حادثـــــــۀ تلــخ شانـــــــزدهم آذرمــــــــاه 

بدانیــم  شمســی  1332هجــری  ســال 

ز  کــه البتــه ایــن حادثــه مختــص بــه آن رو

ــردۀ  ــت پ ــه پش ــا ب ــه قضایــــ ــت بلک نیس

ماه هــای  و  روزهــا  بــه  برمی گــردد  آن 

این گونــه  رســمی  تاریــخ  گذشــته، 

دانشجویــــــــان  کــه  می کنــد  روایــت 

ــر مصــدق و نهضــت ملــی  ر دکت ــدا طرفـ

28مــرداد  کودتــای  ز  ا بعــد  روز  پنــج 

ــر مصــدق  ر حمایــت دکت ر دانشــگاه تهــران و د تظاهراتــی د

زاهــدی، داشــتند. همچنیــن  ارتشــبد  عیلــه دولــت کودتــا، 

محــرم  بیســت و نهم  بــا  مصــادف  کــه  مهرمــاه  درشــانزده 

ــر  ــر محمـــــــد مصــدق، دکت ر اعتــراض بــه محاکمــه دکت اســت؛ د

علــی شایگــــــان و مهنــدس احمــد رضــــــوی، دانشگاهیـــــــان 

ــد.  ــت زدن ــیعی دس ــاب وس ــه اعتص ــان ب ــی بازاریــــ ــا همراه ب

ایــن اعتراضــات دامنــۀ گســترده ای پیــدا کــرده بــود. درایــن 

ــر مصــدق کــه بــه ســه ســال حبــس او  بیــن محاکمــه دکت

منتهــی شــد و همچنیــن آمــدن نماینــدگان انگلیســی بــه 

انگلســتان  بــا  دیپلماســی  روابــط  دوبــاره  برقــراری  و  ایــران 

معــاون  نیکســون  ر  ســف اعــالم  و  نفتــی  زمینـــــه های  در 

ر آمریــکا بــه ایــران باعــث التهــاب اوضــاع شــد و  رئیس جمهــو

ادامــه  دانشگـــــــاهی ها  خصــوص  بــه  مــردم  تظاهــرات 

ــان اعتراضــات  ــاه دانشجویــــ ر مــــ ر تاریــخ چهــارده  آذ یافــت. د

کوچکــی داشــتند؛ امــا در روز پانزدهــم شــدت بیشــتری یافــت 

ــرو  ــد نی ــث ش ــد و باع ــیده ش ــگاه کش ــارج دانش ــه خ ــی ب و حت

ــا را  آنج ــم  ــاع وخی ــا اوض ــوند ت ــگاه ش ــی وارد دانش ــای امنیت ه

ر  بیاورنــد. تحــت کنتــرل خــود د

ــات  ــود؟ روای ــه ب ــت چ ــاه گذش ــزدهم آذرم ر شانــــ ــه د ــه ک آنچــــ ــا  ام

ز ایــن روز کــه در دانشگـــــاه تهـــــــران و بــه  مختلفــی اســت ا

خصــوص دانشــکده فنــی چــه شــد و چه گذشــت. ما در اینجــــــا 

آنچــه کــه در یادداشــت های شــاهدان عینــی از جملــه  ــر  بنا ب

ــر عابــدی معــاون دانشــکده  مصطفــی چمــران، یادداشــت دکت

و... همچنیــن انعــکاس ایــن حادثــه در روزنامه هــای آن دوره 

از جملــه اطالعــات شــرح واقعــه می کنیــم. صبــح شــانزدهم 

آذر  مــاه دانشجویـــــــان هنــگام ورود بــه دانشــگاه بــا ســربازان 

آنــان مواجــه شــدند کــه ایــن امــر باعــث  نظامــی و تجهیــزات 

ناراحتی دانشجویـــــــان و کــــــادر دانشگـــــاه شــده بود. حوالی 

ســاعت ده بــود دانشجویــــان در کالس درس نشســته بودنــد، 

مهنــدس خلیــــــلی رئیــس دانشــکده به معــــــــاون خــود، آقای 

ــر شــد زنــگ  ــر اوضــاع بدت ــر عابــدی پیشــنهاد داد کــه اگ دکت

تعطیلــی را بزننــد و دانشــکده را تعطیــل کننــد. سربـــــــازان 

ز دانشــجویان بــرای آنــان شــکلک  ــر ا هــم ادعــا داشــتند چنــد نف

ر داده انــد بــرای همیــن بــه  ر قــرا آنــان را مــورد تمســخ درآورده و 

ــر می زدنــد تــا  آن  دانشجویـــــــان  را  پیــدا کننــد.  تــک تــک کالس هــا س

را  دانشــکده  کــه  دیدنــد  ایــن  ــر  ب را  صــالح  دانشــکده  ر  کاد

تعطیــل کننـــــــد تــا اتفـــــــاق ناگــــــواری رخ ندهــد بــه همیــن 

ز دانشجویــــــان درخواســت  منظــور زنــگ تعطیــــــلی را زدنــد و ا

ز دانشکـــــــده  ر ا کردنــد کــه بــا آرامــش و بــدون دادن شــعا

ــان و  آن ــجویان ، بیــن  ــروج دانش ــا هنــگام خ ــوند، ام خــارج ش

ســربازان زد و خــورد می شــود و ســربازان شــروع بــه شــلیک 

وخیمــی  صــورت  بــه  دانشــجو  ســه  بیــن  ایــن  ر  د می کننــد 

ز  ر همــان رو ــر همیــن جراحــت د ر اث مجــروح می شــوند کــه د

درگذشــتند. ایــن ســه دانشــجو بــه نــام هــای، آذر)مهــدی( 

ــد  ــی بودن ــد قندچ ــا و احم ــی بزرگ نی ــریعت رضوی، مصطف ش

ر اهورایــی می نامــد. ایــن ســه  آنــان را ســه آذ ــر شــریعتی  کــه دکت

دانشــجو، دانشــجو های دانشــکدۀ فنــی بودنــد. آذر) مهــدی( 

ر عضــو ســازمان جوانــان  شــریعت رضــوی، بنــا بــه نقــل مشــهو

ــر  وی  حــزب تــوده بــود کــه البتــه پــوران شــریعت رضــوی، خواه

ر اســتدالل آن این گونــه می گویــد:»  را رد می کنــد و د گــزاره 

ر  ر تــوده ای یــا کمونیســت بــوده د عنــوان می کننــد کــه آذ

حالــی کــه ایــن قضــاوت کامــل نادرســت اســت«. شــریعت 

ــان  ــان آن زم ، جوان
ً
ــد:»اوال ــی کن ــتدالل م ــه اس ــوی این گون رض

ــر  ــت تأثی ــم تح ــه بگویی ــتند ک ــی نداش ــوی سیاس ــم و الگ معل

تفکــرات و آموخته هایشــان بــه ایــن گروه هــا می پیوســتند 

و ایــن نبــود کــه بگوییــم جوانــان فعــال و دانشــجویان آن 

و  احــزاب  ایده هــای  و  تفکــرات  ز  ا کامــل  شــناخت  بــا  زمــان 

تفکــرات مختلــف بــه آن هــا ملحــق می شــدند و دوم  هــم 

ــا  ــی، بن ــد قندچ ــت«. احم ــم روزه می گرف ــد و ه ز می خوان ــا نم

ز  ــر گفتــۀ نزدیــکان وی عضــو جبهــۀ ملــی ایــران اســت و ا ب

ــر  ــز بناب ــا نی ــی بزرگ نی ــود. مصطف ــدق ب ــر مص ــداران دکت طرف

ــی  ــت سیاس ــوده و فعالی ــوده ب ــزب ت ــو ح ر عض ــهو ــول مش ق

ر حــزب  داشــت. دربــارۀ عضویــت شــریعت رضــوی و بزرگ نیــا د

ــر  تــوده افــرادی ماننــد خســرو معتضــد آن را رد می کننــد و ب

ایــن باورنــد کــه کمونیســت ها آنــان را بــه خــود نســبت داده انــد. کــه 

ــد  ــول نمی توان ــل قب ــدودی قاب ــا ح ــد ت ــخنان معتض ــه س البت

ر این بــاره دارد  ر اســتداللی کــه معتضــد د باشــد؛ چــرا کــه د

ر  تناقضاتــی اســت؛ بــرای مثــال می تــوان بــه اســتدالل او د

بزرگ نیــا،  »مصطفــی  بزرگ نیــا  نبــودن  تــوده ای  بــا  رابطــه 

متولــد ۱۳۱۱ و رئیــس حســابداری بانــک کشــاورزی بــوده اســت. 

ر تئا تــر و  او هیــچ فعالیــت سیاســی نداشــت. فعالیــت او د

ــینمایی  ــای س ز فیلم ه ــی ا ــود. در یک ــر ب ــتۀ هن ــینما در رش س

بــه نــام »اشــتباه« کــه در ســال ۱۳۳۱ در تهــران نمایــش داده 

شــد، نقــش اول را داشــت« امــا جــای شــک دارد فــردی کــه 

دانشــجوی ســال ســوم اســت رئیــس حســابداری بانــک باشــد 

و همچنیــن نقــش اول فیلــم اشــتباه فرشــید بزرگ نیــا اســت، 

ــز اشــاره  و البتــه بــرادر بــزرگ نیــا بــه فعالیت هــای سیاســی او نی

ــا  ــر م ز نظ ــی ا ــی مصطف ــای سیاس ر کاره ــت ــت »بیش ــرده اس ک

ر حیــن تظاهــرات بــه وســیلۀ  پنهــان بــود و چنــد دفعــه د

ــم«.   ــد آزادش کردی ــا دادن تعه ــه ب ــد ک ر ش ــتگی ــری دس کالنت

ــه  ــر ب ــد و منج ــام نش ر 32 تم ــانزدهم آذ ر ش ــه د ــن حادث ــا ای ام

اعتصــاب دانشــگاهیان شــد.

ر شــهرهای   دانشــگاه بــرای مدتــی به حالــت تعطیلی درآمد و د

ــز دانشــگاه ها بــه نشــانۀ اعتــراض اعتصــاب کردنــد.  ــر نی دیگ

ــات  ــۀ اطالع ــه را در روزنام ــن واقع ــکاس ای ــم انع ــا می توانی م

ــات  ــۀ اطالع ــه روزنام ــه ک آنچ ــم.  ــه ببینی ــر یافت ــکلی تغیی ــا ش ب

ز دانشــجویان  ز حادثــه بیــان کــرد دربــارۀ تظاهــرات چنــد تــن ا ا

ــه  ــود آورد ک ــزارش خ ر گ ــی را د ر نظام ــدا ــخنان فرمان ــود و س ب

ــر ان افراطــی اشــاره کــرده بــود و عامــل  بــه تحریــکات اختاللگ

ــری را اختاللگــران معرفــی کــرد. درگی

ز  رو ایــن  ــز اهمیــت رابطــۀ نیکســون و  مســئلۀ مهــم و حائ

ز دالیــل اصلــی  اســت. طبــق روایــت رســمی، نیکســون یکــی ا

ر  ایــن تظاهــرات و ایــن واقعــۀ وحشــتناک بــوده و دلیــل حضــو

روزنامه هــای آن  ز  ا ر دانشگــــاه کــه حتــی یکــی  نظامیــان د

ــا عنــوان ســه قطــره خــون بــرای  زمــان، نامــه ای سرگشــاده و ب

ز رســم قدیمــی ایرانیــان و  ا ر آن  ــر کــرد و د نیکســون منتش

قربانــی جلــوی پــای مهمانــی کــه دوســتش دارنــد، ســخن 

می گویــد و اشــاره می کنــد کــه بــرای نیکســون ســه جــوان 

ــز بــه ایــن  ایرانــی قربانــی شــدند؛ همچنیــن علــی شــریعتی نی

موضــوع اشــاره می کنــد. 

ر  دلیــل ایــن نامــه و ایــن روایــت ایــن اســت کــه نیکســون د

آنجــا  ر  ود مــی رود  تهــــــران  دانشگــــــاه  بــه  آذر  هجدهــم 

ز  هنــو کــه  جایــی  می کنــد،  دریافــت  را  افتخـــــــاری  دکتــری 

رد خــون دانشجویـــــــان بــر زمیــن اش باقی مانــده بــود امــا 

ــد:  ــرادی مانن ــتند؛ اف ــه هس ــر پیشگفتــــ ــف نظ ــده ای مخال ع

ر  د و  محمد ترکمــــــــان  و  ر خســروی  امی و  جواد طباطبایــی 

آورده انــد. محمد ترکمــان بیــان  ــز  این بــاره اســتدالل هایی نی

می کنــد:» بایــد گفــت کــه نیکســون هجدهــم آذرمــاه بــه 

ــات  ــی تبلیغ ــه در برخ ر ۳۲ ک ــانزدهم آذ ــه ش ــد و ن ــران می آی ای

ــر  ر کــه قبــال ذک ز آن گذشتـــــه   همان طــو اشــاره می شــود و ا

قبــل  روزهــای  در  دانشجویـــــــان  اعتراضــات  ر  محــو شــد 

ــر مصــدق  طبــق اســناد و مــدارک اعتــراض بــه دادگاه دکت

و اعتــراض بــه تجدیــــــد رابطــــــه بــا انگلســتان بــود و هیــچ 

ر نیکســون  ر آن زمــان بــه ســف سنــــــد و مدرکــی بــرای اینکــه د

ز  ــت. ا ــت نیس ر دس ــد د ــه باش ــورت گرفت ــیعی ص ــراض وس اعت

روز ورود نیکســون بــه دانشــگاه اعتــراض و  آن گذشــته در 

واکنشــی شــاهد نیســتیم؛ امــا می بینیــم کــه دو هفتــۀ بعــد 

ــه  ــس ب ــر انگلی ر کبی ــفی ــت، س ــس رای ــه دنی ر ک ــانزدهم آذ ز ش ا

اعتصــاب  دانشــجویان  می آیــد.  تهــران 

تنــدی  ر  بســیا واکنــش  و  می کننــد 

شــانزدهم  واقعــۀ  می دهنــد.  نشــان 

ــرات  ــا تظاه ــاطی ب ــاس ارتبــــــ ر اس ر د آذ

ــدارد...«  ــون ن ــایی و نیکس ــد آمریکــــ ض

ر مصاحبــۀ  همچنیــن جــواد طباطبایــی د

ایــن  غیرمســتقیم  صــورت  بــه  خــود 

ــه  ــرشی ک ــا گستـــ ــرد» ب ــو ک ــئله را بازگ مس

ز ســال های دهـــــۀ  نظــام دانشگــــــــاهی ا

ر شــرایطی  ســی خورشیــــــدی پیــدا کــرد و د

ر و دایــرۀ  کــه فضــای سیــــــاسی ایــران بســته ت

ــد،  ــر می ش ــاسی تنگ ت ــزاب سیـــ ــت اح فعالی

ر آن  دانشگــــــاه بــا اســتقال نســبی کــه د

ــز فعالیــت  ز مراکــــ زمــان داشــت بــه یکــی ا

سیــــــاسی تبدیــل شــد. کشــته شــدن ســه 

ر  ــانزده آذ ر ش ــران د ــگاه ته ــجوی دانش دانش

ســی و دو- کــه البتــه ربطــی بــه ورود ریچــارد نیکســون بــه ایــران 

ز فعالیــت صنفــی  آنچــه ا ر بــه تهــران آمد، ر هیجــده آذ نداشــت کــه د

ــروی کــه آن زمــان خــود  ــر خس باقــی مانــده بــود...« و بابــک امی

اعتقــاد  ــز  نی بــود  دانشــگاه  دانشــجویی  کمیتــۀ  مســئول 

ــش  ــه جنب ــه ب ــه ای ک ــرداد و ضرب ــای ۲8 م ز کودت ــد ا دارد» بع

ملــی و دموکراتیــک ایــران خورده بــود، سلســلۀ فعالیت هــای 

ر دانشــگاه تهــران شــروع شــده بــود.  گســترده ای د

ر  ر آذ ــز فعــــــال و حســاس مبــارزه بــود. د ز مراک دانشــگاه ا

ــر مصــدق تــازه   محاکمــه دکت
ً
مــاه دانشــگاه متشــنج بــود. اوال

شــروع شــده بــود کــه دانشــجویان را خیلــی ناراحــت کــرده 

ــر  ز س ــاره ا ــتان دوب ــا انگلس ــک ب ــۀ دیپلماتی ــود و دوم رابط ب

می شــد.  گرفتــه 

ــران  ز ۱۴ آذر وارد ته ــفارت انگلیــس رو ر س ــت، کاردا ــس رای دنی

ر درگیری هــای شــدیدی  ز ۱۵ آذ شــده بــود. بدیــن مناســبت، رو

ر  ر دانشــگاه حضــو میــان مامــوران انتظامــی کــه مدتــی بــود د

ز عوامــل اصلــی و  ر نظامیــان یکــی ا داشــتند و اصــال حضــو

دایمــی تحریــک دانشــجویان بــود، پیــش آمــد«. همچنیــن او 

ز  رو ر آن ســال )۱۳۳۲( شــاید آرام تریــن  ز ۱6 آذ رو اذعــان دارد» 

ــی  ــرات پیش بین ــرای تظاه ــه ای ب ــچ برنام ــود و هی ــگاه ب دانش

نشــده بــود. 

آمــدن  علیــه  دانشــجویان  کــه  اســت  شــایع  آنچــه  برخــالف 

ر  نیکســون بــه ایــران دســت بــه تظاهــرات زده بودنــد و بــه خاط

ایــن تظاهــرات بــه دانشــجویان حملــه شــد، ایــن گفته هــا بــه 

ر ۱6  کلــی نادرســت اســت بــه خصــوص اینکــه، نیکســون نــه د

ز  ــی ا ــجویان اطالع ــد و دانش ــران ش ر ۱8  آذر وارد ته ــه د آذر بلک

ر  ــرات د ــال تظاه ز اص ــا آن رو ــتند. اتفاق ــون نداش ــدن نیکس آم

ر نبــود بلکــه علــت درگیـــری ایــن بود،بهانــه کــرده بودنــد که  کا

دانشــجویان بــرای ســربازانی کــه آنجــا مســتقر بودنــد، شــکلک 

درآورده انــد. ســربازان وارد کالس درس مهندس»شمســی« 

اســتاد نقشه بــــــرداری در دانشــکدۀ فنی شــده و خواسته بودند 

ر کننــد.  ــر را دســتگی چنــد نف

ــر ایــن قضیـــــه مهنــدس شمســی عصبانــی می شــود و  س

کالس را تعطیــل می کنــد و پیــش »مهنــدس خلیلــی« رئیــس 

ــر مصــدق  ز طرفــداران دکت ــده مــی رود کــه خــودش ا دانشکـــ

ــش  ــا معاون ــان ی ــود ایش ــود؛ خ ــی می ش ــم عصبان ــود. او ه ب

ــر عابــدی، زنــگ دانشکــــــده را می زنــد. دانشجویـــــــان  دکت

ر همیــن حیــن  ر هــای دانشــکدۀ فنــی. د ر مســی می ریزنــد د

ــان  ــوند. دانشجویـــ ــده می ش ــن دانشکــــ ز ها وارد صح ــربا س

بعــد  می دهنــد.  ــر  س شــاه«  ــر  ب جمله»مــرگ  ز  ا شــعارهایی 

ــد  ــه بای ــه البت ــود«. ک ز می ش ــا ــده آغ ــزی ش ــدازی برنامه ری تیران

ــز توجــه داشــت بــه هرحــال  بــه تفکــرات و خط مشــی او نی

ر  ــتا ــن جس ر ای ــم د ــعی کردی ــا س ــت و م ــاوت اس ــات متف گزارش

بــه صــورت  را   آذر  تاریــخ رســمی حادثــۀ شــانزدهم   روایــت 

چکیــده توصیــف کنیــم.

منابع:
دهــه  دو  ر  د دانشــجویی  ابراهیــم  )1383(.جنبــش  یــزدی، 

قلــم. انتشــارات  تهــران:   .1330 و   1320
ز  ــا ز آغ ــران، ا ــجویی ای ــش دانش ــی، عمادالدین)1383(.جنب باق

تــا انقــالب اســالمی. تهــران: حکایــت قلــم نویــن

ــجاد کاشانی س
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ضرورت شناخت مولفه های اساسی اندیشه ایرانشهری

ــر قابــل مصــادره دانســت و خاطرنشــان کــرد: میــراث میــرزا وطــن دوســتی اســت، زیــرا مرحــوم کوچــک  یــک جامعــه شــناس، جنبــش جنــگل را غی

ــر مذهبــی، نواندیــش بــود.  جنگلــی ایــران خــواه و ایــران دوســت بــود و نســبت بــه همــه نیروهــا و جریــان هــا و گــروه هــا نــگاه بــاز داشــت و از نظ

عبــاس نعیمــی جورشــری در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه بــرای تحلیــل نهضــت میــرزا کوچــک جنگلــی در ابتــدا بایــد بدانیــم بــا چــه پدیــده 

ــر حرکــت میــرزا  ای مواجــه هســتیم، اظهــار کــرد: برخــی ایــن پدیــده را یــک انقــالب دانســته و از آن تعبیــر بــه »انقــالب جنــگل« مــی کننــد، برخــی دیگ

ــز از  ــز هســتند کــه معتقدنــد حرکــت میــرزا نوعــی شــورش و راهزنــی بــوده اســت، امــا پدیــده جنــگل متمای را تجزیــه طلبانــه مــی داننــد؛ عــده ای نی

ایــن عناویــن اســت.

ایــن نویســنده و پژوهشــگر، بــا اشــاره بــه تغییــرات جامعــه ســنتی دوران جنبــش جنگل تــا نهضت ملــی نفت و انقــالب اســالمی، خاطرنشــان کرد: 

ــر ســه خواســته اصلــی داشــتند و حرکت هــای اجتماعی بــا مطالبــه »آزادی«، »اســتقالل« و »عدالت« همــراه بوده  ایرانــی هــا در طــول دوران معاص

لــذا ایــن ســه خواســته طــی ۱۰۰ ســال اخیــر و بعــد از انقــالب مشــروطه همــواره در جنبــش هــای مردمــی به چشــم می خــورد.

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال چهارم / شماره هفتاد / آذ
اندیـــــشه

یک جامعه شناس: وطن دوستی میراث جنبش کوچک جنگلی است

ســید نویــد کلهرودی
دکتری اندیشه سیاسی99

محمــد عثمانــی
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در یــک دهــه گذشــته بــه خصــوص بــا ســو مدیریــت هــای 

ــه  ــورت گرفت ر ص ــو ر کش ــو ــد اداره ی ام ــه در رون ــترده ای ک گس

ــرکات  ــی و تح ــی طلب ــون جدای ــی همچ ــر مباحث ر دیگ ــا ــت ب اس

ــد.  ــه ان ــان گرفت ــران ج ــهرهای ای ز ش ــی ا ــی در برخ قوم

ایــن موضـــــــوع در جای خود موضوعـــــــی بســیار مهــم و جدی 

اســت کــه ابعــاد مختلــف سیاســی، حقوقــی و نظــری دارد. 

ــر آن اســت کــه بــا توضیــح مفهــوم ایــران و  ایــن نوشــته ب

فراهــم  چگونــه  کــه  نشــان دهد  ایرانشهـــــــری  اندیشــه 

ز اندیشــه  ــری و تبییــن صحیحــی ا ســاختن یــک چهارچــوب نظ

ایرانشــهری مــی توانــد یــاری رســان کســانی باشــد کــه مــی 

کننــد.  ایســتادگی  طلبــان  تجزیــه  ــر  براب در  خواهنــد 

ر اول اســتفاده  ر توســط شــاپو واژه ایرانشــهر بــرای اولیــن بــا

ر »کتیبـــــه ی ســه زبانــه ی خــود قلمــــــرو خویــش  شــد او د

ر نامیــد کــه مــی تــوان آن را  قلمــرو یــا ســرزمین  را ایرانشــه

.)25  :1397 دریایــی،   ( نامیــد.«  ایرانیــان 

روبــرو  ر آن زمــان مــا بــا محـــــدوده ای جغرافیایــی  بنابرایــن د

ــوده  ــوط ب ــانیان مرب ــی ساس ــه فرمانروای ــه » ب ــم ک ــوده ای ب

اســت و دارای نــام ایرانشــهر بــوده اســت.« )همــان،ص25( 

ر اول بــود کــه شاهنشــاهی  ر ایــن اردشــی ز شــاپو امــا پیــش ا

ــر  ــه »اردشیــــــ ــود ک ــان ب ز آن زم ــاد و ا ــا نه ــانی را بنــــــ ساس

را گرفــت  بــه معنــای شاه شــاهان  عنـــــــوان شاهنشــــــاه 

ــران  ــه آن ای ــود ب ــه خ ــرد ک ــرزمینی ک ر س ــخی ــه تس ــروع ب و ش

 .)11 ــی،1382 :  ــت.« ) دریای ــی گف م

ر مــورد ساسانیـــــــان پیونــد وثیــق آن هــا بــا  نکتــه مهــم د

زرتشــتی و متــون کهــن اوســتایی بــود.  ز دیــن  قرائتــی ا

بــا  را  حکومــت  و  دیــن  ــر  عنص دو  ر   بــا اولیــن  بــرای  هــا  آن 

مشــروعیتی  تــا  کردنــد  تــالش  و  نمودنــد  ترکیــب  ــر  یکدیگ

دینــی بــرای خــود فراهــم آورنــد. اردشــیر بــا انتخــاب نــام ایــران 

بــرای ســرزمین مــورد حکومتــش تــالش مــی کــرد تــا » دیگــران 

برگماشــته  فرمانروایــی  بــرای  را  او  خداونــد  کــه  کننــد  ر  بــاو

ــتا  ــه در اوس ــرزمین، ک ــن س ــرای ای ــتفاده ب ــورد اس ــام م ــت، ن اس

ــر شــده، دیگــر بــه منطقــه  بــرای میهــن اســطوره ای آریائیــان ذک

تحــت  فرمانروایــی  ساســانیان  اطــالق مــی شــد.« )دریایــی،1382: 14(. 

ایــران  ز زمــان کهــن نســبت بــه  ا ایرانشــهری هــا معتقدنــد 

ــر ایــن باورنــد کــه  درکــی فرهنگــی وجــود داشــته اســت.آنها ب

ز بــرای تأمیــــــــن امنیــت  حکومت اندیشــی، میــراث بشــری ا

ر طــول تاریــخ زیســت فــردی  بــوده اســت. انســان هوشــمند د

ــل  ــه تأم ــاری را ب ــواره های بسیـــــــ ــود، دش ــاعی خ ــا اجتمــــ ت

بــرای خــود  را  تــا طــول حیــــــــات و ســعادت  نشسته اســت 

ــازد. پرســش های بنیادیــن چیســتی حکومــت؟ و  محقــق ســــ

چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟ چگونــه بایــد حکومــت کنــد؟ 

ــت.  ــت اندیشی اس ــم حکومــــ ــالت مه ز تأمــــــ ا

ز و نشــیب خود  ــر فــرا ر طــول تاریــخ ُپ ر ایــن رهیافــت ایرانیــان د د

ز ســنت حکومت اندیشــی غنــی برخوردارنــد. اولیــن حکومتــی  ا

ــازد،  ــد س ــجم و متح ــران را منس ــالت( ای ــد )ف ــت نج ــه توانس ک

ر فرآینـــــــد دیالکتیـــــــــک  عیالمی هــا بودنــد. عیالمی هــا د

ــن(  ــان رودان )بین النهری ــی میــــــ ــوزه های تمدن ــری حــــ فکــــ

ــا و  ــه تنوع ه ــرام ب ــاد احت ــر بنی ــی را ب ــران، حکومتی اندیش و ای

ر شاهنشــاه را رقــم زدنــد.  ــر محــو ــز اتحــاد ب تکثـــــــرها و نی

ســقوط عیالمی هــا بــا حملــه آشوربانیپــــال، فرصــت برآمــدن 

ر عیالمــی بوجــود آمــد.  پارســیان )آریایی هــا( و ادامــه مســی

بــود  حکومت اندیشــی  ز  ا نوینــی  فصــل  هخامنشــــــان، 

زرتــــــشت نمــود  کــه بــر پشتوانـــــــه تأمــالت فکــری دیــن 

دادن. دو رکــن بنیادیــن دیــن و سیاســت، ایــن حکومــت 

می ســاخت.  ر  اســتوا را 

ــر حــول شــاهی آرمانــی، نقطــه  آزادی عقیــده ب احتــرام بــه 

ــر  ر عصــــ عطـــــــــف ایــن حکومـــــت اندیشـــــــی بــود. آن چــه د

ر  د دیــدگاه   یــک  چارچــوب  ر  د یافــت  تدویــن  هخامنشــیان 

ز اندیشــی پیــدا کــرد.  دوره ساســانی امــکان احیــای مجــدد و با

ــن  ــلمانان، ای ــه مس ــه حمل ر نتیج ــانیان د ــقوط ساس ــا س ــا ب ام

ر  حکومت اندیشــی، مســیر بازتولیــد و بازاندیشــی را در بســت

جهان زیســت اســالمی پیــدا کــرد. 

ســید جــواد طباطبایــی، بــا طــرح نظریــه حکومتــی ایرانشــهری، 

میــراث فکــری ایرانیــان کــه بــه دوره اســالمی انتقال یافتــه را بــا 

نظریــه ایرانشــهری معرفــی کــرده اســت. اکنــون بــا توجــه بــه 

ــانی  ــاهی ساس ر شاهنش ــژه د ــه وی ــران، ب ــوم ای ــدت مفه »وح

ز مجــرای آن بــه دوره اســالمی انتقــال  تثبیــت و تحکیــم شــد و ا

یافــت.«) بســتانی، 1395: 186( 

ــی دارد. اول  ــی اساس ــان دو ویژگ ــن ایرانی ــی که ــن تلق بنابرای

ــوم  ــس مفه ــران و سپـــــ ــخ ای ز تاری ــوره ای ا ــتی اسطــــ برداش

ر ادامــه آن را توضیــح خواهیـــــم داد. ایرانیــان  تــداوم کــه د

ز ادراکــی تخیــــــلی و تصـــــوری توانســتند بــه  بــا اســتفاده ا

ز هویــت و تاریــخ خویــش دســت  »درکــی آرمانــی و مثالــی ا

ــاع  ــر اجتم ــای ه ــان ه ــی آرم ــواره تجل ــا هم ــطوره ه ــد. اس یابن

)همــان،ص187(.  هســتند.«  بشــری 

دومیــن ویژگــی اندیشــه ایرانشــهری مفهــوم تــداوم اســت 

کــه بــه وســیله اســطوره هــا و شــکل دهــی بــه یــک گذشــته 

ــه  ــر ایــن اندیش ــه دیگ ــه اســت. وج ــورت مــی گرفت تاریخــی ص

ــران  ــت : »ای ــت اس ــک مل ــه ی ــه مثاب ــران ب ــوم ای ــر مفه ــد ب تاکی

ر تــداول جدیــد تدویــن  ز آن کــه مفهــوم ملــت د ر پیــش ا بســیا

شــود،  بــه عنــوان کشــوری کــه ممالــک محروســه خوانــده مــی 

شــد، تبدیــل بــه ملــت شــده بــود.« )طباطبائــی،1396 :25(. 

کارل  آبســتن  نظــام  مفهــوم  ز  ا گیــری  بهــره  بــا  طباطبائــی 

اشــمیت توضیــح مــی دهــد کــه ایــران »تنهــا نــام کشــوری بــا 

ــوری  ــف کش ــم لطی ــه جس ــت،  بلک ــی نیس ــات جغرافیای مختص

نمودهــای  و  فرهنــگ  تمــدن،  زبــان،  پیوســته  کــه  اســت 

ــری را بــه عنــوان روح قــوم ایرانــی بــا خــود حمــل  بســیاری دیگ

کــرده اســت.« )طباطبائــی، 1395: 38(. 

ز مفهــوم  ر مــی گیــرد کــه ا ر ذیــل کســانی قــرا بنابرایــن او د

دارنــد.  ــر  تاریخی نگ روایتــی  ایــران 

ر عیــن حــال کــه هویــت ملــی را مقولــه ای متعلق به  ایــن گــروه »د

ــر جدیـــــد مــی داننــد و عطــف بــه ماســبق کــردن آن را نمــی  عص

پذیــرد هویــت فرهنگــی ایــران را مقولــه ای تاریخــی مــی دانــد 

ر گوناگونــی  ــروز بــه صــو ز اســالم تــا بــه ام ز دوران پیــش ا کــه ا

ــرف،1397:38(.  ــده است.«)اش ــازی ش بازس

بــه جــای فلســفه و  بــا جایگزینــی تدریجــی عرفــان  اگرچــه 

ر  نادیــده گرفتــن شــدن مفهــوم اساســی مصلحــت عمومــی د

اندیشــه ایرانــی و اســالمی ایرانیــان بــه تدریــج بــه نوعــی زوال 

ر عرصــه سیاســت و حکومت داری  ر شــدند  امــا شکســت د دچــا

ــر اعــراب باعــث نگردیــد کــه ایرانیــان بــه تــداوم خویــش  در براب

ر  زبــان و ادبیات  ر خــود را د ز راه دیگــری دســت نزننــد. ایرانشــه ا

ســراینده  طوســی،  فردوســی   « و  بخشــید  تــداوم  فارســی 

حماســی ملــی ... تجدیــد کننــده جاویــدان خــرد ایرانشــهری در 

ــر می تــوان چیســتی آن نظریــه را مــورد کنــکاش  ر ایــن فک تبــا

ر داد. قــرا

نظریه حکومت اندیشی ایرانشهری:

ز واژه)پارســیگērān )ایران(،  ر )ērānšahr(، برآمــده ا ایرانشــه

رِ ساســانیان. ایــن  روزگا نــــــاِم شاهنشــاهِی ایــران بــود بــه 

ر  ر د مفهــوم معنــای ســرزمیِن ایرانیــان را می دهــد. ایرانشــه

دوران ساســانیان بــه واحــدی جغرافیایی-مفهومــی تبدیــل 

باقی مانــده،  کتیبه هــای  و  متــــــون  اســاس  ــر  ب می شــود؛ 

ز   ا مختلــف  افــراِد  مشــخص،  مرزهــای  بــا  ســرزمین،  ایــن  ر  د

ــود را  ــی، خ ــی و قوم ــای مذهب ز باوره ــر ا ــف، فرات ــاِن مختل ادی

ز نظــر برخـــــی  رو، ا ز ایــن  شــهروند »ایرانشــهر« دانســته اند. ا

ــت«  ــوم »ایرانی ــان مفه ر هم ــه ــوِم ایرانش ــگران، مفه پژوهش

ز اســت  ز ارزش هــای فرهنگــی، همچــون نــورو یــا مجموعــه ای ا

ر  کــه در یــک ســنِت طوالنــِی تاریخــی و مذهبــی توانســته  د

دوره هــای مختلــف، توســـــط مردمــاِن مختلــِف ایــن واحــد 

ــد.  ــدا کن ــداوم پی ــی، تــــ جغرافیای

زرتشــت،  کعبــه  ر  د ســه زبانه اش  سنگ نبشــته  ر  د شاپــــــور، 

خویــش را »فرمانــروای ایرانشــهر« شناســانده اســت.

ز بررســی مــدارک تاریخــی و باستان شناســی ایــران بــه  آنچــه ا

دســت می آیــد، ایــن اســت کــه عنــوان پادشــاهان ساســانی و 

ــرو فرمانروایــی ایشــان بــا القــاب و نام هــای  نــام کشــور و قلم

ر  ز ایشــان تفــاوت دارد. واژه ایــران، آریــان و آریانــوس د پیــش ا

کتیبه هــای ساســانی و القــاب و نام هــای اشــخاصی ماننــد 

ایراندخــت، ایران گشســب، ایــران خــرد و نــام ســمتهای اداری 

ر در زمــان ساســانیان دیده  ماننــد ایــران ســپهَبد، بــرای اولیــن بــا

ر القــاب مختلــف اداری  می شــود. کاربــرد گســترده نــام ایــران د

ز همــان ابتــدای بنیان گــذاری  حکومــت جدیــد و تشــکیالت آن ا

کتیبه هــای  ر  د اســت.  ویــژه  پدیــده ای  ساســانی  سلســله 

ز عنــوان، ایــران و انیــران )یعنــی ایــران  شــاهان ساســانی پــس ا

و غیرایــران( دیــده می شــود. ایــن واژه هــا در برابــر واژه هــای 

ر متــون هخامنشــی بــه چشــم  آریایــی و غیرآریایــی اســت، کــه د

می خــورد.

میــراث مهمــی کــه ساســانیان بــرای ایــران بــه جــا گذاشــتند، بــه 

ادب فارســی بــود و ... پلــی میــان دوره باســتانی و دوره اســالمی 

ایــران پــی افکنــد.« ) طباطبائــی،1387: 363(

ــر آمــد و  ز مقطعــی یــه بعـــــد دوران فردوســــــی بــه س امــا ا

ــه  ــی را ب ــه ایران ر آن حماســـ ــهروردی د ــه س ــد ک ز ش ــا ــری آغ عص

ر افــرادی بــه ماننــد  آثــا ر  ــر د عالــم عرفــان انتقــال داد و ایــن ام

ــاخت. ــان س ــود را عی ــز خ ــظ نی حاف

ز اندیشــــــه ایرانشـــــهری در قالـــــب  بنابرایــــــن وجــوه مهمــی ا

ــن  ــه در ای ــیدند ک ــداوم بخش ــود را ت ــی خ ــات فارس ــان و ادبی زب

ــز صــورت گرفتــه اســت.  البتــه  مــورد پژوهــش هــای ارزنــده ای نی

ایــن تــداوم در قالــب هــای سیاســی کــه همانــا حضــور ایرانیــان 

ــر جریــان داشــت:   در کســوت وزرای خلفــا بــود بــه شــکلی دیگ

ــدت  ــا و وح ــود و بق ــیده ب ــان  رس ــه پای ــی ب ــاهی آرمان » دوره ش

ــر دانــش و بینــش وزیــران ایرانــی  ملــی ایــران زمیــن جــز بــا تکیــه ب

ــر نمــی شــد.«) طباطبائــی،1397 :61(.  امــکان پذی

بنابرایــن اندیشــه ایرانشــهری معقتــد اســت کــه مــی تــوان 

ریکــور،  پــل  دیــد.  داســتان  یــک  مثابــه  بــه  را  تاریــخ  بایــد  و 

همچــون  را  تاریخ نویــس  فرانســــــوی  معــروف  فیلســــــوف 

ــر دو اینهــا در حــال  نمایشــنامه نویس مــی دانــد چــرا کــه ه

روایت گــری زندگــی و سرشـــــت مردمــان هســتند. کارل مانهایم 

ــا «  ــوژی و اتوپی ــوان » ایدئول ــا عن ــود ب ــهور خ ــاب مش ــز در کت نی

ــری مفهــوم ایــران بــه عنــوان یــک فرهنــگ و ملــت  شــکل گی

نمــود یافتــه اســت. ایــن بــاور و ایــن دیــد ایرانشــهری یــا منــش 

ز دوره ساســانی سرچشــمه گرفته اســت.  ایرانشــهری یــا ایرانــی ا

ایــده  کــه  هســتند  ایــران  ر  د ای  سلســله  اولیــن  ساســانیان 

ایرانشــهر را بــه عنــوان یــک ایــده سیاســی و هویــت فرهنگــی 

ــن  ــان ای ــراث ساسانیـــــ ــن می ــد. مهم تری ــا می کنن ــان برپ ایرانی

ــد  ــده واح ــن ای ــا ای ــاله، ب ــخ 1800 س ــول تاری ر ط ــا د ــه م ــت ک اس

ــر  ب را  ز اقــوام، گویش هــا و زبان هــای مختلــف  ا منســجمی 

حــول مفهــوم ایــران بــه اتحــاد رســانیده اســت. 

ــر مهــم شــکل گیــری ایــن مفهــوم پیدایــش  ز عناص یکــی ا

کتابــی  همــان  ایــن  اســت.  ساســانیان  زمــان  در  خداینامــه 

ز آن سرچشــمه گرفتــه اســت. آقــای تــورج  اســت کــه شــاهنامه ا

ــر ساســانیان  ر ایــن زمینــه مــی گویــد: »اهمیــت دیگ دریایــی د

ر همــان قــرن  ایــن اســت کــه در زمــان خســرو انوشــیروان د

ســوم، تاریــخ ملــی ایــران بــه نــام خداینامــه تدویــن مــی شــود. 

ز گذشــته، آنچــه کــه ایرانیــان بودنــد،  و آن تاریــخ و یــادی اســت ا

ــی  ــان فروپاش ــا زم ــد، ت ز ش ــا ــان آغ ــه جه ــد، چگون ــا آمدن ز کج ا

ر اصــل بــه زبــان پهلــوی  شاهنشــاهی ساســانی.« خداینامــه د

ر اوایــل  ز میــان رفتــه اســت ولــی ایرانیــان آن را د بــوده کــه ا

ــد.  ــه کردن ــالمی ترجم دوره اس

ــه  ــی ب ــا جای ــه تنه ــانی ها ن ــه ساس ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ای

ر درســت مــی کننــد، و ایــده هــای فرهنگــی  نــام ایرانشــه

بــرای ایرانی هــا بــه وجــود می آورنــد، بلکــه تاریخــی هــم بــرای 

ــا  ــنتی م ــخ س ــع تاری ــد. »در واق ــی آورن ــود م ــه وج ــا ب ــی ه ایران

ز جملــه  ر متــون فارســی ا ر شــاهنامه رقــم مــی خــورد و د کــه د

فارســنامه ابــن بلخــی و غیــره دیــده مــی شــود، همــه زاییــده 

ــت.« ــانی اس ــاهنامه دوره ساس ــا ش ــه ی ــن خداینام همی

ز 400  ز 224 تــا 651 میــالدی یعنــی بــرای بیــش ا ساســانیان ا

ــران،  ــالت ای ــر ف ــالوه ب ــی ع ــه زمان ــیعی ک ــه وس ــر منطق ــال ب س

ــی  ــر م ــتان را در ب ــتان و پاکس ز افغانس ــی ا ــروز و بخش ــراق ام ع

گرفــت حکومــت کردنــد.

ر نـــــــام   اردشــیر بابکان، خسرو انوشیروان و بهـــــــــــرام گــــــــو

ــانی  ــه دوره ساس ــه ب ــه هم ــت ک ــی اس ــرای ایران ــنا ب ــی آش های

ــه بــودن مــا بــه گذشــته را توضیــح  ــه و وابستــ ایــن نکتـــــ

مــی دهــد. 

بنابرایــن تخیــل جمعــی کــه مــورد نظــر ریکــور و مانهایــم اســت 

ــر  ز ایــن طریــق شــکل مــی گیــرد و جوامــع را مــی ســازد. ه ا

ــک ــدا در ی ــه ابت ــت ک ــت اس ز هوی ــی ا ــه دارای نوع جامع

ر آن تولیــد مــی شــود شــکل   »گذشــته اجتماعــی کــه روایــت د

ــر همــان اجتماعــی  مــی گیــرد ) ایدئولــوژی( و دومیــن عنص

ر آن شــکل بدهــد.  ــزی را د ر اســت روایــت چی اســت کــه قــرا

) اتوپیا.(« ) سبز: 1397: 24(.

ز  ر خاورمیانــه امرو شــناخت اندیشــه ایرانشــهری بــه خصــوص د

ــر  ر طــول تاریــخ درگی ر مــا د امــری ضــروری اســت. چــرا کــه کشــو

دشــمنانی بــوده اســت کــه خواســته انــد تمامیــت ارضــی ایــران 

ز بیــن ببرنــد.  را ا

ــروف آمریکایــی ریچارد فــرای میگویــد  ــر ایــران شنــــــاس مع اگ

ــواره  ــه هم ــت ک ــوده اس ــروی ب ــت س ــون درخ ــران همچ ــه ای ک

ایــن ســخن  امــا نشکسته اســت همانــــــــا دلیــل  خم شــده 

ــری  ــر فک ز نظ ــه ا ــت ک ــی اس ــاص ایرانیان ــای خ ــی ه ــرای ویژگ ف

کــه  امیــد  نماینــد.  مــی  زیســت  ایرانشــهر  دل  ر  د همچنــان 

بــدون هیــچ گونــه تعصــب و بــه شــکلی دانشــگاهی و دقیــق 

نظــرات ایرانشــهری را بشناســیم.

ایــن  ر  د ساســانیان  طوالنــی  بقــــــــای  ز  را گردنــد.  برمــی 

ــر اســاس  اســت کــه یــک حکومــت ســنترالیزه )مرکــزی( ب

ر  د سیاســی  انــگاره  مهم تریــن  قانــون  داشــتند.  قانــون 

ر حکـــــومت اندیشی ایرانشــهری اســت. بقــای ۴۰۰  ســاختا

پژوهش گــران  ز  ا ری  بسیـــــــــا را  ساســانی  حکومــت  ســاله 

حکومــت  اتکـــــــای  همیــن  را  ایـــــــران  پساباســتان  تاریــخ 

می داننــد. قانــــــــون  بــه 

ر خالصــه بخواهیــم مطــرح  میــراث ساســانیان را اگــر بــه طــو

ــر بنیــاد  کنیــم ایــن اســت کــه بقــای ایــران و فرهنــگ ایرانیــت ب

ــر حــول  ر عیــن حــال اتحــاد و وحــدت ب ــر د پذیــرش تنــوع و تکث

ر اندیشــه ایرانشــهری  شاهنشــاه بــوده اســت. شاهنشــاه د

یــک نمــاد و یــک انــگاره احــاد ملــی اســت؛ یعنــی براســاس آن 

ر  ــو ــک کش ــام ی ــه ن ــدی ب ــه واح ــی ب ــای اجتماع ــام تفاوت ه تم

متحــد تبدیــل می ســازد. 

حکومت اندیشــی ایرانشهـــــــری، نظریــــه تنظیــم کننــــــــده 

ز ســوی  مناســبات اجتماعــی از یک ســو و اجتمــاع بــا قــدرت ا

ــوام  ز اق ــب ا ــخ مرک ــول تاری ر ط ــی د ــه ایران ــت. جامع ــر اس دیگ

ــرده  ــا خ ــوام تنه ــن اق ــت. ای ــوده اس ــف ب ــای مختل و گویش ه

فرهنگ هــای گویشــی نبودنــد: بلکــه دامنــه زیســت اقوامــی 

ر  ر ســاختا بــا واحــد مســتقل زبانــی چــون عرب هــای هــم د

ــتند.  ــای داش ــهری ج ــی ایرانش حکومت

رونـــــدی کــه یــک قــوم بــا توجــه بــه موقعیــــــت و جایــگاه 

ــی و  ــم سرزمینــ ــاد و منسجـــــ ــکان اتح ــود، ام ــاعی خ اجتمـــــ

ر  ز گسســتی کــه د ا پــس  ایرانیــان،  پیــدا می کــرد.  را  قومــی 

ر دوره هــای  فرآینــــــــد حکومت اندیشــی شاهی آرمــــــــانی د

ســلوکی و اشــکانی پیــدا شــد؛ توســط ساســانیان ایــن دیــدگاه 

امــکان بازاندیشــی و بازتولیــد پیــدا کــرد. 

ر دوره  بــه صورتــی کــه ایــران متشــتت و ملوک الطوایفــی د

ساســانی، متحــد و یکپارچــه شــد. 

جهان زیســت  دشــواره های  اوج  ر  د بعـــــــدها  ایــده  ایــن 

ــا  ــرد، ت ــدا ک ــاره پی ــی دوب ــد و بازاندیش ــکان بازتولی ــالمی، ام اس

ر دوره عباســیان  ر حکومتــی جدیــدی د براســاس آن ســاختا

برساختـــــــه شــود.
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ر ر و رویداد هـــا د جدیدترین اخبـا

کانال تلگرام سازمان دانشجویان:

@  s d j d m

@ sdjdm.ir
صاحب امتیاز:     سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسـان رضوی
مدیرمسئول:     سبحان گوهری                   سردبیر:   فرشته نوری

ر ماسوله ر احمد رضا اصغرپو مشاوره  فرهنگی :   دکت
هیئت تحریریه: ویراســتار: پریناز اســکندری، ســرویس خبرنامه: سجاد کاشانی، سرویس محیط زیســت: امیرعلی برومند، سرویس اقتصادی و 
اجتماعــی: مطهــره جنتی، ســیده زهرا فاطمی یزدی، ســرویس فرهنگــی و هنری: مریم رحیمی، ســرویس ادبی: المیــرا طارقی، ســرویس تاریخ و 

اندیشــه: فاطمه مهدوی، ســرویس عکس: رســول هاشــم آبادی،  ســرویس دارالفنون: الهام حق پرســت.
ــر صــدری، مهــال شمســایی، وجیهــه شــاملی، محســن مظلومــی، مریــم  ــروزه، کوث ــماره: جمــال مختــاری، حســین فی ــن ش ــکاران ای هم
ــر پوراســماعیلی،  نعیــم زاده، مرتضــی شــفاهی، محمدرضــا صبوریــان، فاطمــه خلــق ذکرآبــاد، حانیــه طوســی، حــورا علوی مقــدم، اطه

ــرودی ــد کله ــی، نوی ــد عثمان ــز، محم ــه پنبه پ فاطم
ر دلگشـــا ر علی باغدا ر محسن خلیلی، اسماعیـــل کهرم، دکت ر از: دکت با تشک
صفحــه آرا:  ســـــاره آذری                                                         طـراح جلد: نادیا نــادری
info@ sdjd.ir :ایمیل                                   www.sdjd.ir :وبسایت

شماره مجوز: 973441

ر  1399 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم / شماره هفتاد / آذ

عکــــــس
ر محسن فخری زاده  ر پی شهادت دکت بیانیه جهاددانشگاهی د

ر ز صدهزا یکی مرد جنگی به ا
ر شهید فخری زاده در رسانه های جهان( )بازتاب ترو

982087991726

ر کمین کشته شد. نیویورک تایمز: دانشمند هسته ای ایران د

ر قتل دانشمند هسته ای را الجزایر: دانشمند ایرانی ترورشده چه کسی بود؟ آنالین: ایران دخالت اسرائیل د میدل است 
اثبات می کند

اسکای نیوز: محسن فخری زاده، 
ر کشته شد. ز راه دو دانشمند ایرانی، با یک اسلحه ی کنترل ا

ر شخصیت مهم خود واکنش  ر دیگ فارن  پالیسی: ایران چگونه به ترو
نشان می دهد؟

وال استریت  جورنال: کشته شدن محسن فخری زاده چه تاثیری 
برنامه های هسته ای تهران خواهد گذاشت؟

ا الیه راجعون
ّ

ا هلل و ان
ّ

ان

ــر  ــر شــهید دکت ــر انقالبــی و دانشمنــــــد مبتک شــهادت مدی

ــتیبانی  ــاع و پش ــد وزارت دف ــاون فقی ــری زاده مع ــن فخ محس

ــش  ــازمان پژوه ــدوم س ــر و خ ــس مؤث ــلح و ریی ــای مس نیروه

ر  و نــوآوری ایــن وزارتخانــه بــه دســت تروریســت های جنایتــکا

ــر  ر و رژیــم صهیونیســتی را بــه محض و نوکــران ایــادی اســتکبا

بقیــة هللا األعظــم امــام زمــان )عــج(، فرمانــده معظــم کل قــوا، 

جهادگــران صنعــت دفــاع دانش بنیــان کشــور و عمــوم ملــت 

ر ایــران اســالمی تبریــک و تســلیت عــرض می کنیــم. شــهیدپرو

ــران  ــزرگ ای ــت ب ــزم مل ر ع ــی د ــک خلل ــات بی ش ــه اقدام این گون

ــر امیــد  بــرای پیشــرفت ایجــاد نخواهــد کــرد و رویش هــای پ

ــد داد. ــه خواهن ــهیدان را ادام ــالمی راه ش ــالب اس انق

ایــن  ز  ا پیشــگیری  در  حفاظتــی  و  امنیتــی  اقدامــات  اگرچــه 

بــه دشــمن جــرأت و  امــا آن چــه  ــر اســت  حــوادث تلــخ مؤث

ــر  ــد ه ــی ده ــل را م ــن قبی ز ای ــتی ا ــات تروریس ــارت اقدام جس

ــاد  ــی، ایج ــدت مل ــف وح ــه تضعی ــه ب ــت ک ــی اس ــخن و عمل س

ر جبهــه مقاومــت داخلــی و عــدم توجــه بــه  دودســتگی د

بیانجامــد. انقــالب اســالمی  ــر معظــم  هشــدارهای رهب

ر دســتگاه های اطالعاتــی  انقالبــی ملــت د  فرزنــدان 
ً
قطعــا

ر خــاک  و امنیتــی آمــران و مجریــان ایــن اقــدام تروریســتی د

وطــن را بــه ســزای اعمالشــان خواهنــد رســاند.

ســید رســول هاشم آبادی
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