


ویژه نامه ی نوروز 1۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

ویژه نامه نوروز و پانزدهمین سالگرد تأسیس انسان شناسی و فرهنگ
شماره دهم به سال ۱۴۰۰ هجری شمسی
مدیر مؤسسه: ناصر فکوهی
معاون انتشارات: جبار رحمانی
سردبیر ویژه نامه: فاطمه سیارپور
صفحه بندی: زینب لطفعلی خانی
طراح جلد و بخش ها: علیرضا لطفعلی خانی
با انتخاب از آثار استاد علی اکبر صادقی

»مهم ترین خاطره سه یا چهار سالگی ام برمی گردد به گرامافونی با جلد آبی در خانه 
قلهک. وقتی کسی در منزل نبود، آن را کوک می کردم و به صفحه گوش می دادم. 
ساعت کوکی را باز می کردم و از این جست وجو و کشف کردن لذت می بردم. به 
کارهای فنی عالقه نشان می دادم. عموی من که اسمش احسان بود در سفارت 
انگلیس مشغول به کار بود. من در آن زمان پنج سال داشتم. عمویم به من یک 
مدادرنگی که سر آن سه رنگ )قرمز، آبی، سبز( بود داد که با آن کلی مشغول شدم. 
اولین نقاشی که کشیدم یک زن بود با لباس ماکسی. فکر می کنم بهترین نقاشی ای 

که کشیدم همان بود؛ زنی با دامن بلند...«

از کتاب مروری بر آثار و زندگی علی اکبر صادقی
مصاحبه دکتر ناصر فکوهی با علی اکبر صادقی
زمستان 1۳۹1

صادقی  علی اکبر   )1۳۸۴( که  زمانی 
مدت  به  رفت،  فرو  افسردگی  در 
را  نقاشی  کشیدن  سال  یک  از  بیش 
 1۲۰ مدت  آن  در  او  گذاشت.  کنار 
طرح هایی  هریک  برای  و  سرود  شعر 
منحصربفرد کشید. طراحی روی جلد 
انتخابی از میان همان طرح هاست که 
از مجموعه »گیج« انتخاب شده است.

به  »بی مرز«  ویدیوی  از  روبرو:  تصویر 
کارگردانی افشین صادقی ل. ن.

آثار علی اکبر صادقی در ویژه نامه:

صفحه:   ۲ »سیکل ۳۶۰« )۲۰۰۸( 
صفحه:   ۹ »مساحت« )1۹۹۳( 
صفحه: 1۶  )۲۰1۵( »IIIصندلی«
صفحه: 1۸ »ژاکت( )۲۰۰۸(  
صفحه: ۲۲ »فصل دوم« )1۹۹۳( 
»پیروزی« )1۹۸۵(  صفحه: ۷1
صفحه: ۲۵۹ »مستطیل« )1۹۸۶( 
صفحه: آخر »شوالیه« )۲۰۰۴( 

به نام خدا
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فهرست مطالب 
 ۶ سخن مدیرمسئول: ناصر فکوهی         
۷ سخن سردبیر: فاطمه سیارپور         

۹ گزارش ساالنه انسان شناسی و فرهنگ        
1۶ اعضای شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ       
 1۸ اعضای شورای عالی انسان شناسی و فرهنگ       

 
 ۲۲ بهاریه و مقاالت کوتاه          
۲۳ فاطمه آقامیری    مرگ و زندگی؛ چشم در چشم هم     
۲۴ قاسم منصور آل کثیر   بهار قرن جدید مبارک / کل عام و انتم بألف خیر    
۲۵ محمد اسدیان    بهار، آب، گیاه و درخت      
۲۶ مهرداد اسکویی    بهاریه        
۲۷ محمدرضا اصالنی    بهار توبه شکن می رسد      
۲۸ زهره انواری    بهاریه        
۲۹ سارا بقایی    بهاریه        
۳۰ علی بلوکباشی    کنشهایی نمایشی از رستاخیز نمادین روان مردگان در فروردگان  
۳۲ محمد تهامی نژاد    تصویر مستندساز در جوانی      
۳۳ آذر جوادیان دهکردی   بهاریه        
۳۴ محمدرضا حائری مازندرانی   بهاریه        
۳۵ فاطمه خضری    رابطۀ انسان با طبیعت                                                       
۳۷ بهاره خیرخواه    دور اما نزدیک       
۳۸ ملیحه درگاهی    دمی با بهار       
۴۰ زهره دودانگه    بهاریه        
۴1 جبار رحمانی    بهار 1۴۰۰ و چشم انتظار یک سده بهاری    
۴۲ حمید رزاقی    رؤیای بهاران که هست      
۴۳ زهره روحی    بهاری که هرگز ره گم نمی کند...     
۴۴ فریندخت زاهدی    بهاریه        
۴۵ یوسف سرافراز    قصیده ی صفت بهار       
۴۷ مینو سلیمی    بهاریه        
۴۸ معراج شریفی    ما را تمام لذت هستی به جستجوست     
۴۹ مجید شمسه    نرم نرمک می رسد اینک بهار      
۵۰ مهسا شیخان    بذرهای شادی..... جوانه زندگی     
۵۲ بهروز غریب پور    از بهار بیاموزیم       
۵۳ مهرداد عربستانی    باز هم خیره به آینده      
۵۴ سودابه فضایلی    ماهی در سفره ی هفت سین      
۵۶ ناصر فکوهی    نوروزنامه 1۴۰۰       
۶۰ اصغر کریمی    بهاریه        
۶1 حامد کلجه ای    نوروزنامه        
۶۳ اقبال معتضدی    شعر        
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۶۴ مرتضی منادی    خانواده از بهار 1۳۹۹ الی بهار 1۴۰۰      
۶۶ محمدرضا مهدی ز اده   بهاریه ای برای قرِن نو      
۶۸ مجتبا نریمان    مبارک الفاظ است       
۶۹ روح اله نصرتی    زیستن در برزخ امید و ناامیدی     
۷۰ زهرا ترانه یلدا    بهاریه        

۷1 مقاالت بلند           
۷۲ فاطمه آقائی رضوانی   نگاهی به بدن در آثار کارگردان کره ای کیم کی دوک: جزیره و خانه های خالی 
۷۵ فاطمه آقامیری    گفتمان های »ازدواج« در ایران معاصر: متأثر از گفتمان های دین یا مدرنیته؟ 
۷۸ آذر اصغریان دهکردی   پیش به سوی پیری با دو زبان: اثرات دوزبانگی بر پیری شناختی  
۸۴ علی اکبری    نئولیبرالیسم و نسبت آن با بازتولید معمارستاره ها در ایران   
۸۶ نفیسه ایمانی    مصاحبه مردم نگارانه       
۸۹ علی بلوکباشی    مردم شناسی جامعه تهران قدیم     
۹۲ فرانک جمشیدی    پژوهستانی به نام بناهای آرامگاهی و مزارات شهدا    
۹۷ معراج جمشیدی    سرشت دوپاره ی جهان در تفکر پیشینیان    

1۰1 آذر جوادزاده    خاطره جمعی و شهر      
11۰ محسن حجاریان    یک دو نکته درباره نقد      
11۶ حامد حسینی    قهوه ای، در میان جنگ      
11۸ مرضیه خدابنده    نگاهی کوتاه به برخی آثار کریس شیلینگ    
1۲۳ ملیحه درگاهی    روش سیستماتیک نگاه به آینده )باب دگراف(    
1۳1 جبار رحمانی    پیگیری حضوری کارها      
1۳۳ زهرا راجی    زنان ایرانی بر حضیض برزخ سنت و مدرنیته    
1۳۵ دیانا رستمی نژادان    خواب و رؤیا و نظام فرهنگی      
1۳۷ الله رمضانی    پیشینه استفاده مجدد سازگار از میراث و ساختارهای موجود در ایران  
1۴۰ زهره روحی    حق به شهر       
1۴۴ نسرین ریاحی پور    خولیتا        
1۴۶ هومن زندوکیلی    نگاهی به نظریه طبقه تن آسای وبلن     

یادداشتی مختصر در باب خاستگاه ها: 
1۵1 یوسف سرافراز    تطور معنای »توصیف فربه« )جوزف جی. پونتروتو(   
1۶۰ مینو سلیمی    عرفه )عید مردگان( در کرمانشاه     
1۶۲ آرمان شهرکی    در رد نژادپرستی وجودگرا؛ نقدی بر فیلم ننگ بشری   
1۶۵ علی صدر     لذت خواندن مقاله واقعی      
1۷۰ مینوش صدوقیان زاده   سوژگی زنان و مجتمع های بزرگ تجاری، تفریحی    
1۷۷ سامال عرفانی    معرفی رمان پیر شالیار      
1۷۹ ناصر عظیمی    نقش برجسته گیالن در سقوط استبداد صغیر    

تولید انبوه سلبریتی:
1۸۰ فردین علیخواه    سلبریتی سانان، تلویزیون واقع نما و چرخش دموتیک )گرایم ترنر(  
1۸۸ سودابه فضایلی    در باب چاپ جدید فرهنگ نمادهای سودابه فضائلی )گفتگوگر رضا شاروند( 

ماهی گیری در بندر ماهشهر: 
1۹1 اسماعیل قنواتی    )مردم نگاری تصویری یک سفر دریایی از اسکله صیادی خورسمایلی(  

 :Black lives Matter لحظه ای متفاوت برای جنبش
۲۰۳ عاطفه کاظمی    )مصاحبه ایزاک کوتینر با آلیسیا گارزا(     
۲۰۸ اصغر کریمی    چوپان        
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۲1۷ نسیم کمپانی    باغ های تاریخی مغولی-ایرانی در کشمیر     
۲1۹ سمانه کوهستانی    بررسی جامعه شناختی رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو   
۲۲۴ زینب لطفعلی خانی    گله ی مبهوت در مقابل مردم آگاه؛ مروری بر کتاب کنترل رسانه چامسکی 
۲۳۰ حمیده محمدزاده    جامعه شناسان ماندگار: زیگمونت باومن )تونی بلک(   
۲۳۴ لیال مالحی زاده    مجموعه عکس او اجازه نمی دهد     

خشونت خانگی:
۲۴۰ احمدرضا محمدپوریزدی   در گذار فرهنگی بین نسلی و در متن ایگوی جلدی و ایگوی متفکر آنزیو    
۲۴۸ محمدرضا مهدی زاده   جهان از باال: از استعالی سرمایه رد برج ها تا استغنای هنر در نماها  
۲۵۴ مریم ناوی    پیکرک های ربوبی؛ از زایش تا مرگ     
۲۵۵ شیدا نصیری    نوویتگنشتاینیسم       
۲۵۷ سید علیرضا هاشمی   سال ۹۹، سال کرونا، سال خاموشی مناسک سوگ    

۲۵۹ درگذشتگان           
۲۶1 روابط عمومی    درگذشت منوچهر آشتیانی      
۲۶۲ روابط عمومی    درگذشت فرهاد احمدی      
۲۶۳ ناصر فکوهی    درگذشت مرد بزرگ ادب: حسن انوشه     
۲۶۴ روابط عمومی    درگذشت غالمعباس توسلی      
۲۶۵ روابط عمومی    درگذشت پرویز پورحسینی      
۲۶۶ ناصر فکوهی    شهر در غم استاد خویش: درگذشت سید محسن حبیبی   
۲۶۸ مجتبی لرزنگنه    با یاد رفتنت... دل نوشتی با یاد استاد محسن حبیبی   
۲۶۹ روابط عمومی    درگذشت عباس جوانمرد      
۲۷۰ محمد تهامی نژاد    با یاد سازنده فیلم نفس های مریم و آن ماهی ای که گرد گنبد می گشت  
۲۷۲ آذر جوادزاده    مژده رسان عشق: نجف دریابندری     
۲۷۶ ناصر فکوهی    سعادت تا ابد       
۲۷۷ روابط عمومی    درگذشت سیروس سهامی      
۲۷۸ محمد تهامی نژاد    خسرو سینایی و میراث مستقل بودن     
۲۸۲ ناصر فکوهی    وداع با مرد شادمان       
۲۸۳ ناصر فکوهی    پدرم وقتی مرد...       
۲۸۵ ناصر فکوهی    صدایی که خاموش نمی شود      
۲۸۷ ناصر فکوهی    همراه با باد... درباره منوچهر طیاب     
۲۸۸ مهرداد اسکویی    ما داغدارانی کوچکیم در برابر رفتنت     
۲۸۹ سارا بقایی    همیشه دلتنگتان خواهیم ماند آقای »طیاب«    
۲۹1 ناصر فکوهی    طیاب هم رفت... دل نوشته ای برای منوچهر طیاب    
۲۹۲ ناصر فکوهی    طیابی که بود، طیابی که خواهد بود...     
۲۹۴ علیرضا لطفعلی خانی   معلم ترین        
۲۹۶ زینب لطفعلی خانی    مرد سپیدموی آفتاب سوخته...      
۲۹۷ روابط عمومی    درگذشت بدرالزمان قریب      
۲۹۸ روابط عمومی    درگذشت ثریا قزل ایاق      
۲۹۹ روابط عمومی    درگذشت محمدعلی کشاورز      
۳۰۰ ناصر فکوهی    درگذشت دیوید گربر      
۳۰1 ناصر فکوهی    مینیاتورها در غم سیاوش خود؛ به یاد عباس معیری   
۳۰۳ زینب لطفعلی خانی    به سوی خورشید...       
۳۰۴ روابط عمومی    یاد سه دانش آموخته علوم اجتماعی     
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سخن مدیرمسئول

:: ناصر فکوهی

پانزدهمین  و   1۴۰۰ نوروز  ویژه نامه 
فرهنگ  و  انسان شناسی  سالگرد 
سیارپور  فاطمه  خانم  سردبیری  با 
زینب  خانم  اصلی  همکاری  با  و 
لطفعلی خانی پس از تالش چند ماهه 
این دوستان و بسیاری دیگر از همکاران 
مؤسسه امروز در دست شما است. سال 
کرونا  بیماری  شروع  دلیل  به  گذشته 
بیماری  این  تداوم  دلیل  به  امسال  و 
جلسه  در  یکدیگر  دیدار  نعمت  از 
همین،  اما  ماندیم.  محروم  سال  پایان 
قدر  بیشتر  هم  باز  که  شد  آن  سبب 
ناشدنی  فراموش  و  کوتاه  لحظات  این 
که  را  حسی  و  انسانی  تماس های 
شود  جایگزینشان  نمی تواند  هیچ چیز 
را بدانیم. توضیحات مربوط به ویژه نامه 
امسال را سردبیر محترم آن در مقدمه 
خویش خواهد آورد و در این یادداشت 
بگوییم  که  هستیم  آن  بر  تنها  کوتاه 
کمک های  و  دلسوزی  و  کار  قدردان 
طول  در  که  عزیزانی  شما  تک تک 
بوده اید،  ما  کنار  در  سال  پانزده  این 
هستیم. امروز نیز به رغم دوری فیزیکی 
حضور شما را در نزد خود احساس و 
شما  همکاری  دلگرمیم.  و  شاد  آن  از 
ویژه نامه  با  دشوار  موقعیت  این  در 
در  واداشت  را  دوستان  از  برخی  که 
بهاریه ها  به سرعت  آخر سال  روزهای 
و مطالب خود را آماده کنند، برای ما 
افتخارآمیز است. اعضای شورای عالی 
و  پیوستند  ما  به  سال ها  این  در  که 
که  داشتیم  را  آن  شانس  نیز  امسال 
پرارزش  چهره های  شدن  افزوده  با 
ترانه  خانم  همچون  مدنی  و  فرهنگی 
آشوری، محمد  داریوش  آقایان  و  یلدا 
محمدرضا  و  کریمی  اصغر  اسدیان، 
آن ها  پُربار  بیشتر جمع  حائری هرچه 
برای  بزرگی  تشویق  کنیم،  کامل تر  را 
ما هستند. وجود این بزرگان و نظارت 
عالیه آن ها بر کار ما و تذکراتی که گاه 
بر  که  می شود  سبب  می دهند  ما  به 
تالش خود در راهی که در آن تاکنون 
به  هم  باز  توان،  حد  تا  رفته ایم  پیش 
افسوس  بدهیم.  مسیر  ادامه  درستی 

دادن  دست  از  با  نحس  سال  این  که 
بزرگی  فرهنگی  حامیان  و  دوستان 
برای انسان شناسی و فرهنگ همچون 
زنده یادان سید محسن حبیبی، خسرو 
و همچنین  منوچهر طیاب  و  سینایی 
بسیاری دیگر از بزرگان فرهنگ ایران 
برای  اما  عزیزان  این  نام  بود.  همراه 
که  پیشکسوتانی  عنوان  به  همیشه 
سهم بزرگی در راه اندازی و تشویق ما 
برای حرکت خود داشتیم، باقی مانده 
و در تمام اسناد ما تا زمانی که مؤسسه 
ما  برای  افتخاری  باشد،  داشته  وجود 

خوهد بود.

سال 1۳۹۹ سال سنگین و اندوهباری 
سالی سخت  بود،  ما  مردم  همه  برای 
مردم  زندگی  اقتصادی  تحریم  که 
و  داد  قرار  فشارها  شدیدترین  زیر  را 
بیماری نیز نفس آن ها را برید.؛ سالی 
پر  و جان های  مردمان  از  بسیاری  که 
ارزش را درو کرد. اما بهر رو این سال 
برنامه های  و  روابط  کاهش  دلیل  به 
همه  برای  نیز  را  فرصتی  فیزیکی، 
خود  زندگی  شیوه  به  که  کرد  فراهم 
بهتر بنگرند و در رابطه خود با یکدیگر 
برای  کنند.  تجدیدنظر  طبیعت  با  و 
انسان شناسی و فرهنگ نیز این سال، 

فرصتی فراهم کرد تا تجدید سازمانی 
شبکه ای  سیستم های  در  گسترده 
برنامه های  و  داده  انجام  خود  مجازی 
تعداد  بر  و  کند  تعریف  را  متعددی 
پروژه های  محتوای  کردن  بهتر  و 
خود  دیداری-شنیداری  و  اینترنتی 
بیافزاید. همچنان که این سال فرصتی 
بود که کار انتشارات انسان شناسی به 
صورتی جدی دنبال شود و همچنین 
و  فنی  تغییرات  و  انتشارات  بخش 
شکلی الزم در وبگاه های ما انجام گیرد 
همین  در  امور  این  همه  گزارش  که 

ویژه نامه به اختصار آمده است.

انتها سخنی نمی ماند جز قدردانی  در 
این  انتشار  به  که  دوستانی  همه  از 
ویژه نامه یاری رساندند و همه کسانی 
گرفتاری های  دلیل  به  متأسفانه  که 
به  نوشته ای  نتوانستند  گوناگون 
گفتند  و  می دانیم  ولی  برسانند،  ما 
هستند.  و  بوده  ما  کنار  همیشه  که 
این  بالی  از  شما  همه  امیدواریم 
بیماری و سایر بالها به دور باشید و در 
کنار عزیزانتان سال 1۴۰۰ را بهتر آغاز 
پایان برسانید. نورزوتان، به  به  و بهتر 
رغم همه اندوه ها، مبارک باد. به امید 

سالی بهتر.
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سخن سردبیر
:: فاطمه سیارپور

سال بلوا۱
 امسال سال مرگ بود؛ سال بلوا. سالی
 که گذشت ولی تمام نشد زیرا یادگارْی
  کشنده را با خود به سال های بعد برد.
بیش نامرئی  قاتل   1۹ کووید   بیماری 
 از دو میلیون نفر، جهان را به گونه ای
 به هم ریخت که حتی یک عطسه عادی
 می تواند نشانه  مرگ زودرس یک انسان
 فارغ از سن، موقعیت، ملیت، جنسیت
 و سایر ویژگی های انسانی و اجتماعی

او باشد.

 در این میان باید از رفتار حاکمان دنیا
سیاست مداران این  گفت.  سخن   هم 
جامعه مدرن،  دوران  در  به ویژه   کالن 
کرده اند مدیریت  طوری  را   جهانی 
نیست قطعی  آن  در  هیچ چیز   که  
را قطعیت  عدم  این  نیز  کووید1۹   و 
به عبارتی دیگر، است.  رسانده  اوج   به 
 آمیختگی رفتار این ویروس نوظهور با
ترکیب به   مدیریت سردمداران جهان 
حتی است.  شده  بدل   کشنده ای 
برای  اکنون که واکسن های گوناگونی 
 آن ساخته شده، مسابقه وقیحی برای
کشورهای مردمان  به  آن ها   نرساندن 
 ضعیف تر به راه افتاده و وقیح تر اینکه
 با عنوان خدمات انسان دوستانه واکسن
 را به مردمانی اهدا می کنند که پیش
 از آن در جنگی نابرابر و چندین ساله،
گویی هستند.  آن ها  قتل عام  حال   در 
 می خواهند مطمئن شوند که قاتل آنان

نباید کسی غیر از خودشان باشند!
 به نظر می رسد ترکیب هایی مانند جهان
عباس  از  فارسی  رمانی  نام   -۱   
معروفی که اینجا به عاریت گرفته شده است.

ناپایدار، جهان  مخوف،  جهان   نابرابر، 
 جهان زشت برای فهم زندگی در اکنوِن
 این جهان، مفاهیم به جایی باشند که
کور مدیریت  حاصل  هرچیز  از   بیش 
از جهان  سیاست مداران  اندک  فهم   و 
است. زمین  کره  روی  انسان   موقعیت 
فقر،  جهانی که در آن حاشیه نشینی، 
قاچاق انسان،  قاچاق  رشوه،   فساد، 
اتم، بمب  تجاوز،  جنگ،  مخدر،   مواد 
 کودک کشی، نسل کشی، زمین خواری،
 آلودگی هوا، ترافیک سنگین، گرم شدن
دست، این  از  مسائلی  و  زمین   کره 
که کرده  احاطه  طوری  را   انسان ها 
و انس و خو گرفته  با آن ها   متأسفانه 
مشکالت این ها  که  کرده اند   فراموش 
این بارز  مثال  هستند.  جهان   واقعی 
به ویژه اخیر  نسل کشی های   معضالت، 
در اکنون  است.  خاورمیانه  منطقه   در 
 یمن کودکان گرسنه قتل عام می شوند
 و این در حالی است که در گوشه دیگر
 دنیا، موشکی همراه با اتومبیل شخصی
اسپیس شرکت  مدیر  ماسک   ایالن 

 ایکس به مریخ پرتاب می شود تا بتواند
 جایی برای زیست انسان پیدا و شهرکی
 برای سکونت یک میلیون نفر روی آن
ارسال حالی  در  موشک  این   بناکند. 
 می شود که موزیکی نیز در آن پخش
 شده و از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت
 به شکلی آشکار از طریق بازارهای مالی
 دنیا سرنوشت انسان های کره زمین را
 در دست گرفته و هر کلمه و حرفش
 می تواند این سوداگری مرموز را به نفع
 دارندگان سرمایه تغییر دهد. ماجرای
به موشک  ارسال  پیچیده  و   پرخرج 
طرح ما  برای  ساده ای  سؤال   مریخ، 
 می  کند: زمینی که در حال تبدیل شدن
 به ویرانه به دست سردمدارانش است،
 اگر جای بهتری برای حیات بود، آیا به
 ویران سازی دیگر کرات آسمانی نیازی
کره در  انسان  سهم  برابری،  اگر   بود؟ 
شرکتی که  بود  نیازی  می شد،   زمین 
 که آنقدر درآمد دارد که نمی داند آن
 را چگونه خرج کند، می توانست چنین
 جاه طلبی فاجعه باری را رقم بزند؟ آیا
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 بهتر نبود این پول را خرج صلح کند یا
 حداقل اینکه جلوی جنگ های بالقوه و
 پیش رو را بگیرند؟ آیا امکان هزینه این
 مبلغ هنگفت برای برگرداندن آرامش به
 محیط زیست و جلوگیری از گرم شدن
آن دهشتناک  عوارض  و  زمین   کره 
آنقدر سؤال ها  این  جواب  اما   نبود؟  
تغییرات مستلزم  زیرا  نیست.   ساده 
 بنیادین در طرز تفکر مدیران سیاسی
و عجیب  به گونه ای  که  است   جهان 
و اقتصادی  زدوبندهای  با   باورنکردنی 
درهم آمیخته سودآور  مالی   بازارهای 
 است. مدیرانی که بفهمند حال جهان
سختی در  مردمانش  نیست،   خوب 
ساکنان اگر  حتی  می کنند.   زندگی 
 جایی باشند که آن را با واژه هایی مانند
توسعه یافته«، »جهان  اول«،   »جهان 
کنند. مفهوم سازی  پیشرفته«   »جهان 
یک برابر  در  به طورعلنی  که   جهانی 
ساختارهای و  درآمد  زانو  به   ویروس 
 به ظاهر محکم اقتصادی، اجتماعی و
 سیاسی آن به شدت لرزید و در مواردی

هم فروریخت.

به سری  است  کافی  دیگر،  سوی  از    
در کرونا  بیماری  درگذشتگان   آمار 
 سال گذشته زده و ضمن ادای احترام
 به همه کسانی که قربانی این بیماری
ویژه به  بازماندگان شان،  نیز  و   شدند 
بزرگان و  نام  صاحب  درگذشتگان   به 
 اهل اندیشه در کشورهای مختلف نگاه
دانشگاه، اساتید  درمان،  کادر   شود: 
 اقتصاددانان، ورزش کاران، سینماگران،
خبرنگاران، شاعران،   نویسندگان، 
 روزنامه نگاران، بازیگران و سایر اصحاب
اندیشه که دیگر در قید  قلم و هنر و 
روزگاری که  کسانی  نیستند.   حیات 
روی تفکر  حیات  برقرار   ستون های 
بگوییم باید  بازهم  آیا  بودند.   زمین 
باید  آنقدر حال زمین خوب است که 
به سمت جاه طلبی های شخصی برویم؟
نیک نگارنده  است،  سیاه  نوشته   این 
است امیدوار  حال  این  با  اما   می داند. 
آمدن به  امید  با  خطوط  این   سیاهی 
بی جان تن  در  بهار  رنگارنگ   روزهای 
 طبیعت گره بخورد. روزهای نویی که
یک به  ایرانی  مردمان  ما  فرهنگ   در 

هنوز با همه دردم امید درمان است
را یلدا  شباِن  آخر  بود  آخری  که 

را آن  و  شده  تبدیل  بزرگ   مناسک 
همان برده ایم؛  ارث  به  نیاکان مان   از 
باشکوه نام  با  بهار  پاسداشت   آیین 
برای نوروز  هنوز  که  شگفتا   نوروز. 
که سرزمینی  مردمان  برای   ماست. 
روزگار به  شد،  غارت  بارها  و   بارها 
به اموالش  داد،  جان ها  نشست،   سیاه 
 یغما رفت، زنان و کودکانش به اسارت
 رفتند، مردانش رزم آوران میدان جنگ
شدند، تارومار  دانشمندانش   شدند، 
 کتاب خانه هایش سوختند، اما هیچ گاه
 یادشان نرفت که باید به بهار و آمدن
همیشه داشت.  امید  خوب   روزهای 
 نوروز را گرامی داشتند و آن را به مثابه
 روزنه امیدبخشی برای آیندگان هدیه

دادند.

 آرزو می کنم روزهای پیش رو، روزهایی
برای امید  و  شادی  و  سالمتی  از   پر 
 شما همراهان انسان شناسی و فرهنگ
را نوشته  باشد.  محترم تان  خانواده   و 
دیدار یعنی  دیگری  آرزوی  با   همراه 
از بیتی  به  نزدیک  آینده ای  در   شما 
 سعدی بزرگ، استاد سخن پارسی به

پایان می برم:
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که  سالی  در  فرهنگ  و  انسان شناسی 
گذشت هرچند موفق به دیدار اعضای 
خود نشد و از اجرای برنامه هایی مانند 
اما  ماند،  محروم  یکشنبه  نشست های 
به  دورکاری  امکان  که  حوزه هایی  در 
تکنولوژی های  و  ارتباطی  وسایل  مدد 
قدم های  توانست  بود،  فراهم  نوین 
خوبی بردارد که در ادامه به برخی از 

مهم ترین آنها اشاره می شود:

سایت انسان شناسی و فرهنگ:
شد،  اعالم  هم  پیش تر  که  همانگونه 
از  فرهنگ  و  انسان شناسی  مجموعه 
انتقال  مشغول  کنون  تا  گذشته  سال 
به  تمامی مقاالت سایت های آرشیوی 

آدرس های قبلی 
anthropology.ir و 

 anthropologyandculture.ir
به سایت فعلی به آدرس 

 anthropologyandculture.com
این  انتقال  کار  خوشبختانه  که  بوده 
موفقیت  با  را  مقاالت  از  عظیم  حجم 
به پایان رسانده است. گفتنی است با 
مذکور  سایت  دو  مطالب،  انتقال  این 
در  شد.  خواهند  خارج  دسترس  از 
مجموعه های  بر  عالوه  جدید،  سایت 
انسانی،  علوم  شامل  سایت  پیشین 
و  سیاسی  علوم  اجتماعی،  علوم 
هنر  فرهنگ،  و  انسان  اقتصادی، 
تاریخ  معماری،  و  شهر  ادبیات،  و 
ماخذ  و  منابع  و  تاریخ،  از  پیش  و 
بخش  دو  آن ها؛  زیرمجموعه های  و 
»مطالعات منطقه ای ایران و جهان« 
صفحه  در  جدید  چیدمانی  در  نیز 
مرتبط  مطالب  و  گرفته اند  قرار  اصلی 
به  زیرمجموعه هایشان  از  کدام  هر  با 
قابل مشاهده است. همچنین،  راحتی 
عالوه  تا  شده  تالش  جدید  سایت  در 
عمومی  فعالیت های  به روزرسانی  بر 

گزارش فعالیت های انسان شناسی و فرهنگ در سال ۱۳۹۹
انسان شناسی و فرهنگ )مثل: نشست 
یکشنبه ها و پروژه تاریخ فرهنگی ایران 
مدرن( سایر فعالیت های انسان شناسی 
عموم  مشاهده  معرض  در  بیشتر 
به  می توان  که  گیرد،  قرار  مخاطبان 

بخش های ذیل اشاره نمود:

با چینشی جدید  اخبار یکشنبه ها که 
در تب جدید در مجموعه اخبار منتشر 

می شود،
گزارش کامل نشست های انسان شناسی 

و فرهنگ،
پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

مجموعه جالب و جداب فرازگفتارها با 
نقل قول هایی از بزرگان علم و فرهنگ

روایت،  یک  عکس،  یک  مجموعه 
و  اسکویی  مهرداد  از  عکس هایی  با 

متن هایی خواندنی از ناصر فکوهی
تازه های انتشارات

برنامه های دیداری شنیداری

انتشارات انسان شناسی و فرهنگ:
فرهنگ  و  انسان شناسی  انتشارات 
را  پرباری  نسبتاً  در سال 1۳۹۹ سال 
شده  موفق  و  است  گذاشته  پشت سر 
کتاب های متنوعی را تولید کرده و از 
این میان چند کتاب را به انتشار نهایی 
برساند. از این میان، ۵ کتاب در دست 
سال  در  و  است  انتشار  و  آماده سازی 

)1۴۰۰( منتشر خواهد شد.

به  داشت  خواهیم  نگاهی  ادامه  در 
و  انتشار  دست  در  کتاب های  عناوین 

کتاب های منتشر شده:

کتاب های در دست انتشار:
انسان شناسی بیماری، علیرضا خدامی

تهران،  متروی  در  زن  دستفروشان 
فریبا مسعودی

بدن و نظریه اجتماعی، حسن شهرکی
با  مناظره  در  سوسیالیستی  سالمت 

نئولیبرالیسم، مزدک دانشور
یادداشت های پایان قرن، زهره روحی

کتاب های منتشر شده:
جبار  قلم  به  کرونا،  و  فرهنگ 
مرکزی  شورای  عضو  رحمانی، 

انسان شناسی و فرهنگ
تعلیق  به  منجر  کرونا  ویروس  شیوع 
زندگی  عادی  روال های  از  بسیاری 
ما  دانش  بیشتر  هرچند  شد.  انسانی 
بود،  پزشکی  منظر  از  بحران،  این  از 
فراگیر  بحران  یک  کرونا،  بحران  اما 
زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
شناخت  است  ضروری  ازاین رو  است. 
باشیم.  داشته  بحران  این  از  جامعی 
بوده  آن  بر  من  تالش  کتاب  این  در 
که از منظر علم انسان شناسی به ابعاد 
در  کرونا  بحران  اجتماعی  و  فرهنگی 
کرده ام  تالش  بپردازم.  ایرانی  جامعۀ 
منطق  و  الگوها  جستارها،  این  در 
ایرانی  فرهنگ  چالش های  در  موجود 
در مواجهه با پدیدۀ کرونا را مورد بحث 
قرار بدهم. از همین رو، گاه در تحلیل ها 
به ذهنیت کنشگران سطح خرد ایرانی 
و درک آن ها از شعارهای ستاد بحران 
داللت های  به  گاه  و  پرداخته ام  کرونا 
این  ایدئولوژیک  و  دینی  فرهنگی، 
شعارها و سرانجام نیز به ابعادی فراگیر 
و  سیاسی  فرهنگی،  پیامدهای  از 
اجتماعی و دینی این پدیده در جامعۀ 
ایرانی و نقش آن در بازتولید نابرابری ها 
در  آشکار  و  ضمنی  بی عدالتی های  و 
تحلیل های  کرده ام.  توجه  جامعه 
هرچند  بحران،  یک  وقوع  از  هم زمان 
گام هایی  اما  می رسند،  نظر  به  ناقص 
و  بحران  یک  جامع  فهم  برای  اولیه 
مواجهه ای دقیق با آن و مهم تر از همه 
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جلوگیری از تکرار خطاها خواهند بود.

ناصر  نوشته  یادها،  و  مرگ ها 
فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ

داستان این کتاب، روایتی آشناست که 
کنند.  فراموش اش  دارند  دوست  همه 
اما  ناشدنی،  فراموش  یادهایی  داستان 
که  دوستانی  داستان  شده؛  فراموش 
می توانستند  هم  باز  داشتی  دوست 
در  کتاب  نیستند.  اما  بودند،  کنارت 
از  بزرگ  مجموعه ای  حال،  همان 
گفتارها و نوشته هایی است که در طول 
سال ها دربارۀ مرگ در همۀ اشکال اش 
به بیان آورده ایم. جستارها، مقاله ها و 
خشونت آمیز،  مرگ ها،  همۀ  گفتگوها. 
همۀ  درد؛  و  آشوب  در  یا  آرامش  در 
دربارۀ  اندیشه ها  از  بسیاری  و  مرگ ها 
نزدیک اند  ما  به  مرگ آن ها که بسیار 
اما نزدیک شان نمی خواهی و آن ها که 
آن قدر دورند که باورشان نداری داستان 
این کتاب، یاد دوستان و بزرگانی نیز 
هست که تاریخ معاصر ما را رقم زدند 
و برای همیشه باید بزرگ شان بداریم 
تاریخ  که  هیوالهایی  یاد  گاه،  و حتی 
جهان را به خون و خشونت و بی رحمی 

آلوده ساختند.
ما از مرگ می گوییم؛ مرگی که گفتن 
از  کنونی،  جهان  در  آن  از  شنیدن  و 
و  کننده  ناراحت  حسی  ابتدا  همان 
هم  و  گوینده  در  هم  را  اضطراب آمیز 
در شنونده برمی انگیزد؛ حسی که برای 
مفهوم  در  و  آشناست  انسان شناسان 
بر  نباید  آنچه  می شود،  متبلور  »تابو« 
زبان راند، آنچه نباید به سوی اش رفت 
را  مرگ  مدرنیته  رساند.  کنش  به  و 
از زندگی ما بیرون رانده است. همان 
بزرگ  فرآیندهای  شروع  که  گونه 
شهرنشینی پس از رنسانس، به گونه ای 
نمادین، با بیرون راندن گورستان ها از 
را در  بود. مدرنیته، مرگ  شهر همراه 
زندگی ما به حوزه ای تابویی راند و این 
پهنه های  در  که  است  چیزی  همان 

و  سالمندی  از  شد،  تکرار  زیادی 
بیماری تا ناتوانی های فیزیکی و ذهنی، 
از جنون و در یک کالم متفاوت بودن 
تا متفاوت زیستن و حرکت در خالف 
معنای  در  روزمرگی  متعارف  جریان 
عام آن و در سکانس ها و کلیشه های 
از پیش تعریف شده و شاید به همین 
دلیل باشد که امروز بیش از هر زمان 
ناچاریم با مرگ زندگی کنیم و آن را 
زندگی  برای  معجزه آسا  سرچشمه ای 

بدانیم.

با باد، نوشته ناصر فکوهی،  همراه 
مدیر انسان شناسی و فرهنگ

وجود  نیز  مستند  فیلم های  بسیاری 
دارد که هم اسنادی مهم از یک واقعه یا 
دوره هستند هم در سطح خرد، عمیقاً 
موضوع مورد مطالعه خود را شناخته و 
ناصر فکوهی  منتقل کرده اند. کوشش 
اتفاقاً  داریم،  دست  در  که  کتابی  در 
فیلم هاست  از  دسته  همین  به  عنایت 
جایگاهی  در  را  انسان شناسی  فیلم  و 
البته  او  نمی کند.  تعبیه  دست نیافتنی 
تصویری  انسان شناسی  رویکرد  با 
که  همچنان  می رود.  فیلم  سراغ  به 
فرانسه  معاصر  تاریخ نگاری  روش  در 
از  معنا  جستجوی  در  فرو  مارک  نیز 
طریق رمزگشایی و تفسیر نهایی متن 
مؤلف  یا  کارگردان  موردنظر  معنای  و 
فیلم است و آن را در بافت اجتماعی، 
تاریخی و سیاسی اش بررسی می کند. 
یا  داستانی  فیلم  هر  فرو  مارک  برای 
مستند می تواند در کشف شرایط تولید 
کلیدواژۀ  کند.  تاریخ نگار کمک  به  اثر 
مورد نظر او منتالیتی یا آگاهی جمعی 
افراد یک جامعه عمل  است که ورای 
می کند؛ بنابراین برای شناخت روحیه 
موردنظرش،  جامعه  روزمره  زندگی  و 
فیلم را موضوع مورد مطالعۀ خود قرار 
فیلم ها  فرو،  مارک  نظر  به  می دهد. 
بیش از آن که اطالعاتی دربارۀ موضوع 
و حوادث فراهم کنند، اسناد معتبری 

روحیۀ  و  فیلم ها  آن  دربارۀ سازندگان 
این  به  توجه  با  هستند.  خود  زمانۀ 
حاضر  کتاب  سراسر  در  من  مباحث، 
و حاضر  »اینک  را می بینم که  هدفی 
بودن« را از سویی و »کاربردی بودن« 
است  رفته  نشانه  دیگر  سوی  از  را 
)برگرفته از مقدمه محمد تهامی نژاد در 

این کتاب(

زهره  قلم  به  فرهنگ،  و  انسان 
مرکزی  شواری  عضو  دودانگه، 
انسان شناسی و فرهنگ و مدیر روابط 

عمومی انسان شناسی و فرهنگ
انسان شناسی »علم گونۀ انسان« است 
که انسان را در طیفی از ابعاد مطالعه 
تاریخچۀ  و  زیست شناسی  از  می کند، 
عناصر  تا  اندیشمند  انسان  تطور گونۀ 
قطعی  به طور  که  فرهنگ  و  جامعه 
حیوانات  گونه های  دیگر  از  را  انسان 
به  انسان شناسی  علم  می کند.  متمایز 
علت در بر گرفتن موضوعات گوناگون، 
به ویژه از میانۀ قرن بیستم، تبدیل به 
تخصصی تر  رشته های  از  مجموعه ای 
شده است. این کتاب ترجمۀ مقالۀ بلند 
نویسندگان  قلم  به  »انسان شناسی« 
دایرۀالمعارف بریتانیکاست و تاریخچۀ 
و  آن  گوناگون  شاخه های  رشته،  این 
تحول اش را در مناطق مختلف جهان 

واکاوی می کند.

تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در 
ایران عصر جدید

به لحاظ پدیدار شناسی، ِصرف اجتماعی 
خوانش  و  درک  بودِن  فرهنگی  و 
دولِت  برای  را  امکان  این  چیزها،  از 
برساخته  به  تا  می کرد  فراهم  جدید 
برای  ُکدگذارِی جدیدی  میداِن  شدن 
فرهنگ سازی دست یابد و از این راه، 
خوانش از فی المثل بدِن آرمانِی مورد 
تأیید خود را در قلمرو روزمره، به منزلۀ 
بدِن فرهنگی و اجتماعی برای »خود« 
اندازد. پس »فرهنگ  و »دیگری« جا 
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جدید« در شاکله هایی مفهوم ساز بر آن 
بود تا به طور کامل حیطۀ قلمرو روزمره 
را تحت نظارت و کنترل خود درآورد... 
تصرف قلمرویی که مملو از عادت های 
دیرینه و چندصد ساله سنتی ای بود که 
)از  هرچیزی  و  زندگی  از  درک  نحوۀ 
ماهیت »بدن« گرفته تا شکل و ماهیت 
»معماری  جایگاه  حتی  و  »خانواده« 
...( را در سلطه خود  و شهرسازی« و 
جدید  سیستِم  این  لُب کالم،  داشت؛ 
آمده بود، آن هم با شتاِب هرچه بیشتر 
شبه  یک  را  ایران  سنتی  جامعۀ  تا 

»متمدن« سازد.

مطالعات اجتماعی مرگ، به کوشش 
علمی  شورای  عضو  قربانی  هاجر 

انسان شناسی و فرهنگ
امروز  به  تا  ما  دانش  که  آن گونه 
موجود  تنها  انسان  می کند،  یاری 
تمدن  تاریخ  طول  در  است.  مرگ باور 
زمانی  از  و  انسانی  هشت هزارساله 
را  اندیشه هایش  توانست  انسان  که 
مرگ  برساند  ثبت  به  مکتوب  زبان  با 
است  توانسته  و  دارد  پررنگ  حضوری 
بخش مهمی از ثبت داده ها، مادیت ها 
و عناصر فرهنگی غیرمادی بشر را به 
نیز  این  از  پیش  اختصاص دهد.  خود 
مرگ از خالل اشکال و هنرها میراثی 
گرانبها برای انسان ها به جای گذاشته 
است. اما این پدیده در دوران مدرن و 
به واسطه انقالب های سیاسی، اقتصادی 
و فناوری مجموعه ای از پرسمان های نو 
را در فکر و حیات انسان جای داده و 
این  به  انسان  نگرش  تغییر  موجب 
با  حاضر  مجموعه  است.  شده  پدیده 
پژوهشگر  قربانی  هاجر  خانم  زحمات 
حوزه مطالعات مرگ با رویکردی کاماًل 
بینارشته ای فراهم شده است. مطالعه 
متخصصان  برای  فقط  نه  کتاب  این 
و  پزشکی  انسانی،  اجتماعی،  علوم 
با  نزدیک  یا  دور  از  که  مسئوالنی 
برای  بلکه  دارند  سروکار  پدیده  این 

سودمند  بسیار  نیز  عمومی  مخاطبان 
خواهد بود. این کتاب مجموعه مقاالتی 
است که به صورت همکاری حدود سی 
و  تهیه  مختلف  حوزه های  پژوهشگر 

تدوین شده است.

سایت تاریخ فرهنگی ایران مدرن:
سایت  تاسیس  که   1۳۹۶ سال  از 
به عنوان  ایران مدرن،  تاریخ فرهنگی 
بخشی از پروژه کالن »تاریخ فرهنگی 
پروژه های  مجموعه  از  مدرن«  ایران 
انسان شناسی  مجموعه  انجام  حال  در 
سالگرد  سیزدهمین  در  فرهنگ  و 
تأسیس انسان شناسی و فرهنگ اعالم 
فرهنگی  تاریخ  سایت  تاکنون،  شد 
و  روز رسانی شده  به  در چند مرحله 
تحوالت بسیاری را پشت سر گذاشته 
است. از زمان انتقال به سایت جدید، 
  iranmodernculture.com به آدرس
نیز به لحاظ چیدمان زیرمجموعه های 
و  است،  داشته  تغییراتی  هم  سایت 
بخشی به عنوان روزنگار تاریخ فرهنگی 
به مجموعه نوشته ها اضافه شده است 
می باشد.  به روزرسانی  حال  در  که 
تحوالت  با  بوده  همگام  تحوالت  این 
در  جدید  سیاست  گذاری  و  مدیریتی 
ایران  فرهنگی  تاریخ  سایت  پروژه 
به  زودی  به  تحوالت  این  که  مدرن 
اطالع عموم خواهد رسید. سایت تاریخ 
فرهنگی ایران مدرن در آدرس مذکور 
قابل دسترسی است و برای آشنایی با 
کنونی  زیرمجموعه های  و  مجموعه ها 
سایت می توانید به این سایت سر بزنید.

انتشارات دیداری شنیداری:
و  دیداری  انتشارات  فعالیت های 
 1۳۹۵ سال  از  مؤسسه  شنیداری 
بر  مختلف  کانال های  و  راه اندازی  با 
و  تلگرام  اجتماعی  شبکه های  روی 
ویدئوهای  تولید  و  آپارات  اینستاگرام، 
و  »نگارخانه«  هنر«،  »پاره های  کوتاه 
از  و درس گفتارهایی  انتشار سخنرانی 

گردیده  آغاز  مرکزی  شورای  اعضای 
تلگرام  کانال  راه اندازی  با  است. 
دیداری  انتشارات  اینستاگرام،  و 
برنامه های  از  تازه ای  فصل  شنیداری 
عملیاتی  اخیر  سال های  در  را  خود 
این  به  از آن جمله می توان  کرده که 

موارد اشاره کرد:

تولید مستند
کوتاه  مستند  قسمت   1۰ تولید 
متن های  و  پژوهش ها  مبنای  بر 
ناصر فکوهی درباره  نگارش شده دکتر 
راستای  در  فرهنگی  شخصیت های 
مدرن؛  ایران  فرهنگی  تاریخ  پروژه 

مستندهای تولید شده عبارتند از: 
سینایی،  خسرو  اصالنی،   محمدرضا 
ستاری،  جالل  کالنتری،  پرویز 
بلوکباشی،  علی  ارفعی،  عبدالمجید 
محمد تهامی نژاد، سید محسن حبیبی، 
عبدالحسین  فالمکی،  محمدمنصور 

نیک گهر.

انتشارات صوتی
فایل های  اختصاصی  انتشار  چه  اگر 
یکشنبه های  جلسات  صوتی 
کانال  روی  فرهنگ  و  انسان شناسی 
راه اندازی  ابتدای  از  مؤسسه  تلگرام 
این  انتشار  ادامه  انجام می شد، در  آن 
دیداری  انتشارات  کانال  در  فایل ها 
طریق  از  اما  شد،  متمرکز  شنیداری 
دوست  یک  داوطلبانه  همکاری 
نامشان  معرفی  به  مایل  که  عالقه مند 
صفحه  یک   1۳۹۸ سال  از  نیستند، 
مؤسسه  انتشارات صوتی  برای  رسمی 
ساندکلود  اینترنتی  پایگاه  روی  بر 
این  تا  و  شده  راه اندازی  و  خریداری 
جلسات  صوتی  فایل های  همه  لحظه 
فرهنگ   و  انسان شناسی  یکشنبه های 
بار  صفحه  این  روی  بر   ۹۸ سال  در 
گذاری شده و به مرور در حال تکمیل 

و قابل استفاده است. 
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ویدئوهای کوتاه
تولید، انتشار و بازنشر ویدئوهایی با سر 

فصل های گوناگون همچون: 
مفاهیم فرهنگی، روش انسان شناسی، 
موزه هنرهای تجسمی، موزه معماری، 
موزه عکاسی، موزه سینما، موزه هنر، 
پاره های  موسیقی،  موزه  تاریخ،  موزه 
روزگار  خواندنی،  کتاب های  کتاب، 
کرونا و همچنین انتشار و بازنشر ویدئو 
زنده  برنامه های  صوتی  فایل های  و 
ایام  در  فکوهی  دکتر  اینستاگرامی 
نوشتارهای  عمومی،  گفتارهای  کرونا، 
نشست های  روایت،  یک  عکس،  یک 
و  انسان شناسی  یکشنبه های  مجازی 
کتاب  رویداد  کرونا،  ایام  در  فرهنگ 
و  انسان شناسی  مشترک  )برنامه 
فرهنگ  الف(،  کتاب  شهر  و  فرهنگ 
نمادها با ترجمه و تحقیق سرکار خانم 
سودابه فضائلی و... از دیگر فعالیت های 
مؤسسه  شنیداری  دیداری  انتشارات 

است.

چهره های زمان
آن در سال  اولیه  پروژه که طرح  این 
چهره های  معرفی  هدف  با   1۳۹۸
تأثیرگذار  هنری  و  فرهنگی  علمی، 
از  مدرن  ایران  فرهنگی  تاریخ  در 
دقیقه ای  یک  ویدئوهای  تولید  طریق 
پایه ریزی شد، سرانجام در سال 1۳۹۹ 
این  رسید.  انتشار  و  تولید  مرحله  به 
مجموعه تصویری در هشت فصل سی 
قسمتی طراحی شده و هنگام نگارش 
این گزارش )نیمه اسفند 1۳۹۹( تولید 
و انتشار فصل اول آن به پایان رسیده و 
فصل دوم آن در دست تولید است.  در 
تیم تولید این پروژه افراد زیر همکاری 

می کنند:

عکاس،   | ناصرفکوهی  متن:  نگارش 
مهرداد  متن:  گوینده  عکس،  انتخاب 

اسکویی | موسیقی: بردیا صدرنوری 
تنظیم ویدئو: حامد کلجه ای – سمیرا 

غالمزاده -  شهروز توکل – سارا براتی 
| گرافیک: پرهام عرب | آرشیو: سهیال 
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کلجه ای
دیداری  انتشارات  در:  شده  تهیه 
و  انسان شناسی  مؤسسه  شنیداری 

فرهنگ

تا   ۱۳۹۸ بهمن  از  مالی  گزارش 
بهمن ۱۳۹۹: 

همیاران  گروه  اعضای  تعداد 
انسان شناسی و فرهنگ در حال حاضر 
1۵۲ نفر است. در سال گذشته دوستان 
پرداخت  و  گروه  این  به  پیوستن  با 
مایل  که  اندازه  هر  به  ماهانه  مبلغ 
کارهای  پیشنهاد  همچنین  و  بودند، 
مقاالت  تایپ  نظیر  داوطلبانه:  عملی 
تهیه  داده ها،  انتقال  فرهنگی،  قدیمی 
مجموعه  به  توانسته اند  ویدیو  و  فیلم 
بزرگی  انسان شناسی و فرهنگ کمک 
باشند و امید داریم که در سال جدید 
هم اینگونه کمک ها تداوم داشته باشد. 
دوره  این  در  فرهنگ  و  انسان شناسی 
اعضای  مالی  کمک های  بر  عالوه  نیز 
شورای مرکزی به مبلغ حدودی شصت 
میلیون ریال، از کمک های مردمی نیز 
این  در  که  نحوی  به  نبوده  بی نصیب 
مجموع  در  عالقه مندان  زمانی  بازه 
مبلغی در حدود سیصد میلیون ریال به 
مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ کمک 
کرده اند که البته این مبلغ در ماه های 

مختلف متفاوت بوده است.
دریافتی  مبالغ  که  است  ذکر  به  الزم 
پروژه های  انجام  به  کمک  جهت  در 
انسان شناسی و فرهنگ صرف خواهند 

شد. پروژه های انجام شده تا کنون:

و  انسان شناسی  پادکست  تأسیس 
فرهنگ 

سیستم  به  ورود  برای  آماده سازی 

یوتیوب 
برنامه های  تهیه تعداد زیادی ویدیو و 

مجازی
سایت های  داده های  انتقال  اتمام 

قدیمی به سایت های جدید
کتاب های  نهایی  آماده سازی  شروع 

تاریخ فرهنگی ایران مدرن 
»چهره های  مدت  دراز  پروژه  ادامه 
آن  از  ویدیو  دو  هفته  هر  که  زمان« 
عالوه  داریم  برنامه  و  می شود  منتشر 
نیز  انگلیسی  به  احتماالً  یوتیوب  بر 

ترجمه شان کنیم. 
و  انسان شناسی  ویژه نامه  آماده سازی 

فرهنگ نوروز 1۴۰۰ 
هزینه های پیش بینی شده برای سال 
میلیون  پنجاه  حدود   :1۴۰۰ علمی 
تومان است که به هر اندازه تأمین شود 
مصرف خواهد شد و در صورت افزایش 

فعالیت ها بیشتر خواهد شد.
کمک های  صورت  در  که  پروژه هایی 
هستیم  انجامشان  به  مایل  شما  آتی 

عبارتند از:
ادامه پروژه تاریخ فرهنگی ایران مدرن 
شفاهی  مصاحبه های  انجام  آغاز  و 
عمومی و پیاده و منتشر کردن آنها به 
ویژه با افراد دارای تجربه در شهرهایی 

به جز تهران 
و  فیلمبرداری  و  عکس  پروژه 
ضبط  و  ویدیویی  برنامه های  تهیه 
فرهنگی  برنامه های  سیستماتیک 
شهرستان ها و تهران به صورت صوتی 
و تصویری و پخش آنها روی کانال های 

خود 
فرهنگی  مقاالت  بازتولید  برنامه 
صورت  به   1۳۴۰ دهه  مطبوعات 
برای  دسترس  قابل  ورد  فایل های 

استفاده همگان 
و  آموزشی  های  ویدیو  تهیه  برنامه 
و  کالود  ساوند  روی  بر  بارگزاری 

یوتیوب که از این ماه آغاز شده
انتشار کتاب های مجموعه گفتگوهای 
ادامه  و  بهار 1۴۰۰  از  فرهنگی  تاریخ 
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گفتگوها در پروژه تاریخ فرهنگی ایران 
مدرن از مهر1۴۰۰

ایجاد گروه های مطالعه )در حال حاضر 
تخصصی  فعالیت های  برای  گروه(   ۸
سینما،  شهر،  حوزه های  در  گروهی 
تاریخ فرهنگی، آیین و مناسک، مرگ، 

بدن و...
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دیروز در هوایی عجیب بهاری، سرمست 
نهال گل های یخ،  پرندگان  از چه چه 
آبشار طالیی و ارغوان را کاشتم و چه 
لذتی بردم. گل یخ را به ذوق پیچیدن 
بوی آن در سلول های وجودم کاشتم و 
آبشار طالیی و ارغوان را به هوس فرو 
رفتن در رنگ طالیی و ارغوانی. تمام 
مدتی که بیل را در زمین فرو می کردم 
به  می ریختم  کناری  به  را  خاکش  و 
یاد گورکنان بودم، که بیل پشت بیل 
زمین را حفر می کنند و گودالی ایجاد 
تا انسان جسد شده ای را در  می کنند 
برای  پرتالطمی  سال  چه  بکارند.  آن 
به  که  گورهایی  چه  و  بود  گورکنان 

طمع بلعیدن عزیزانمان حفر نشدند. 
 نهال ها را به امید ریشه دواندن و رشد 
و شکوفایی می کاریم، انسان ها را چه؟ 
امسال  که  شکوفه ای  می دانیم  خوب 
نیست،  پارسال  شکوفه  است  رسته 
گویی  است.  درخت  همان  آن  از  اما 
تمامی شکوفه ها و برگ ها و میوه های 
برای  متوالی  در سال های  یک درخت 
نام درخت  به  نگهداشتن هستی  پا  بر 
انسان ها  رفت  و  آمد  می شوند.  خلق 
چطور؟ آیا انسان ها هم در خاک ریشه 
خواهند زد؟ چیست راز این میرایی و 
زندگی؟! چیست راز این خاک سیاه و 
سرد که زندگی از آن بیرون می جهد؟ 
آبشار طالیی  رنگ آمیزی گل های یخ، 
ژرف  سیاهی  همین  دل  از  ارغوانم  و 
دل  از  چرا  پس  یافت.  خواهند  نمود 
با  آیا  نمی آید؟  بیرون  چیزی  مردگان 
از خاک ما سبزه و  تنها  اندیشه خیام  

گل می روید؟:
این سبزه که امروز تماشگه ماست 

تا سبزۀ خاک ما تماشاگه کیست

مرگ و زندگی؛ چشم در چشم هم
:: فاطمه آقامیری

و یا کوزه  شده به هستی برمی گردیم؟:
از کوزه گری کوزه خریدم باری

آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری
شاهی بودم که جام زّرینم بود
اکنون شده ام کوزۀ هر خّماری

یا آنکه ما همچون آن شکوفه ها، برگ ها 
و میوه های درخت هستیم که نوبت به 
به  هستی  تا  می آییم  وجود  به  نوبت 
خود  داریم؟  نگه  زنده  را  بشریت  نام 
را در خاطرات، اعمال، افکار، اندیشه و 
تأثیراتمان ماندگار  کنیم و پی در پی 
هم به دنیا  آییم و از آن  رویم تا زندگی 
با آن قدرت حیرت آورش پابرجا بماند؟ 
هر کدام از ما برای شکوفا و سبز نگه 
داشتن راه ناهموار بشریت سهمی مهم 
پژمردگی  قبال  در  نمی توانیم  داریم. 
اما  بی تفاوت  خود  هم نوعان  زردی  و 
انتظار بشریتی سرزنده و سالم داشته 
این  زندگی  و  مرگ  که  حال  باشیم. 
اندازه نزدیک چشم در چشم هم پیش 
آنگونه ای  باشیم  هوش  به  می روند، 
گل  از  مرگمان  بعد  که  کنیم  زندگی 
زیبایی،  طبیعت،  به  عشق  ما  کوزه 
و  برابری  شرافت،  عدالت،  انسانیت، 
خوبی بتراود. کوزه هایی باشیم سرشار 
از عطر لطافت و معنویت. امید آنکه در 
سال پیش رو زندگی را بیش از پیش 

در آغوش کشیم.

۹۹/1۲/1۴



ویژه نامه ی نوروز ۲۴۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

پیشاپیش رسیدن به اولین بهار در قرن 
کشور  فرهنگ های  همه  به  را  جدید 
سال  در  امیدوارم  و  می گویم  تبریک 
1۴۰۰ شاهد اتفاقات و خبرهای خوبی 
همچنین  و  کشور  مردم  عموم  برای 
مناسب  و  خوب  تصمیم های  اتخاذ 
برای سایر فرهنگ ها، ادیان، مذاهب و 

هویت های محلی ایرانی باشیم.
تالِش  با  هم  فرهنگ  و  انسان شناسی 
عرصه  این  فعاالِن  و  دلسوزان  همه ی 
1۵ ساله شد و لحظه ای دست از تولید 
محتوا در این پانزده سال دست نکشید. 
اما  سختی ها  و  نشیب  و  فراز  همه  با 
فرهنگ  و  انسان شناسی  خانواده ی 
هم افزایی  با  یکدیگر  درکنار  توانستند 
هستند  همچنان  که  دهند  نشان 
کسانی که به کار جمعی اعتقاد دارند 
و برای رسیدن به توسعه از تالش های 
خود بدون هرگونه چشمداشتی دست 

بر نمی دارند.
در  ایرانی  عرب  یک  عنوان  به  شخصاً 
پیدا  خوب  حس  که  فضاهای  تنها 
گروه  این  در  کردم  احساس  و  کردم 
می توانم با زبانی گویا مطالبات قومی را 
با صراحت مطرح و مورد استقبال قرار 
انسان شناسی  مجموعه  همین  گیرم 
تا  خداوند  یاری  به  که  بود  فرهنگ  و 
این  در  که  مطالبم  از  بسیاری  کنون 
سایت منتشر شده بودند را در بسیاری 
سایت و جراید و کتب بصورت بازنشر 
پیدا  وقتی  را  خوب تر  حس  دیدم. 
سایت  در  مطالبم  از  یکی  که  کردم 
کتب  در  را  فرهنگ  و  انسان شناسی 

درسی هم دیدم.
تمام سختی هایی که داشت  با  امسال 
سایر  برای  هم  خوبی  اتفاق  یک  اما 
داد.  رخ  ایرانی  هویت های  و  فرهنگ 

بهار قرن جدید مبارک / کل عام و انتم بألف خیر

:: قاسم منصور آل کثیر
ادیان،  به  اهانت  منِع  قانوِن  تصویِب 
اقوام و هویت های ایرانی. با اجرای این 
قانون هرگونه اهانت به اقوام، ادیان و 
دانسته  جرم  ایرانی  محلی  هویت های 
از سوی دولت و سایر  باید  و  می شود 
که  دیدیم  بارها  شود.  اجرا  دستگاه ها 
از  متفاوتی  انواع  به  ایرانی  هویت های 
سوی رسانه ها و حتی روشنفکران مورد 
توهین، تحقیر یا اهانت قرار گرفته اند 
و پس از مدتی یا با عذرخواهی ساده 
می گذرند.  آن  از  عذرخواهی  بدون  یا 
از  می شود  باعث  قانون  این  اتخاذ 
و  اختالف  ایجاد  و  سوءتفاهم  هرگونه 
شود.  جلوگیری  مردمان  میان  تنش 
از  بهاری  پیام  این  در  است  الزم 
مشورت های دکتر ناصر فکوهی در این 
اقوام  آگاهی  افزایش  باعث  که  زمینه 

شده است تشکر کنم.
 1۴۰۰ سال  در  امیدوارم  همچنین 
شاهد این باشیم که این قانون ضمانت 
را  آن  و  باشد  داشته  جدی  اجرایی 
پهنه های  ببینیم.  نیز  عمل  عرصه  در 
فرهنگی ما با تفاوت های متنوع هرکدام 
حساسیت ها و ارزش های نمادین خود 
را دارند که همگی بخشی از سرمایه های 
می آیند.  حساب  به  دیار  این  معنوی 
الزم است در سال جدید، گردانندگان 
افکار عمومی، تصمیمات خود را بیشتر 
به سمت مدیریت تفاوت ها ببرند و از 
در  یکسان سازی  یا  همسان  مدیریت 
این  که  بگیرند  فاصله  زمینه ها  همه 
چون  است  خورده  شکست  تجربه ای 
در  هیچگاه  همسان سازی  تفکرات 
هیچ جای دنیا نتوانسته موفق باشد و 
تنها انسان های مرده می توانند یکسان 
صورت  به  که  وقتی  هم  آن  شوند 

باکتری جذب طبیعت می شوند!



ویژه نامه ی نوروز ۲۵۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

بو تا بِچمْن َو بَرزی بانان
ِم ُگْل بچِینْم تو باْوژرا دامان!

بیا تا به بلندی ها برویم
من ُگل بچینم ]و[ تو در دامنت بینداز!
)بیت تکی از منطقه ی لرستان(

جوشش زمین،  نوزایی  زمان   بهار، 
 بی دریغ آب، فراهم آمدن فرآورده های

لبنی و کشت و کاِر بهاری.
نخستین لرستان،  تْک   عشایر 
آغاز و  اسفند  پایان  در  که  را   شیری 
به نثاری  همچون  می دوشند،   بهار 
کار این  با  برآنند  و  می پاشند   کوه 
در می یابند.  وفور  لبنی   فرآورده های 
به است  هدیه ای  نثار  این  آنان   نگاه 
 صاحب و نگاهبان نامیرای رمگان اهلی
 و وحشی که در کوه می زید. با پاشیدن

شیر به کوه چنین می خوانند:
شیِر بِِز بَْل

شیر بُز کوته گوش راست ُدم
اِکاسه َکْل

در کاسه ی شکسته
َشِنْم اِ َکَمر

به کوه پاشیدم
یا پیَخمَبر
یا پیغمبر

بهار، آب، گیاه و درخت
:: ُمحّمد اسدیان

 شاید این شیر شایان نثار مانند روغِن
می شود حاصل  بهار  در  که   گوسفند 
را آن  که  است  خوراک   نیکوترین 
 »برکت« می شمارند و نگه می دارند و
 در طول سال به تدریج آن را مصرف

می کنند.

که  kekem کیکم  خودروی   درخِت 
در عشایر  نظر  به  می بالد  کوستان   در 
زنی همچون  و  می شود  باردار   بهار 
اگر بچه اش »به روی کسی  باردار که 
 جان بگیرد« و در شکمش به جنبش
همان شخص شمایل  و  شکل   درآید، 
یافت، درخت کیکم هم هر  را خواهد 
بنشیند شاخه هایش  بر  که   پرنده ای 
بگذرد کنارش  از  دیگر  موجودی  یا   و 
 تصویرش، بر چوب آن نقش می بندد و
 باقی می مانَد. از این رو از چوب کیکم
 وسایلی نظیر کاسه، مالقه، قاب آینه و

... می سازند.

 آب هم برای این مردمان جاندار است
 و حیات بخش و هم از این روی مقدس.
رودها و  چشمه ها  در  مردم  نگاه   به 
 پریان و فرشتگان می زنید و باید برای
 زایابی آب ها همواره قربانی و فدیه داد،
 چنان که در روستای »قلعه نصیر« از

برای  بخِش میانکوه لرستان، هر ساله 
قربانی  چشمه ی جوشان روستا گاوی 
باور چنین  پایه ی  بر  شاید   می کنند. 
از پس  لرستان  زنان  که  است   کهنی 
آب در  را  خود  شیر  نخستین   زایمان 
به است  نثاری  گویی که   می دوشند؛ 
 آن و نیز تطهیر و تقدیس تا شیرشان
کام به  و  باشد  جوشان  و  یابد   برکت 
بویس، مری  گزارش  بنابر  گوارا.   نوزاد 
ایز آب ها  نخستین،  ایرانیان  و   هند 
تقدیس می بایست  که  بودند   بانوانی 

شوند و به آن ها نثار تقدیم کرد.

 زمین مادر است، آب زایا و برکت بخش
 و گیاه و درخت ُخرّمی است و بارمند و

این همه هماْن هستی و زندگی:
یَه ُگل، یه بُلُبل، یَه سایه َچَمن

یَه ِمن و یَه نون، به هم َخناَخْن!
و باغ  سایه ی  این  بُلُبل،  این  ُگل،   ای 

بستان
ایْن َمن واین نو، این هم خنداخند!

نوروزتان پیروز
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روزی که با دکتر ناصر فکوهی صحبت 
کردم، و قبول کردم که همراه او باشم 
و در سایت »انسان شناسی و فرهنگ« 
این  که  نمی کردم  فکر  کنم،  همکاری 
سال  پانزده  به  همراهی  و  همکاری 
برسد. در این کشور، پانزده سال برای 
یک  و  نهاد  یک  با  فرهنگی  همکاری 
مؤسسه که انتفاع مالی ندارد، معموالً 
بارها  من  و  می انجامد.  شکست  به 
و  نهادها  رسیدن  شکست  به  نتیجه 
مؤسساتی این گونه را دیده ام. اما نهال 
طی  فرهنگ  و  انسان شناسی  مؤسسه 
پژمرده  و  ضعیف  تنها  نه  سال ها  این 
ریشه دار  درخت  به  تبدیل  بلکه  نشد، 
مدیریت  با  که  است  شده  سترگی  و 
هنوز  اصولی اش،  و  درست  فرهنگی 
و  فرهنگ  برای  سال  سالیان  می تواند 
مردمان ایران فرهنگی بار و بر داشته 
و  همکاری  که  امروز خوشحالم  باشد. 

:: مهرداد اسکویی

انسان شناسی  مؤسسه  با  من  همراهی 
و فرهنگ به پانزدهمین سال خودش 
از  که  کسی  عنوان  به  است.  رسیده 
مؤسسه  این  شکل گیری  اول  روزهای 
در کنار و همراه آن بوده ام، تا به امروز 
و  علمی  مهم  مراکز  در  آن  آوازه  که 
فرهنگی جهان رسیده است، می خواهم 
به  را  خود  قلبی  عمیق  سپاسگزاری 
دکتر ناصر فکوهی و همکاران فرهیخته 
و اندیشمندمان در مؤسسه اعالم کنم 
کنار  در  سال ها  این  که طی  بگویم  و 
آن ها بسیار آموخته ام. نقش و جا پای 
این همکاری و همراهی پانزده ساله در 
فیلم ها، عکس ها و پژوهش هایم بسیار 
انسان شناسی  هویداست.  و  مشخص 
من  که  آنچه  از  بیشتر  فرهنگ  و 
داد.  هدیه  من  به  دادم،  انجام  برایش 
کارهایم  و  من  از  و  آموخت  من  به 
دکتر  نقش  بین  این  در  کرد.  مراقبت 

حرفه ای ام  زندگی  در  را  فکوهی  ناصر 
بطور  او  آنچه  می بینم.  پررنگ  بسیار 
و  آموخت  من  به  مداوم  و  پیوسته 
نمی گنجد.  مجال  این  در  می آموزد 
که  بگویم  مطمئن  می توانم  امروز  اما 
بدون مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ 
دکتر  بی نظیر  آموزه های  و  دوستی  و 
زندگی  در  مهم  چیزی  فکوهی،  ناصر 
حرفه ای ام کم بود. پانزدهمین سالگرد 
تولد مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ را 
تبریک می گویم و برای تک تک اعضای 
فرهیخته و اندیشمند و پر تالش آن از 
صمیم قلب سالمتی و شادکامی آرزو 
می کنم. امیدوارم بیماری مسری کرونا 
دست از سر ما بردارد، دلم برای دیدار 
همراهان و دوستان در مجالس سالگرد 
پایانی  دسته جمعی  عکس  و  مؤسسه 

آن بسیار تنگ شده است.
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بهار توبه شکن می رسد

 چه چاره کنم.
 سالی به نام کرونا گذشت. اما که گذشتن آن سال، قرنی را هم با خود برد. و بهاری که می آید

قرنی را با خود می آورد، که نه یک قرن است فقط، که نیمۀ هزاره است.
 در جهان شناسی ایرانی، هزاره و نیمۀ هزاره، هر یک آغاز یک تحول اند. سال هزار و چهارصد

شمسی است. قرن پانزدهم.
 کو آترو چنتو، quattrocento یعنی سدۀ پانزدهم، در اروپا، آغاز رنسانس و پایان قرون وسطی

شد و گشایش کارگاه روح جدید و پرسپکیتو، رمز این روح.
 پرسپکتیو به مثابه هندسۀ نگاه ناظر و کاوندۀ سوژه به ابژه، اصل بنیادین منش زیستی انسان
 شد. انسان در برابر جهان. جهان به مثابه ابژه یی که می توان آن را متعلق کرد و به ابزار بدل
 کرد. حضور جهان در این نگاه تضمین می شد. و بار کلی می گفت اگر چشممان را ببندیم، جهان
 نخواهد بود؛ و هراس زده از این نبودن، چشماِن همیشه گشودۀ خداوند را تضمین این جهان

کرد.
اکنون در نیمۀ هزاره ایم. جهان کجاست، و ما در چه آغازیم.

 بهار قرن، توبه شکن خواهد بود. چه چاره کنیم؛ که چاره اگر نکنیم، چاره خواهیم شد. بهار
نیامده را هنوز تن خواهیم داد به یک عارضۀ جهانی – مثاًل کرونا - ؟

تن خواهیم داد به ابژه شدن انسان توسط یک عارضۀ نمادین از بحران جهانی؟
 یک بیماری همه گیر، سوژه – شناسایی فعالی – شده، که انسان را که در بحراِن اقتصاِد صنعتی
 – لیبرایی – ابژۀ درکمون شده بود و هست، اکنون به آشکارگی در ابژه شدِن خودآگاهی قرار
تجربه را  خود  بودن  اُبژه  هراس زده،  ویروسی،  نظام  یک  شکارگر  نگاه  در  انسان  است.   داده 
 می کند و با این نگاه صادره از نظام های نمادین شدۀ جهانی،خود را باز می یابد که ابژه – ابزاری

است از رده خارج.
 وقت آن است که پرسپکتیو معکوس را در این کواتر و چنتو به جایگاه خود بازگردانده و گفت:

باده پیش آر هرچه باداباد.
 باشد که بهار انسان شناسی و فرهنگ، بهار هزارۀ خود باشد.

:: محمدرضا اصالنی
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سالی که گذشت با سال هایی که زندگی 
با  زندگی  تجربه  بود.  متفاوت  کردیم 
پاندمی که شاید فقط در کتاب  طاعون 
روایت های  یا  بودیم  خوانده  کامو 
مادربزرگان شنیده  زبان  از  یا  تاریخی 
را زیستیم. عرصه های مختلفی  بودیم 
را  بود  موثر  آن  بر  کرونا  پاندمی  که 
به  را  آن  تلخ  تجربه  و  کردیم  لمس 
حافظه سپردیم. به شیوه مجازی درس 
فقط  قبال  خواندیم.  درس  و  دادیم 
چه  شیوه  این  می کردیم  پیش بینی 
تبعات مثبت یا منفی دارد، اکنون اما 
همه می دانیم که اگر زیرساخت چنین 
تعطیل  آموزش  یا  قطعا  نبود  شیوه ای 
می شد یا تعداد مبتالیان بسیار بیش از 
این بود که می بینیم. از سویی می  دانیم 
که این شیوه هیچ گاه جایگزین خوبی 
شرایط  در  مگر  نیست  آموزش  برای 
صحیح  ارتباط  عدم  کنونی.  سخت 
عدم  اثر  در  تبعیض  دانشجو،  و  استاد 

:: زهره انواری

که  کسانی  تمام  یکسان  دسترسی 
جمله  از  هستند  یادگیری  مشغول 
معایب اصلی این شیوه است. بر کسی 
دانشگاهی  زیست  که  نیست  پوشیده 
و  دانشجویان  زندگی  اصلی  جزء  که 
حداقل  به  یا  رفته  بین  از  بود  اساتید 

رسیده است. 

کرونا معنای زمان و مکان را نیز تغییر 
داد. بسیاری از جلسات کاری، قراردادها 
و مبادالت در شرکت های بزرگ، امور 
اقتصادی و بانکی دیگر نیاز به حضور 
زمان  معنای  و  ندارد  خاص  مکان  در 
از بین  انجام کاری خاص  خاص برای 
شبکه های  طریق  از  افراد  است.  رفته 
مجازی همیشه در دسترس اند و رقیب 
اصلی شرکت های حمل و نقل هوایی 
و ریلی در جهان اکنون پالت فرم های 
و  اسکای روم  زوم،  مانند  ارتباطی 
حضور  به  نیاز  که  است  گوگل میت 

فیزیکی را به حداقل رسانده اند. 

دست  از  تنهایی،  کالفگی،  خستگی، 
دادن شغل و خیلی دیگر از مشکالتی 
که این بیماری تمام جهانیان را تحت 
تاثیر خود قرار داده نشان می دهد که 
تکنولوژی،  این همه پیشرفت  با  هنوز 
را  انسان  زندگی  می تواند  طبیعت 
را  آن  و  بکشد  اساسی  چالش های  به 
دچار تالطم کند. صلح و آشتی انسان 
با طبیعت شاید بهترین راه حل برای 
چالش هایی  چنین  رسیدن  حداقل  به 
باشد. با امید صلح و دوستی با طبیعت 
به پیشواز بهار در قرن جدید می رویم. 
همراه  سالمتی  و  به روزی  با  که  امید 

باشد.
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سالی که گذشت از بهارش پیدا بود... 
نکو  که  نیست  خوش  که  بود  پیدا 
باورمان  از غم را  اما این حجم  نیست 

نمی شد و نشد
زندگی مان مانند تشیع جنازه بی پایانی 
شد که غم و اشکش خشک شدنی نبود
از دست رفتن و از دست دادن آدم هایی 
که هرکدامشان وزنه ای بودند. وزنه ای 

در تاریخ و فرهنگ و هنر و زندگی.
نمی شود  باورمان  هنوز  که  آدم هایی 
که دیگر نیستند و نفس گرم و سایه 
پرمهرشان در این جهان پیر و بی بنیاد 

غایب است.
طیاب  منوچهر  یک بارٔه  مرگ  از  پس 
سنگین  وزنه ای  برایم  آشنایی اش  که 
نشدم.  قبل  مثل  بود  زندگی  در 
ایران  در  که  هرزمانی  طیاب  آقای 
که  بود  دل نشین  و  گرم  میزبانی  بود 
به اندازه  یوسف آباد  در  کوچکش  خانه 
بود  میزبانی  بود.  زیبا  و  بزرگ  جهانی 
خودش  که  خوشمزه ای  قهوه های  با 

می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست...

:: سارا بقایی

دم می کرد، روبرویت می نشست و نگاه 
تجربه های  از  بیش  مهربانش  و  گرم 

گران قدر زیسته اش حرف می زد.
همیشه جایی را داشتم که اگر زمانی 
می خواستم پر شوم از احساسات خوب 
به زندگی و آدم ها و در روزهای سرد 
زندگی می شد به آنجا پناه برد و خوب 
برای   ۹۹ سیاه  سال  که  جایی  شد؛ 
ماندم  من  و  گرفتش  من  از  همیشه 
آخرین  که  آدمی  نبود  از  دل تنگی  و 
باری  بودم  مطمئن  دیدمش  که  باری 
خواهد  حتماً  دیگر  دیداری  و  دیگری 

بود... افسوس که نبود.
 زندگی در این روزهای شوم و این از 
دست دادن های پرتکرار یک پند بزرگ 
داشت؛ این که یقین همیشه داشتن و 
همیشه دیدن و همیشه بودن دیداری 

دوباره را از ما گرفت.
یادمان انداخت تنها قطعیت این جهان 
هر  و  هست  آن  قطعیت  عدم  پوچ 
دیدار، هر آغوش و هر لبخند می تواند 

آخرین باشد.
این آخرین بودن البته تلخ و شیرینی 
تمام  ترس  بابت  از  تلخی  بود.  توأمان 
شدن و شیرین از بابت قدر دانستن و 

جرعه جرعه سرکشیدن اش.
خیام در زمانه ای دور از ما و در واپسین 
سال های عمر فارغ از تجربه ای زیسته 
در یک پاندمی و دل نگرانی های آن، به 
همین نقطه رسید؛ نقطه ای که هیچی 
فارغ  و  کرد  درک  را  زندگی  پوچی  و 
شد از هر آنچه زنجیری می شود بر پا 
و طنابی بر گردن که زندگی را تلخ تر 
و غم انگیزتر از آنچه هست می سازد؛ و 

چه کوتاه و کامل سرود:

برخیز زخواب تا شرابی بخوریم
زان پیش که از زمانه تابی بخوریم
کائن چرخ ستیزه روی ناگه روزی
چندان ندهد امان که تابی بخوریم

سارا بقایی. پژوهشگر و روزنامه نگار
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قدسی  زمانی  ایرانیان  نزد  ماه  اسفند 
با  پیوند  در  رمز  و  راز  از  پر  فضایی  و 
عالم ُعلوی و ارواح بوده است. َفَیضان 
قدوسّیت اسفند ماه به صورتی نمادین 
در مجموعه ای از َمناِسک و آئین های 
مردم اسطوره باور ایران در فروردگان 

این ماه بازنمود می یافته است. 
و  مادر زمین  ایزد- دخِت  اسفندارمذ، 
نیکوکار«  »روح  این  اهورامزدا،  دختر 
از زمین و ماه اسفند  و »خرد کامل« 
و  می کند  پاسداری  اوست  نام  به  که 
خاک را برای پرورش و رویش دانه و 
گیاه، پاک و بارور نگه می دارد تا دربهار 
انسان  از خاک فراآورند و  گیاهان سر 
بازآفریده  نوروز  و روشنایی در آستانۀ 

شوند. 
زمانی  زمستان،  پایانی  روزهای  در 
از  را  خود  توان  و  نیرو  سرما  دیو  که 
ایزدانی  مردم  باور  به  می دهد،  دست 
خود  با  و  می آمدند  زمین  روی  به 
میان  در  و سرسبزی می آوردند.  گرما 
رپیتهوین ایزد  مرد-  به  ایزدان  این 
اسفندارمذ  ایزد  زن-  و     Rapithwin
در فرهنگ اساطیری و فرهنگ دینی 
مانند  ایزدانی  مرد-  و  باستان؛  ایران 
و  ایزدان  زن-  و  و خضر،  »اسفندیار« 
»چهارشنبه  چون  دخت هایی  پری- 
بی  و»  نوروز«  بی  بی   « و  خاتون« 
دورۀ  فرهنگ  و  اساطیر  در  حور«  بی 
اسالمی می توان اشاره کرد. این ایزدان 
رستاخیزی  نقش  پری دخت ها  و 
فرود  همراه  آمدنشان  با  و  داشتند 
دهۀ  در  نیکوکار  نامیرایان  یا  َفَرَوَهرها 
سی  ماه  آخرین  روز  )پنج  فروردگان 
روزۀ سال و پنج روز افزوده به آخرین 

روزه(   ۳۶۰ سال های  در  سال  ماه 
از  را  مرگ  افسردگی  و  سرما  عفریتۀ 
و  می راندند  زندگان  زندگی  فضای 
زمین را گرم و پر نعمت و درختان را 
و  بار  پر  را  کشتزارها  و  رویان  و  سبز 
دام ها را بارور می کردند و نوید شادی 
و فزونی را به مردم برای زندگی بهتر 

در سال نو می دادند.
اسفند که آخر  ماه  آخرین چهارشنبۀ 
آمدن  و  نو  سال  دهندۀ  نوید  و  سال 
نوروز و بهار و آفرینش دوبارۀ طبیعت 
به شمار  ماه  است، مبارک ترین روزها 
ایران،  غربی  نواحی  در  است.  می رفته 
کشور  و  ایران  آذربایجان  در  ویژه  به 
آذربایجان تمام چهارشنبه های اسفند 
یا ۴ چهارشنبه  است ۳  را که ممکن 
باشد، مبارک می پنداشته اند و آخرین 
برای  روز  مبارک ترین  را  چهارشنبه 

جشن و شادی می دانسته اند.
شب آخرین چهارشنبۀ ماه اسفند در 
مراسم  و  جشن  برپایی  و  سال  پایان 
آتش افروزی در این شب، باب ورود به 
نوروز و به قول گیالنی ها دروازۀ ورود 
به سال نو است. چهارشنبه سوری بُنی 
اسطوره ای- اعتقادی داشته و با اعتقاد 
ایرانیان به عروج ارواح مردگان به عالم 
پایانی  زندگان در آخر زمان )روزهای 
فرارسیدن  و  دوباره  خلقت  و  سال(، 
به  باور  است.  پیوند  در  نو  زمانی 
رستاخیز مردگان و عروج آنان از عالم 
ژرفای  از  آنان  روان  برآمدن  و  خاکی 
زمین به روی زمین و پیوستن به جمع 
ایام فروردگان و به  زندگان در همین 
و  جمعه  و  چهارشنبه  شب های  ویژه 

آخرین روزسال بوده است. 

اسفندماه  پایانی  روزهای  در  دیرباز  از 
نام  به  دوره گردی  نمایشی  دسته های 
می افتاده اند.  راه  شهرها  در  آتش افروز 
چهرۀ  و  سرخ  جامۀ  با  بازیگران  این 
سیاه یا نقاب سیاه با بازی و هنرنمایی 
ترانه خوانی،  و نمایش آتش و رقص و 
رفتن زمستان و آخر سال، و آمدن بهار 
در سال نو را به مردم مژده می دادند. 
ایران  فرهنگ  در  هنوز  سنت  این 
عید  به  روز  چند  ساله  هر  و  بازمانده 
نوروز، دسته های نوروزخوانی و حاجی 
پیشین  آتش افروزهای  جای  به  فیروز 
ترانه  با  و  می افتند  راه  به  شهرها  در 
آمدن  بازی  آتش  و  نمایش  و  خوانی 

نوروز و بهار را مژده می دهند.
بازیگران  پیشینۀ  و  خاستگاه  دربارۀ 
نظرهای  آتش افروز  دسته های 
پذیرفته ترین  کرده اند.  ابراز  گوناگونی 
این نظرها این است که این بازیگران را 
صورت تمثیلی ارواح مردگان بپنداریم 
خود  نمادین  رستاخیزی  کنش  با  که 
عروج ارواح را به عالم خاکی و جهان 
روزهای  یعنی  درآخرالزمان،  زندگان 

پایانی سال می نمایانند.
و  اجتماعی  علمای  از  برخی 
ادوارد  ازجمله  غربی  انسان شناسان 
وسترمارک و میرچا الیاده در بازنمایی 
عالم  به  مردگان  ارواح  بازگشت 
مجموعه ای  به  سال  آخر  در  زندگان 
کرده اند  اشاره  نمادین  نمایش های 
راه  باشد.  می توانند  ما  نظر  مؤید  که 
نقاب پوش  دسته های  انداختن 
صورت های  و  پوشیده  چهره های  با 
سیاه شده و جامه های خاص و رنگین 
)قس. دسته های آتش افروز و قاشق زن 

کنشهایی نمایشی 
از رستاخیز نمادین روان مردگان در فروردگان

:: علی بلوکباشی
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پوشیده رو در شب چهارشنبه سوری(؛ 
برپاکردن مراسم رزم میان پهلوانان 
و  پهلوانان  میان  کشتی  رسم  )مانند 
جنگ ورزاوها یا گاوهای نر در برخی 
نمایش های  و  ایران(  پاره فرهنگ های 
اُرجی و رفتارهای دور از نظم و قانون 
پادشاه  یا  بهاری  امیر  نمایش  )مانند 

نوروزی( ازجملۀ آنهاست.
نمایش نمادین قاشق زنی زنان و گاهی 
مردان با سر و صورت پوشیده و پنهان 
چهارشنبه  شب  در  خانه ها  در  به 
سوری که در پاره فرهنگ های ایران به 
»کلید  زنی«،  »ُچمچه  زنی«،  »مالقه 
زنی« و » کاسه زنی« هم شهرت دارد، 
نمایشی است از آئین عروج و بازگشت 
فدیه  طلب  و  زمین  به  مردگان  روان 
بیرونی  ابوریحان  روایت  بستگان.  از 
ایرانیان  )۳۶۲- ۴۴۰ق( از رسم کهن 
و اهل فارس در گذاردن طعام و نوشابه 
در  مردگان  برای  خانه ها  بام  باالی  بر 
اعتقاد  این  نشانگر  نیز  فروردگان  ایام 
در  قدیم االیام  از  ارواح  عروج  به  عامه 
تا چندی پیش  زمان آخر سال است. 
نیز مردم ایران به سنت کهن بر روی 
بام خانه ها فانوس روشن می گذاشتند 
تا  می افروختند  آتش  گذرگاه ها  در  و 
ارواح  ورود  برای  را  شبانه  تاریک  راه 

مردگان روشن نگه دارند.
در  بازی  آتش  و  آتش  افروختن  رسم 
عناصر  از  هم  سوری  چهارشنبه  شب 
برای  جشن  این  ساختار  اساسی 
به  مردگان  اروح  آمدن  از  استقبال 
بستگان  با  همنشینی  و  زندگان  عالم 
و همراهی و شرکت با آنان در پیشواز 
نوروز و جشن نوروز برای یک زندگی 

گرم و روشن در سال نو است.

1۴ اسفند 1۳۹۹
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تصویر  گذاشته ام  را  نقاشی  این  اسم 
مرداد   ۲۴ روز  جوانی.  در  ساز  مستند 
بود  آمده  که  وظیفه ای  درجه دار   1۳۴۲
به درمانگاه بخش قلب بیمارستان شمارۀ 
در جنب مسلسل سازی خیابان  ارتش   ۳
من  کشید.  را  نقاشی  این  هوایی،  نیروی 
دوره  بودم، چون  هم  سربازی ۲1 ساله 
بهداری را با درجه ممتاز گذراندم، محل 
کارم را خودم انتخاب کردم. در این تصویر 
لباس پرستاری به تن دارم و در آن روزها، 
بخش  در  تا صبح  بار  یک  هر چند شب 
خانم  یک  ما  بخش  بودم.  کشیک  قلب 
پرستار بسیار جوان، زیبا و سختکوش هم 

داشت  به اسم خانم ملیحه محتشمی.
الکتروکاردیوگرافی  قلب،  نوار  دستگاه  به 
می گفتیم و نوار گرفتن بر عهدۀ استواری 

میان سال بود.
دکتر هنوز نیامده بود و از دوردست های 
صدای  بلند،  کاج  درخت های  سوی  آن 
پشت  من  می آمد.  مسلسل ها  امتحان 
را  نوبت ها  و  بودم  نشسته  کوچکی  میز 
در  از  جدا  من،  اتاق  می کردم.  یادداشت 
و  کاج ها  به  رو  پنجره ای  ورودی،  چوبی 
داشت.  دکتر  اتاق  به  سفیدرنگ  دری 
تا  بود  یوسف پور  دکتر  منتظر  که  زمانی 
بیاید روی تکه کاغذی کاهی، این نقاشی 
را کشید. دکتر یوسف پور متخصص قلب 
و عروق در آن زمان سرهنگ تمام بود و 
می گفتند،  منتظر است که تیمسار بشود. 
منضبط  متوسط القامه،  مردی  دکتر، 
احترام  او  به  بیمارانش  و  بود،  دقیق  و 
می گذاشتند. وقتی می آمد، بلند می شدم. 
به سالم سربازی ام پاسخ می گفت و سریع 
وظیفه،  درجه دار  می رفت.  اتاقش  به 
تمثالی را که کشیده بود، امضاء کرد، روی 

میز من گذاشت و رفت داخل.
را  نقاشی  این  وقت  هر  سال ها  این  در 
نقاش  که  می افتادم  فکر  به  می دیدم، 
را  فیروزی  خسرو  امضای  که  اثر  این 
دارد کیست و چکار می کند؟ باید نقاش 
مشهوری شده باشد. در گذر روزگار شاید 

تصویر مستندساز 
در جوانی

:: محمد تهامی نژاد

سال ها  می گذشت تا  این نقش را  دوباره 
زبان  خواندم،  روزنامه نگاری  می دیدم. 
و  مستندساز  سینماخواندم،  خواندم، 
پژوهشگر شدم. اولین حکم استخدامی ام 
پژوهش  تلویزیون دستیار  از مدرسه  بعد 
فیلم  شدم.  کارگردان  دستیار  ولی  بود، 
اینترنت  دوران  به  رسید  تا  ساختم. 
در  فیروزی  آقای  از  عکسی  بار  یک  که 
و  دیدم  رشت  در  نقاشی  نمایشگاه  یک 
از  شدم  متوجه  انزلی  دوستان  طریق  از 
که  هستند  آستارا  هنری  شخصیت های 
اطالعات  بانک  می کنند.  معماری  کار 
یک  که  می دهد  نشان  گیالن  مشاغل 
خیابان  در  تجسمی  هنرهای  آموزشگاه 
فارابی آستارا با مدیریت کیخسرو فیروزی 
وجود دارد. اما جای تلفن خالی بود. آقای 

کیخسرو فیروزی لیسانسیۀ هنرهای زیبا 
از دانشگاه تهران و متولد 1۳۲1 است و 
در چند سایت اسم ایشان جزو هنرمندان 
بهمن  در  است.  شده  فهرست  آستارا 
هنرمندان  آثار  از  نمایشگاهی   1۳۸۴
تجسمی از جمله خسرو فیروزی در سالن 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نمایشگاه 

بندر آستارا گشایش یافت.
من  برای  جوانی،  روزگار  از  نقاشی  این 
طراوت جذابی دارد که به ویژه در چشم ها 
در  می دهد.  نشان  را  خودش  نگاه،  در  و 
چشم های این جوان، آینده ای وجود دارد 

که اآلن است.
نمی دانم توانستم به اندکی از رؤیاهای او 

تحقق ببخشم یا در راه ماندم...
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و گرما
گردد 

 زندگی فصل به فصل رنگ به رنگ می 

ب در چرخه ای نسل به
ز در پی ش

ا و رو
 از پی سرم

 نسل در زندگی بشر تکرار شده ولی زندگی خطی

و مرگ  به  زندگی  از  زوال  و  فنا  ت 
سم به   است 

دم منشأ
به ع ر رو 

این مسی و  ی 
به پیر  از کودکی 

ی آدمی
جاودانگی شد برا

افسانه ی 

 و دوزخ
خ تا بهشت

از تناس

این که ما همه ی هستی  اما چیزی که قطعیست 

از بخشی  شاید  و  طبیعت ایم  از  ی 
بخش  نیستیم 

من های نه  و  ماییم  هم  با  ما 
و  تکرارپذیر   هستی 

ودر روی هم
ر

:: آذر جوادیان دهکردی
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 در دو دهه گذشته با توجه به مشاهدات
این شعر اواسط اسفند  از   و گذر عمر 
 از فریدون مشیری بی اختیار به زمزمه
 در وجودم می نشیند... فریدون مشیری
محمد دکتر  سوگ  در  را  غزل   این 
دار اسفند   1۴ در  که  سرود   مصدق 
 فانی را وداع گفت و پیش از آن سال ها
 بود که در احمد آباد محصور بود... اما
و آگاه  مردم  توسط  به  نیکویش   نام 

عالقمند محفوظ است...

 هرچه در ابیات این غزل مشیری پیش
 تر برویم ابعاد یأس افزون تر و گسترده تر
 می شود... روحیه مشیری اما روحیه ای
 مأیوس نبود و این شعر نیز مرا مأیوس
بهار هم هرساله می رسد و  نمی کند... 
 هرساله شادی می آورد و از گل نشاش
 هست... با این وجود این شعر همچون
درین هرساله  معنادار  تذکری  و   ذکر 
مکرر خطاهای  خاطره  بهاری   ایام 

تاریخ را بی اختیار تداعی میکند...

ایام، زندگی داوطلبانه  امسال و درین 
 حرفه ای ام در جزیره قشم می گذرد که
 به دعوت شهردار »سوزا« آقای عبداهلل
 تشه به این روستا-شهر آمده ام. از عمر
 دوستی با آقای تشه ده سال می گذرد
 هنگامی که ایشان دهیار روستای کوشه
در جوانم  همکاران  اتفاق  به  و   بودند 
 نشستی با دهیاران قشم اعالم کردیم
 که حاضریم داوطلبانه برای پروژه های
 معماری و شهرسازی روستاهای جزیره

کنیم نظارت  آن  اجرای  بر  و   طراحی 
با این شرط که معیارهای دانش  تنها 
 و معماری بومی مالک طراحی باشند
دهیارانی اولین  زمره  در  تشه  آقای   و 
 بودند که طرح پارک خانواده روستای
 کوشه را درخواست کردند و کار انجام
 شد و در آن پارک زنان روستا به همراه
و می زنند  قدم  آزادانه تر   فرزندانشان 
و شده  برگزار  عروسی   چندین جشن 
 چندین شب شعر و دوستی ما برقرار
و دلسوزی  با  ایشان  که  امروز  تا   ماند 
عمران جستجوی  به  دانش  و   درایت 
مادری سرزمین  تاب آور  آبادانی   و 
 هستند... و من با شوق به همراه حضور
اتفاق به  وجودم  در  مشیری  غزل   آن 
و حریم سوزا  دوست سراسر محدوده 
 را در آفتاب بهاری قشم قدم می زنیم و
 در چند وچون امکانات و استعدادهای
به و  می کنیم  درنگ  روستا-شهر   این 
سوزا جمعیت  می اندیشیم...   آینده 
 حدود ۶۷۰۰ نفر است و ساختمان های
یک انگشتان  تعداد  به  طبقه اش   سه 
قدیمی ترین از  یکی  نمی رسد...   دست 
ایران دریانوردان  و  دریانوردی   مراکز 
شورای جلسات  اطاق  دیوار  بر   بود... 
 شهر، نزدیک ۵۰ عکس از ناخدایان و
 دریانوردان سوزا نصب شده که برخی
اعضای شورا هستند... پدران  آن ها  از 
 چندین دهه است که ساکنان متمول
 سوزا به کشورهای جنوبی خلیج فارس
باغ و   مهاجرت کرده اند و صدها خانه 
با گفتگو  در  کرده اند...  رها  را   خود 

 اعضای شورای شهر سوزا متوجه شدم
 نزدیک ۲۵۰ خانه و باغ کهن در این
 شهر وجود دارد که نیمی از آن ها هم

امروز قابل بهره برداری هستند...

 روزی که به جستجوی خانه های کهن
پشت بام های آوار  از   1۳۵۹ سال   در 
خانه بدان   خانه  ازین  کاشان   پیوسته 
را خانه   ۲۵۰ نتوانستم   می رفتم 
بازار خرید که  امروز  و  کنم   شناسائی 
توسط به  کاشان  تاریخی   خانه های 
عتیقه شناس دالالن  و  عالقمند   مردم 
آن همه  علیرغم  است  تاب  و  تب   در 
 خانه های هوش ربا که به نام توسعه و
ازین ویران شدند می بینم که   آبادانی 
اگر آید  فزون  هم  و  بود  بیشتر   تعداد 

چونان که باید بشمری...

راه در  آفرین  شادی  و  یگانه   نوروِز 
دست به  دست  که  نوروزی   است... 
 توسط مردم آگاه و عالقمند به سرزمین
از فراز زمان ها و مکان ها و  و فرهنگ 
 حمله ها حفظ شد و به دست ما رسید
نمایندگان این   - بومی  خانه های   و 
- ایران  معماری  روح افزای  و   بی همتا 
 به همت مردم آگاه و عالقمند خواهند
 ماند و باغ و باغچه هایشان در هر بهار

گل فشان خواهد بود...

سوزا، جزیره قشم
1۵ اسفند 1۳۹۹

نیست نشانش  گل  ز  اما  می رسد  بهار 
 نسیم رقص دالویز گل فشانش نیست

:: محمدرضا حائری مازندرانی
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برای این که یک لحظه قادر شویم در 
به خودمان  و  بایستیم  روزمره  زندگی 
حسی  به  نیاز  بنگریم  پیرامون مان  و 
قرن ها  که  احساسی  است؛  قدرتمند 
برای ما تکرار شده باشد. ما ایرانی ها به 
شروع بهار یک احساس قدرتمند داریم 
به  شدن  نزدیک  با  می شود  باعث  که 
بایستیم،  آن یک لحظه به لحاظ زمانی 
تمام غم ها، کینه های خود را فراموش 
بنگریم  را  جوانه  یک  رویش  و  کنیم 
اطرافیان مان  به  نگاهی جدید حتی  و 
حتی  احساسات  اما  باشیم.  داشته 
در  باشند، می توانند  قدرتمند هم  اگر 
در  اطالعات،  انبوه  در  روزمره،  زندگی 
گم  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت 
شوند اگر نسبت به آن ها آگاهانه فکر 
نکنیم. بله درست است ما به طبیعت 
توجه داریم و این یک نکته مثبت است. 
چون این نگاه می تواند به ما کمک کند 
تا برای لحظاتی تمرکز داشته باشیم و 
به وسیلۀ اطالعات پراکنده و مشکالت 
دچار پریشانی ذهنی نشویم. ازآن جاکه 

رابطۀ انسان با طبیعت
:: فاطمه خضری
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به  را  خود  موقعیت  می شویم  ناچار 
لحاظ هستی شناسی مورد بررسی قرار 
دهیم و از خود بپرسیم در این طبیعت 
برای  شاید  کجاست.  انسان  جایگاه 
فضای  این  در  باشد  خنده دار  برخی 
سیاسی  اجتماعی،  مشکالت  از  آکنده 
هستی شناسی  نگاه  از  ما  اقتصادی  و 
بخواهد  اگر  انسان  اما  بزنیم.  حرف 
است  ناچار  شود  چیره  مشکالت  بر 
موقعیت خود و جهان را فراتر از خود 
فردی  بنشیند.  نظاره  به  مشکالت 
و  زخم  دچار  مشکالت  انبوه  در  که 
است  روانشناختی  متعدد  آسیب های 
تنها کاری که می تواند انجام دهد این 
از روی خشم  و  بریزد  است که اشک 
داریم  نیاز  ما  بکشد.  فریاد  نفرت  و 
ذهنی متمرکز داشته باشیم تا بتوانیم 
بررسی  زوایای مختلف  از  را  مشکالت 
نگاه  این  می تواند  چیز  چه  و  کنیم. 
متمرکز را به ما به راحتی هدیه دهد؟ 
و طبیعت  انسان  رابطۀ  به  معنابخشی 
می تواند به ما کمک کند، نه تنها ذهنی 
اجازه  بلکه  باشیم،  داشته  متمرکز 
به  نسبت  جدیدی  رویکرد  می دهد 
و سیاسی  اقتصادی  اجتماعی،  مسائل 

هم داشته باشیم.

به  نگاهی  چگونه  ما  است  مهم  حاال 
احساس  این  صرفاً  آیا  داریم.  طبیعت 
صرفاً  بهار  به  نسبت  ما  در  قدرتمند 
باعث می شود یک مناسک انجام دهیم 
زندگی مان  شلوغی  در  دوباره  بعد  و 
یعنی  باشد  این گونه  اگر  شویم.  گم 
ما بیشتر به دنبال یک لذت لحظه ای 
بهار  زیبایی  از  شکلی  به  و  هستیم 
به  دراین جا  می کنیم.  سوءاستفاده 
قدرتمند  احساس  این  می رسد  نظر 
که در طول تاریخ برای ما تکرار شده، 
تا  ببرد  فکر  به  را  ما  نمی شود  باعث 
به  طبیعت  و  انسان  رابطۀ  به  بتوانیم 
تا در  لحاظ احساسی یک معنا دهیم 
متمرکز  ذهنی  لحاظ  به  امروز  دنیای 

سال  موقعیت  می رسد  نظر  به  باشیم. 
باید  کرونا  ویروس  خاطر  به  گذشته 
عالوه بر  باشد،  برده  هم  فکر  به  را  ما 
بیماری  دچار  و  مرگ  خطر  ترس 
دارد  وجود  زیادی  امکان  البته  شدن. 
انسان  رابطۀ  بیماری  خاطر  به  ما  که 
معنادهی  ترس  روی  از  را  طبیعت  و 
ما  ذهن  می تواند  خود  این  که  کنیم 
بتوانیم  این که  برای  را آشفته تر سازد. 
زندگی  در  را  و طبیعت  انسان  ارتباط 
به  ناچاریم  روزمره اش معنادهی کنیم 
آگاه شویم. مطمئناً  نیز  باورهای خود 
تفاوت زیادی است بین کسی که باور 
دارد خدا طبیعت را آفریده و کسی که 
باور ندارد. رویکردهای متفاوتی نسبت 
به طبیعت می تواند وجود داشته باشد 

و دارد.

و  انسان  رابطۀ  بتوانیم  این که  برای 
به  باید  آگاهانه معنا دهیم  را  طبیعت 
زندگی  در  خواسته های خود  و  باورها 
آگاه شویم. مثاًل ممکن است در رویکرد 
مخلوقات  اشرف  انسان،  خداباوری 
انگاشته شود و در راستای این رویکرد 
مثاًل  رسید.  مختلف  نتایج  به  می توان 
گفته شود چون انسان اشرف مخلوقات 
به  مرگش  از  پس  است  قرار  و  است 
دنیای دیگر فراتر از طبیعت برود پس 
انسان  خدمت  در  باید  طبیعت  کل 
راستای  در  هم  دیگری  نتیجۀ  باشد. 
چون  گرفت؛  می توان  خداباوری 
پس  آفریده  خدا  را  طبیعت  و  انسان 
است.  مسئول  برابر طبیعت  در  انسان 
درمقابل، از خالل رویکرد خداناباوری 
دست  مشابه  نتایج  به  می تواند  هم 
طبیعت  است کسی  ممکن  کرد.  پیدا 
بداند، چون  بشر  زندگی  تنها منبع  را 
باور دارد انسان بمیرد در همین خاک 
پس  می شود  تمام  و  تجزیه  زمین 
از طبیعت  وظیفۀ خودش می داند که 
مراقبت کند. اما از رویکرد خداناباوری 
که  رسید  هم  نتیجه  این  به  می توان 

خویش  رفاه  برای  است  مجاز  انسان 
تکنولوژی  با  امکانش  از  فراتر  حتی 
تفاوتی ندارد  بر آن چیره شود. ظاهراً 
انسان خداباور باشد یا نباشد، می تواند 
با  رفتارش  با  رابطه  در  نتایج مشابهی 
طبیعت بگیرد. انگار چه افراد خداباور 
و چه خداناباور درحال حاضر نیاز دارند 
رابطۀ انسان و طبیعت را از نو تعریف 
کنند، اگر خواسته باشند تمام انسان ها 
و  طبیعت  زیبایی  از  برابر  صورت  به 
این جا  در  کنند.  استفاده  آن  امکانات 
از  انسان  عادالنۀ  کردن  استفاده  از  ما 
سخن  این  دقیقاً  زدیم  حرف  طبیعت 
حاکی از آن است. ما باور داریم رابطۀ 
است.  طرفه  یک  طبیعت  و  انسان 
نگریسته  دلیل  این  به  طبیعت  انگار 
دارد  نیاز  آن  به  انسان  چون  می شود 
و خواهان سودش هست. درحال حاضر 
ما در موقعیتی هستیم که نمی توانیم 
طبیعت  با  انسان  کاربردی  رابطۀ  این 
همان طور  چون  بگیریم.  نادیده  را 
با  عده ای  درحال حاضر  می دانیم  که 
اقتصادی  و  تکنولوژی، سیاسی  قدرت 
و  باشند  طبیعت  صاحب  توانسته اند 
و  آن  زیبایی  از  چه  را  انسان ها  سایر 
چه از اقتصاد آن محروم کنند. بالطبع 
تصورشان  قدرتند  صاحب  که  کسانی 
این است که مجاز به تسلط پیدا کردن 
که  ضعیف  انسان های  و  طبیعتند  بر 
داشته  پویا  اقتصادی  نیستند  قادر 
بر آن ها چیره می شود  باشند طبیعت 
و آن ها به راحتی نمی توانند نوع رابطۀ 

خود را با طبیعت معنادهی کنند.

وگرنه رابطۀ انسان و طبیعت می تواند 
رود.  کاربردی  رابطۀ  یک  از  فراتر  به 
و  آشفته  دنیای  در  ما  درهرصورت 
نابرابر  امروز نیاز داریم رابطۀ انسان با 
طبیعت را مورد بازبینی قرار دهیم تا 
دراین بین باورهایمان نیز مورد نقد قرار 
بگیرند؛ حاال آن باور می تواند ایمان به 
خدا باشد یا ایمان به علم؛ فرقی ندارد.
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سالی  خود  ما  همه ی  برای   1۳۹۹ سال 
آن  شروع  از  پیش  که  چرا  بود  متفاوت 
شوربختانه  شدیم.  خانه نشین  ناچار  به 
دست  از  را  شغلشان  مردم  از  بسیاری 
دادند. ویروس کرونا با قدرت به راه خود 
ادامه  داد. اندوخته ی مردم پس از مدتی 
ته کشید و بیشتر آن ها در سراسر جهان 
به ناچار به سر کارشان بازگشتند؛ اما در 
این میان گروهی حداقلی بودند که بخت 
دورکاری  با  توانستند  و  بود  یار  آن ها  با 
پرخطر  و  شلوغ  شهرهای  در  حضور  از 
من  برای  بزرگ  لطف  این  کنند.  دوری 
فرهنگ  و  انسان شناسی  مؤسسه  توسط 
رقم خورد  عزیز  فکوهی  دکتر  ویژه  به  و 
 1۳۹۸ سال  از  که  را  پروژه ای  بتوانم  تا 
در دست داشتم )که پیش از کرونا آن را 
از دفتر دکتر فکوهی در دانشکده ی علوم 
می بردم(  پیش  تهران  دانشگاه  اجتماعی 
از راه دور ادامه دهم. در اهمیت پروژه ی 
من  برای  مدرن  ایران  فرهنگی  تاریخ 
ارتباط  و  آشنایی  امکان  که  بس  همین 
مستقیم با بزرگان و عزیزانی را یافتم که 
بی شک  نشریه  این  ببرم  نام  بخواهم  اگر 
چندجلدی خواهد شد. الزم است یادآور 
از  تعدادی  که  متأسفم  بسیار  که  شوم 
که  سالی  در  را  برجسته  شخصیت های 
که  من  برای  دادیم.  دست  از  گذشت 
شروع  حداقلی  تجربه ی  با  را  وظیفه ام 
و  اساتید  این  با  هم نشینی  بودم،  کرده 
بزرگان درس بزرگی بود. هر ثانیه از زمان 
نمی شود؛  بازگردانده  هرگز  می گذرد  که 
لحظه ها در گذر زمان همراه با اساتید و 
حتی  و  کمرنگ  می شناسیم  که  افرادی 
سهل انگاری  اگر  و  می شوند  خاموش 
نباشد  فرصتی  دیگر  است  ممکن  کنیم 
تا با این بزرگان همراه و هم کالم شویم. 
باید صبور  در این مدت من آموختم که 
پیِش  مسیر  که  هرقدر  داد؛  ادامه  و  بود 
جایز  کشیدن  پس  پا  باشد،  ناهموار  رو 
نیست. همچنین معنای حقیقی و اهمیت 
درک  را  وقت شناسی  و  وظیفه شناسی 
کردم تا جایی که هر روز به خود یادآور 
برای  اگر  زمان  از  ثانیه  هر  که  می شوم 
نیز  دیگری  برای  است،  باارزش  ما  خود 
که  جمالتی  میان،  این  در  است.  چنین 
به شکل خاص شنیدم را در گوشه ای از 
دارم  عمر  تا  که  کرده ام  یادداشت  ذهنم 

فراموش نکنم. جمالتی در باب »کیفیت 
زیست« و »استفاده از روزگار جوانی« و 
در  ماجراجویانه  پرش های  از  »نترسیدن 
دل ناشناخته ها«. شاید همین گفتگوهای 
دلچسب بود که باعث شد پس از سال ها 
از  خارج  در  زندگی  تجربه  به  اندیشیدن 
حال  و  کنم  اقدام  مصرانه  بار  این  ایران، 
از نقطه ای دیگر از این کره خاکی متنی 

برای نوروزنامه ی 1۴۰۰ بنویسم.
این مهم را نمی توانم کتمان کنم که دلم 
برای تک تک افراد مجموعه انسان شناسی 
و فرهنگ تنگ است. نزدیک به یک سال 
هیچ کدام  با  دورکاری  دلیل  به  که  است 
دوری  اگر  حال  نداشته ام؛  دیداری 
دید  خواهید  بیافزایید،  بدان  را  مسافت 
از صمیم  دلتنگی دوچندان می شود.  که 
و  همکاری  فرصت  که  خوشحالم  قلب 
نوشتن هنوز برایم فراهم است و امیدوارم 

دور اما نزدیک
:: بهاره خیرخواه

مؤسسه  در  الیقی  کوچک  عضو  بتوانم 
انسان شناسی و فرهنگ بمانم.

از  زاویه  دو  شده،  پیوست  که  تصاویری 
علوم  دانشکده  در  فکوهی  دکتر  »دفتر 
اجتماعی دانشگاه تهران« است در روزی 
که قرار داشتم مدارکی را که در اختیارم 
عکس  دو  این  بازگردانم.  دفتر  به  است، 
به  و  است  کامل  فریم  یک  هم  کناِر  در 
همین دلیل است که به هم چسبیده اند. 
آنالوگم  فریم  هف  قدیمی  دوربین  با 
)Canon Demi C( بر روی فیلم فوجی 
رنگی حساسیت ۲۰۰ گرفته شده است. 
این درست تصاویر آخری است که از دفتر 
کار دکتر فکوهی دارم. تصاویری که یقین 
دارم خیلی از شما با آن یک دنیا خاطره 

دارید.
سال نو، به امید سالی سرشار از سالمتی، 

بر همه تان مبارک.
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رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نبود و چنین نیز نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بدست
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

َدمی با بهار
:: ملیحه درگاهی

طنین  و  بهار  پای  صدای  دیگر  بار 
زمان  گوش  در  سبزش  نفس های 
جانی  زمین  قلب  تپش های  می پیچد، 
و  می دمد  طبیعت  پیکر  بر  دوباره 
است.  خجسته  و  نو  سالی  نویدبخش 
و  سپیدپوش  عروسی  همچون  بهار 
و سرخ  بر سر، شکوفه های سپید  تاج 
با  و  می نشاند  درختان  شاخسار  بر  را 
گل های  و  طراوت  سبزی،  قدمش  هر 
رنگارنگ را بر جای جای زمین حکاکی 
می کند. نوروز دست انسان را می گیرد 
و به دامان طبیعت می کشاند و پیوندی 
آن ها  میان  ناگسستنی  و  همیشگی 

برقرار می کند.

سر  بر  را  سال  تحویل  دعای  وقتی 

زمزمه  خود  هفت سین  سفره های 
که  هستیم  عقیده  این  بر  می کنیم 
همه چیز  و  نیست  پایدار  هیچ چیز 
از  و  است  دگرگونی  و  تغییر  حال  در 
خدای عزوجل می خواهیم که در سال 
بهترین  به  را  ما  وجود  جدید طبیعت 
این  و  تبدیل کند  نیکوترین حال ها  و 
و  شکوفایی  مسیر  در  را  دگرگونی 
بطن  در  تحول  دهد.  قرار  بالندگی 
نوروز ریشه دوانده است و خود را در 
ساری  و  جاری  طبیعت  و  انسان  نهاد 
به  مرگ  و  نیستی  از  تحولی  می کند. 
هستی و زندگی، از سردی و رخوت به 
گرما و سرور، از خشکی و پژمردگی به 
شکوفایی و سرسبزی، تحولی به سمت 
هر چه بهتر شدن برای ساختن فردایی 

در دل خود جای  همواره  را  امید  که 
داده است. 

نوروز، قرن های دراز است که بر همه 
و  می فروشد  فخر  جهان  جشن های 
مصنوع  قرارداد  یک  که  روست  آن  از 
تحمیلی  جشن  یک  یا  و  اجتماعی 
سیاسی نیست. جشنی جهانی است و 
روز شادمانی زمین و آسمان و آفتاب، و 
جشن شکفتن ها و شور زادن ها و سرشار 
نوروز همه وقت  »آغاز«.  هر  هیجان  از 
در  مغان،  چشم  در  است؛  بوده  عزیز 
مسلمانان.  چشم  در  و  موبدان  چشم 
همه نوروز را عزیز شمرده اند و با زبان 
حتی  گفته اند.  سخن  آن  از  خویش 
گفته اند  که  دانشمندان  و  فیلسوفان 
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»نوروز روز نخستین آفرینش است که 
و  زد  جهان  خلقت  به  دست  اهورمزد 
و ششمین  بود  کار  این  در  روز  شش 
از  و  گرفت  پایان  جهان  خلقت  روز، 
این روست که نخستین روز فروردین 
را اهورمزد نام داده اند و ششمین روز 
نگاه  در  )نوروز  مقدس شمرده اند.«  را 

دکتر علی شریعتی(.

سالی که از سرگذراندیم، سال دردناک 
از  بسیاری  چراکه  بود؛  غم انگیزی  و 
هموطنان ما و همنوعان ما در سراسر 
جهان، عزیزان خود را در پی گسترش 
ویروس منحوس کرونا از دست دادند 
و صدمات و لطمه های روحی، جسمی 
و مالی فراوانی را متحمل شدند. گویی 
جدید  سده ای  آستانه  در  گرفتن  قرار 
غرامت  که  ساخته  ملزم  را  آدمی 
رعایت  با  و  کند  پرداخت  سنگینی 

بهداشت  همیشگی  و  هرچه بیشتر 
فردی و اجتماعی، مناسک عبور را به 
این درس خود  با  جای آورد. طبیعت 
بنی آدم  راستی  به  که  آموخت  ما  به 
جان  هرکس  و  پیکرند  یک  اعضای 
با  وجود،  این  با  دارد.  دیگری  گرو  در 
تمام وجود آرزو دارم که در سال جدید 
تمامی  برای  اتفاقات  و  تقدیر  بهترین 

مردم جهان رقم بخورد.

عضو  من  که  فرهنگ  و  انسان شناسی 
کوچکی از آن هستم امسال 1۵ ساله 
دیری  که  شریفی  و  سبز  نهال  شد، 
پر  و  تنومند  درختی  به  که  نمی پاید 
شاخ و برگ بدل شود. بسیار خوشحالم 
که تمامی این سال ها را در کنار اهالی 
کردم  سپری  اندیشه  و  فرهنگ  علم، 
و بسیار فرا گرفتم و آموختم. در این 
همکاران  دوستان،  همراهی  به  مدت 

کوله باری  با  ارجمند  و  عزیز  اساتید  و 
از دانش و تجربه سعی داشتم سهمی 
در ترویج و شکوفایی علمی و فرهنگی 
جامعه داشته باشم و امیدوارم این روند 
داشته  تداوم  عالی تر  و  هرچه بیشتر 
باشد. در پایاِن این عیدانه امسال و هر 
سالی پر از اتفاقات مبارک و خوب برای 

تمامی هموطنان آرزومندم.

دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

چشم در چشم بهاری دیگر
تحفه ای یافت نکردم کـــه کنم 

هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم

همه ارزانی تان...

عید نوروز بر شما مبــارک...
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در آستانه ی آخرین سال قرن هستیم. 
می سازیم  نمادی  سال ها  شماره ی  از 
واقعیت  را همچون  نماد  این  و سپس 
می پنداریم، آن قدر که گفتی به راستی 
قرار بر تحول و چرخشی است که ما 
را از حضیض به اوج برساند، اوجی که 
در طول قرن گذشته بی وقفه بدان امید 
بستیم و به دنبالش بودیم، و البته در 

پس هر تالش ناکام ماندیم.

شماره ی  با  تقارن شان  و  رویدادها 
نمادگرایی  این  در  هم  سال ها 
بی تقصیر نیستند؛ ما قرن گذشته را با 
آزادی خواهی و تمنای قانون گرایی آغاز 
نیز  قرن  میانه ی  در  درست  و  کردیم 
به رسم عدالت جویی دست به انقالبی 
دیگر زدیم؛ افزون بر این دو انقالب، که 
یک  تاریخ  از  قرن  یک  در  حضورشان 
جامعه خود شگفت انگیز است، دهه به 
سیاسی-اجتماعی  رخدادهای  با  دهه 
یا  شدیم،  روبه رو  دگرگون کننده ای 
به تعبیری خود در آفریدن شان نقش 
چونان  آن ها  از  هریک  و  داشتیم، 
جامعه مان  که  بودند  عطفی  نقطه 
پس از عبور از آن  دیگر شبیه به قبل 
جنگ،  کودتا،  نفت،  شدن  ملی  نبود: 
که  مقطعی  سیاسی  گشایش های 
مطلقه گرایی  از  دوره ای  دنبالشان  به 

ناآرامی های  و  اعتراض ها  شد،  آزموده 
که  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
هرچه می گذرد فاصله زمانی میانشان 
کوتاه و کوتاه تر می شود و مطالباتشان 
نیز سرشتی زیستی تر می یابد. تا جایی 
چشمگیرترین  گفت  بتوان  شاید  که 
حاصل قرن گذشته، دگرگونی واقعه به 
امر روزمره است. وقایعی پی درپی که 
گویی عنانشان از کفمان رفته و حال 
آن ها در رقم زدن احوال هرروزه ی ما 

نقش آفرینی می کنند.

رویدادی در کار نیست، شاید به تعبیری 
رویداد هست، اما ماهیت شگفت انگیز و 
همه گیر  اضطرابی  به  منحصربفردش 
یافته،  استحاله  هرروزه  بی ثباتی  از 
و  عمیق  بینشی  خود  پی  در  بی آنکه 
دگرگون ساز همراه آورد. گویی التهاب 
به  روزمره«  »واقعه های  که  فراگیری 
جانمان انداخته، از فرصت تأمل کردن 
محروم مان کرده و ما میان رویدادهای 
اکنون  که  هرروزه،  زندگی  و  کالن 
کالبدی در هم تنیده و واحد یافته اند، 
در  که  شده  بسیار  و  سرگردانیم؛ 
بحبوحه ی این سرگردانی و در انتظار 
همان  از  غریب،  اما  قریب  واقعه ای 
اندک انتخاب های باقی مانده در زندگی 

خویش نیز می گذریم.

بهاریه
:: زهره دودانگه

برای  توانی  یافتن  شاید  رو  این  از 
واقعه  از  هرروزه  مان  زندگی  تفکیک 
می توانیم  که  است  کاری  مهم ترین 
همچون  دهیم.  انجام  خود  برای 
سکانی که باید به هر دشواری در میان 
تالطم های نامحدود به دست گیریم و 
خود را به تمامی به دست گرداب های  
قراردادن  روزها  این  ندهیم.  پی درپی 
واقعه،  و  زندگی شخصی  میان  حائلی 
شاید  خویش،  فردیت  به  رجوع  و 
گام  رهایی بخش ترین  اما  سخت ترین 
ممکن باشد. اندیشیدن و پرداختن به 
آنچه دوست می داریم، عمیق تر کردن 
در  هنر  دادن  جای  ارتباط هایمان، 
دیدن  و  خواندن  لحظه هایمان،  خالل 
ابتذال به دور  از  و تجربه کردن آنچه 
و  تن  سالمت  به  کردن  توجه  است، 
دشوار  روزها  این  همه،  و  همه  روان، 
تعبیری  به  شاید  و  است،  حیاتی  اما 
تنها ضمانت آغاز قرنی امیدوارکننده تر 
روزهایی  به  راه  شاید  که  قرنی  است؛ 
گرچه  که  روزهایی  ببرد،  درخشان 
اما  داشت،  نخواهیم  حضور  آن ها  در 
می توانیم با انتخاب های روزمره کنونی 
داشته  سهمی  فرارسیدنشان  در  خود 

باشیم.
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 1۳۹۹ سال  پایانی  روزهای  حالی  در 
را پشت سر می گذاریم که چشم انتظار 
رسیدن بهاری دیگر هستیم، بهاری که 
گویی  و  گرفته  قرار  قرن  دو  میانه  در 
در  هرچند  است.  تحول  یک  آستانه 
معنای  به  جدید  سال  عمومی،  اذهان 
آغاز قرنی جدید هم هست، اما از نظر 
تاریخ نگاری، سال جدید، آخرین سال 
قرن  و  است،  هجری  چهاردهم  قرن 
جدید از 1۴۰1 شروع خواهد شد. در 
بزرگ  تحول  یک  به  توجه  میانه  این 
مهم  بسیار  قرن،  یک  از  گذار  برای 
انقالب ها،  با  همراه  که  قرنی  است. 
جنگ ها، امیدها و آرزوهای تحقق یافته 
به  نمی توان  و  است  بوده  بربادرفته  و 
اخیر  قرن  تحوالت  و  حوادث  سادگی 
جمع بندی  مشخص  حس  یک  در  را 
که  قرنی  ایهام  و  ابهام  این  اما  کرد، 
سردرگمی  نوعی  از  نشان  گذشت، 
اخیر  دارد که در قرن  برای جامعه ای 
بارها و بارها تالش کرده خودش را بر 
مدار خوشبختی و زندگی شایسته قرار 

دهد.

اما اینک در موقعیتی دشوار قرار گرفته 
است، دو بحران بزرگ سایه خودشان 
را بر سر این جامعه افکنده اند: بحران 
جدید  نسل  چشم انداز.  بحران  و  امید 
خود  روی  پیش  چشم اندازی  تنها  نه 
نمی بیند، بلکه امیدی هم به گشایش 
آینده ندارد. این دو بحران، کاتالیزوری 
سایر  شدن  مؤثر  و  شدن  فعال  برای 
قرن  رو  این  از  بود.  خواهند  بحران ها 
آینده، قرنی مهم و شاید سرنوشت ساز 
با  جامعه  این  تکلیف  که  قرنی  است. 
خودش و سرنوشت تاریخی اش روشن 
خواهد شد. به همین دلیل سال 1۴۰۰ 
از  گذار  برای  سالی  است،  مهم  سالی 
قرن پرتکاپو و سالی برای ورود به قرنی 

شاید امیدوار.

اما در این میانه گذار زمان نیست که 
بلکه  می کند،  تعیین  را  ما  مقدرات 

تصمیم های  و  انتخاب ها  و  ما  عملکرد 
ما در کنار حوادث مهم و بزرگ است 
در  زد.  خواهد  رقم  را  ما  آینده  که 
مسئولیت  و  سهم  باید  ما  میانه  این 
خودمان را برعهده بگیریم و بدانیم که 
انجام  باید  انجام داد، چه  چه می توان 
داد و مسئولیت کنشگری یا حتی عدم 

کنشگری ما چه خواهد بود.

مثابه  به  زمان،  شدن  نمادین  شاید 
آستانه گذار از یک قرن به قرن جدید، 
انباشت  برای  فرصتی  و  راهی  بتواند 
در  جامعه  عاطفی  و  روحی  انرژی 
تحوالتی  زمینه های  ایجاد  راستای 
که  فرصتی  گیرد.  قرار  مؤثر  و  مثبت 
وامیدهای  انگیزه ها  تراکم  و  تمرکز 
تاریخ جامعه  وارد  ای  به گونه  را  مردم 
بی افقی  از  مسیرش  که  کند  ایرانی 
و  امیدواری  سمت  به  ناامیدی،  و 
فرصت  این  کند.  تغییر  ملت  بهروزی 
اندک، فرصتی است برای جامعه تا به 
به  به داشته هایش،  بیاندیشد،  خودش 
تجربه های تلخ و شیرین، به ناکامی ها 
و موفقیت ها و مهمتر از همه به رنج ها 
این جامعه  و دردهایی که زیستن در 
این  پس  در  است.  کرده  دشوار  را 
خودآگاهی  به  معطوف  اندیشه ورزی 
که  بیاندیشد  راه هایی  به  بتواند  ملی، 
و  مردم  برای  امیدواری  سویه های 
بهروزی برای جامعه و افق گشایی برای 
را  گرفته  قرار  بن بست  در  که  ملتی 

درپی داشته باشد.

از این رو باید این سال پیش رو را قدر 
برای  است  فرصتی  سال  این  دانست. 
انباشت نمادین انرژی روحی جامعه در 
راستای تحولی شگرف؛ و شاید بهاریه 
سال جدید بتواند زمینه ای بشود برای 
و  امید  پر  قرنی  جدید.  قرنی  بهاریه 
این روزها  برای جامعه ای که  بهروزی 

نه امیدی دارد و نه باوری به آینده.

بهار ۱۴۰۰ و چشم انتظار یک سده بهاری
:: جبار رحمانی
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:: حمید رزاقی

حاال اگر امسال هم بهاری نباشد
رؤیای بهاران که هست

سال تازه ای هم فرا نرسد
آرزوی سال نو که هست

هیچ امیدی هم در این شهر خفته در میان نباشد
دیدن خواب دنیایی دور از این جا که هست

اصاًل هیچ نامه ای هم به مقصد نرسد
کورسوی ستارگان آن سوی تاریکی که هست

و یا اصاًل در این کوره راه سیاه هیچ فانوسی هم روشن نباشد
ماه تابان همیشه شب چراغ که هست

زمستان هم هرچقدر می خواهد طوالنی باشد
برآمدن جوانه های سنبل و الله که هست

رؤیای بهاران که هست
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می شود،  »بهار«  از  که صحبت  زمانی 
تازگی  حس  به  معطوف  روح  و  ذهن 
می شود. دیگر فرقی نمی کند چه سن 
و سالی داشته باشیم... غنی باشیم یا 
تنها  بهار  یا سالم!  باشیم  بیمار  فقیر... 
را  همه  می آید  وقتی  که  است  فصلی 
با   ! می سازد  خود  متوجه  شیفتگی  با 
قافلۀ رنگ و طراوت و سرود پرندگان 
می آید و هیچ چیز، هیچ چیز نمی تواند 
با  شود.  زیبایی اش  و  عظمت  مانع 
کوچکترین نشانه هایش جهان طبیعت 
را به یکباره دستخوش تغییر و تحولی 
نمی تواند  هیچ چیز  می کند!  شگفت 
و  سبک  نرم،  شود!  آمدن اش  مانع 
درخشان می آید... اصاًل رنگ هایاش از 
جهانی دیگر می آید؛ تو گویی معجزه ای 
و  عشق  خدایان  سوی  از  که  است 
شده  اعطاء  جهان  و  زمین  به  زندگی 
است... این را نه فقط من که در عرصه 
آن  بلکه  می برم،  بسر  سالگی  شصت 
دختر جوان هفده ساله ای که روزگاری 
دور می شناختم می گوید... همو که در 
بهار از سِر معجزۀ نوشدگِی زندگی، به 
یکباره عاشق و شاعر شد! و خاطره و 
هنوز  که  هنوز  را  معجزه  این  تجربۀ 
است به یاد دارد! و به یادش هر ساله 
پیری گذاشته اش،  به  رو  با دست های 
در  را  مخملین  کوچک  بنفشه های 
؛  باغچه کوچکش می کارد  و  گلدان ها 
و با نگاهش از پِس عینک، جوانه های 
بوته گل سرخ و درخت یاِس بیدار شده 
از خواب زمستانی را می پاید. پرده های 
قاب پنجره را می شوید و گرد و خاک 
از پنجره ها می روبد تا نخستین کسی 
در خانه باشد که به اولین گام های بهار 

خیرمقدم می گوید...

بهاری که هرگز َره گم نمی کند...

:: زهره روحی

آنگاه که بهار می آید تمامی خانه ها و 
محله ها را درخشان می کند؛ می آید تا 
بیذرهای  را  هستی بخش اش  معجزۀ 
غرور و خودپسندی و یا تبعیضی نثار 
الهه های  و  خدایان  آیا  کند...  همگان 
و  عشق  »عدالت،  آسمان،  و  زمین 
ودیعه  به  »بهار«  در  را  عطوفت« 
!؟ مگر می شود جهان بی  نگذاشته اند 
بهار میسر شود!؟ مگر بی بهار می شود 
عاشق شد، و عاشق ماند!؟ از بهار است 
که عشق و شعر در قلب و روح عاشق 

و شاعر جاری می شود!...

قانون  آمدن اش  با  و  می آید،  بهار 
طبیعت را فروتنانه به اثبات می رساند؛ 
خودپسندی...؛  یا  غرور  ذرهای  بی 
را  هستی بخش اش  معجزۀ  و  می آید 
نثار همگان می کند. نگاه کن بهار است 
و  سرخوشانه  پس  است...!  راه  در  که 
بهار  که  جهانی  در  حضور  شکرانۀ  به 
را در خود دارد و به تو ارزانی می دارد، 
آن  از  را  دوستی«  »دیگر  و  »صلح« 
پیامی که هر  آور که  یاد  به  و  بیاموز! 
»روح«  ساختن  نو  می دهد  بهار  ساله 
کینه ها  ریختن  بیرون  است،  خویش 
نگاه  دگرستیزی؛  از  گزیدن  دوری  و 
برایمان  چندانی  فرصت  شاید  کن 
نباشد، پس عاشق شو و در راه صلح و 
عدالت در جهان قدم بردار. این را من 
نمی گویم، بلکه پیامی ست که هر ساله 
بهار به ما می دهد... نگاه کن بهار است 
که می آید و هر ساله آرزومند عشق و 

عطوفت در بین همۀ انسان ها !

اصفهان ـ 1۳ اسفند 1۳۹۹
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درود بر یاران انسان شناسی و فرهنگ؛

رؤیای  کسی  که  جایی  دور،  راه  از 
شب  و  سوری  چهارشنبه  کودکانۀ 
و سفره ی  عید  روز  نوی  لباس  و  عید 
صبح  در  پدر  عیدِی  و  مادر  هفتسیِن 
روز اول عید را نمی شناسد، روز های 
دقایق  به  تا  می شمارم  را  اسفند  ماه 
این ماه و تیک تیک لحظه های  پایانی 

پیش از تحویل سال برسم.
کودکی  سنین  از  دورتر  که  همچنان 
تک تک  روزگاران،  آن  رؤیای  با 
سلول هایم از رسیدن بوی بهار و ترنم 
و  درمی آمدند  رقص  به  بهاری  باران 
هلهله می کردند، با صداِی زنگ پیامی 
چندین  همراه  به  دوستی  توسط  که 
به  بود،  شده  فرستاده  تعجب  عالمت 
خود آمدم. آرزو داشتم صدای آشنایی، 
همان  با  پیامی  یا  و  دلنشینی  سخن 
رسیده  من  رؤیاهای  هوای  و  حال 
باشد، اما حیف و صد حیف که چنین 
نبود.گویا پُتکی که برسر تاریخ جهان 
فرود آمده، ضربه سنگین تری را نصیب 
تا تراشه های آن بر جان و  ما فرموده 

دل ما سخت تر بنشیند! 

:: فریندخت زاهدی 

باری، صدای پیام صدایی بود که گویا 
رایحه ی  به  آغشته  بهار  بوی  هرگز 
بیِد  و  بنفش  یاس های  و  سنبل ها 
با  بود،  نرسیده  مشامش  به  بهاری 
بوی  به  آلوده  و  جانب  به  حق  لحنی 
بی هویتی، در صدد در انداختن طرحی 
برای جدا کردن جان از بدن فرهنگی 
بود که تا اعماق وجودش رخنه کرده 
و جدا شدنی نیست؛ صدا گفت »نوروز 
عید ما نیست چون آغاز روییدن علف 
است و ما علفخوار نیستیم« !!!! ناگهان 
عالمت های تعجبی که آن دوست نثار 
در  شده،  تکثیر  بود  کرده  صدا  این 
مارپیچی بی انتها به حرکت در آمدند و 
رؤیاهایم را با خود به جهانی رنگارنگ 
که  چنان  رقصی  با  بهاری  گل های  از 

رهنمون شدند  آرزوست  میدانم  میانۀ 
و  گیرد  خود  به  نو  شکلی  دوباره  تا 
چنانکه  بدمد،  کالبدم  در  تازه  جانی 
غرق شادِی نشأت گرفته از نشاط همۀ 
همۀ  در  نیاکانم  که  شدم  نوروزهایی 
بر  و جشن  نهادند  ارج  آن  بر  زمان ها 

پا کردند.

نوروزتان پیروز
و روزگارتان به از دیروز

اسفند 1۳۹۹
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بهاریه، برشمردن صفِت بهار است. بهار 
نازک بینانه ترین  است.  ستایش  الیق 
باریک بینانه ترین خالقیت ها  حس ها و 
گویی  می شود.  بهار  توصیف  مصروف 
بهار را تنها با عمل مشاهده نمی توان 
است.  فراتر  به چیزی  نیاز  کرد.  درک 
حس بینایی نیازمند یاری چیزی فراتر 
از خود است تا بهار را درک کند. چشْم 
جایگاه خود است، می توان با دقت در 
سر  در  خواند،  را  فرد  هر  درون  آن 
جای  عزیزترین  خود  که  دارد  جای 
چشم  عمِل  که  بینایی،  است،  بدن 
راهنمای  و  حس ها  باالتریِن  است، 
است.  پیرامونش  آدمی زاد در شناخت 
لنگ  بهار  با  مواجهه  در  حال،  این  با 
می زند. بهاریه پدید می آید تا حس ها 
از  بردن  بهره  در  بهار،  شناخت  در  را 
را  آن ها  ناتوان  دسِت  کند.  یاری  بهار 
دامن  به  بدایع  از  ُحله هایی  با  بگیرد، 

بهار بیاوردشان تا تعلیم چگونه یافتن 
بهار ببیند.

معلِم  قصیده سرا،  سیستانی،  فرخی 
حس ها در دیدن بهار است. شعرهایی، 
سال  هزار  از  »ُحله1« هایی،  درست تْر 
باستانی  پیاله ای  چون  که  پیش 
و  برگرفت،  آن  از  را  ذرات  می توان 
دوباره به کارشان گرفت. می توان بهار 
و  قصاید  از خالل  در خزان،  را، حتی 
ترجیعات او بویید، چشید و لمس کرد. 

چرا که او خوْد بهار شده بود:
چون  من  و  بشکفت  ارغوان  درخت 

ارغوان گشتم۲
یا

به من شادی کند شادی، که شادی را 
روان گشتم

فرخی بهار را چگونه به ما می آموزد؟ 
آیین های  نو است. شکسِت  آییِن  بهار 

است.  خود  معجزه ی  خود  بهار  دیگر. 
پدید  بهاری  هنجارهای  معجزاتش  با 
هنجارهای  از  بری  یکسره  می آورد، 
دیگر  از  است  دیگر  زمانی  بهار  دیگر. 
زمان ها و رسم زمانه نیز دیگر می شود. 
هموار  کوه،  می دمد.  الله  سنگ،  از 

می شود. باده حالل می شود.

اگرچه باده حرام ست ظن برم که مگر
حالل گردد بر عاشقان به وقت بهار

چرا که:
الله  خاره  سنِگ  کز  اکنون  خاصه  به 

دمید
ز الله کوه چو دیبای لعل شد هموار۳

بهار  از  را  خود  مفهوِم  اقبال  و  امید 
اقبال آور  و  امیدآفرین  بهار  می گیرند. 
روزی  آن،  نخست  روِز  که  چرا  است. 
است.  نوروز  دیگرروزها.  از  است  دیگر 
از آن ویژه تر که زاهد در آن روز  روز 

قصیده ی صفِت بهار
:: یوسف سرافراز
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انبیاءاند  ابدال که جانشینان  بخندد و 
و بنا به قول ابن عربی خصوصیت شان 
صفات  به  مذمومه  صفات  تبدیل 
محموده است، لب به خنده بجنبانند؟
روزیست که در سال نیابند چنین روز

چنین  نیابند  عمر  در  که  سالی ست 
سال

در روی من امروز بخندد لِب امید
بر چهر من امروز بخندد دِل اقبال

در زاویه امروز بخندد لِب زاهد
در صومعه امروز بجنبد لِب ابدال۴

در  است  شتر  بار  است.  فراوانی  بهار، 
مثقالی اندیش.  عطاراِن  خساست  برابر 
بهار  از  مانی  و  کسری  است.  پُر  بهار، 
رونق گرفته اند. خود را شهره ساخته اند. 
از دشت کنون ُمشک توان برد به اشتر
با آنکه فروشند همی مشک به مثقال۵

چرا که
باغ چون مجلس کسری شده پر حور 

و پری
و  نقش  پر  شده  مانی  نامه  چون  راغ 

صور۶
درخورد چنین روزی چیست؟ تا نگذرد 
به فراموشی و بی اقبالی؟ تا تواِن بهره 

گرفتن از آن از کف نرود؟
بنشاط و طرب این روز بسر باید برد۷

بهار  نشاط  و  طرب  چگونه؟  که؟  با 
چگونه باید باشد تا سزای آن به جای 
آید؟ طرب بهاری چگونه طربی است؟ 
نشاط در بهار چگونه به دست می آید؟ 

طبع را در بهار چه خوش می آید؟
آب در جوی ز باراِن بهاری و ز سیل

همچنان گشت که با سرْخ می آمیخته 
شیر

ای به عارض چو می و شیر، فرا پیش 
من آی

بربط من بکفم بر نه و نصفی۸ برگیر
شعری  و  ده  اندر  شش  و  پنج  نصفی 

دو بخوان
شعرهایی سره و معنی او طبع پذیر۹

این  او  خود  است.  بهار  معلم  فرخی 
چگونه  است؟  دیده  کجا  از  تعلیم 

راهنمای ما شده است در یافتن بهار؟ 
طبیعت  هم ساز  را  خود  او  درخت.  از 
دیده است. غم درخت را غم خود دیده 
با درخت  را شادی خود.  و شادی آن 

هم ذات تر است تا با خانه و آدمی زاد.

به برگ سبز چنان شادمانه بود درخت
که من به روی نگاریِن آب بت فرخار

و  بکند  برگ ها  آن  و  درآمد  خزان 
بریخت

درخت ازین غم چون من نژند گشت 
و نزار

خدای داند کاندر درخت ها نگرم
ز درد خون خورم و چون زنان بگریم 

زار
کسی که او غم هجران کشیده نیست 

چو من
ز بهر برگ درختان چرا خورد تیمار
مرا رفیقی امروز گفت: »خانه بساز

که باغ تیره شد و زردروی و بی دیدار«
جواب دادم و گفتم »درخت همچون 

من ست
مرا ز همچومنی ای رفیق باز مدار

یک  به  دوان  هر  کنون  درخت  و  من 
صفتیم

منم ز یار جدا مانده و درخت از بار«1۰

آیا بهار همه شادی است؟ همه شادی 
نیز شادی است.  او  است، چرا که غم 
از  است؟ غمین  بهار چگونه غمی  غم 
چه می شویم در بهار؟ غمین از دوری 
معشوق می شویم در بهار. در گفتار و 
کردار بی دل می شویم. بهار وفای عاشق 
به  است  دوباره  امیِد  می کند.  بیدار  را 
دیدن معشوق، به زیستن خوش کامه با 
او که روزی رفته است. بهار بازآمدن غم 
معشوق است، شکوفه های سپیِد سیب 
و بادام، رخت سفید معشوق را به یاد 
می آورند، آن چه نشد. با این حال، امید 

نیز از همین شکوفه ها برمی خیزد.

دال باز آی تا با تو غم دیرینه بگسارم

تو  از  نصیبی  بنیوشم  تو  از  حدیثی 
بردارم

به  روزی  را  تو  آسانی  به  من  گر  دال 
چنگ آرم

تو  بی  که  زیرا  را  تو  دارم  جان  چو 
خوارم و زارم

نه  درخوابم  نه  دوری  من  ز  تو  تا  دال 
بیدارم

و  گفتار  از  پیداست  بی دلی  نشان 
کردارم

چه  بر  ندانم  دوری  من  ز  تو  تا  دال 
کردارم

مرا بینی چنان بینی که من یک ساله 
بیمارم

دال با تو وفا کردم کزین بیشت نیازارم
تو  با  شادی  به  را  بهاران  این  تا  بیا 

بگذارم11
در  است؟  درخورد  دعایی  چه  را  بهار 
چگونه  غم،  و  اقبال  و  امید  همه  این 
بهار  مگر  نیایش؟  کرد؟  نیایشش  باید 
باید  پس  ندارد.  ندارد؟  دراز  بقای 
دست  از  امیدمان  بلکه  بیابیم،  دعایی 
همه روزه مان  خوشی  بهار  بلکه  نرود. 
بقایش را چگونه  بهاِر جاویدان،  باشد. 

بخواهیم؟
بهارا بآیین و خرْم بهاری

بمان همچنان سالیان و بمگذر1۲

پاورقی
1- اشاره به شعر »با کاروان حله«

۲- ترجیع بند شماره 1
۳- قصیده شماره ۶۵

۴- قصیده شماره 111
۵- قصیده شماره 111

۶- قصیده شماره ۸۵
۷- قصیده شماره ۸۵

۸- نوعی پیاله ی شراب
۹- قصیده شماره ۹1

1۰- قصیده شماره ۵۳
11- ترجیع بند شماره 1
1۲- قصیده شماره ۳۹
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تجربه  گذشت.  کرونا  سال  از  یکسال 
اکنون  که  فرهنگي  با  دیگر  بهاري 
جان  ما  رفتارهاي  بِه  زیستنش  شیوه 
جان  که  کرونایي  است.  بخشیده 
ما  بهار  رویش  آستانه  در  مي گیرد، 
است.  درآمدن  زانو  بِه  در حال  کم کم 
جان بخش  است.  بهار  ویژگي  این 
کرونا  دیو مرگ  زندگي آفرین.  و  است 
در  اندک اندک  دیوصفتي اش  همه  با 
بسیاري  عزیزان  است.  فروپاشي  حال 
اندوهگینمان  و سخت  گرفت  ما  از  را 
ساخت، سخت تغییرمان داد و بسیاري 
از زیبایي ها زندگي را از ما گرفت که 
مهمترینش نوروز و رسم هاي زیبایش 
در بهار ۹۹ بود. اکنون که قدم بِه قدم 
بِه 1۴۰۰ نزدیک مي شویم، هنوز این 
اما  است  همسفر  ما  با  نامبارک  اندوه 
:: مینو سلیميتوانش کم شده و در اولین لحظه هاي 

سال 1۴۰۰ آرزو مي کنیم شادماني بِه 
قلب هایمان بازگردد و نقاب هاي سیاه 
برداشته  از صورتمان  و سپید و رنگي 
شود. بهار کرشمه اي کند و ناز و نیاز 
بِه میدان آرد و دوباره پایان زمستان و 

تاریکي روشني آورد و زندگي بخشد.

از  سال  پانزده  گذشت  نوید  امسال 
همدلي گروهي که تمام تالششان در 
آفرینش هست نیز مي گذرد. بهار امسال 
کرونا مي میرد و همدلي و دوستي یاران 
موافق و دوستان همدل انسان شناسي 
مي یابد.  طوالني تَر  عمري  فرهنگ  و 
پایدارتر  و  درازتر  هرچه  دوستي  عمر 
باشد همه را خوش تَر خواهد بود، چرا 
که میوه باغ هاي کهنسال شیرین تَر و 
سایه شان  که  همانگونه  است،  گواراتر 

عزیزتر و گرانبهاتر است.

بِه دعا مي نشینم و باور دارم و آرزومندم 
که بهار امسال گواراي وجودمان باشد 
بیماري  و  پلیدي  از  را  ما  خداوند  و 
در  را  ما  دوستي  و  بدارد  محفوظ 
و  انسان شناسي  سال  شانزدهمین 

فرهنگ مستدام بدارد.

و  مي گیریم  خود  موافق  یاران  دست 
سبزه بِه آب مي بخشیم. روشنایي چون 
دایره  در  که  ما  چشمان  در  خورشید 
داده ایم  هم  دست  در  دست  هستي 

مي درخشد و گرممان مي کند.

شراب  پر  قدحي  ساقیا،  است  صبح 
کن...

دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن...
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و  انسان شناسی  ویژه نامه  برای  بهاریه 
فرهنگ

نوروز 1۴۰۰

ترین  عجیب  از  گذشت  که  سالی 
جهان  مردم  همه  زندگی  سال های 
بود و این دومین نوروزی است که در 
خارج از ایران هستم. در طول دو سال 
گذشته به خاطر کار و تحصیل شانس 
این را داشتم تا در چند کشور مختلف 
زندگی کنم، آدم هاي جدید، رفتارهای 
تجربیات   ... و  جدید  فضاهای  جدید، 
با  ارتباط  و  داشته اند  برایم  زیادی 
را  من  مختلف،  وجوه  در  تنوع  جهان 
است.  کرده  نزدیک  خودم  به  بیشتر 
عوض  رنگ  معانی  سفر  این  طول  در 
جهان  مي شوم،  پیرتر  من  مي کنند، 
تغییر مي کند و فصل ها همچنین. و در 
شگفتم که چگونه به خوردمان داده اند 

که اندیشه ها، تعصبات و نظرات نباید 
تغییر کنند. فکر می کنم... فکر می کنم 
کردن،  عوض  رنگ  از  نگرانی  این  به 
به  کردن،  انتخاب  اشتباه  از  ترس  به 
ترس از تغییر، به رشد داشتن شاید؟ 
فکر مي کنم... فکر مي کنم به طبیعت 
لهستان  زمستان  تاریکي  و  سردي  به 
که  بهاري  بلند  روزهاي  به  اتریش،  و 
دانمارک،  در  مي زنند  پس  را  شب 
به  و  آلمان،  باراني  و  گرم  تابستان  به 
شب هاي روشن سال نو در پاریس. به 

این تغییرها... 

حضور  به  مي کنم  فکر  مي کنم...  فکر 
سایبري، مجازي و افزوده مان، به صدا 
و تصویرهایمان که از زیر دریا از طریق 
به  مي رسند،  ما  به  قطور  کابل هاي 
امواجي که ما را به هم وصل مي کنند، 
و ابرهایي که از گرماي سرورهاي مراکز 

»ما را تمام لذت هستی به جستجوست«

 :: معراج شریفی

ابرهاي دیگر  با  و  تولید مي شوند  دیتا 
در آسمان یکي مي شوند و مي بارند... به 
این تبدیل وجود من به کد، به امواج، 
کریستالي  مانیتورهاي  به  کابل ها،  به 
و  شدن  فهمیده  براي  اینترفیس ها  و 

ارتباط داشتن فکر می کنم.

هم  در  فرم  همه  این  به  مي کنم  فکر 
تنیده، به خاطراتي که عوض مي شوند 
به  مي شوند.  تخیل  که  آینده هایي  و 
یا  نباشد؟  خطي  واقعاً  اگر  که  زمان 
دوار یا حلزوني و یا هر فرم دیگري به 
جز خطي باشد چه؟ به زمان و مفهوم 
خانه، به فرآیند فکر مي کنم... به فرم 
به  برتري چشمه  به  نه  و  آب  قطرات 
به  پاییز...  از  بهار  برتري  به  نه  برکه، 

فرآیند فکر مي کنم، و نه به خانه.

1۳ اسفند
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گذشت پانزده سال از عمر مؤسسه ای 
موانع  تمامی  و  خالی  دست  با  که 
دهد،  ادامه  خود  حیات  به  توانسته 
از هدف گذاری درست مؤسس  نشان 
همیشه  فکوهی  ناصر  دکتر  است.  آن 
برای من مصداق آن جمله معروف پیر 
باید  کار علمی  برای  است که:  بوردیو 
این  برای فرونشاندن  بود و  خشمگین 
خشم باید کار علمی کرد. همین روحیه 
جنگنده و خستگی ناپذیر دکتر فکوهی 
است که طی این سال ها مانع از توقف 
انسان شناسی  مؤسسه  فعالیت های 
سال  این  حتی  است.  شده  فرهنگ  و 
کرونایی که افول فعالیت های علمی و 
نتوانست  را به همراه داشت،  آموزشی 
مانع از رشد و نمو این درخت سترگ 
که پانزده سال پیش نهالی بود، شود. 

نرم نرمک می رسد اینک بهار
:: مجید شمسه

در ده سال گذشته که در دفتر مطالعات 
انتشارات  و  شهرداری  اجتماعی 
همشهری مشغول بوده ام همواره یکی 
از افتخاراتم همکاری متقابلی بوده که 
با مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ در 
و  انسان شناسی  یکشنبه های  برگزاری 

انتشار کتاب داشته ام.

را  اسفند  ایام  که  چیزهایی  از  یکی 
برای من به عنوان یک عضو از خانواده 
خوشایند  فرهنگ  و  انسان شناسی 
عمر  از  دیگر  یکسال  می کند، گذشت 
این مؤسسه است که نشان از ریشه دار 

شدن و فربهی آن دارد.

در این روزهای پایانی سال برای همه 
انسان شناسی  مؤسسه  گردانندگان 

تندرستی  و  شادی  آرزوی  فرهنگ  و 
دارم و امیدوارم که سال آینده بهتر از 
سال های گذشته بتوانند به هدف هایی 

که تعیین کرده اند دست یابند.
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را  نوروز  عید  هوای  و  حال  همیشه 
دوست داشتم. حال و هوای عید برای 
من هم مثل هزاران ایرانی دیگر از حدود 
دهم اسفند آغاز شده و تا تحویل سال 
روزهای  همیشه  بطوریکه  دارد.  ادامه 
از  دلپذیرتر  بسیار  برایم  اسفند  پایانی 
و خروشی  ولوله  است.  عید  تعطیالت 
با  همگام  که  انگار  می افتد،  جانم  در 
نوزایی می شوم  طبیعت من هم دچار 
و بر خالف بهمن ماه که غالبا احساسی 
و  کالفگی  یأس،  ناامیدی،  با  آمیخته 
و  نشیب  و  پرفراز  سال  یک  خستگی 
تالش را در وجودم حس می کنم؛ در 
اسفندماه، گویی به امید پایان دادن به 
اندک روزهای باقیمانده سال و به امید 
در  که  جدید  سال  روزهای  رسیدن 
ذهن خود آن ها را سراسر نور می بینم، 

جانی تازه می گیرم.

بذرهای شادی..... جوانه زندگی

:: مهسا شیخان

به اسفندماه سال 1۳۹۸ تا کنون فکر 
می کنم. به ترس و ولوله ای که پاندمی 
کرونا در جانمان انداخته بود. ترس از 
توقف  جریان زندگی و پایان زندگی. 
به اینکه من هم مثل بسیاری از دیگر 
دوستان و آشنایان هیچ تصوری از این 
بیماری نداشته و ابتال به این بیماری 
خود  محتوم  سرنوشت  را  نیستی  و 
می پنداشتم. به اینکه مدام اخبار و آمار 
و ارقام تکان دهنده را دنبال می کردم. 
به این فکر می کنم و به خوبی به یاد 
از  بسیاری  درگذشت  با خبر  که  دارم 
اهالی فرهنگ که سعادت دیدارشان را 
داشته ام، گریسته ام و گاهی به پوچی 

این زندگی رسیده ام.

همین  که  هست  یادم  خوب  باز  اما 
ماندن  زنده  امید  به  پارسال  اسفند 

با  را  عید  سبزه   نیز  کردن  زندگی  و 
دستان خود گذاشته ام. به امید جوانه 
چند  روز  هر  گندم  دانه های  زدن 
دقیقه ای را در مقابل پنجره و رو به نور 
با جوانه زدن و سبز شدن  گذرانده ام. 
و  امید  از  نشانه ای  به  گندم  دانه های 
شادمانی  کودکانه  خوب،  روزهای 
کرده ام. این شادی کودکانه انگار تنها 
با  بود.  زندگی  به  من  اتصال  ریسمان 
خود فکر می کنم آیا زندگی و نو شدن 
می تواند چیزی غیر از این باشد؟ و چرا 
از  را  این لحظات  اغلب در طول سال 

یاد می برم.

علی رغم  و  گذشت،  که  سالی  در 
کرونا  سایه  در  که  ناامیدانه ای  تصور 
خود  شادی  سهم  داشتم،  زندگی  از 
را از زندگی گرفته ام، لحظاتی سرشار 
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از عشق و امید به آینده را در وجودم 
امید  از  سرشار  آنقدر  کرده ام،  حس 
در  بیماری  این  از  ترس  که  بوده ام 
انبوه  به  است.  نداشته  جایی  ذهنم 
می اندیشم  دلنشینی  و  زیبا  خاطرات 
که آنقدر درخشانند که پاندمی کرونا 
این  گویی  می شود.  محو  خاطره ام  در 
خاطرات به زمان دیگری از زندگی ام و 

به پیش از کرونا متعلقند.

همین  زندگی  که  می افتم،  فکر  به 
تک تک لحظاتی است که با تمام وجود 
آن را زیسته ام، و پاندمی نتوانسته آن 
شادی،  حس  همین  کند.  متوقف  را 
حس  هم  سردرگمی  ماللت،  غم، 
خوشایندی است، یعنی که من زندگی 
بوده ام و با تمام وجودم زندگی را تجربه 
کرده ایم، با تمام ماللت ها، نامالیمات، 

خوشی ها و ناخوشی ها.... 

و  فراز  ما  همه  گذشت  که  سالی  در 
کرده ایم،  تجربه  را  بسیاری  فرودهای 
رفته  ناامیدی  مرز  تا  سرعت  به  گاه 
همین  بازگشته ایم.  خود  به  آهسته  و 
بازگشت به امید و زندگی را مثل بذر 
و  داشته ایم  خود  در  همواره  گیاهی 
فرصتی  نوروز  کرده ایم.  حمل  خود  با 
از  چقدر  که  بیاوریم  یاد  به  که  است 
این بذرهای کوچک خوشبختی را تک 
تک ما در وجودمان داریم و می توانیم 
سبزشان  نو  روزی  و  آینده  به  امید  با 
تا  االن  از  که  امیدی  بذرهای  کنیم. 
پایان سال آینده چیزی حدود سیصد 
روز  هر  داریم،  فرصت  روز  هشتاد  و 
برای  و  بکاریم شان،  دل  در  امیدوارانه 
و  سبز شدن شان تالش کنیم. سیصد 
اندی روز فرصت بسیار زیادی است که 
هر روزمان را نو کنیم که  خوشبختی 
و رسیدن به مقصود چیزی نیست جز 
هر  که  نو.  روزی  تجربه  برای  تالش 

روزمان می تواند روزی نو باشد!
روزگارتان سبز باد.

به امید روزهای بهتر، شعر زیبای ملک الشعرای بهار 
در وصف نوروز تقدیم شما باد:

 بهار آمد و رفت ماه سپند
نگارا در افکن بر آذر سپند

 به یک باره سر سبز شد باغ و راغ
ز مرز حلب تا در تاشکند

 بنفشه ز گیسو بیفشاند مشک
شکوفه به زهدان بپرورد قند

 به یک هفته آمد سپاه بهار
ز کوه پلنگان به کوه سهند

 جهان گر جوان شد به فصل بهار
چرا سر سپید است کوه بلند؟

 حیف باشد دل آزاده به نوروز غمین
این من امروز شنیدم ز زبان سوسن

 هفت شین ساز مکن جان من اندر شب عید
شکوه و شین و شغب، شهقه و شور و شیون

 هفت سین ساز کن از سبزه و از سنبل و سیب
سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوي من

 هفت سین را به یکي سفره دل خواه بنه
هفت شن را به در خانۀ بدخواه فکن

 صبح عید است برون کن ز دل این تاریکي
کاخر این شام سیه، خانه نماید روشن

 رسم نوروز به جاي آور و از یزدان خواه
کاورد حالت ما باز به حالي احسن

 
 نوبهار دلپذیر و روز شادی و خوشیست

 خرما نوروز و خوشا نوبهار دلپذیر

 بر نشاط گل وقت سپیده دم به باغ
فاخته آوای بم زد، عندلیب آوای زیر

»ملک الشعرا بهار«
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فرمان  به  گوش  جوانه ها  و  شکوفه ها 
بهارند: باید از درون شاخه ها سر برون 
مجوز  این  فرمان،  این  باید!  آورند. 
ندارد که  اجازه  و هیچ کس  بهار است 
این  جلوی  حیات،  مجوز  این  جلوی 
بگیرد:  را  مهربانی  این  جلوی  زایش، 
ترسیده  زده،  یخ  جهان  با  مهربانی 
نیروی  از  بندان  یخ  و  باران  و  برف  از 
آفرینندگی او برمی آید و هرجا که قدم 
می راند.  عقب  را  زمستان  می گذارد 
زیبائی بهار در این است، نه از شهردار، 
نه دهدار، نه فرماندار و نه از وزیر و نه 
از وکیل هراسی ندارد: دستور می دهد 
یک  برای  او  نمی پذیرد؛  دستور  اما 
غلبه  سرما،  بر  غلبه  برای  حیاتی:  امر 
به  طبیعت  موقت  مرگ  و  خشکی  بر 

از بهار بیاموزیم.
:: بهروز غریب پور

چندین  که  انگار  می شود.  وارد  موقع 
می داده  مژده  خاک  به  ماه  چند  و 
به جان  را  یخبندان  و  برف  که  است 
بخرند و تاب بیاورند تا  او سبزه ها را 
بیاورد  از دل خاک بیرون  به اشاره ای 
جوانه های پنهان را آشکار کند؛ شکوفه 
شاخه ها  از  جادوگری  همچون  را 
جادوگری  او  بیاورد:  بیرون  خشک 
فرمان  بباد  که  زمانی  اما  است  صبور 
می دهد که بوزد، بباران فرمان می دهد 
که  می دهد  فرمان  برف  به  ببارد،  که 
ذوب بشود، به خاک می گوید که پس 
نبندد؛  گل  و  سبزه  بر  را  راه  و  بکشد 
سرداری با صدها هزار نیروی بی نظیر 
خاک ها  و  بوته ها  درخت ها،  است: 
اوج  معجزه گرند.  این  فرمان  به  گوش 

بهار زمانی آشکار می شود  جادوگری 
که زمستان با تمام توانش در برابر او 
ایستاده است و نمی خواهد پاس بکشد 
بهار  حیات بخش،  بهار  صبور،  بهار  اما 
می آید...  امید  خداوندگار  معجزه گر: 
را دوست  پربار  بهار  نا فرمانی  این  من 
این  را،  او  نشاط  و  حیات  این  دارم، 
بی مجوز  که  را  او  شادمان کنندگی 
می دارد.  روا  جهان  جان  بر  آن  و  این 
قدرت  با همین  بهار  ستایش می کنم. 
نوع  هر  برای  مثالی  آفرینندگی اش 
زایش، هر نوع حیات، و هر نوع نیروی 
ناامیدی  بر  بناگهان  که  شگرفی ست 
غلبه می کند. من این نیروی بهاری را 

دوست دارم: آمدنش مبارک باد.
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اسفند 1۳۹۹
تأسیس  سال  پانزدهمین  مناسبت 
انسان شناسی و فرهنگ ناخودآگاه من 
را به یاد پانزده سال گذشته و راهی که 
آمده ام/آمده ایم می اندازد. ویژه نامه هایی 
که هر سال درآمده و نوروزهایی که از 
نمی خواهم  سرگذرانده ام/گذرانده ایم. 
طی  سال ها  این  در  که  وادی هایی  از 
این  خودم  که  هرچند  بگویم،  کرده ام 
واقعی می دانم.  و  معتبر  تاریخ  تنها  را 
و  احساسات  آن  از  می خواهم  بلکه 
از  بسیاری  که  بگویم  دریافت هایی 
تجربه  سال  هر  نوروز  دمای  دم  ما 
اندک  سال ها  این  در  شاید  کرده ایم. 
نوروزی بوده که ما با امید و شعف به 
امسال قطعاً  ولی  باشیم.  رفته  سویش 
بسا  چه  و  نیست،  سال ها  آن  از  یکی 
آن ها  تاریک ترین  حتی  شاید  امسال 
شروع  کابوسی  با  سال  این  باشد. 
شده که خواب از سرمان پرانده است. 
ویروسی، اشرف مخلوقات و تمام علم و 
تمدن اش را به سخره گرفت، و درعین 
حال بار دیگر باعث شده است که وی 
رهایی،  برای  امیدش  تنها  سمت  به 
یعنی معبد علم، روی آورد. این است 
که بیم و امیدمان به آینده، هماهنگ 
با بیم و امید دانشمندان، این کاهنان 
معبد علم، با ساختن واکسن جدید و 
همراه با جهش های مکرر ویروس، باال 
و پائین می رود. خوب البته این بیم و 
امید را با تمام مردم دنیا شریکیم، که 

خودش تسکینی است.

به  محدود  ما  بیماری  نشانگان  اما 
ویروسی  جهانگیر  بیماری  نشانگان 
نیست و ابعاد درونزای بومی هم دارد. 

باز هم خیره به آینده
:: مهرداد عربستانی

مصیبت  بر  اضافه  روزها  این  ما  آنچه 
دهه ها  برآیند  می کنیم،  تجربه  کرونا 
سیاست ورزی و حکمرانی است که- به 
ما  انسان شناس-  ادگرتون  رابرت  قول 
کرده  تبدیل  بیمار  جامعه ای  به  را 
الگوهای  با  که  جامعه ای  است. 
ایدئولوژهای  و  سیاست ورزی  رفتاری، 
غیرقابل تطبیق با اقتضائات متغیر، که 
بیماری  دچار  مراتب  به  را  اعضایش 
استیصال،  )افسردگی،  روانی  جسمی، 
ناخرسندی،  گرسنگی،  و  فقر  خشم(، 
ترس از آینده، یأس اجتماعی، شورش 
جامعه ای  می کند.  اضمحالل  حتی  و 
چنان دور از وفاق اجتماعی، و درگیر 
که  داخلی،  فراگیر  نفی  و  تخاصم 
عبارت  با  می توانیم  تنها  را  شرایطش 

»بحران« توصیف کنیم.

به  هم  امیدی  بحرانی  هر  همیشه  اّما 
تََرک های  همیشه  بحران  دارد.  همراه 
ساختاری در ماشین بازتولید اجتماعی 
پینه های  وصله  و  می سازد  آشکار  را 
به  به رخ می کشد؛ و  را  بازتولید  این 
این  از خالل  است  ممکن  ترتیب  این 
بهبود  به  رو  تغییراتی  طلیعه  تََرک ها 
از طرف دیگر بحران  مشاهده شود. و 
سیاسی ای  سوژه های  برای  زمینه ای 
پیش  به  را  نیروهایی  و  کرده  ایجاد 
نه  را  تالش شان  دیگر  که  می راند 
مصروف بازتولید ساختار موجود، بلکه 
رو  و  دگرگون کننده  اقدامات  مصروف 
که  اینجاست  کرد.  خواهند  بهبود  به 
شکل  می تواند  امید  از  دیگر  نوعی 
بگیرد. و اینجاست که گویی ما بازهم 
انتظار، این موقعیت وجودی انسان، را 

به شکلی دیگر تجربه می کنیم.
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سین سفره ی  هفت  در  را   ماهی 
 گذاشته ایم به قرن ها؛ ماهی را که نماد
 مرواریدی است در آب، و که موعود در
 این تخمه است و برای نجات جهان از
 جهل و ظلمت به دنیا خواهد آمد؛ اما
 مفهوم واقعی ماهی را در این سفره از
 یاد برده ایم. برخی از ما وجود ماهی را
 در سفره ی هفت سین، به دلیل  معادل
 عربی ماهی، سمک، یکی از سین های
 هفت سین پنداشته ایم، و برخی دیگر
 آن را  فقط نشانه ی جانداری متحرک
دیده ایم؛ سین  هفت   سفره ی   در 
سابقه ای ایرانیان  ما  برای  ماهی   اما 
بی دلیل و  دارد،  تاریخی  و   اسطوره ای 
نشده. سین مان  هفت  سفره ی   وارد 
نخستین آب های  مفهوم  با   ماهی 
 ارتباط دارد. ماهی  نمادعنصر آب است.
 در دریای فراخکرت، َکَرماهی از درخت

 هوم نگاهداری می کند.

ایران آفرینش  اسطوره ی  به  نگاهی   با 
ایران عرفای غرب  باور  در   باستان که 
منظومه ی در  و  است،  رایج   هنوز 
حاج سروده ی  حقیقت،   شاهنامه ی 
است، آمده  جیحون آبادی   نعمت اهلل 

حضور ماهی اینچنین است:
 نظر کرد بر قعر دریا دگر/ شد ایجاد آن

تخته سنگ حجر
قوی زمین/  تخت  بحر  آن  پهنای   به 

گشت آن تخت ابیض چنین
بشد دادگر/  قدرت  از  حوت   سپس 

خلقت و نصب شد بر حجر
نهاد/ یکی بر روی ماهی   پس آن گاو 

شاخ بر فرق او برگشاد
فرمان به  بقر/  شاخ  به  برنهادی   زمین 

حق گشت محکم زسر

ماهی در سفره ی هفت سین
:: سودابه فضایلی

ماهی، صفحه ی مدور مهری

 از این ابیات برمی آید که خدا نظر کرد
سپیدی سنگ  و  نخستین  دریای   بر 
نصب سنگ  بر  را  ماهی  و  آمد   پدید 
 کرد و گاو را بر ماهی گذارد و زمین را
 بر شاخ های گاو نشاند. این اسطوره ی
 آفرینش در میان عرفای کرد، شباهتی
میترایی آفرینش  اسطوره ی  به   خاص 

دارد:
 ماهی این  موجود چندوجهی، ساکت
 و حیرت آور، پنهان اما باهوش، شناور
 در آب، همراه است با خدایبانوی آب،
حاصلخیزی، و  باروری  مظهر   آناهیتا، 
تخمه ی از  آناهیتا،  که  میترا؛   مادر 
)هامون( دریاچه  کانفسه  در   زرتشت 
زرتشت تخمه ی  بارگرفت.  را   میترا 
در نیلوفر،  گل  در  مرواریدی،   چون 
مروارید و  نیلوفر  نگهبان  و  ماند   آب 
ماهی بودند.  ماهی  دو  آن،  در   پنهان 
 در آیین مهر، نور میترا را نشان می داد.
و کوتس  ِمهر،  مشعلدار  دو   احتماالً 

 کوتوپاتس، که مهربان، یعنی نگاهبان
همان همذات  می شدند،  خوانده   مهر 
 دو ماهی باشند که آن مروارید درون
می دادند، پاس  نیلوفری  در  را   صدف 
 همان دو ماهی که بعدها در سرودهای
شد. مسیح  عیسی  نشانه ی   سریانی، 
 نقش ماهی ها در بسیاری از مهرابه های
همراه به  گاه  و  آمده،  پیدا   مهری 
دیده منطقه البروج  برج های  در   حوت 

می شوند.

 از سویی واژه ی یونانی ایختوس )ماهی(
 توسط مسیحیان به عنوان مفهوم نگاره
و شد،  برگزیده  مسیحی   )ایدئوگرام( 
ایختوس واژ ه ی  پنج حرف  از   هر یک 
 ikhtus به عنوان شروع کلمات شعاری
برداشت شد: »عیسی مسیح  مسیحی 
Uios  Sôter( منجی«  خدا   پسر 
این شعار از   )Iesus Kristos Theou 
ماهی از  نمادین  اشکال  زیادی   تعداد 
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مراسم و  مسیحی  یادبود  بناهای   در 
 مختلف )بخصوص مراسم خاکسپاری(

به وجود آمد.
 

هفت یا  ایرانی  سین  هفت  عام   وفاق 
امشاسپند هفت  نشانه ی  را   سپنتا 
 می داند: سپنتامینو یا اهورمزدا: درخت
نیک اندیش: )وهومنه(  بهمن   سرو؛ 
اردیبهشت مرغ؛  تخم  و  سفید   یاس 
شمع آتش:  نگهبان   )اشه وهیشته( 
شهریور مرزنگوش؛  گل  و  کندر   و 
تاس فلزات:  نگهبان   )خشترهویریه( 
اسفند )اسپرغم(،  ریحان  و   پرآب 
گل زمین،  نگهبان   )سپنته آرمیتی( 
 بیدمشک و سپند؛ خرداد )هئوروتاته(
امرداد سوسن؛  گل  آب:   نگهبان 
و سبزه  بی مرگی،  نشانه ی   )امرتاته( 
امشاسپندان، این  میان  از  زنبق.   گل 
دو شکل  به  منطقه البروج  در   اسفند 

ماهی است.
  

 قدمت حضور ماهی را در تاریخ می توان
به متعلق  زرین،  ماهي  مجسمه ی   در 
»گنجینه اشیاء  از  هخامنشي،   دوران 
 آمودریا« که در »تخت قباد« به دست
 آمده و احتماالً عطردان بوده. یا نقش
ماهی شکل  به  لباسی  که  که   کاهنی 
 برتن دارد، و در کاخ پاسارگاد به دست
دین متقابل  تأثیرات  نشانگر  و   آمده 
بین النهرینی ادیان  و  باستان   ایران 
 بوده، و شبیه است به تصاویر کاهنان
 معبد ائا خدای آب بین النهرینی، که به
 شکل بزی با دم ماهی تصویر می شده

است.

و یا نقش ماهی در هنر ایالمی )۶۰۰-
احتماالً این یک هم   ۹۰۰ ق.م(،  که 
 در ارتباط با ائا خدای آب بین النهرین
سنگ در  ماهی  دم  با  را  ائا  و   است؛ 

برجسته هایش تصویر کرده است.

ماهی نقش  می توان،  نزدیکتر   و حتی 

 را در خانه ای متعلق به دوره فتحعلي
این در  دید.  اصفهان  در  قاجار   شاه 
که دارد  وجود  سنگ نگاره  دو   مکان، 
 که بر تبرزین دو درویش، نقش ماهي
 یکی سرباال به نشانه ی انسان کامل و
 دیگری سرپایین به نشانه ی سالک راه
 نقش شده است، و این دو ماهی یادآور
آیین بانان  مهر  کوتوپاتس  و   کوتس 
نشانه ای و  نمادها  که  هستند،   میترا 
برجای ایرانی  عرفان  در  خود   از 
نشانه ی ماهي  جمله  از  و   گذاشته اند، 

»معرفت« گردیده است.
 

در ماهی  حضور  بررسی  در  یقین   به 
 اساطیر دینی، نمی باید یونس در دهان
 ماهی را فراموش کرد، که در قرآن آنها
 را حوت و ذوالنون خوانده است، و نون
کاسه ی آبی است و نقطه ی آن ماهی.
را ماهی  حضور  نمی توان  همچنین   و 
نوح از  یادی  بدون  دینی،  اساطیر   در 
در نوح  همذات  به  و  برد  پایان   به 

پسر ویَوسَوته،  نپرداخت:  هندو   آیین 
ماهی شنا  هنگام  به  روزی   خورشید، 
ویوسوته، درآمد.  دستش  به   کوچکی 
 ماهی را گرفت و ماهی به سرعت بزرگ
 شد، و ویوسوته ماهی را که ماتسیه نام
بود، ویشنو  اوتاره ی  واقع  در  و   داشت 
ماهی-ماتسیه پس  بازگرداند.  دریا   به 
 خبر طوفان بزرگ را داد و به ویوسوته
 گفت از تمام موجودات زنده یک جفت
نمونه ای گیاهان  دانه های  تمام  از   و 
در کشتی بگذار، و وقتی من، ماهی-
 ماتسیه، ظاهر شدم، کشتی را با کمک
مارهای از  شده  درست   طناب هایی 
تا به شاخک هایم وصل کن   واسوکی، 

 کشتی را از طوفان نجات دهم.

 فرا رسیدن  سال 1۴۰۰ خورشیدی و
می گویم تبریک  را  پانزدهم  قرن   آغاز 

به انسان شناسی و فرهنگ.

 موزائیک با نقش حوت به همراه میترا در مهرابه ای در مونستر
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دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما
گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست

نوروز نامه ۱۴۰۰
:: ناصر فکوهی

دوزخی  جهانی  در  می کردیم  فکر 
به  جز  توان  نمی  و  می کنیم  زندگی 
کورسویی در دوردست  امیدی داشت. 
فکر می کردیم کم داریم و باید همیشه 
فکر  باشیم.  داشته  بیشتر  و  بیشتر 
بیهوده  شاید  اجل  شیخ  می کردیم 
فرو  که  نفسی  »هر  که:  بود  پنداشته 
بر  چون  و  حیاتست  ممّد  می رود 
نفسی  هر  در  پس  ذات  مفّرح  می آید 
نعمتی  هر  بر  و  موجودست  نعمت  دو 
فکر می کردیم هرچه  واجب«.  شکری 
با زمین و زمان  می خواهیم می توانیم 

بکنیم و باز هم خواهیم توانست گلیم 
که  بکشیم؛  بیرون  آب  از  را  خود 
شیخ،  بزرگ  همتای  و  بزرگ  شاعر 
که:  گفته  درست  دل ها   ِ رمزگوی  آن 
نخواهد  هم  نیز  چنین  نماند  »چنان 
می کردیم  فکر  کالم  یک  در  ماند«. 

باالتر از سیاهی رنگی نیست. 

بر  که  بادی  نسیم  نمی دانستیم 
دارد؛  ارزشی  چه  می خورد  چهره مان 
یک  سیمای  دیدن  نمی دانستیم 
لمس  کشیدنش،  آغوش  در  دوست، 

تنگاتنگ  نشستنِ  دستانش،  کردن 
زمزمه  را  چیزی  گوشش  در  کنارش، 
و  داشتن  رادوست  کودکان  کردن، 
آغوشی همیشه باز برای آن ها داشتن 
حتی  هستند.  بزرگی  نعمت های  چه 
نمایشی  در  حضور  نمی دانستیم 
به  کوچک  سینمای  یک  در  زنده، 
بر  دست  رفتن،  قدیمی  فیلمی  دیدار 
با  رو  در  رو  و  گذاشتن  دوستی  شانه 
ارزشمندند.  چقدر  گفتن،  سخن  وی 
عزیزی  وقتی  نمی دانستیم  حتی  و 
می میرد، چه نعمتی است  که بتوانیم 
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لحظات آخر را کنارش باشیم، دستش 
در  مستقیم  و  بگیرم  دستمان  در  را 
چشمانش نگاه کنیم تا بفهمانیم، حتی 
اگر او دیگر نباشد، بازهم در چشمان 
و اندیشه ما »هست« و »خواهد بود«. 
تلخ ترین روزها، برایمان روزهایی بودند 
که در کنار جنازه ای سر فرو می آوردیم 
شاهد  که  می رفتیم،  فرو  فکر  به  و 
باید  داریم  دوست  که  را  بودیم کسی 
دست  با  که  بسپاریم،  زمین  مادر  به 
خود گورش را از خاک پرکنیم، که در 
بنشینیم  آن هوای محزون و دردناک 
دوباره  بار شنیده،  هزار   ِ به سخنان  و 
این ها  گوش دهیم. نمی دانستیم همه 
باورپذیر  را  مناسکی هستند که مرگ 
و  درد رفتن آن عزیز را، برای همه ما 
گرمی  اشک های  قدر  می کنند.  کمتر 
را که می ریختیم و کنارمان جنازه ای 
زیر آفتاب یا در هوای سرد روی زمین 
در انتظار فرو رفتن به زیر خاک بود را 
لذت  قدر  نمی دانستیم،  نمی دانستیم. 
بخش و اندوه بار ِ این لحظات دردناک 
یا آن لحظات لدذت بخش ِ دوستی را، 
در آغوش کشیدن، بوسه ای بر گونه ای 
زدن، سر را بر شانه ای گذاشتن و آهی 

بلند را کشیدن.

که  را  شیرینی هایی  و  تلخی ها  قدر 
روابط حسی در هر لحظه و هر مکانی 
منتقل  ما  به  رابطه  میلیاردها  در 
تماس  قدر  نمی دانستیم،  می کردند، 
نزدیک و بی واسطه با انسان های دیگر 
و با همه اشیا را. بله؛ اشیا قدر آنکه بی 
واهمه بر چوب و فلز و سیمان و سنگ 
و سطوح مصنوعی دست بکشیم را. قدر 
اینکه وقتی آدم ها را از دور می بینیم 
»فاصله  و  ندهیم  تغییر  را  مسیر خود 
هیچ چیز،  نکنیم.  حفظ  را  اجتماعی« 
ارزش در آغوش کشیدن کسی را که 
دوستش داریم، ندارد؛ هیچ چیز ارزش 
ارزش  را،  دیگر  پوستی  کردن  لمس 
که  چشمانی  در  را  نزدیک  از  نگاهی 

خیره  یکدیگر  به  نفس  یک  فاصله    از 
می شدند و صدای نفس های یکدیگر را 
به  و  می شنیدند  فضا  در  ترس،  بدون 
با یکدیگر  آن نفس ها امکان می دادند 

در آمیزند و هم آغوش شوند.

تا  بگوید.  ما  به  را  این ها  تا  آمد  کرونا 
چقدر  بودند.  زیبا  چه  نوروز ها  بگوید 
یکدیگر  با  می توانستیم  که  بود  زیبا 
که  دردهایی  همه  به  و  شویم  جمع 
داشتیم و داریم، بخندیدم و از این و آن 
بگوییم و اسیر چهره های فروپاشیده و 
افتاده »آنالین« و صداهایی  از ریخت 
نشویم که دائم قطع و وصل می شوند 
و در خود طنین الکترونیک و بی روحی 
بر  داغی  همیشه  گویی  که   دارند  را 
پیشانی  شان حمل می کنند. کرونا آمد 

تا این ها را به ما بگوید.

ما  از  را که  کرونا آمد و چه دوستانی 
که  شریفی  انسان های  چه  نگرفت! 
عمری را به پای کار و زندگی نجیبانه 
فرهنگ  این  و  دیگران  به  خدمت  و 
برابرش  در  بی آنکه  بودند،  گذاشته 
چیزی بخواهند. چه ذهن های پویایی 
که می توانستند تا ده ها سال دیگر در 
باشند. چه  ما  زبان  و  فرهنگ  خدمت 
رفتند  میان  از  که  بهایی  پُر  خاطرات 
پشت  زشت،  لباس های  آن  پشت  و 
آن ماسک ها و کاله های عجیب و آن 
لوله های هراسناک و سیم هایی که به 
می آویختند،  قربانیانش  بدن  سراسر 
از دست نرفتند تا برای همیشه جای 
خود را به این جدایی بی مناسک، این 
و  تلفن  پای  از  مرگ  شنیدن  صدای 
بر  و  دور  راه  از  گریه  درد   و  تسلیت 

مدارهای الکترونیک بدهند.

شادی،  و  خنده  صداهای  حتی  یا 
بچه هایمان  بچه های  و  بچه هایمان 
تبدیل  الکترونیک  تصاویر  به  برایمان 
راه  از  دیدنشان  به  باید  که  شدند، 

باز  و  می کردیم.  خوش  دل  دور 
کودکان  چرا  که  بودیم  شگفت زده 
همراه  بی معناِی  دوربین های  برابر  در 
بگویند  ما سخن  با  تا  نمی گیرند  آرام 
نمی کنند  ترک  را  واقعی  زندگی  و 
پای  الکترونیک  جهان  این  درون  تا 
شگفتی  جای  واقعاً  آیا  اما  بگذارند. 
داشت؟ شگفتی تنها از آن بود و هست 
که  نه این بار و نه شاید ده ها بار دیگر 
و  بی حد  نابخردی های  با  را  انسان ها 
نابودی می کشاند ،  به سوی  حصرشان 
گویی  نمی آیند.  بیرون  آن  از  درسی 
که  است  ویروسی  تاریخی،  نابخردِی 
نخواهد  پیدا  پادزهری  برایش  هرگز 

شد.

و با وجود این، نوروزمان، هنوز همراه 
شادابی  چهره  نوروز،  امسال  است.  ما 
شکسته  کمرش  گویی  هم  او  ندارد. 
است و دیگر نمی تواند باِر سنگین این 
دوش  بر  در  را  عالم  رنج  و  درد  همه 
بکشد. با همه این، وقتی  به سال جدید 
پای می گذاریم و اگر گذاشتیم، بیاییم 
دوست  در  سادگی  به  بیشتر  کمی  و 
حیات  پدیده  از  بردن  لذت  و  داشتن 
ِگام هایی  ارزش  بیاییم  بیاندیشیم. 
زیر  زمین  ارزش  می داریم،  بر  که  را 
پایمان، ارزش اشیای اطرافمان، ارزش 
هستند،  برمان  و  دور  که  انسان هایی 
واقعِی  صدا های  و  احساس  ارزش 
خنده های واقعی و  احساس مطبوعی 
که از  لمس کردن و بوییدن انسان های 
دیگر، اشیا و پیرامونمان می بریم را باور 

کنیم. 

به امید آنکه از این مهلکه جان سالم 
به در بریم تا بتوانیم برای جهانی بهتر 

به تالش خود ادامه دهیم.

نورزوتان پیروز،
دل هایتان بی غم،

بدن هایتان بی درد باد. 
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غزلی از عاشق عاشقاِن عالم، موالنای ابدی، عیدی ما برای این عید ِاندوه بار به شماست:
1۸ اسفند 1۳۹۹  

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست / بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر /  کآن چهره مشعشع تابانم آرزوست

بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز / باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست

گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو/ آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

وآن دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست/ وآن ناز و باز و تندی دربانم آرزوست

در دست هر که هست ز خوبی قراضه هاست / آن معدن مالحت و آن کانم آرزوست

این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا / من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست

یعقوب وار وا اسفاها همی زنم/ دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست

واهلل که شهر بی تو مرا حبس می شود / آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت / شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او / آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول / آن های هوی و نعره مستانم آرزوست

گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام / مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما / گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد / کان عقیق نادر ارزانم آرزوست

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست / آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز/ از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست

گوشم شنید قصه ایمان و مست شد / کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست

یک دست جام باده و یک دست جعد یار / رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

می گوید آن رباب که مردم ز انتظار / دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست

من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است / وآن لطف های زخمه رحمانم آرزوست

باقی این غزل را ای مطرب ظریف / زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست

بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق / من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست
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است  نورزنامه ای  پانزدهمین  این 
الکترونیک   آدرس  می نویسم،  که 
تا   1۳۸۶ از  پیشین  نورزنامه های 
1۳۹۹ به ترتیب از آخرین به اولین در 

زیر می آیند:  

نوروزنامه  1۳۹۹
نوروزنامه  1۳۹۸
نوروزنامه  1۳۹۷
نوروزنامه  1۳۹۶
نوروزنامه  1۳۹۵
نوروزنامه  1۳۹۴
نوروزنامه  1۳۹۳
نوروزنامه  1۳۹۲
نوروزنامه  1۳۹1
نوروزنامه  1۳۹۰
نوروزنامه  1۳۸۹
نوروزنامه  1۳۸۸
نوروزنامه  1۳۸۷
نوروزنامه  1۳۸۶

از  برخی  لینک  سایت،  انتقال  علت  )به 
در  حاضر  حال  در  پیشین  نوروزنامه های 

دسترس نیست(

https://anthropologyandculture.com/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-1399/
https://anthropologyandculture.com/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1397-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86/
https://anthropologyandculture.com/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-1396/
https://anthropologyandculture.com/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1395-%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%a7/
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»وبگاه نورافشانی  و   درخشش 
بستر در  فرهنگ«  و   انسان شناسی 
»انسان شناسی/ علم   گسترده ی 
همگانی بهاری  چون   مردم شناسی«، 
 و مردمی، با همه رویش ها، باروری ها،
از بود که پس   زیبایی ها و جذابیت ها 
انسان شناسی/مردم شناسی علم   ظهور 
در آن  تدریجی  قوام  و  ایران   در 
فصل چهار  طلیعه  در  زمان،   بستر 
نگارش، )پژوهش،   انسان شناسی، 
پانزده حدود  در  آموزش(   توزیع، 
به و  شد  شکوفا  ایران  در  پیش   سال 
و پربار  با چشم انداز  بهارینه ای   مثابه  
پویندگان برای  را  راه  که  بود   جذاب 
شاگرد استاد،  دانش جو،   دانش پژوه، 
قلمی که در بستر فرهنگ اهل   و هر 
اعتالی آن مسئوالنه و   ملی و معرفی 
کرد. باز  برمی دارد،  گام  دلسوزانه   و 
با  نشریه های »علمی  این در مقایسه 
 –پژوهشی« است که در همین راستا
 گام برمی دارند ولی خطیب و مخاطب
 به سبب همان ذات »علمی-پژوهشی«
دشواری مستلزم  خودکه   بودن 

:: اصغر کریمی

وسواس با  همراه  و  دقیق   فوق العاده 
 آزاردهنده در گزینش مؤلف، موضوع و
 صرف زمانی طوالنی برای انتخاب داور
به محدود  است،   داوری   در  دقت   و 
 حوزه خاص علما و اساتید می شوند. با
 توجه به گستردگی دامنه و طیف علم
 مطالعه درباره انسان شناسی و فرهنگ،
 و تطور و تحول سریع عناصر فرهنگی
برای زمان  آن،  سریع  مطالعه  لزوم   و 
 دست اندر کاران این وبگاه انسان شناسی
و دارد  فوق العادهای  ارزش  فرهنگ   و 
برای باستان  ایرانیان  همانند  نیز   آنها 
آن و  قایل اند  مینوی  منزلتی   زمان 
بهارینه لحظه  به  لحظه  نیایش  در   را 
 آن که در چهارچوب جذب و دریافت
توزیع و  تکثیر  چاپ،  نو،   اندیشه های 
متجلی می کند،  پیدا  نمود  آن   سریع 

    می سازند.
 همانطور که در بین خرده فرهنگ های
 ایران برای استقبال از بهار جشن های
برگزار آن  از  استقبال  برای   متعددی 
یا کوسه گلین  جشن  مثل   می شود، 
 کوسه گردی، شال اندازی، جشن گل،

گل و  سرخ  گل  کردن  غنچه   هنگام 
دیگر، جشن های  بسیاری  و    نرگس، 
انسان شناسی وبگاه   دست اندرکاران 
در وبگاه  این  زایش  نیز،  فرهنگ   و 
 طلیعه پانزدهمین بهار زایش آن را در
بهاری جشن  همین شماره مخصوص 

 می گیرند.
تریبون و فرهنگ  انسان شناسی   وبگاه 
است فرهنگ پژوهان  همه   همگانی 
نام به  نیاکان که جشنی  تبعیت  به   و 
بهار فصل  نیمه  در  بهاره«   »جشن 
بهار و  برگزار می کردند   در جشنزاری 
 برایشان با نوروز آغاز می شد که روز اول
 سال خورشیدی و روز اعتدال و برابری
 روز و شب است. وبگاه نیز جشن زایش
امور، در  اعتدال  از  تبعیت  به  را   خود 
 با شماره مخصوص بهار، که بهارینه ای
برای پیدایش آن است، آغاز می کند.
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:: حامد کلجه ای

دل هوس سبزه و صحرا ندارد 
میل به گلگشت و تماشا ندارد

دل سر همراهی با ما ندارد 
خون شود این دل که شکیبا ندارد
»عارف قزوینی«

ویژه نامه  برای  بهاریه ای  است  قرار 
نوروزی سال 1۴۰۰ بنویسم، و احتماالً 
اگر بتوانم، شما مخاطب فرهیخته این 
نوشته را در نوروز خواهید خواند. این 
کرونا  که  بود  خواهد  نوروزی  دومین 
سایه شومش را بر جهان گسترانده و 
بسیاری  گذشته،  سال  هم چون  حتماً 
را خانه نشین خواهد کرد. کلمه نوروز، 
خود  همراه  ایرانیان  باستانی  جشن 
نگاه  و  امید  نور،  روشنایی،  از  باری 
روزهای  این  اما  دارد،  آینده همراه  به 
گفت  جرأت  به  بتوان  شاید  که  شوم، 
را  عزیزانی  یا  عزیزی  خانواده ای  هر 

نوروزنامه

غمگین ترین  است،  داده  دست  از 
سال های همه زندگانی من نیز بوده و 
گذشت  که  سالی  در  که  چرا  هست؛ 
دست  از  اندکی  فاصله  با  را  عزیزانم 
دادم، مادربزرگ و با فاصله یک هفته 
پدرم که مرگشان بی تأثیر از همه گیری 

کرونا نبود.

و  ناامیدی  از  کالمی  نمی خواهم 
خمودگی و یأس بگویم، چرا که خودم 
پدرم  تکیه کالم  نگرفته ام،  یاد  اینگونه 

همیشه این بود:

وفا  کسی  به  هرگز  جهان  »این 
این  کرد«.  نخواهد  هم  ما  به  نکرده، 
که  برخاسته،  اصیلی  فرهنگ  از  کالم 
تاریخ  را در طول  بزرگی  مصیبت های 
پرفراز و نشیب خود پشت سر گذاشته 
تاریخ،  طول  در  بارها  ایرانیان  است. 
از  دیده اند،  مرگ  با  رودررو  را  خود 

مصائب  تا  گرفته  بیگانگان  هجوم 
طبیعی همچون زلزله و سیل و شیوع 
آبله،  همچون  همه گیر  بیماری های 
بارها  بیماری های دیگر.  و  وبا  طاعون، 
و  جنگ ها  هنگامه  در  شهرها  بارها  و 
خونریزی ها و نسل کشی ها ویران شده 
و از نو بنیاد شده اند. »سخت است اما 
نگاهی است  و  این روحیه  می گذرد«، 
که سینه به سینه در طول قرن ها به ما 
روزهای  این  در  تا  است  شده  منتقل 
را  این همه گیری  با  مبارزه  توان  شوم 

در خود بیابیم. 

حال  در  توان  تمام  با  روزها  این 
هستم  مستندی  به  نهایی  شکل دادن 
ساختش  برای  سال  پنج  حدود  که 
زمان صرف شده است. مستندی درباره 
باغ های تاریخی – سنتی شهرم قزوین. 
باغ هایی با میلیون ها درخت مثمر بادام 
و پسته، و بوته های انگور که در طول 
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اشاره هایی  آن  به  بارها  و  بارها  تاریخ 
حمداهلل  و  ناصر خسرو  از  است،  شده 
و  شاه  ناصرالدین  تا  گرفته  مستوفی 
که  باغ هایی  دهخدا.  علی اکبر  عالمه 
رسیده اند  ملی  میراث  ثبت  به  اگرچه 
و  بی تدبیری  و  جمعی  ناآگاهی  با  اما 
حجم  از  اخیر  دهه های  در  سوداگری 
آن  پانصد هکتاری  و  هزار  سه  حدوداً 
هزار  دو  تنها  اینک  و  شده  کاسته 
هکتار  چهار  و  هشتاد  و  هفتصد  و 
تاب  بی قرارم،  است.  مانده  باقی  آن 
درختان  تک  به  تک  نگران  و  ندارم 
این  از  بعضی  که  هستم  باغستانی 
درختان عمری چندصد ساله دارند. به 
بی خوابی مفیدی دچار شده ام تا این 
بگذارد  کرونا  اگر  شود.  آماده  مستند 
به  اکران  و  رونمایی  برای  فیلم  این  و 
بهار 1۴۰۰ برسد بخشی از رسالتم را 
تشنه  درختان  صدای  رساندن  برای 
باغستان و باغداران شریف آن و فعاالن 

فرهنگی  میراث  و حفظ  محیط زیست 
انجام داده ام.

سالی که گذشت برای من به شخصه 
نیز  مهمی  اما  غم انگیز  سخت،  سال 
بود، غلبه بر ترس از مرگ، کنار آمدن 
پدید  برای  تالش  و  عزیزان  مرگ  با 
در  فیلم.  این  کردن  نهایی  و  آوردن 
و  یأس  و  امیدی  نا  و  زمانه سیاهی ها 
نیز می شود کار کرد.  بیماری  و  مرگ 
کارهای  به  را  بزرگمان  غم های  اگر 
از  گذر  از  بعد  نکنیم  تبدیل  بزرگ 
دوران کرونا هنگامی که به پشت سر 

نگاه می کنیم چه خواهیم دید؟! 

 از بیرون به درون آمدم:
از منظر

 به نّظاره به ناظر. ــ
نه به هیأِت گیاهی نه به هیأِت 

پروانه یی نه به هیأِت سنگی نه به 
 هیأِت برکه یی، ــ

 من به هیأِت »ما« زاده شدم
 به هیأِت پُرشکوِه انسان

تا در بهاِر گیاه به تماشای 
 رنگین کماِن پروانه بنشینم

غروِر کوه را دریابم و هیبِت دریا را 
 بشنوم

تا شریطه ی خود را بشناسم و جهان 
را به قدِر همت و فرصِت خویش معنا 

 دهم
 که کارستانی از این دست

از تواِن درخت و پرنده و صخره و 
 آبشار

بیرون است.
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دیروزبهخودمیگفتم:
»بهارآمدهاست

شکوفههاپیداست
پنجرهرابگشا
هرچهباداباد«!

امروز
ماندهامدراینقفِسمهآلود

- بیبهاروشکوفه -
وهنوزتو

درپنجرهزنگاریذهنمنشستهای؛
چونشاخهایارغوان

وازمیانلبهایت
واژهایانگاربخارمیشود

شبیه»عشق«.

:: اقبالمعتضدی
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و  کرونا  بیماری  آغاز   1۳۹۹ بهار  از 
کرونا  واکسیناسیون  آغاز   1۴۰۰ بهار 
در جهان است. ازاین رو، اگر این سال 
است  واقعیتی  بنامیم،  کرونا  عصر  را 
نام  به  آن  از  بعدها  که  ناپذیر  انکار 
یاد خواهد  ها  نوشته  در  »عصرکرونا« 

شد.

در عصر کرونا که امری جهانی است و 
نه منطقه ای، پیامدهای مثبت و منفی 
آرام  اتفاقاتی  و  است  داشته  همراه  به 
آرام در حال شکل گیری است. جدای 
هوا،  پاکی  مثل  مثبت  پیامدهای  از 
کاهش آلودگی، نفس کشیدن طبیعت 
این  از  بعضی  ازون،  الیه  بهبود  و 
اقتصاد،  تخریب  مانند  منفی  حوادث 
افزایش بیکاری و ورشکستگی تعدادی 
کسبه  و  شرکت  و  کارگاه  و  کارخانه 
و  نمایان  االن  از همین  های کوچک، 
قابل مشاهده است. اما بعضی مشکالت 
و  اند  شدن  نمایان  حال  در  سویی  از 
از سوی دیگر، حضور و فعالیت قشری 
دیگر از متخصصان را جهت کاهش یا 

برطرف کردن آنها طلب می کند.

الف، بهم ریختگی روانی. بعد از پایان 
قرنطینه شهر ووهان در چین اعالم شد 
تعداد زیادی از خانواده ها با مشکالتی 
روبرو شده اند که طالق فصل الخطاب 
رادیو  در  روانشناسی  بانوی  است.  آن 
از پلیس در تاریخ 1۰  فرانسه به نقل 
برخوردهای  کرد  اعالم   ۲۰۲۰ آوریل 
از  کمک  تقاضای  و  خانوادگی  خشن 
در صد  قرنطینه ۳1  دوران  در  پلیس 
زمان  همین  در  قبل  سال  به  نسبت 

مردی  واقع،  در  است.  یافته  افزایش 
که روز سرکار می رفته و عصر به خانه 
همسر  با  را  ساعاتی  و  است  می آمده 
به دالیل  است  فرزندان می گذرانده  و 
کرونا  عصر  ماقبل  مانند  به  مختلف 
خستگی  دوم  درآمد،  نخست،  نیست. 
کار و سوم تخلیه هیجانات و روان، از 
است. همین  آرام می ساخته  فردی  او 
اینکه  از  اعم  زن ها  برای  مشخصات 
نداشته  و  داشته  خانه  از  بیرون  کار 
داشته  وجود  روی  هر  به  خانه  کار  و 
روحیه ای  با  تا  می شده  باعث  است، 
آماده و مشتاق، ساعاتی را در کنار هم 
نبود  کافی،  درآمد  نبود  اما  بگذرانند. 
خستگی بدنی و عدم تخلیه دست به 
دست هم داده و وضع را بغرنج کرده 
حتی  مشاوران  و  روانشناسان  است. 
برای  برنامه هایی  باید  جامعه شناسان 

بعد از عصر کرونا داشته باشند.

گفتگو  مهارت  ما  اکثر  گفتگو.  ب، 
ستد  و  داد  یعنی،   )1۳۷۶ )کلتنر، 
نیستیم.  بلد  را  زبان  کمک  به  فکری 
گفتگو امری اکتسابی یعنی، آموختنی 
است. ما عادت به گفت و شنود داریم. 
در حوزه خانواده، مرد یا زن میگوید، 
حرف  والدین  می شنود.  مقابل  طرف 
می زنند، فرزندان گوش می کنند. در 
کافی،  گفتگوی  نبود  دلیل  به  هرحال 
اعضای  بین  عمیق  صمیمت  و  تفاهم 
نمی گیرد.  شکل  بخوبی  خانواده 
پژوهش های اینجانب )منادی، 1۳۸۵( 
گویای کمبود گفتگو در سطح خانواده 
زن  نزدیکی  از  مانع  نقیصه  این  است. 
و مرد به  همدیگر و والدین با فرزندان 

است.  شده  جامعه  سطح  در  حتی  و 
خطر  در  خانواده  وضعیت  نتیجه،  در 
و  تنش زا  روابط  و  است.  گرفته  قرار 
سطح  در  هم  خیابانی  خشونت های 
جامعه رو به افزایش است که باید به 
مطالعه  و  بررسی  مورد  جدی  صورت 
اصحاب علوم انسانی مختلف قرار گیرد.

در  بودن  تنها  با خود.  آمدن  کنار  ج، 
جامعه ما رایج نیست، خیلی ها از تنهایی 
می ترسند و از آن فرار می کنند. چون 
مشغولیات  از  یکی  ندارند.  مشغولیاتی 
مهم مطالعه است که طبق گفته آقای 
و  اسناد  مرکز  اسبق  مسئول  اشعری 
سال  سه  دو  در  ایران،  ملی  کتابخانه 
اخیر، میانگین سرانه مطالعه در ایران 
فعالیت  است.  روز  در  دقیقه   ۲ حدود 
هنری در جامعه ما بجز فرزندان فعلی 
یعنی زیر ۲۸ ساله ها خیلی کم است. 
نتیجه این امر در آینده نه چندان دور 
افراد  از  تعدادی  روانی  بهم ریختگی 
هم  موارد  اینگونه  بود.  خواهد  جامعه 
در  هستند.  آموختنی  یعنی  اکتسابی، 
کتابفروشان  اتحادیه  رئیس  که  حالی 
در فرانسه در رادیو فرانسه، اعالم کرد 
اولین  پایان  از  بعد  هفته  دو  در  که 
قرنطینه )آوریل ۲۰۲۰(، معادل چهار 

ماه کتاب فروخته اند.

مطالعه، گفتگو، فعالیت هنری، داشتن 
اجتماعی  امری  همه  مشغولیات، 
از  نقل  به  بوردیو  قول  به  هستند. 
است«،  اجتماعی  »همه چیز  فکوهی، 
به  است.  اکتسابی  یعنی   )1۳۹۶(
از  باید  پس  است.  آموختنی  عبارتی، 

خانواده از بهار ۱۳۹۹ الی بهار ۱۴۰۰ 
:: مرتضی منادی



ویژه نامه ی نوروز ۶۵۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

نوشتاری،  مختلف  رسانه های  طریق 
شنیداری و تصویری به مردم بیاموزیم، 
پیش  در  را  جدیدی  زندگی  سبک 

بگیرند.

در  اجتماعی  آسیب های  حال  هر  در 
آینده نه چندان دور در حال شکل گیری 
و افزایش است و متخصصین رشته های 
مختلف علوم انسانی باید آمادگی فهم 
و حل اینگونه مسائل را داشته باشند. و 
البته مسئولین هم باید فضا و امکانات 
را برای این دسته از متخصصین فراهم 
بحران  با  آینده  در  جامعه  تا  بکنند، 

روبرو نشود.

واقعاً  بهاری   1۴۰۰ سال  که  امید 
و  درختان  سبزی  کنار  در  بهارگونه 
و  روزها  شدن  بلند  گل ها،  رنگارنگی 
شادی ها،  تمام  با  همراه  روشنایی ها، 
نشاط و سالمتی و موفقیت های فردی 
برای جامعه  پایدار  و جمعی و توسعه 

غم زده و ملتهب ایرانی باشد.

علمی  هیئت  عضو  منادی،  مرتضی 
دانشگاه الزهرا )س(

فهرست منابع
فکرهی ناصر )1۳۹۶(. بوردیو و میدان 
دانشگاهی. دانش و دانشگاه. پژوهشگاه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ارتباط   .)1۳۷۶( دابلیو  جان.  کلتنر 
اکبر  ترجمه  مردم.  میان  گفتاری 
تهران.  کبیری.  قاسم  و  میرحسینی 

انتشارات امیرکبیر.
مرتضی منادی )1۳۸۵( جامعه شناسی 

خانواده. تهران، نشر دانژه.
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:: محمدرضا مهدی زاده

از  را   عید  تبریِک  و  هلهله  و  شادی 
چه روست؟ مرِگ عمر و ازدست رفتِن 
و  محدود  سالیانِ  این  از  دیگر  روزی 
می طلبد  را  غریو شادی  کدام  بامانت، 
عادت  به  عید  که  وقتی  می شاید؟  و 
دمل هاِی  و  چرک ها  وعوِد   عودت  و 
سرگشوده و ایاِم چنِدرفته ِی دیگر بدل 
است.  نرسیده  کامکاری  گاِه  می شود، 
یاداوری  و  پاسداشت  جشِن  این  آیا 
خوگیری  و  »عادت  خود  تکرار،  و 
و  تداوِم زیستِن در عادت ها  به  دوباره 
کلیشه هاِی ساالنه« نیست؟ به دور باد! 
بازگشت  آبستِن  زمان،  هم  باز  آیا 
سرکردن  و  بوده ایم  هرچه  به  دوباره 
تعفِن  و  مردابی  سکوِن  و  خامی ها  در 
است؟  پیشین  شکلِی  یک  و  یکجایی 

هیهات!

به  دوباره  رجعت  بهار،  آوردگاه  آیا 
کاستی و کژی و خامی و صغارِت ایام 
و  سرخوشی ها  آماِس  و  است  ِپیشین 
تخریب ها و پلیدی های ما در طبیعت 

و جهان و هستی؟ زنهار!

و  خوش خرامانه  و  شادمانه  عید، 
جامه  با  مگر  شد،  نخواهد  دلپذیرانه 
واقعی«.  »نوروزی  و  نو  سال  راستیِن 
فراِی  و  وراِی  اتفاقی  به  شدن  تبدیل 
از   رهایی  گاهشمارانه.  دوِر  و  تکرار 
افزودن  بر حساِب اعداد عمر و تجدید 
در  درافتادن  و  رفته«  عمر  »خاطرات 
شبه  بازگشت  تکراِر  گردونه  و  چرخه 

جاودان.

یکسال  گرامیداشِت  و  گذران  آنچه، 

بهاریه ای برای قرِن نو
یکبار ِاین عمِر عزیز را در عید کیهانی 
و بزرگ، تازه و نو و طربناک می کند، 
نه گذشتن وکاهش روزان رفته و نشان 
تازگی  بل  زندگانی،  کردن چوب خِط 
حیات و مرگ و نشور و خزان و خیزش 
متعلق  که صرفاً  است  همزمان  واقعی 
به طبیعت است. ما انسان هاِی مغرور، 
در گمان و خیاِل خامیم که عید با ما 
وجود و معنی می یابد، حال آنکه با ما 
عید چیزی جز حرمان و حسرت و در 
نهایت، تکرار و بازگشت به فصلی دیگر 
نیست. عیدها بی ما خواهند پایید. این 
بهار و هجوم فصل و تولد دیگر طبیعت 
را عیان  واقعی  نوبهار  و  است که عید 
با  اصوال  عید  می زند.  فریاد  و  می کند 
نه  زایا و شاداب معنا می یابد  طبیعِت 
انساِن ستروِن ناتوان و مغرور. و ما چه 
با  را  عید  نیاکانمان  که  خوش اقبالیم 
رستاخیز  با  همزمان  و  طبیعی  تربیع 
و  مقارن  زمان  و  زمین  حیاتِی  نیروی 
همراه کردند. به یقین یکی از بهترین 
جابجایی ها در تغییر گاهشماری ایرانی 
اگر  حتی  باشد.  جابجایی  همین  باید 
به قیمت تحریف و تغییر سالشماری و 
تاریِخ مورخان میسر شده باشد )ظاهرا 
نوروزی  آبریزاِنّ  و  نوروز  آغاز،  در 
یعنی۶ فروردین -خردادروز- با جشن 
است.  می شده  مقارن  تیرگان  آبریزاِن 

رک رضی ۵۴:1۳۸۴ جشن های آب(

اگرچه بیشتر اعیاد و نوسال ها و نوروزاِن 
ما همانند، و تکراِر نوبت پیشین است، 
تازگِی  و  نوجامگی  تواِن  هم  را  ما  و 
روح و جان  همچون طبیعت نیست و 
خود مقهور و مفتون طبیعتیم، امسال 
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فرصت و نوبتی تکین نثار همه ایرانیان 
و چندین نسل شده تا عید خویش را 
با تجربه  از ورطه تکرار خارج کنند و 
نو  و  استثنایی  نوروزی  قرن،  چرخِش 
عمدتاً  و  بازگشت  چه  باشند.  داشته 
درانجمِن  دیگرباره  میهمانِی  و  نظاره 
این  در  ما  بیشتر  برای  دیگر،  نوقرنی 

عمِر محدود میسر نخواهد بود.
 

عید امسال را شاید بتوان به نوسال و 
نوقرن و نورویداد نادر و امیدوارکننده 
ولو برای نسل آینده بدل کرد، اگر به 
نیکی و اندیشگی و خردمندی، قرون و 
از  و  تأمل کنیم  و  هزاره رفته را مرور 
غبار و گرد و خاک زمانِه هزار و قرن 
شده، بنیانی انسانی، اخالقی و طبیعی 
برسازیم. ما خوشبختان و صاحباِن نادر 

این عید خواهیم بود.

ما  بر  قرنی  اینک  هزاره ها،  پِس  از 
آنقدر که هنوز دقیق  است،  برگذشته 
نخستش بی خبریم  روز  از  درست،  و 
آغاز هایی  و  قرارداد، مبدأ  و  ابداع  با  و 
دریاِی  و  طوفان  در  تا  برساخته ایم 
تاریخ، بی حافظه و سرگردان و در زوال 
بر  قرن ها  اینک  نمانیم.  و هویت  عقل 
ما گذشته و سال و قرن و سده ای نو 
و تکین آغاز خواهد شد، بدور از تکراِر 
اعداد و شاید باز هم با همان شباهت ها 
و تکرارهای جوامع و رفتارهای انسانی. 
حداقل  تاریِخ  که  است  این  نه  مگر 
به  که  را  چهارصدسال  و  هزار  همین 
نویسانده  هجری،  مبدا  تعیین  یمن 
تاریخی  نیز  کرده ایم  ضبط  و  ثبت  و 
در  قرن هایی  و  هزاره  است.  خونبار 
نکبت و ظلمت، تیرگی و ظلم و سیاهی 
هزاره ها،  سرگذشت  این  تباهی.  و 
مبدادار و تقویم دار و مستند به متن و 
کتب مضبوط است، هزارهای گمشدِه 
پیش تر که بی حساب و کتاب و مدفون 
و  حرمان  و  ایدیولوژی ها  و  غبارها  در 
از این  حسرت امروزیان است احتماالً 

است.  سیاه تر  و  بدتر  قرن ها  و  هزاره 
در  خداوند  با  فرشتگان  گفتار  چونان 
یُْفِسُد  َمن  فِیَها  »أَتْجَعُل  خلقت:  بدو 
نُسِبُّح  نْحُن  َو  َماَء  الِدّ یَسِفک  َو  فِیَها 
و  )بقره ۳۰(.  لَک«  س  نَُقِدّ َو  بَحْمِدک 

شیطان چه آینده نگری ای داشت!

این نسل و مسافران قرن  و  ما  اینک، 
1۴ هجری شمسی، یکبار و فقط این 
از   شمسی،    1۴۰۰ عید  در  یکبار 
بختیارِی ایستادن و نظاره و آرزومندی 
و  می شوند  برخوردار  قرن  قطار  در 
دمی  تا  دنیا  بایست  بگویند  می توانند 
قرن  نوروِز چرخِش  در  بنگریم.  تو  در 
فرصت  این   ،1۵ عدد  دروازه های  به 
با  شویم  همراه  و  شریک  تا  داریم  را 
درازنای تاریخ، گوش سپاریم به صدای 
هزاره های  رفته،  قرن های  به  گذشته، 
سپری شده، انسان ها و نیاکان نادیده 
تا  عالم  از  گدا،  تا  شه  از  ناشناخته،  و 
و  زیسته  معمرانه  که  آنان  از  عامی، 
و  آمده اند  کودکانه  که  آنها  تا  رفته اند 
نمانده اند، از نیست و بی نشان گشتگان 

تا مشهور و جاودانه شدگان.

خود  با  قرون  گردش  در  بهاری،  باد 
خنده و شادی و نعره و مویِه دارایان و 
ناداران، فرماندهان و فرمانبران، و ستم 
ستمدیدگاِن  آه  و  ستمگر  قدرتمنداِن 
مستضعف را ذخیره و همراه دارد و هر 
هوش  گوِش  می رساند.  گوش  به  دم 
عید  است.  وزان  صبا،  باد  سپاریم. 
و  برانگیخته  آِن طبیعت  از  و  دارایی  
چهارگانه  عناصر  است.  شده  مبعوث 
او کهن ترین شاهدان تاریخ و فرهنگ 
بشریت اند. حافظه تاریخی کل جهان. 
با  بهار  و  می وزد  بادی  که  هربار  گویا 
و  می خواند  ورودی  و  سرود  بارانی 
خاک از زیر برف رخ می نماید و نقاب 
می افکند و رعد و برق، آتش و نوری بر 
تن زمینیان می افکندکه بازمانده اعقاب 
غارنشین و جوینده آتش آنهاست، کل 

حیات بشریت یکجا تکرار و تجدید و 
و  ادراک  آن  کو  اما  می شود.  یاداوری 
لحظه  عید  کامیاب؟  یادآرنده  و  فهم 
زندگاِن حی و حاضر و پویا در اکنون 
نه وجود صرف مردگان  است  اینجا  و 
زندگانی  ظاهر  به  ما  خواب.  پوسیده 

هستیم هلوع و ظلوم و جهول.

در  پابرجاست،  نیکی  می زند،  در  باد 
»قانون گیاه و طبیعت«، پلیدی، کود و 
نیست و تاریکی شده است. تاریکی ای 
که خود با رستاخیز طبیعت به نیستی 
مسافران  آخرین  ما  پیوست.  خواهد 
موقت این قانون ثابتیم. اما مهر و ماه و 
آسمان، شاهدان راست قامت و جاودانه 
گواهی گران،  ماند.  خواهند  تاریخ 
هزاره ها، چهار  و  قرون  ناظر،  همیشه 
عنصر طبیعی آب و باد و خاک و آتش، 
و  هزاره ها  پیشاتاریِخ  و  ابدی  زندگان 
ما  ناامیدی  از  آکنده  و  قرون تیره 
بهانه گردش قرن  هستند که در پِس 
می توان آن ها را بعنوان کهنترین همراه 
و شاهد بشریت و ورای گاهشماری های 
منهای  و  پرجدل،  متفرق و  و  مختلف 
گرفت.  شهادت  به  انسانی  تفسیرهای 
که ای مادران و ایزداِن طبیعِی هستی، 
ما  رفته  کردار  و  گذشته  بر  هم  شما 
و  رحمت  و  بودیم  آب  دهید.  گواهی 
بودیم و جنبش و خیزش،  باد  زایش، 
آتش بودیم و گرما و نور و روشنایی یا 

خاک بودیم و نرمش و کرنش.

اینک، چرخش قرن بر گردونه و چرِخ 
گردوِن ما اشارت و نظری خواهد کرد 
ببینیم  بعد،  سال های  بانیاِن  ما  تا 
می توانیم، آیینه ای بی زنگار و روشن بر 
طالیی  روزان  برگیریم و  رفته  سالیان 
و گرمتر و عادالنه و بی درد و رنج تری 
مهیا  آیندگان  شاید  و  خود  برای  را 

کنیم؟؟!!
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گفتم:
عید مبارک باد!
گفت:
مبارک الفاظ است.

)کتاِب شمس، مهدی 
ساالری نسب، نشر نی(

برای هرکدام از مردم ایران از یک جایی 
و  عیدی«  »بوی  عید،  دیگر  بعد  به 

»سفرۀ نو« و »کاغذرنگی« نداد. 
تِب  و  رسیدم  سنی  به  این که  از  بعد 
– در وجودم سرد شد  گرفتن  عیدی 
یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم؛ دیگر به 
بوی  برایم  عیدها  ندادند-  عیدی  من 
نوروز  ویژۀ  که  گرفت  را  مجله هایی 
عادی  از شماره های  و  چاپ می شدند 
می کشیدم  دراز  ولع  با  بودند.  چاق تر 
که  یادداشت هایی  و  خواندن شان  به 
اول  را  بود  شده  نوشته  نوروز  دربارۀ 
دیگر  بعد،  سال  چند  می خواندم. 
هم  چاق  مجله های  این  خواندِن 

خوشحالم نکرد.
ایران  که  دارم  مسیحی  دوسِت  یک 
جدی  و  شوخی  به  نمی کند.  زندگی 
همیشه می گویمش که »همین جشِن 
نوروز برای عیِد ساِل نو نشان می دهد 
که یک زمانی چقدر ما داشتیم راه را 
بودیم.  عاقل تر  و  می رفتیم  درست تر 
که  نمی گیرد  خنده تان  خودتان  اصاًل 
برف،  آن همه  میاِن  و  زمستان  وسِط 
می گیرید؟  جشن  را  میالدی  نو  ساِل 
درخت ها  زدِن  شکوفه  یعنی  نو  سال 
بلبل ها و گنجشک ها و سبز  و صدای 

شدِن زمین و... بیا و توبه کن!«

سطل زباله ای  هر  توی  که  امروز  اما 
انسانی را می بینم که تا کمر خم شده 
و دنبال نان می گردد، با خودم می گویم 
کاش ما هم وسِط چلۀ زمستان، ساِل 
غِم  جای  اما  می گرفتیم  جشن  را  نو 

نان، بوقلمون می خوردیم.
می گیم  »هرسال  بود  خوانده  این که 
سال های  این  حاِل  پارسال«  از  دریغ 
و  عید سیل می آید  ما شد. یک سال 
یک سال زلزله، عیِد سال گذشته هم 
که کرونا آمد و مردم دنیا را در حصِر 

خانگی انداخت. 
هرچه خواستم این چندخط را عیدانه 
زمان  و  زمین  شدِن  نو  از  و  بنویسم 
به تصویر  روشن تر  را  آینده  و  بگویم 
بکشم نتوانستم حتا ادایش را دربیاورم. 
این  حقیقت  اما  ببخشید...  مرا  باید 
و  است  زنده  امید  به  آدمی  که  است 
هنوز  همین که  است.  مرگ  ناامیدی 
یعنی  می کنیم،  گالیه  و  می نویسیم 
امید در ما زنده مانده و باهار را انتظار 
می کشیم. این که مجله چاپ می کنیم 
و از زباِن فارسی و ادبیات و جامعه و 
انسان و... می نویسیم یعنی با وجود این 
حجم از سیاهی به افروختِن آتش و نور 
است.  زنده  ما  در  امید  و  می اندیشیم 
این که هنوز کار می کنیم، هنوز گاهی 
و  می رقصیم  گاهی  هنوز  می خندیم، 
وقتی از جلِو مغازه ای رد می شویم حتا 
اگر پولی تِه جیب مان نباشد به ویترین 
خیره می مانیم؛ یعنی امید در ما زنده 
انتظار  است و روزهای سبز و باهار را 

می کشیم.

مبارک الفاظ است

:: مجتبا نریمان

ادبِی  مجلۀ  سردبیر  و  مدیرمسئول 
»نوپا«
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آغاز  سیاه  رخداد  یک  با   1۳۹۹ سال 
 1۹ کووید  همه گیری  آن،  و  شد 
از  بیش  که  رخدادی  بود.  )کرونا( 
یکسال از شروع آن می گذرد و آنگونه 
که پیداست و پزشکان اعالم کرده اند 
حاال حاال جا خوش کرده و قرار است 
حداقل برای مدتی میهمان خوانده یا 
این  از  باشد.  انسانی  جامعه  ناخوانده 
انسانی  جامعه  خوانده  میهمان  جهت 
می نامم که ظهور کرونا نتیجه عملکرد 
ویروس،  شیوع  زمان  از  است.  انسانی 
چه  که  است  مطرح  پرسش  این 
ماجرا  این  کی  و  افتاد  خواهد  اتفاقی 
نیز   در حال حاضر  اتمام می رسد؟  به 
خبر  هر  شنیدن  با  مداوم  صورت  به 
و  واکسن  تولید  با  رابطه  در  تازه  ای 
با  باز می گردد و  دارو، امید به جامعه 
دوباره  جهش یافته  الگوهای  شنیدن 
موج جدیدی از نگرانی و دلهره شکل 
انسان،  محتوم  سرنوشت  می گیرد. 
ناامیدی بوده  امید و  زیستن در برزخ 
و انسان به مرور زمان یاد گرفته است 
کند  زندگی  ناامیدی  و  امید  میان  در 

زیستن در برزخ امید و ناامیدی

:: روح اله نصرتی

مکانیسم های  با  مداوم  طور  به  و  
فرهنگی و اجتماعی برای تداوم حیات 
از  آن،  با  و  بیافریند  امید  ماندگاری  و 
اما  برآید.  ناامیدکننده  جریانات  پس 
نکته قابل تأمل این است که مروری بر 
گذشته نشان می دهد که این نخستین 
و آخرین اتفاقی نیست که حیات انسان 
انداخته است،  چه بسا که  به خطر  را 
اتفاقات ناگوارتر دیگری، جامعه انسانی 
و  رسانده  نابودی  مرز  به  درون  از  را 
خواهد رساند و آن ظهور و بروز بیش 
اجتماعی است که  از پیش مخاطرات 
خود را به شکل شکاف طبقاتی، زوال 
اخالق، بی مسئولیتی نسبت به جامعه 
و محیط پیرامون و جامعه اتمیزه شده 
پیامد  می دهد.  نشان  فردی شده  و 
از  ویرانگرتر  مراتب  به  اتفاقات  این 
امروزی  انسان  است.  کرونا  همه گیری 
کرونا  واکسن  کشف  مقابل  در  اگر 
به همان  به خود می شود  سراسر غره 
بروز  و  ظهور  مقابل  در  باید  نسبت 
به  محیطی  و  اجتماعی  مخاطرات 
غایت شرمگین باشد. طبعاً برای آینده 

و  خوشبینانه  چشم اندازهای  می توان 
به  من  اما  کرد  پیش بینی  را  بدبینانه 
تنها  پیش گویی،  یا  پیش بینی  جای 
چارچوب  در  کنم  آرزو  می خواهم 
از  بشری  جامعه  مثبت،  چشم اندازی 
به  و  کرده  استفاده  پیش آمده  فرصت 
بازبینی رفتار خود در عرصه اجتماعی 
عرصه ای  دو  بپردازد.  اکولوژیکی  و 
رفتارهای  تأثیر  تحت  شدت   به  که 
پیام  انتها  در  است.  انسانی  مخرب 
مهم کرونا را یادآور می شوم که گرمی 
حیات اجتماعی وابسته به ارتباطات و 
فقدان  و  است  چهره به چهره  تعامالت 
جان  می تواند  تا چه حد  موهبت  این 
را از حیات بگیرد و انسان را در خلوت 
خود روز به روز فرسوده تر و فرتوت تر 

سازد.

در  خوشایند  لحظات  تجربه  امید  به 
سال آتی، پیشاپیش بهترین شادباش ها 
و  انسان شناسی  عزیز  دوستان  به  را 

فرهنگ تقدیم می کنم.

نوروزتان پیروز
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آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

یک چند روزگار جهان دردمند بود
به شد، که یافت بوی سمن باد را طبیب )رودکی(

همان که دوش دوست گفت: چند خط بهاریه بنویس! کافی بود تا حالم بِه شود و خرم بماند! اصاًل حرف 
»بهار« را که پیش می کشند، حال آدم دگرگون می شود. یاد عید و بلبل و عشق و صحرا میافتی و غم ها 
و مصیبت ها را، شده برای ساعتی چند، کنار می گذاری و به نوروز و سال نوئی سرخوش تر رو می کنی. 
اصاًل فترت آدمی به امید بسته است. وگرنه که زندگی اینچنین شیرین نمی بود. شاید هم من اینطور 
آموخته ام که آفتابی باشم و آسان بگیرم و سعی کنم زندگی را به میل خود تغییر دهم. و بگویم: این 

نیز بگذرد! 
در این آخرین سال قرن شمسی، کرونا حالمان را گرفت. همه به خانه نشینی راضی شدند و عادت کردند، 
جز من. همه به دنیای مجازی دل خوش کردند، جز من که حضور برایم حیاتی بود. بوس و کنار و دیدار 
و کار برایم حیاتی بود. بعضی دوستان غمگنانه ترکمان کردند. و من غصه خوردم از اینکه نتوانستم 
آنطور که عادت معمولم بود رفتار کنم. البته در زندگی همیشه یک همفکر و همراهی پیدا می شود و 

ناگاه می بینی که قدم در راه نهاده ای و دستی در دستت است.

بیا که وقت بهارست تا من و تو به هم
به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را )سعدی(

در سالی که گذشت زندگی از طریق اینترنت برای خیلی ها راحت تر و مختصر و مفیدتر برگزار می شد و 
به کارشان بهتر می رسیدند. ولی من عذاب کشیدم از این وضع غیرمعمول. دوست داشتم مثل همیشه 
روی پیاده روهای تهران در رفت و آمد باشم. سر خودم را با کارهائی که پیش می آمد گرم کردم ولی 
راضی نبودم. حس می کردم کیفیت همه چیز و همه کار، بی دیدار کم می شود. هنوز هم نمی خواهم به 
این شیوه زندگِی نصفه نیمه تن بدهم. برای من این تنها نشستن ها جالب نبود. البته در کهنسالی قدرتی 
هست که در شباب نیست. در طول سالی که گذشت حتی موفق شدم با آدم های ندیده و نشناخته، از 
راه دور، پروژه ها و کمپین های سخت گروهی و داوطلبانه را پیش ببرم. ولی امروز با پاورچین آمدن بهار، 
شوق دیدار یاران تمام دلم را پر و لبریز کرده است. خدا کند این دوران عجیب زودتر سپری شود. و بهار 

کوه و دشت را دوباره نو و رنگین کند.

در هر دشتی که الله زاری بوده است
از سرخی خون شهریاری بوده است

هر شاخ بنفشه کز زمین می روید
خالی ست که بر رخ نگاری بوده است!

:: زهرا ترانه یلدا
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:: فاطمه آقائی رضوانی

معرفی کیم کی دوک:
مشهور  کارگردان  کی دوک،  کیم 
کره ای، متولد سال 1۹۶۰ میالدی در 
 1۹۹۰ سال  در  او  است،  جنوبی  کره 
برای تحصیل در دانشگاه هنرهای زیبا 
تصمیم گرفت همه چیزش را بفروشد و 
یک بلیت برای پاریس بگیرد. در طی 
پاریس،  در  تحصیل  و  زندگی  دوران 
در  نقاشی هایش  فروش  طریق  از  او 
سال  در  می کرد.  معاش  امرار  خیابان 
را  فیلم نامه  بهترین  جایزه   1۹۹۵
فیلمنامه نویسی  بزرگ  مسابقات  در 
همین  از  و  کرد  دریافت  کشورش 
فیلم اش  اولین  ساخت  سرمایه  طریق 
دیگر  بسیاری  مانند  او  کرد.  را کسب 
از کارگردانان موفق کره ای در رشته ای 
غیر از سینما تحصیل کرده بود و با این 
حال موفقیت اولین فیلم او سرمایه ی 
برایش  را  بعدی اش  فیلم های  ساخت 
کارگردانی  او  اگرچه  کرد.  فراهم 
موفق  فیلم های  ساخت  در  که  است 
مهارت  تدارکات،  و  هزینه  کمترین  با 

نگاهی به بدن در آثار کارگردان کره ای کیم کی دوک: جزیره و خانه های خالی

آن  از  بیش  او  فیلم های  دارد.  فراوانی 
استقبال  با  کره،  کشور  داخل  در  که 
کشور  این  از  خارج  در  شود،  روبرو 
و جایزه های  است  موفقیت رسیده  به 

بسیاری را از آن خود کرده است.

فیلم های کیم  کی دوک:
کیم  کی  دوک  آثار  تمامی  به  نگاه 
را  مفصل  مطلبی  و  است  سختی  کار 
می طلبد، دراین جا نگاه به بدن با تکیه 
می گیرد:  صورت  او  فیلم  دو  تنها  بر 

جزیره و خانه های خالی.
موفق  فیلم های  از  فیلم  دو  این 
موضوع  می تواند  او  فیلم  هر  اوست. 
اما  بگیرد  قرار  گسترده تری  تحلیل 
بازنمایی  و  بدن  تنها  مطلب  این  در 
مد  کیم کی دوک  اثر  دو  این  در  بدن 
نگاه  شیوه ی  اصلی  سؤال  است.  نظر 
فیلم  دو  این  در  بدن  به  کیم کی دوک 
ماهیت  و  دغدغه  به  توجه  با  است. 
نگاه  دارای  که  کیم کی دوک  فیلم های 
و  بودیسمی هستند، سکس، خشونت 

آزار از اصلی ترین محتواهای فیلم های 
اوست. شخصیت های فیلم های او غالباً 
به  را  بدنشان  فاحشه هایی هستند که 
بدن شان  از  آن ها  گذاشته اند،  فروش 
چرخه ی  از  درکی  به  و  کرده اند  گذر 
آن ها  رسیده اند.  زندگی  عذاب آور 
به  که  هستند  خشمی  از  سرشار 
آن ها  روح  در  بدن هایشان  واسطه ی 
ایجاد شده و همین خشم، ارتباط بدنی 
شکل  پیرامون شان  جهان  با  را  آن ها 
عریان  به خشونتی  منجر  که  می دهد 
روحی  ارتباط  درحالی که  می شود، 
آن ها با جهان پیرامون شان قطع شده 
فاحشه ای  داستان  جزیره،  فیلم  است. 
شناور  اجاره ای  اتاقک  چند  که  است 
دلبسته ی  آخر  در  و  می کند  اداره  را 
مردی می شود که یکی از اتاق هایش را 
اجاره کرده است. این شخصیت هرگز 
بدنی  حاالت  ولی  نمی گوید  سخن 
و  خشم  چشم هایش  و  چهره اش،  او، 
عصبانیت او را نشان می دهد، به دلیل 
همین خشم است که او در انتها دست 
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به اعتراض می زند و آنچه مورد خشم او 
قرار می گیرد بدن است. او خشم خود 
را بر بدنی اعمال می کند که آن را علت 
اصلی می داند. در ابتدا این خشم صرفاً 
نسبت به بدن هایی اعمال می شود که 
مردانی  قرار می دهند.  آزار  مورد  را  او 
برای  زن،  می دهند.  عذاب  را  او  که 
درگیر  را  خود  خشم،  این  با  مقابله 
او  ظاهراً  که  می کند  مردی  به  عشق 
نیز دارای مشکالت فراوانی است و از 
زن درخواست رابطه جنسی نمی کند. 
زن  که  است  دلیل  همین  به  درست 
دید  پنهانی  گویا  می شود،  او  عاشق 
اشک  تنهایی اش  در  که  مردی  زدن 
و درخواست  می ریزد، سکوت می کند 
و  بدن  از  گذر  باعث  ندارد،  جنسی 
ایجاد ارتباطی روحانی بین زن و مرد 
می شود. زن فکر می کند مردی را دیده 
است که هرگز به بدن او توجه نکرده 
است و خود نیز بدن خود را فراموش 
قدم  و  زمانی  گذشت  از  پس  کرده. 
برداشتن زن به سمت مرد، مرد یکبار 
پیش  پا  ارتباط جنسی  برقراری  برای 
می گذارد که در این جا زن در حالتی از 
شوک، مرد را با خشم پس می زند. زن 
ابژه جنسی  به  تبدیل  دوباره  اینکه  از 

شده است شوکه می شود.

را  روندی  شخصیت  فیلم  طی  در 
اصلی،  عامل  به  را  او  که  طی می کند 
یعنی بدن خود و زنانگی بدن اش آگاه 
از  که  دختر  سکانسی،  در  می کند. 
سوی مرد موردعالقه اش ترک می شود، 
بدن خود را و زنانگی اش را به نابودی 
محکوم می کند. او تالش می کند با یک 
قالب ماهی گیری رحم خود را درآورد. 
زنانگی  به  جنسی،  بدن  به  اعتراضی 
مردان  برای  لذت آفرینی  قابلیت  و 
سرچشمه ی  به  اعتراض  هم چنین  و 
که  زایشی  چرخه ی  تولد،  و  زایش 
دارد،  همراه  را  عذاب آور  زندگی 
مفهومی کاماًل بودیسمی که در سراسر 

آثار کیم کی دوک مشاهده می شود، زن 
آور  عذاب  زندگی  چرخه  می خواهد 
نابودی  با  را  می شود  تکرار  مکرراً  که 
متوقف  باروری،  و  زایش  سرچشمه ی 
کند. درست در همین نقطه است که 
مرد به سمت او باز می گردد و ارتباط 
عاشقانه ی آن ها فراتر از لذت بدن آغاز 
به بدن  می گردد، یعنی زمانی که زن 
خود آگاه شده و به اعتراض علیه آن 
دست می زند یا سعی می کند آنچه را 
باعث نگاه جنسی به بدن اوست، نابود 
کند. شکنجه بدن، یکی از مراحل گذر 
از بدن است که مجدداً به آن خواهیم 

پرداخت.

سرشار  کیم کی دوک  فیلم های  سراسر 
ابژه ی  که  است  مرده ای  بدن های  از 
و  آلوده می شوند  قرار می گیرند،  لذت 
دور ریخته می شوند و به همین واسطه 
و  بدن  نابودی  خواهان  کی دوک  کیم  
دیگر  که  است  مرحله ای  به  رسیدن 
کی دوک  کیم   ندارد.  موضوعیت  بدن 
از  خود،  بدنی  ضد  مقصود  بیان  برای 
شده  اغراق  شیوه ای  در  بدن ها  خود 
اصلی  شخصیت های  می کند.  استفاده 
محتوای  و  نمی گویند  سخن  غالباً  او 
با  بازی  طریق  از  را  فیلم  بدنی  ضد 
ما  می گذارند.  نمایش  به  بدن هایشان 
طریق  از  کی دوک  کیم   فیلم های  در 
کیم   و  شخصیت ها  مقصود  بدن ها، 
این  و  می شویم  متوجه  را  کی دوک 
بدنی  ضد  تماماً  مقصودی  مقصود، 
است. از بدن به ضدبدن رسیدن همان 
انجام  کیم  کی دوک  که  است  چیزی 
بدن  روی  او  اصلی  تمرکز  می دهد. 
است و از طریق نابودی همین بدن به 
غایت ضدبدنی خود می رسد. در فیلم 
مفهومی  از  فیلم  انتقال  نقطه  جزیره، 
اعتراض  عاشقانه  مفهومی  به  جنسی 
بر  فیزیکی  خشونت  اعمال  و  بدن  به 
آن است. در فیلم موبیوس نیز، بدن ها 
سنگین ترین  مورد  جنسی  لذت  برای 

در  و  می گیرند  قرار  فیزیکی  خشونت 
شخصیت  تا  می شوند  مجازات  پایان 
و  کند  گذر  بدنی اش  لذت  از  فیلم 
خواب،  فیلم  در  کند.  تعظیم  بودا  به 
از کنترل  برای جلوگیری  شخصیت ها 
خواب  در  که  بدن هایی  ناخودآگاهانه 
می کشند  آدم  درخواب  می روند،  راه 
خود  جسم  و  بدن  شکنجه ی  به  و... 
و  زندان  از  انتها  در  تا  می پردازند 
به  و  شوند  رها  خود  بدن  چارچوب 
فیلم  ترین  معروف  در  درآیند،  پرواز 
 او بهار تابستان پاییز زمستان و دوباره 
بهار، شخصیت فیلم برای از بین بردن 
را  خود  بدن  خود،  گناه های  سنگینی 
با  را  بزرگ  سنگی  و  می کند  مجازات 
مجسمه ی بودا به باالترین نقطه ی کوه 

می برد.

اینکه  علی رغم  خالی  خانه های  فیلم 
است،  کی دوک  کیم   فیلم  لطیف ترین 
هم چنان محتوای ضد بدنی را به شکلی 
واضح اما نسبت به سایر فیلم هایش با 
خشونت کمتری به نمایش می گذارد. 
تای  نام  به  پسری  داستان  فیلم  این 
ندارد،  خانه ای  هیچ  که  است  سوک 
او مخفیانه وارد خانه هایی می شود که 
صاحبشان حضور ندارد و مدتی در آن 
خانه زندگی می کند. در یکی از خانه ها 
او با زنی مواجه می شود که مورد آزار 
رابطه ی خاصی  قرار گرفته،  همسرش 
او  با  بین آن دو شکل می گیرد و زن 
روایت گر  فیلم  این  می شود.  همراه 
حالتی  در  فقط  که  است  عشقی 
شبح وار و تهی از وزن و بدن می تواند 
امتداد یابد. صالح نجفی می نویسد این 
گرفته  شکل  ایده  این  براساس  فیلم 
است که وقتی ما در خانه نیستیم، در 
می دهد.  رخ  چه  خانه ها  خالی  فضای 
چه  بدن،  از  عاری  فضاهای  این  در 
اتفاقی می افتد. عشق در همین فضاها 

رخ می دهد.
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همراه  او  با  که  دختری  و  سوک  تای 
می کنند،  آغاز  را  سفری  نیز  می شود 
تهی  سوی  به  را  آن ها  که  سفری 
شبح وار  ماهیتی  و  بدن  وزن  از  شدن 
نگاه  از  عشق  می کشاند.  کردن  پیدا 
شبح وارگی  همین  در  کیم  کی دوک 
خواهد  امتداد  قابلیت  شدن  تهی  و 
در  بدن  از  شدن  تهی  راه  اما  داشت. 
سایر  مانند  هم چنان  نیز  فیلم  این 
فیلم های کیم  کی دوک راهی است که 
در  است.  بدن  علیه  با خشونت  همراه 
آثار  و بدن دختر  فیلم صورت  ابتدای 
آثار  این  مرور  به  دارد،  شتم  و  ضرب 
بوکسور  و شتم در خانه ی یک  ضرب 
از صورت دختر به صورت پسر منتقل 
خانه ی  دیوار  بر  هم چنین  می شود، 
عکاسی، دختر با تصویر برهنه ی اندام 
را  خود  عکس  او  می شود.  روبرو  خود 
را  عکس  تکه های  و  می کند  چندتکه 
می چسباند.  کنارهم  درهم  صورت  به 
او بدن خود را چندتکه می کند تا قابل 
از  یکی  در  سرانجام  نباشد.  شناسایی 
پیرمرد  یک  جسد  با  آن ها  خانه ها، 
و  سنتی  شیوه ای  به  می شوند،  روبرو 
دفن  را  جسد  بودیسم،  آیین  مطابق 
می کنند. در این نقطه آن ها بدنی را به 
خاک سپرده اند. در همین خانه آن ها 
دستگیر می شوند، صالح نجفی معتقد 
است آن ها در جایی پیدا می شوند که 
بعد  شده اند.  دیگر  شبحی  نگاه  ابژه ی 
از آن، تای سوک که در زندان به سر 
تبدیل  با  تا  می کند  تالش  می برد، 
کردن خود به شبح از زندان رها شود.

ابتدای  از  که  است  انسانی  تای سوک، 
او  می رسد.  نظر  به  رها  و  آزاد  فیلم 
ظاهر  به  نیست،  خانه ای  هیچ  بند  در 
آزاد زندگی می کند. بعد از آشنایی با 
دختر، رهایی از بند و زندان بدن نیز 
آغاز می گردد. در این فیلم عشق اساساً 
معنا  بدن  از  گذشتن  و  شدن  آزاد  با 
پیدا می کند. در نهایت از بدن هایشان 
جز  شبح وارگی  و  کامل  بی وزنی  در 

آن ها  نمی ماند.  باقی  چیزی  سایه ای، 
زمانی آزادانه می توانند در کنار یکدیگر 
قرار بگیرند که بدنشان نامرئی می شود 
و  دیگران  چشم  پیش  می توانند  و 

پنهان از آن ها یکدیگر را ببوسند.

مجازات  طریق  از  آن  از  گذر  و  بدن 
اصلی ترین  از  یکی  شکنجه اش،  و 
فیلم های  محتوای  توجه  قابل  نقاط 
نمایش  به  در  او  است.  کی دوک  کیم  
کشیدن بدن ها در جسمانی ترین شکل 
ممکن، شکنجه ی آن ها و باز به نمایش 
غیرجسمانی ترین  در  بدن  گذاشتن 
بدن هایی  دارد.  فراوانی  مهارت  حالت 
که او تغییر می دهد در پایان به شکلی 
می آیند،  در  نمایش  به  غیرجسمانی 
جسد  جزیره،  فیلم  پایانی  سکانس 
آب  از  پر  قایقی  در  دختر  برهنه ی 
حالتی  آرام ترین  در  چهره اش  است، 
است که در طول فیلم از او می بینیم و 
بخش جنسی بدن او سبز شده است، 
پایانی  سکانس  زایش.  و  باروری  نماد 
شخصیت  دو  خالی،  خانه های  فیلم 
را  یکدیگر  و  ایستاده اند  ترازویی  روی 
می بوسند، ترازو روی صفر است. آن ها 
تبدیل به بدن هایی می شوند که دیگر 
بدن  شده اند.  تهی  خود  بودن  بدن  از 
است  کیم کی دوک  حمله  نقطه  اصلی 
مشاهده  قابل  آثارش  تمامی  در  که 

است.

منابع:

صالح  سینما،  در  عشق  خالی:  خانه ی 
نجفی، نشر لگا، تهران، 1۳۹۷

مهدی  جنوبی،  کره  جدید  سینمای 
صائبی، انتشارات ترانه، مشهد، 1۳۹۵
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گفتمان های »ازدواج« در ایران معاصر: متأثر از گفتمان های دین یا مدرنیته؟
:: فاطمه آقامیری

از پرچالش ترین پدیده هایی  »ازدواج« 
امروز  مدرن  دنیای  در  که  است 
مباحث  و  شده  تغییر  دستخوش 
مختلف  شیوه های  به  را  زیادی  علمی 
ازدواج  است؛  داده  اختصاص  خود  به 
بنای خانواده را می سازد و خانواده نیز 
جای  بنابراین  را،  جامعه ای  هر  بنای 
مخصوصاً  جوامع  که  ندارد  تعجب 
توجه ای  قابل  تمرکز  آکادمیک  حوزه 
به  مرا  که  آنچه  اما  دارد.  امر  این  به 
رساله  در  حوزه  این  در  تحقیق  سوی 
دکتری کشاند، بررسی بعدی از مسائل 
یا آسیب های ازدواج نبود، بلکه تمرکز 
بر مکتوبات و نگارش  های علمی بر روی 
ازدواج در ایران بود که عنوان »تحلیل 
معاصر  ایران  در  ازدواج  گفتمان های 
را   »)۹۰ دهۀ  تا   ۴۰ دهۀ  )کتاب های 
بررسی که  با  ابتدا  به خود گرفت. در 

انبوهی  با  دادم  انجام  ازدواج  مورد  در 
از مقاالت علمی پژوهشی و کتاب هایی 
مواجه شدم و بر آن شدم که خود این 
قرار  رساله ام  محوریت  در  را  مکتوبات 
آثار،  حجم  گستردگی  دلیل  به  دهم. 
روی  بر  را  تمرکزم  که  دادم  ترجیح 
که  دلیل  این  به  دهم.  قرار  کتاب ها 
کتاب از لوازم فرهنگی است که اصوالً 
افراد از طیف های مختلف برای آشنایی 
مشکالت  حل  و  مسئله ای  با  بیشتر 
در  و  می کنند  رجوع  آن  به  مربوط 
دسترس همگان قرار دارد. نویسندگان 
عمدتاً به عنوان روشن گران یک کشور 
محسوب می شوند و در گسترش عقاید 
آنها  دارند.  به سزایی  اندیشه ها نقش  و 
عالوه بر اینکه از جامعه تأثیر می پذیرند، 
بر جامعه تأثیر نیز می گذارند و بنابراین 
در  را  مهمی  وظیفه  نویسندگان 

از  دارند.  دوش  بر  اندیشه ها  گسترش 
سویی دیگر، کتاب ها منابع دست اولی 
شخصی  موضع  و  دیدگاه  که  هستند 
مانند  و  می سازند  نمایان  را  خاص 
جمع بندی  علمی-پژوهشی  مقاالت 

نظرات مجموعه ای از افراد نیستند.

نگاهی  و  برساختی  رویکردی  با 
گفتمانی و با استفاده از نظریۀ الکالو 
و موفه و مدل نشانه شناسی گفتمانی 
)شامل سه سطح تحلیل متنی، تحلیل 
بینامتنی، تحلیل بافتی( به تحلیل آثار 
لیستی  آماری،  جامعه  برای  پرداختم. 
کتاب های  تمامی  از  کتاب شناختی 
با  ملی  کتابخانه  سایت  در  تألیفی 
که  کردم  تهیه  »ازدواج«  کلیدواژه 
حدود 11۸۸ کتاب بودند. از این تعداد 
پایان نامه  در  کتاب   ۳۲ تحلیل  کتاب 
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تحلیل  اهمیت  دلیل  به  است.  آمده 
از  قبل  دوره های  بر  کار  فصول  بافتی 
پایان جنگ،  تا  انقالب  از  بعد  انقالب، 
اصول گرایی،  اصالحات،  سازندگی، 
اعتدال تقسیم شدند. سه گفتمان اصلی 
»گفتمان  اسالمی«،  دینی-  »گفتمان 
علمی« و »گفتمان عمومی« دستاورد 
تحلیل  کتاب ها بوده است. از مهم ترین 
با  کتاب های  بررسی  از  که  یافته هایی 
مضامین »ازدواج« در شش دهه تاریخ 
معاصر ایران بدان رسیدم، می توانم به 

موارد زیر اشاره کنم:

و  کّمی  میزان  در  تغییر  یافته،  اولین 
تعداد کتاب ها است، هر چه که از دورۀ 
تعداد  می آییم  جلوتر  انقالب  از  قبل 
این  می یابند.  صعودی  سیر  کتاب ها 
اصالحات  تا  سازندگی  دورۀ  از  تفاوت 
و از اصالحات تا اصول گرایی مشهودتر 
به دلیل  هم  می تواند  سیر  این  است. 
توسعه نشر ها باشد و هم به دلیل اهمیت 

یافتن بیش از پیش مسئله ازدواج.

دومین یافته در این است که مضامین 
اسالمی در طول شش  گفتمان دینی 
و  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  دهه 
و  است  نکرده  تغییری  تقریبا  زمانه 
مدلول های مانند ارضای غریزه جنسی، 
تولید مثل، آرامش، عمل به فطرت و 
هستند.  پابرجا  پیامبر  سنت  به  عمل 
غریزه  ارضای  و  مثلی  تولید  نگاهی 
جنسی در این گفتمان موجب می شود 
که زن مطلوب هم زنی شناخته شود 
که تمکین کنندۀ نیاز جنسی شوهر و 
مطیع و زایا و فرزند آور باشد و زندگی 
خود را صرف تربیت فرزند و خانه داری 

و کدبانوگری کند.

یافته سوم آن است که در گفتمان علمی 
مدلول های  شاهد  اصالح طلبی  دورۀ 
دوره های  در  که  هستیم  جدیدتری 
تعالی،  وسیله  مانند:  نبودند  قبل 

تفکر،  نوزایی  جدید،  دنیای  گشایش 
ایجاد  و مذهب،  رعایت هنجار جامعه 
فردی  بعدی  در  و  مشترک  گفتمان 
اصل فردیت روانی. گفتمان علمی این 
دوره، به  وضوح مفاهیم جدید را در دل 
خود جای داد. از نکات مهم دیگر این 
دوره مدلول های همسرداری است، در 
تغییرات  این  می توان  نیز  همسرداری 
که  می شود  وارد  مدلول هایی  دید،  را 
آن  در  را  غربی  علم  رگه های  می توان 
مشاهده کرد مانند احترام به استقالل 

فردی.

می تواند  دوره  این  در  تغییرات  این 
باشد  فرهنگی  تغییرات  تاثیر  تحت 
که در آن زمان در حال رخ دادن بوده 
ترجمه  فرایند  هفتاد،  دهۀ  از  است. 
در ایران افزایش چشمگیری داشت و 
غرب و علوم غربی در نزد روشنفکران 
و شخصیت های آکادمی اهمیت یافت، 
جمله  از  کتاب  ترجمه  دلیل  به همین 
توجه  مورد  که  بود  فرهنگی  کارهای 
عشق،  ازدواج،  زمینه  در  قرارگرفت. 
ترجمه  کتاب هایی  مرد  و  زن  روابط 
شدند که نگرشی متفاوت از آنچه که 
مورد  و  داشتند  بود  موجود  کشور  در 
گرفتند  قرار  فوق العاده ای  استقبال 
زنان  مریخی،  مردان  کتاب  مانند 
بهبود  را  خود  روابط  چگونه  ونوسی: 

بخشیم نوشته جان گری.

قابل  نکته  این  قبل،  یافته  به  باتوجه 
توجه است که گفتمان علمی از دورۀ 
و  بعد مفاهیمی جدیدتر  به  اصالحات 
مدرن تر را در خود جای داد و تصویری 
متفاوت از آنچه که در گفتمان دینی 
که  کرد  ترسیم  است  داشته  وجود 
مفهوم  است.  دیگری  یافته  خود  این 
ادبیات  این  مانند »خود« در  جدیدی 
تالش  و  می شود  برجسته  بسیار 
برای  خودشناسی  و  خودآگاهی  برای 
دوره  این  معناهای  متن  در  ازدواج 

و  جنسی  غریزه  ارضای  گرفت.  جای 
تولیدمثل به اندازه گفتمان دینی بارز 
نیستند. فردیت در ازدواج و رشد فردی 
ازدواج مورد توجه قرار می گیرد و  در 
شوهر،  جنسی  نیاز  تمکین کننده  زن 
و  خانه دار  مطیع،  حساس،  و  عاطفی 
کدبانو حضور پررنگی ندارد. سخنی از 
ریاست و عقالنیت مرد نیست. گفتمان 
برابرانه میان زن و مرد ارزشمند است و 
زن باید ارزش خودش را بداند و مستقل 
و  غیرمالی(  هم  و  مالی  نظر  از  )هم 
مسئولیت پذیر باشد و خود را وابسته به 
شوهرش نکند. عشق مهم تر از ارضای 
میل جنسی صرف است. میل جنسی 
با عشق است که اهمیت پیدا می کند. 
کمرنگ  ازدواج  به  ذات گرایانه  نگاه 
می شود، انسان فطرتاً نیست که ازدواج 
را می پذیرد، میل انسان به تجرد است 
و برای ایجاد یک رابطه و تعهد حقوقی 
و رعایت هنجار جامعه است که تن به 
و  نسبی گرایی  نوعی  می دهد.  ازدواج 
وجود  ازدواج  انجام  در  حتمیت  عدم 
دارد، انسانی که رشدش در تجرد است 
اجباری برای ازدواج در او وجود ندارد 

اگر تجرد او را به انحراف نکشاند.

گفتمان  که  است  این  یافته  پنجمین 
عمومی، حامل معنایی معتبر و موثق 
از ازدواج با دال و مدلول هایی از آیات 
و احادیث و یا نظریه های و نتایج علمی 
نیست، بلکه بیشتر گفتمانی از نوع عامه 
مردم است و گاهی به سخنان روزمره 
مردم بسیار نزدیک می شود، گویی که 
مخاطب این کالم را نه در این کتاب 
یا همسایه  و  مادربزرگ، خاله  از  بلکه 
مرزی  گاهی  البته  می شنود.  خود 
باریک با گفتمان دینی و یا علمی پیدا 

می کند اما شدت آن زیاد نیست.

اگرچه  که  است  این  یافته  ششمین 
همانند تحقیق کّمی نمی توان اینگونه 
همبستگی  و  رابطه   که  کرد  استدالل 
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دوره های  نگرش   بین  مستقیمی 
و  اجتماعی  اعتقادات  و  سیاسی 
دوران  آن  کتاب های  و  آنها  فرهنگی 
وجود دارد، اّما می توان تغییر به  تدریج 
مدلول های جدید را در هر دورۀ خاص 
بافت  از  سخن  وقتی  کرد.  مشاهده 
فضایی  معنای  به  می آید،  میان  به 
می گیرد  شکل  آن  در  معنا  که  است 
و  آهسته  اغلب  شکل گیری  این  و 
بخشی  می دهد.  رخ  طوالنی مدت 
فرهنگی  و  اجتماعی  فضای  از  مهمی 
کشور از بحبوحه انقالب تاکنون تحت 
تاثیر گفتمان ایدئولوژیکی دینی است، 
از  مهمی  بخش  دوره  هر  در  بنابراین 
معنای  هوای  و  حال  ازدواج  گفتمان 
این  و  است  داشته  را  ازدواج  از  دین 
که  چرا  است  نپذیرفته  تغییر  بخش 
تغییرناپذیری  بر  باور  گفتمان  این  در 
معنا و گزاره هاست، اما بخش مهم دیگر 
تحت تأثیر فضای اجتماعی و فرهنگی 
غیردینی و یا نیمه دینی بوده است که 
داده  جای  نیز  را  غربی  علوم  در خود 
دوره های  در  که  تحوالتی  با  و  است 
تغییر  شاهد  است  داده  رخ  سیاسی 
به خصوص  گفتمانی  و  معنایی  فضای 
در زمان اصالحات و بعد از آن هستیم.

هفتمین یافته این است که تغییر در 
ساختار می تواند در بعد روانی افراد هم 
امیال جنسی  تأثیر داشته باشد مانند 
انعطاف پذیری  یا میزان  مردان و زنان 
در  تفکر  و  تعقل  رشد  یا  و  مردان  در 
دچار  معاصر  تاریخ  طول  در  که  زنان 
با روند  این اساس،  بر  دگردیسی شد. 
تغییرات  این  اجتماعی  ساختار  تغییر 
می توانند با شدت بیشتری ادامه پیدا 
را در  کنند و مدلول های متفاوت تری 

گفتمان ازدواج رقم بزنند.

بسیاری  است که  این  یافته  هشتمین 
از دال ها و مدلول هایی که در کتاب ها 
ثابت  مفروضاتی  به عنوان  است  آمده 

هستند و به همین دلیل به زن و مرد 
توصیه می کنند که باید اینگونه باشند 
و اینگونه رفتار کنند و به این صورت 
این  به  و  کنند  انتخاب  همسر  خاص 

شیوۀ خاص همسرداری کنند.

این  تا  اگر  که  است  این  نهم  یافته 
تغییر  قابلیت  ازدواج  گفتمان  اندازه 
دارد و می تواند معنای جدیدی بگیرد، 
می تواند  هم  این  از  بیشتر  بنابراین 
را  جدید  معناهای  پذیرش  قابلیت 
در  تنها  نه  را  تغییر  این  باشد.  داشته 
کتاب، بلکه می توان آن را در آثار دیگر 
و  سینمایی  فیلم های  مانند  فرهنگی 
سریال های تلویزیونی در طی این شش 

دهه دید.

گفتمان  شده،  گفته  یافته های  بنابر 
ازدواج در ایران معاصر در آثار مکتوب 
هم به شدت تحت تأثیر دین و منابع 
دینی بوده است، و هم چاشنی مفاهیم 
برخاسته از دنیای مدرن را در خود جای 
داده است. اما همچنان از فضای معانی 
پنهان و جدید ازدواج موجود در جامعه 
کنونی و دادن راهکارهای مناسب برای 
مسائل ناشی از این معانی دور هستند. 
پیش فرض عمده ازدواج در این کتاب ها 
عمدتاً ازدواج دائم و عاشقانه و موفقی 
است که قرار است سال ها به خوبی و 
خوشی ادامه یابد، آیا در واقعیت کنونی 

هم فضا به همین گونه است؟
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حتی  و  حفظ  برای  بسیاری  دالیل 
وجود  مادام العمر  دوزبانگی  ارتقای 
موفقیت آمیز  انجام  برای  انسان  دارد. 
بر  امور روزمره اش، برای مسلط شدن 
نیاز  دوزبانه  مهارت های  به  که  کاری 
ارتباط  با عزیزان  برقراری  برای  دارد، 
یا برای امرار معاش در جامعه ای چند 
بروکسل،  مثل  شهرهایی  در  زبانه، 
حتی  و  نایروبی  مومبای،  مونترآل، 
نیاز  زبان  چند  یا  دو  به  لس آنجلس 

دارد.

یقیناً، تداوم عملکرد شناختی در پیری 
دلیل دیگری برای حفظ دو زبانگی در 
می شود.  قلمداد  فرد  حیات  چرخه ی 
همواره  پیری  برای  نوشدارویی  یافتن 
که  است  کرده  درگیر  را  بشر  ذهن 
و  موهوم  نظریات  نوین،  کشفیات  با 

بوده  همراه  نقیض  و  ضد  استدالالت 
است. تحقیقی که به بررسی اثرات دو 
زبانگی در هر دو پایانه ی چرخه ی حیات 
می پردازد پر از امید و چالش است. از 
انجام  پژوهشی  مطالعات  وسیع  طیف 
چنین  متمادی  سالیان  طی  در  شده 
برمی آید کودکانی که به  فراگیری دو 
زبان می پردازند در مقایسه با کودکان 
بیشتری  شناختی  تکامل  زبانه  یک 
دارند. برای مثال، دو زبانگی به ویژه در 
دانش آموزان دبستانی با حافظه ی فعال 
مهار  مثال،  )برای  توجه  کنترل  بهتر، 
آگاهی  بی ربط(،  محرک های  بر  توجه 
ارتباط  درک  مثال،  )برای  فرازبانی 
معنا(  و  زبان  گونه های  بین  دلخواه 
نمایش  و  انتزاعی  تفکر  در  توانایی  و 
نمادین )آدسکوپ، الوین، تامپسون و 
انگرلیدر ۲۰1۰، بایلی، گریفین، ریورا- 

تورس و میستری ۲۰1۵، بیالیستوک 
این  است.  مرتبط   )۲۰۰۴ مارتین  و 
یک  بر  زبانگی  دو  شناختی  مزایای 
کودکانی  گروه  بین  در  بنظر  زبانگی 
فرا  همزمان  را  مختلفی  زبان های  که 
مثال،  )برای  است  یکسان  می گیرند، 
انگلیسی و  انگلیسی، فرانسه-  چینی- 
دو زبانه ی اسپانیایی- انگلیسی؛ باراک 

و بیالیستوک ۲۰1۲(.

انتقاداتی همراه  با  این تحقیق  گرچه، 
متفاوت  پژوهشی  حوزه ی  یک  است. 
اعتبار  کرده  ارائه  متناقضی  نتایج  که 
این یافته های مثبت را در کودکان زیر 
و  گدرکول  مثال،  )برای  می برد  سؤال 
همکارانش ۲۰1۴( یا به نقد روش های 
دو  شناختی  مزایای  که  مطالعاتی 
می پردازد  کردند،  اثبات  را  زبانگی 

پیش به سوی پیری با دو زبان: اثرات دو زبانگی بر پیری شناختی

آیا درباره ی یادگیری دو زبان در پیری اندیشیده اید؟
این کار را برای پیشرفت های نویدبخش عصب شناسی و نوه هایتان انجام دهید.

الن بیالیستوک و مارگو سالیوان
دانشگاه آمستردام هلند
انتشارات جان بنجامین، ۲۰1۷

:: آذر اصغریان دهکردی
    ترجمه
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آنتونیو  مورتون، ۲۰1۴(.  مثال،  )برای 
حوزه ی  یک  داشت  اذعان   )۲۰1۹(
است  “بن بست”  وضعیت  در  کلی تر 
و  موافقان  روش های   .)۳۹۷ )صفحه 
روایی  انتقادات  منجالب  در  مخالفان 
گرچه  گرفتار شده،  خارجی  و  داخلی 
نویدی  عنوان  به  دوزبانگی  وسوسه ی 
طفولیت  در  دستاوردهای شناختی  از 
پیری  در  عاملی حمایتی  عنوان  به  یا 
آلزایمر  شروع  مثال،  )برای  شناختی 
تأخیر  به  را  دمانس  گونه های  دیگر  و 
افکار  هم  و  محققان  هم  می اندازد( 

عمومی را مجذوب کرده است.

کتاب پیش  شده ی  ویرایش  فصول 
اثرات  زبان:  دو  با  پیری  سوی  به 
شناختی اثر  پیری  بر  زبانگی  دو 
لن بیالیستوک و مارگو سالیوان که به 
بررسی ارتباط بین دو زبانگی و شناخت 
نور  می پرداخت  بزرگسال  افراد  در 
تازه ای بر این جذبه تاباند. پیچیدگی ها 
و  یافته ها  در  جزئی  اختالفات  و 
نظریات این فصول راه را برای بررسی 
چالش های فراروی تحقیق در این حوزه 
و گذر از آن هموار کرد. کل فصول به 
فرضیه ی  جنبه های  از  برخی  بررسی 
“ذخیره ی  عنوان  به  زبانه  دو  مزیت 
یا  مغز  عملکرد  که  عصبی” می پردازد 
کنترل  را  شناختی”  “ذخیره ی  متغیر 
رفتارهای  تضعیف  جلوی  که  می کند 
را  شناختی  عملکردهای  یا  خاص 
 می گیرد. دو زبانگی )عالوه بر شطرنج 
این  برای  سدی  موسیقی(  نواختن  یا 
بیانگر  یافته ها  در  تناقض  است.  موانع 
است  شرکت کنندگان  بین  تمایز 
دوم،  زبان  یادگیری  مثال، سن  )برای 
آموزشی، وضعیت  اقامت، سطح  مدت 
این  پیچیده ی  برهم کنش  و  مهاجرت 
دو  دقیق  تعریف  در  تفاوت  عوامل(و 
زبانگی در نمونه های تجربی ارائه شده 
مثال،  )برای  دیگر  و جاهای  اینجا  در 
و  کاتز  هال،  ساندرز،  ۲۰1۹؛  آنتونیو 

لیپتون ۲۰1۲( حاکی از آن است که 
شواهد روشنی برای مزیت دو زبانگی 
که اثرات زیان بخش پیری را به تعویق 
یک  بلکه  نشده  ارائه  هنوز  بیندازد 
حوزه ی مطالعاتی پویا و روشنگرانه را 

منعکس می کند.

فصل سیزدهم این کتاب حوزه  وسیع 
پوشش  را  عصب شناسی  و  شناختی 
می دهد. آن ها به بررسی اثرات پیری بر 
مهارت در دو زبان و نیز اثرات ظاهری 
این  می پردازند.  پیری  بر  زبانگی  دو 
کتاب به ما کمک می کند تا فهرست وار 
لزوم )یا عدم لزوم( صحبت به دو زبان 
یا بیشتر را بیان کنیم هنگامی که به 
یک  باید  تنها  نه  که  می رسیم  جایی 
استعداد زبانی را در طول زمان حفظ 
کنیم )برای مثال، روزی و دیاز، فصل 
روشن  استعدادهای  آن  بلکه خواه   )۳
مسئول ساخت و عملکرد مغز هستند 
که می تواند مصونیتی در مقابل انتقام 
مثال،  )برای  آورد  وجود  به  پیری 
کریک، فصل ۲؛ گلد، فصل ۹ و چاوین، 
دانکن و فیلیپس، فصل 11(. احتمال 
کنترل  مستمر  لزوم  که  می رود  آن 
استفاده ی همزمان از دو یا چند زبان 
نوعی تمرین ذهنی برای مهار توجه ی 
خود می باشد هنگامی که با انبوهی از 
و  کردن  صحبت  جز  به  دیگر  مسائل 
گوش دادن در زندگی مواجه می شود.

مردم  درصد  ده  از  بیش  در  اخیراً، 
نسبت جمعیت شصت ساله یا باالتر به 
سرعت رو به افزایش است و پیش بینی 
می شود تا ۲۰۵۰ دو برابر شود )گلد، 
فصل ۹(. به عالوه، بایستی خاطرنشان 
کنیم که ارزیابی های سازمان بهداشت 
جهانی نشان داده که ۵۰ میلیون نفر 
از مردم اخیراً دچار دمانس شده اند]1[. 
به همین نحو، ارزیابی جهانی نشان داده 
حدود  زبانه  دو  افراد  جهانی  جمعیت 
آن  از  حاکی  شواهد  و  است   %۵۰
افزایش  سبب  به  تعداد  این  که  است 

شدن  جهانی  به  گرایش  و  جابجایی 
آنسالدو،  مثال،  )برای  می یابد  افزایش 
این  با   .)۲۰۰۸ رابویو  و  شرر  مرکات، 
هم  با  تقریباً  که  جمعیت شناسی  دو 
محققان  رسیده  آن  وقت  تضادند،  در 
هر  به  و  دهند  هم  دست  در  دست 
ارتباط بین دو زبانگی و  طریقی شده 

پیری را بفهمند.

این کتاب شامل مجموعه ای از فصول 
مرور و فصولی است که تحقیق تجربی 
روی دو زبانه های بزرگسال در مقایسه 
همتایان  یا  جوانتر  زبانه های  دو  با 
ارائه  جوان  و  بزرگسال  زبانه ی  یک 
بخش های  در  تحقیق  این  می دهد. 
مختلف  زبان های  با  جهان  مختلف 
صورت گرفته که متشکل از تجربیات 
مطالعه  در  زبانه  دو  شرکت کنندگان 
نقل  به  مرور  مثال، بخش  برای  است. 
در  زبانه ها  دو  روی  مطالعات گسترده 
زبان  یادگیرندگان  و  هند  آباد  حیدر 
می پردازد  اسکاتلند  لوتیان  در  دوم 
 .)1۲ فصل  باک،  و  فصل۹؛  )گلد، 
تحقیقشان  تجربی  مطالعات  محققان 
در  انگلیس  و  هلند  زبانه های  دو  با  را 
اشمیت،  و  )کیزر  استرالیا  ملبورن 
 – اسپانیایی  زبانه های  دو   ،)۵ فصل 
در  اسپانیایی   – انگلیسی  و  انگلیسی 
موریلو،  )ایوانوا،  کالیفرنیا  دیگو  سن 
مونتویا و گالون، فصل ۶؛ و بلومفیلد، 
فصل  ماریان،  و  فریمن  باب،  شرودر، 
انگلیسی  عمدتاً  و  سوئدی  زبان  و   )۷
سوئد  اومئو  زبان های  انگلیسی  برای 
و  ادولفسون  هانسون،  )لیونبرگ، 
مطالعه ی  نیز  و   ،)1۰ فصل  نیلسون، 
افراد انگلیسی زبان که به چندین زبان 
دیگر تسلط دارند )سالیوان، پرسکات، 
گلدبرگ و بیالیستوک، فصل ۸( ادامه 

دادند.

این فصول تغییرات مبتکرانه تا وظایف 
ثابت شناخت و ارزیابی فرضیات مهم 
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بیالیستوک  میراث  تحقیق  تا  رقیب 
)برای  می دهد  ارائه  را  همکارانش  و 
و  کلین  کریک،  بیالیستوک،  مثال، 
بیالیستوک  ویسواناتان، ۲۰۰۴؛ ییم و 
۲۰1۲(. فصول مرور در این کتاب به 
احتمالی  ضعف های  و  پیچیدگی ها 
روش های متمرکز بر شواهد تفاوت های 
افراد  مقابل  در  زبانه  دو  افراد  رفتاری 
یک زبانه و جوانان در مقابل بزرگساالن 
می پردازد )سرعت واکنش به کارهای 
متمرکز  فصول  ناسازگار(.  و  سازگار 
عصبی  تصویربرداری  مطالعات  بر 
بر  می دهند،  ارائه  جایگزین  شیوه ای 
نمود تفاوت های رفتاری در این کارها 
عصبی  سیستم  بلکه  ندارند  توجهی 
به منظور  را  زبانه ها  یک  و  دوزبانه ها 
درک تفاوت های زیستی در ساختار و 

عملکرد مغز بررسی می کنند.

این کتاب، کتابی نسبتاً تخصصی است 
دو  در  مهم  روشنفکرانه ی  اهداف  با 
این  در  که  بزرگسال  زبانه ی  دو  گروه 
مرور بدان پرداخته شده است. شخص 
باید مسیر تکنیک های ارزیابی متفاوت 
مختلف  مطالعات  در  آن ها  معادل  و 
کند.  دنبال  زبانه  دو  مزیت  فرضیه ی 
حوزه های  شامل  اندازه ها  این  اغلب 
عملکرد  جمله  از  متفاوت  تخصصی 
فعال،  حافظه ی  وظایف  نوین،  اجرایی 
تکنولوژی ردیابی چشمی، تکنیک های 
ارزیابی های  و  عصبی  برداری  تصویر 
نتایج  است.  زبانی  مهارت  مختلف 
و  روشن  درک  برای  مطالعه  طراحی 
معتبر تأثیر دو زبانگی بر پیری تلویحاً 
و گاه صراحتاً به وسیله ی نویسندگان 
)برای  است  شده  مطرح  بخش  این 
فصل  همکارانش،  و  چاوین  مثال، 
گالیفر،  تیتون،  1۲؛  فصل  باک،  11؛ 
فصل  بائوم،  و  راج  سابرامانیاپیالی، 
زبانه های  دو  تخصص  ضمناً،   .)1۳
تجربیاتشان  و  مطالعه  این  در  موجود 
است  ممکن  که  زندگی  طول  در 

یک  یا  جوان  زبانه های  دو  از  را  آن ها 
زبانه های پیر متمایز کند در این فصل 
فرق دارد و احتماالً به تفضیل بررسی 
نشده است. گرچه، چنین اطالعاتی در 
اهمیت  حائز  بسیار  گروه ها  مقایسه ی 
خواهند بود اگر به درک بهتر تناقض 
در یافته ها هم در فصول این کتاب و 
منجر  فعلی  پژوهشی  حوزه ی  در  هم 
اوبلر  و  هیگبی  همان طورکه  شوند 
باک  همکارانش،  و  چاوین   ،)۴ )فصل 
خاطرنشان  نیز  همکارانش  و  تیتون  و 

کردند.

تفاوت فاحشی که در بسیاری از فصول 
کتاب مشاهده می شود تأثیرات مختص 
زبانی پیری در دو زبانه ها در مقایسه با 
عدم تأثیر دو زبانگی بر جنبه های غیر 
زبانی شناخت است. بدین معناکه آیا دو 
زبانگی به نفع حفظ و تداوم زبان هاست 
اثرات حفاظتی شان به دیگر  این که  یا 
قابلیت های شناختی تعمیم می یابد؟ یا 
به بیان دیگر، چرا تکرار و حشو ناگزیر 
منجر  زبانه ها  دو  زبانی  نظام های  در 
بزرگساالن  و  کودکان  )در  کارآیی  به 
بزرگساالن  )در  حفظ  یا  جوانتر( 
در  شناختی  فرآیند  سالخورده( 
حوزه هایی به جز زبان می شود؟ برای 
و  ایوانوا  تحقیقاتی  زنجیره ی  مثال، 
همکارانش )فصل ۶( حاکی از آن است 
مختص  حوزه ی  بین  ارتباط  عدم  که 
وسیع تر  دامنه ی  عملکرد  و  زبانی 
دو  مغز  عملکرد  بررسی  طریق  از  آن 
غیر  و  زبانی  وظایف  در  پیر  زبانه های 
زبانی کنترل می شود. مطالعه ی آن ها 
زبانه های  دو  عملکرد  مقایسه ی  با 
و مسن تر  )میانگین ۲1 سال(  جوانتر 
کالم  روانی  بر   )۷۷ سنی  )میانگین 
)برای مثال، تولید نمونه ای از واژگانی 
یا  با حرفی خاص شروع می شوند  که 
نامگذاری اعضای یک طبقه ی معنایی( 

و وظایف جناح های غیرزبانی.
کمان  جهت  شناسایی  مثال،  )برای 

و  سازگار  جناح های  با  که  مرکزی 
است  همراه  زبانشان  دو  در  ناسازگار( 

)اسپانیایی و انگلیسی(.

که  است  آن  از  حاکی  یافته ها 
از  پس  مسن تر  زبانه ی  دو  بزرگساالن 
توانایی چشمگیری  زبانشان  دو  تغییر 
از  مانع  تا  می کنند  حفظ  خود  در  را 
زبانی  وظیفه ی  یک  از  زبانی  تداخل 
زبانی  وظیفه  ی  به  حرف(  )روانی 
در  آن ها  شود؛  معنایی(  )روانی  دیگر 
مقایسه با بزرگساالن دو زبانه ی جوانتر 
وظیفه ی  در  ضعیف تری  عملکردهای 
این  می دهند.  نشان  خود  از  دوم 
نشان  تا  شدند  ارائه  گونه ای  به  نتایج 
”تنظیم  به  قادر  زبانه ها  دو  که  دهند 
عین  در  هستند  مهار  درجه ی  دقیق 
معنایی  ارتباط  از  می توانند  که  این 
ببرند.” )صفحه ۹۹(  بین زبان ها سود 
گرچه، یافته  ها نشان می دهد که پیری 
به  دارد.  توانایی  آن  بر  منفی  تأثیر 
عملکردشان  که  می رسد  بنظر  عالوه، 
روی  وظایف غیرزبانی در رابطه با سن 
بیانگر  نتیجه  این  دارد.  نزولی  شیب 
از  جدا  زبانی  کنترل  مؤلفه ی  وجود 

کنترل اجرایی کلی است.

دیگر  مطالعات  که  می رسد  نظر  به 
عدم  ادعای  از  متناقضی  نتایج  به 
و  زبانی  عملکرد  وظایف  بین  ارتباط 
غیرزبانی رسیدند. برای مثال، بلومفیلد 
زنجیره ی   )۷ )فصل  همکارانش  و 
به  تا  دادند  گسترش  را  تحقیقاتشان 
فرآیندهای  جزیی  اختالفات  بررسی 
شناختی زبانی و غیرزبانی و مقایسه ی 
بزرگساالن جوان تر و مسن تر یک زبانه 
و دو زبانه بپردازند. محققان به بررسی 
تجربیات  آیا  که  پرداختند  مسأله  این 
فرآیند  زندگی  طول  در  زبانه  دو 
بهبود  را  غیرزبانی  و  زبانی  شناختی 
می بخشد یا خیر. با استفاده از تکنیک 
ردیابی چشمی برای انتخاب عکس که 
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)صرفاً  واژگانی  دسترسی  ارزیابی  به 
به  نویسندگان  می پردازد،  انگلیسی( 
ارزیابی توانایی های شرکت کنندگان در 
پرداختند  اشتباه تصاویر  انتخاب  مهار 
که بیانگر واژگان “رقیبی” که از لحاظ 
که  هدفی  واژگان  مشابه  آواشناسی 
غیرزبانی  تکلیف  یک  بود.  می شنیدند 
استروپ )برای مثال، مهار مکان کمان 
نوک  انتخاب جهت  برای  روی صفحه 
شناختی  عملکرد  ارزیابی  به  کمان( 

حوزه ی کلی می پردازد.

و  ایوانوا  یافته های  با  بارز  تضاد  در 
نشان  مطالعه  این  نتایج  همکارانش، 
شبیه  مهار  مکانیسم های  که  می دهد 
وظایف زبانی و غیرزبانی در دو زبانه های 
جوان تر و مسن تر هستند. این یافته ها 
یک  عملکرد  با  تضاد  در  همچنین 
زبانه های جوان تر و مسن تری هستند 
و  زبانی  وظایف  در  کمتری  مهار  که 
غیرزبانی این مطالعه دارند. دو زبانه ها 
برای  منسجم تری  سازش  همچنین 
نشان  خود  از  رقیب  زبانی  گونه های 
بیشتری  شناختی  کنترل  و  می دهند 
چرخه ی  در  زبانه ها  یک  به  نسبت  را 
بررسی  با  می دهند.  بروز  خود  حیات 
سن  که  می یابیم  در  پردازش  سرعت 
کمترین تأثیر را بر فعال سازی و مهار 
یک  به  نسبت  زبانه ها  دو  در  واژگان 

زبانه ها دارد.

بر  کلی  بازنگری  یک  )فصل۹(  گلد 
داشت  مغز  عکسبرداری  تکنیک های 
حین  در  زبانه ها  دو  داد  نشان  که 
)به ویژه،  به حافظه شان  آسیب جدی 
شناختی  اختالل  خود  از  آلزایمر( 
نمی دهند. گرچه، طبق گفته ی  نشان 
هم  هنوز  تکنیک هایی  چنین  گلد 
زبانگی  دو  اثرات  اما  دارند  نواقصی 
شناختی  ذخیره ی  متغیر  عنوان  به 
مکانیسم  یک  عنوان  به  هم  )شاید 
ذخیره ی عصبی( در جایی غیر از نواح 

فعالیت  مغز  گیجگاهی  لوب  میانی 
برای  عصبی  مدارهای  شامل  که  دارد 
با  می تواند  و  است  اخباری  حافظه ی 
همچنین  گلد  یابد.  سازگاری  بیماری 
دو  مزیت  شاید  که  کرد  خاطرنشان 
زبانه بودن به مدارهای کنترل اجرایی 
تصور  چنین  زیرا  باشد  داشته  ربط 
می شود که آن ها از طریق فعال سازی 
منظم دو زبان تقویت می شوند. از این 
حلی  راه  که  برمی آید  چنین  مطالعه 
عصبی به وسیله ی مغز دو زبانه ها )به 
انعطاف پذیری  نوعی  آن ها  دیگر،  بیان 
دا رند(  جانشین  مدارهای  به  عصبی 
را  آلزایمر  شروع  که  می شود  ساطع 
از  برخی  طبق  می اندازد-  تأخیر  به 

یافته ها چیزی حدود شش سال.

بیماری،  شروع  زمانی  تأخیر  این 
هزینه های  زیرا  است  فوق العاده 
هنگفت شخصی و مالی برای اشخاص، 
خانواده ها و جوامع سراسر جهان به بار 
فرضیه ی  برای  رویکرد  این  می آورد. 
مزیت دو زبانه بودن حائز اهمیت است 
زبانگی  دو  زیستی  اثرات  از  را  ما  زیرا 
و یک زبانگی مطلع ساخته و می تواند 
پزشکی  مداخله ی  در  امیدی  بارقه ی 
رویکرد همچنین  این  باشد.  آینده  در 
تکنیک های مدرن و بیوتکنیکی عرضه 
یافتن  برای  تالش  جمله  )از  می دارد 
فاکتورهای خطر ژنتیکی برای دمانس؛ 
لیونبرگ و همکارانش؛ فصل 1۰(، که 
برخی از آن ها نظر عصب شناسی را به 
خود جلب کرده زیرا شواهد مبرهنی از 
مزیت دو زبانه بودن در پیری شناختی 

ارائه می کند )آنتونیو، ۲۰1۹(.

که  گلد  توسط  شده  بررسی  فصل 
با انتقاداتی بر کار باک همراه  احتماالً 
به  مربوط  مسائل   )1۲ )فصل  بوده 
متغیر  عنوان  به  را  زبانگی  دو  ارتباط 
کشیده  چالش  به  شناختی  ذخیره ی 
پرداخته  مطالعاتی  از  استناد  به  و 

هوشی  بهره ی  جمله  از  عواملی  که 
دوران کودکی، روانی کالم و وضعیت 
مهاجرت را کنترل کرده اند عواملی که 
خود  شناختی  ذخیره ی  اثرات  همگی 
تأخیر  به  پیری  در سن  بیماری  بر  را 
همکارانش  و  لیونبرگ  می اندازند. 
موضوع  این  بررسی  به  همچنین 
پرداختند که آیا این تأخیر در بیماری 
از  حاصل  شناختی  ذخیره ی  از  ناشی 
دو زبانگی است یا وقفه در کاربرد دو 
بنابراین،  بازنشستگی.  هنگام  در  زبان 
انتقادات  به  رویکردهای عصب شناسی 
روش شناسی عادت نکرده و الزم است 
این  در  را  گروه ها  جامع  مقایسه ی 
مطالعه وارد کرده و فاکتورهای رقیب 
را ارزیابی کنیم تا نشان دهیم به  چه 
زبانه  دو  شرایطی  چه  تحت  و  دلیل 

بودن مزیت محسوب می شود.

تحقیقاتی  طرح های  باک  فصل 
روابط  و  نقص  و  بی عیب  به ظاهر 
برخی  در  شده  ارائه  سببی  خطی- 
به  و  کشیده  چالش  به  را  مطالعات 
زبانگی  دو  در  اختالف  علل  ارزیابی 
لنزهای  طریق  از  شناختی  پیری  و 
می پردازد،  اجتماعی  و  تاریخی  بافت 
دو  به  نسبت  اجتماعی  تعصبات  و 
می دهد  نشان  را  زبانگی  دو  و  زبانه ها 
)از جمله بی اهمیت جلوه دادن ماهیت 
گسترده ی دو زبانگی به عنوان توجیهی 
به وسیله ی گروهی برای تأمین بودجه 
با  حوزه(.  این  در  تحقیقات  نکردن 
در  که  مشابهی  مطالعات  به  استناد 
پرداخت،  مرورشان  به  گلد   ۹ فصل 
دو  تحقیق  ترکیبی  یافته های  باک 
زبانگی را به مجموعه ای از متغیرهای 
مربوط به ساخت نسبت داد و به بحث 
پرداخت:  آن ها  متداول ترین  درباره ی 
عوامل  مهاجرت،  گروهی،  ناهمگونی 
آموزش،  مثال، سطح  )برای  اجتماعی 
در  تنوع  و  فراغت(  اوقات  فعالیت های 

توانایی  شناختی.
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این فصل به بررسی رابطه ی سببی بین 
دو زبانگی و تفاوت های شناختی آتی از 
طریق پیشنهاد احتمال علیت معکوس 
تفاوت های شناختی اولیه که منجر به 
طبق  می پردازد.  می شود،  زبانگی  دو 
استدالل باک این احتمال باید بیشتر 
بررسی شود. در نهایت، باک به بررسی 
ماهیت پیچیده و درهم دو زبانگی به 
عنوان “فرصتی برای پیشرفت علمی” 
بر  فصل  این  پرداخت.   )۲۵۹ )صفحه 
لزوم جهت های مبتکرانه ی نوینی اشاره 
کرده که ساختار ”دو زبانگی ناقص” را 
بررسی کرده و رویکرد مطالعاتی یک 
طرفه ای را به چالش می کشد که قادر 
به ارزیابی چند بعدی بودن دو زبانگی 

نبوده است.

در کل، این کتاب به ارائه ی مجموعه ی 
اصلی  تحقیقات  و  مرورها  از  جامعی 
می پردازد که برش مقطعی مطلوبی از 
روش های مختلف فرا روی ما گذاشته 
و ما را به تفکر هر چه بیشتر درباره ی 
جای  وامی دارد.  علم  اخیر  وضعیت 
تعجب نیست زیرا مسائل متعددی در 
شده  مطرح  دیگر  فصول  و  فصل  این 
بی جواب  بسیاری  سؤاالت  هنوز  و 
سؤاالت  این  از  بسیاری  مانده اند. 
کتاب  این  نویسندگان  خود  توسط 
قبیل  این  از  سؤاالتی  شده اند؛  مطرح 
اجرایی  کنترل  مکانیسم های  آیا  که 
عملکردهای  برای  مشترک  یا  مجزا 
دارد؟  وجود  مغز  غیرزبانی  و  زبانی 
جبران  به  قادر  زبانه  دو  افراد  مغز  آیا 
مثال  برای  زیرا  است  پیری  عوارض 
حافظه ی  وظایف  تکمیل  برای  آن ها 
بیماری  برابر  در  سازش پذیر  فعال 
استفاده  مختلف  عصبی  مدارهای  از 
تحقیقاتی  طرح های  آیا  می کنند؟ 
طولی آتی که متغیرهای مخلوط نظیر 
فاحش  تفاوت های  و  آموزش  سطح 
می دهند  قرار  توجه  مورد  را  فردی 
می دهند؟  ارائه  قطعی تری  پاسخ های 

یادگیری  باید  سنی  چه  از  این که  و 
زبانه  تا مزیت دو  آغاز شود  زبان دوم 
رشته ی  یک  این  دهد؟  رخ  بودن 
از  که  همانطور  و  بوده  پیشرونده 
مطالعات استنگا و همکارانش )۲۰1۷( 
از  )قبل  اولیه  زبانگی  دو  برمی آید 
شش  در  یعنی  مدارس  رسمی  شروع 
سالگی( و نه دو زبانگی بعدی با وجود 
نورون های  در  ضروری  پروتئین های 
سالم  مرکزی   – عصبی  سیستم  یک 
)نشانگرهای زیستی بیماری آلزایمر( و 
بیماری  کمتر  پیش بالینی  شیوع   نیز 
اهمیت  دلیل  است.  مرتبط  آلزایمر 
زیستی  رابطه های  سایر  و  رابطه  این 
دیگر از سؤاالتی هستند که باید بدان 
است که  این  بر  )فرض  پرداخته شود 
دو  با  مقایسه  در  اولیه  زبانه های  دو 
دو  در  مطالعه  این  بعدی  زبانه های 
رشته  این  شاید  ندارند.  تبحری  زبان 
محققان را بر آن دارد تا به شناسایی 
بیگ  تحقیقاتی  رویکردهای  پیشرفت  
در  جدید  روابط  که  بپردازند  دیل 
و  می دهد  نشان  را  پزشکی  داده های 
متغیرهای  از  مجموعه ای  بررسی  به 
بیماران  پزشکی  سوابق  در  مخلوط 
می پردازد )چاوین و همکارانش، فصل 
11(. پیشنهادات دیگر مطرح شده در 
شبکه های  نفوذ  بررسی  مطالعه  این 
برای  و هوش مصنوعی  عمیق  عصبی 
و  زبانه ها  دو  مغز  عملکرد  مدل سازی 
سازی  شبیه  منظور  به  زبانه ها  یک 
اثرات چرخه ی زندگی بر شناخت است 
)شاید موضوعات الینحل با آزمون های 
کنترل شده ی تصادفی با مغز انسان را 

نادیده می گیرد(.

زبانی  تکامل  اصول  که  همان طور 
حیات  چرخه ی  شروع  بر  متمرکز 
)و  روش شناسی  بیماری های  درگیر 
مثال،  )برای  است  افسانه ای(  گاه 
پیامدهای  و   )۲۰۰۷ هارپر  و  مورتون 
دانشجویان  برای  مشخصی  شناختی 

دو زبانه ندارد )برای مثال، مک کاردل، 
۲۰1۵(، همچنین بر تأثیر دوزبانگی بر 
شناخت سوی مخالف چرخه ی حیات 
توجه دارد )برای مثال، پاپ، جانسون 
و ساوی، ۲۰1۴(. در واقع، اثرات مغایر 
و پوچ دو زبانگی بر پیری تا حدودی 
این کتاب مشهود  از فصول  در برخی 
بخش  در  پپیشتر  که  همانطور  است، 
اشاره  یافته های مختلف بدان  توصیف 
خصوص  در  اطالع  کسب  )جهت  شد 
مزایای شناختی که شامل تحقیق در 
افراد دو زبانه هم در اوان هم در آخر 
ببینید  را  آنتونیو، ۲۰1۹  است  حیات 
و به منظور بررسی دیدگاه های غرض 
ورزانه نسبت به مطالعاتی که به نتایج 
بر  دوزبانگی  تأثیر  درباره ی  مثبتی 
یافتند  دست  اجرایی  کنترل  وظایف  
به ترکانی و دال سال، ۲۰1۵ مراجعه 

نمایید(.

فصل آخر نوشته ی تیتون و همکارانش، 
بحث های  دارند  آن  بیم  که  محققانی 
بر  دوزبانگی  نقش  درباره ی  پراکنده 
این  بر  منفی  تأثیر  شناختی  پیری 
این  محققان  چطور  که  دارد  مسأله 
می شوند  برشمرده  دانشمند  حوزه 
دو  مزیت  فرضیه ی  که  )کسانی 
تیتون  نظر  طبق  کردند  رد  را  زبانگی 
جایگزین  فرضیه ای  همکارانش  و 
بر  حتی  احتماالً  و  کردند(  پیشنهاد 
جدید  نسل  روحیه ی  انتظار  خالف 
محققان را تضعیف می کنند. اظهارات 
پایانی توسط بیالیستوک و سالیوان با 
شد  سبب  و  بود  همراه  واکنش هایی 
که انتقادات تیتون و همکارانش برای 
آید،  در  تحریر  به رشته ی  خوانندگان 
بر طبق یافته های متناقض دسته بندی 
مداخالت  برای  راه حل هایی  شود، 
راهنمایی های  با  را  و کتاب  بیابد  آتی 
جامعی که توسط تیتون و همکارانش 
در مقدمه ارائه شده به پایان برسانند: 
درمانی سیستماتیک از آنچه تحقیقات 
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شگفت  عرصه ی  این  در  بعد  دهه ی 
انگیز و حیاتی بدان می پردازد.

برای  توجیهی  نزولی  سیر  کاهش  اگر 
باشد،  پیری  سنین  تا  زبان  دو  حفظ 
شک  و  معتبر  یافته های  وجود  عدم 
عمدتاً  حوزه  این  در  بحث  و  شبهه  و 
شخص را بر آن می دارد تا در تصمیم 
اگر فرض کنیم  خود تجدیدنظر کند. 
دو  )احتمالی(  کودکان  والدین  که 
تقویت  برای  صرفاً  را  دوزبانگی  زبانه، 
آن  پس  نکردند،  انتخاب  شناختی 
کسب  را  الزم  آمادگی  کودکان 
نخواهند کرد، همچنین بزرگساالن دو 
زبانه )احتمالی( دریافتند انگیزه ای که 
بدان  که  زبان هایی  حفظ  برای  آن ها 
فراگیری شان  قصد  عمداً  یا  مسلطند 
که  این  امید  به  صرفاً  دارند  را 
ذخیره ی  به  منجر  زبانی  تمرین های 
تأثیرات  کاهش  و  شناختی  یا  خنثی 
حفظ  نیست.  کافی  شود،  حاددمانس 
شخصی  بنابراین  و  زبانشناسی  روابط 
تاکنون  نوه ها  و  فرزندان  با  نزدیک 
مزیت  بارزترین  و  مؤثرترین  از  یکی 
دو زبانگی برای دوزبانه های پیر است، 
برای حمایت  هر چه بیشتر، خانواده ها 
پیری  سنین  برای  را  ما  می توانند 
مجهز کنند )و فرصتی برای انتقال دو 
هدف  گرچه،  نوه هایمان(.  به  زبانگی 
از نگارش این کتاب تأکید بر حوزه و 
یافتن  در  پیچیدگی های روش شناسی 
پاسخی قاطع درباره ی اثرات دوزبانگی 
در پیری شناختی است و از همین رو 
درک و فهم ما را از جنبه های متعددی 
که یا بر پیری با دو زبان اثر می گذارد 
یا تحت تأثیر پیر شدن با دو )یا چند( 

زبان قرار می گیرد، افزایش می دهد.
ما این فرصت را غنیمت می شمریم تا 
گزارشی مختصر از دیدگاه های مشترک 
ارائه دهیم. چاپ ویرایش  در کتابمان 
بر  سالیوان  و  بیالیستوک  توسط  شده 
دو  بزرگساالن  در  زبانگی  دو  مزایای 

مقاله ی  درحالی که  دارد  تمرکز  زبانه 
ما به تشریح این مسأله می پردازد که 
را  کودکان  معلمان،  و  والدین  چگونه 
به فراگیری دو زبان وامی دارند. متصل 
به  حیات  چرخه ی  پایانه ی  دو  کردن 
مخاطب  برای  بازنگری  این  در  هم 

خالی از لطف نیست.

گرچه، دو بخش از مقدمه ی کتاب ما 
به مطالعه ی تأثیر شناختی دو زبانگی 
 ۶ )صفحات  “رقابت طلبی”  عنوان  به 
و  بیالیستوک  می پردازد،   )1۹-۲۰ و 
“برچسبی  را  ما  یافته های  سالیوان 
واقع،  در  کردند.  توصیف  اهانت آمیز” 
کتاب ما تصدیق کرده که  این موضوع 
“پیچیده” و درعین حال “فاقد تصویری 
قطعی” است. به این واکنش محققان 
این  در  یافته ها  و  روش ها  مطالعه ی 
کتابمان  در   )۲۰1۴ )مورتون  حوزه 
متفاوت  دیدگاه های  تا  شد  اشاره 
درخصوص تأثیر دوزبانگی بر شناخت 
بررسی شود. تعداد زیادی از نویسندگان 
و  بیالیستوک  کتاب  در  تأثیرگذار 
فصل  همکارانش،  و  )چاوین  سالیوان 
 )1۳ فصل  همکارانش،  و  تیتون  11؛ 
حوزه ی  این  در  دیگری  انتقادات  به 
مثال،  )برای  کردند  اشاره  مطالعاتی 
عدم کنترل گوناگونی( از جمله اشاره به 
مطالعه ی دوزبانگی در کودکی. گرچه، 
بیالیستوک  پژوهش  با  خودمان  ما 
یافته هایشان  که  دیگری  محققان  و 
زبانه ها  دو  شناختی  مزیت  از  حاکی 
بود، ترغیب شدیم مطالعه ای جدید در 
به  یافته ها  که  داد  نشان  سال  همین 

بن بست رسیده اند )آنتونیو ۲۰1۹(.

پذیرش  علت  به  همچنین  ما  کتاب 
مفاهیم منسوخ شده  در یادگیری زبان 
با انتقاداتی مواجه شد. در حقیقت، ما 
شرح حال  با  اغلب  آن ها  که  جایی  در 
بدان ها  باشند  مرتبط  شرکت کنندگان 
اشاره خواهیم کرد و کل بخشی که به 

مخالفت با مفاهیم قدیمی می پردازد را 
در آن می گنجانیم. در واقع، کتاب ما 
“سرمایه گذاری”  از  دقیق  ارزیابی  یک 
است به عنوان استعاره ی تعمیم یافته از 
انگیزه ی پدر- مادر برای چند زبانگی و 
در صدد است که به کار نهایی مک کی، 
نورتون، پوتوسکی و وانگ که از دهه ی 
ادامه  امروز  به  تا  و  شد  آغاز   1۹۹۰
داشت، اتکا کند. استناد به توصیه های 
می تواند  معلمان  و  والدین  پیشنهادی 
این سؤال  این که  به ویژه  باشد،  مفید 
یافته ها  این  که  می کند  مطرح  را 
معنادارند یا از دیدگاه شناختی واقعی 
اضافی  توصیه های  و  خیر  یا  هستند 
برای  شناختی  یافته های  درباره ی 
والدین و معلمان درباره ی دو زبانه های 

نوجوان.

که  می کنیم  نشان  خاطر  درنهایت، 
روبرو شد  انتقاداتی  با  “عقیده” گرچه 
و  بود  اول  دست  یافته های  بر  مبتنی 
عقاید،  دادن  نشان  در  بسزایی  نقش 
که  داشت  رویدادهایی  و  نگرش ها 
می شد.  آشکار  کمی  رویکرد  یک  با 
تعمیم  هدف  با  کّمی  مطالعه ی  این 
توصیف  به  بلکه  نشد  طراحی  یافتن 
زنده شان  تجربیات  و  شرکت کنندگان 
برای مخاطب پرداخت تا )و در صورت 
فعلی  شرایط  با  را  آن  کرد(  رد  لزوم 
)که  کنند  مقایسه  خودشان  زندگی 
انتقال پذیری  را  آن  کّمی  تحقیق  در 
گرچه،   .)۲۰1۵ مورتون  می نامند، 
ما  که  آتی  مختلط  روش  تحقیق 
بین  توازنی  می تواند  دادیم  پیشنهاد 
آورد  وجود  به  روش شناختی  رویکرد 
یافته های  از  مجموعه ای  همچنین  و 
خصوصی  مسائل  خصوص  در  معتبر 
و عمومی دو زبانگی در طفولیت ارائه 

دهد.

1- Http://www.who.int.
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نئولیبرالیسم و نسبت آن با بازتولید معمارستاره  ها در ایران
:: علی اکبری

صحه می گذارد که انسان سیری ناپذیر 
است. مارکو فرری، کارگردان ایتالیایی، 
بزرگ  شکم چرانی  معروف  فیلم  در 
فیلم  شخصیت های  می دهد  نشان 
زمانی  هستند،  ثروتمند  طبقۀ  از  که 
می توانند از خوردن دست بکشند که 
واقعیت  این  فرری  تمثیل  در  بمیرند. 
هرگز  سرمایه داری  که  است  نهفته 
شود.  نابود  اینکه  مگر  نمی شود  سیر 
با  را  موضوع  همین  نیز  لوفور  هانری 
خوردن  از  بعد  که  آدم خواری  تمثیل 
همه، شروع به خوردن خودش می کند، 
مطرح می کند و می گوید سرمایه داری، 
آدم خواری است که بعد از نابود کردن 
خواهد  نابود  نیز  را  خودش  همه چیز، 
نئولیبرال  تفکرات  درنتیجه،  کرد. 
طبقاتی  اقتصاد  تعمیق  جز  پیامدی 
خطرناک  گاهی  حتی  فاصله گیری  و 
از هم خواهد شد و  طبقات اجتماعی 
اجتماعی  داروینیسم  نوعی  به  منجر 
بر  اجتماعی  طبقات  منازعه  بر  مبنی 

آمریکایی و استاد دانشگاه شیکاگو، در 
مورد جایگاه بازار آزاد در ایجاد اقتصاد 
رقابتی و در نتیجۀ آن، تولید ثروت و 
سرریز آن به نفع کل جامعه و ارتقای 
سطح زندگی همۀ آحاد جامعه از ثروت 
این نتیجه  به  حاصله، در عمل، منتج 
نئولیبرالیسم  مفهوم  فهم  بعدها  نشد. 
و  منجر  طبقاتی  اقتصاد  به  معنای 
بیشتر  هرچه  فاصله گیری  موجب 
ثروتمندان از سایر طبقات جامعه شد 
حاضر  هرگز  ثروتمند  طبقۀ  چراکه 
نشده و نمی شود که ثروتش را به نفع 
آحاد جامعه به ثروت عمومی برگرداند. 
انسان شناس  فکوهی،  ناصر  تحلیل  به 
برجسته دانشگاه تهران، در این مورد، 
حرص و آز انسان مانع بزرگ این امر 
است. او با مطرح کردن این سؤاالت که 
به راستی انسان با داشتن چقدر ثروت 
احساس رضایت خاطر و بیشتر از آن 
را مازاد تلقی خواهد کرد؟ و حد نهایی 
واقعیت  این  بر  است؟  چقدر  ثروت 

از آنجا که معماری به معنای طراحی 
جامعۀ  در  ساختمان ها  برپایی  و 
با  مستقیم  ارتباط  امروز  کاالیی شدۀ 
سرمایه  پول،  و  یافته  اقتصادی  امر 
ارزش ها  تعیین  در  بازار  مناسبات  و 
بی بدیلی  نقش  آن،  به  جهت دهی  و 
آن  تحوالت  می بایست  می کند،  ایفا 
اینجا-اکنون  موقعیت  در  به ویژه  را 
اوج گیری  برخی  به زعم  دوراِن  در  و 
نئولیبرالیسم و به زعم برخی دیگر، در 
افتادن آن در زمانۀ پساکرونا  بن بست 
کشور  در  آن هم  نگریست؛  دقیق تر 
صنعتی  کشورهای  زمرۀ  در  که  ما 
محسوب نمی شود و فرآیندهای تولید 
سرمایه الزاماً مبتنی بر روندهای صحیح 
زمینه های  و  نمی شود  پیش  اقتصادی 
آن  در  منحصربه فرد  پدیده های  ظهور 
نیز  را  معماری  امر،  این  است.  فراهم 

تحت الشعاع خود قرار داده است.

آرای میلتون فریدمن، اقتصاددان بزرگ 
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سر بقا خواهد شد.

اما کینز، اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، 
و  می کند  مخالفت  موضوع  این  با 
معروف  کینزیسم  به  که  نظریه ای 
اقتصاد  از  گرایشی  به  شد،  مطرح  و 
مقابل  در  که  می شود  تعبیر  سیاسی 
سرمایه داری مالی می ایستد. او معتقد 
جهانی شدن  سمت  به  حرکت  است 
جهاِن  نیست.  بهتری  امر  لزوماً 
جهانی شده الزاماً جای بهتری از جهاِن 
کمترجهانی شده نیست به خصوص اگر 
این جهانی شدن بر پایه مبادالت پولی 
باشد. به زعم او آنچه در حال برنامه ریزی 
است بر اساس روابط تجاری پولی شکل 
جهانی شدِن  آن  محصول  و  می گیرد 
مرکانتلیستی است و روابطی را ایجاب 
می کند که مناسبات و کنترل آن دیر 
انسان خارج می شود.  از دست  زود  یا 
زندگی  برای  به جایی سخت تر  جهان 
اکثریت افراد تبدیل خواهد شد و تنها 
یک اقلیت کوچک از منافع آن بهره مند 
می شوند. ازاین رو او به نقش کارگزاری 
چرخۀ  کنترل  در  دولتی  نهادهای 
سرمایه و کنترل سرحدات آن اشاره و 
اقتصادی  پویای  سازوکار  الزمۀ  را  آن 

معرفی می کند.

برگردیم.  ایران  در  معماری  به 
از  نوعی  و  پولی  سرمایه داری  ظهور 
آن  مستقیم  نسبت  و  نئولیبرالیسم 
که  تولید مسکن  به ویژه  و  معماری  با 
سرمایه ای  کاالهای  مهم ترین  از  یکی 
در ایران محسوب می شود، باعث شده 
اجرا  و  تولید  از  پیش  مراحل  تا  است 
یعنی روندهای خلق معماری در مرحلۀ 
طراحی فرم و فضا نیز جنبۀ کاالیی به 
مناسبات  تأثیر  تحت  و  بگیرد  خود 
مد، برندینگ و سایر مظاهر بازار آزاد 
شود.  پولی  ارزش گذاری  کاال،  تجارت 
دهه های  در  که  معمارستاره،  پدیدۀ 
معماران  به  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ 

غرب  در  نظریه پرداز  و  سبک   صاحب 
کاالیی  با  نسبتی  که  می شد  اطالق 
ایده های خالقانه و طراحی شان  شدن 
کیفیت  اساس  بر  صرفاً  بلکه  نداشت 
طراحی و ارزش های نظری و گفتمانِی 
معماری،  به خط مشی های  جهت دهی 
بر  امروز  داشت،  اعراب  از  محلی 
نئولیبرالیستی  مناسبات جدید  اساس 
شده  بازتولید  پدیده هایی  قالب  در 
و  مد  از  ناشی  ثروت اندوزی  که  است 
شکل  را  آن  اصلی  ماهیت  برندینگ، 
خود  تبدیل  با  معمارستاره  می دهد. 
تجاری  نشان  به مثابه  را  برند، خود  به 
بازار سرمایه و نرخ طراحی را بر  وارد 
این مبنا تعیین می کند. ارتباط نزدیک 
سلبریتی هایی  یا  و  سرمایه داران  با 
اصل،  همین  اساس  بر  نیز  آنان  که 
مهم ترین  از  می کنند،  ثروت  تولید 
در  حضور  و  به  ورود  بنیادین  اصول 
این جریان است. در این جریان،  نهاد 
تقویت کنندۀ  عنصر  به مثابه  دانشگاه 
عمل  قضیه  روشنفکرانۀ   و  علمی  بعد 
می کند و معمارستاره با داشتن مدرک 
انگلیسی  زبان  به  آشنایی  یا  دکتری 
مرجع  کتاب های  از  برخی  مطالعۀ  و 
ارزش  بر  معماری،  در  نظریه پردازی 
تصویر  قیمت  و  می افزاید  برند  مادی 
ذهنی های خود را روزانه و متناسب با 
سایر شاخص های بازار سرمایه، افزایش 

می دهد.

قابل  نیز  دیگری  سطح  در  موضوع 
است.  آسیب شناسی  و   بررسی 
کسانی  یعنی  حرفه ای  سازندگان 
رشتۀ  در  دانشگاهی  تحصیالت  که 
معماری ندارند و به تجربه وارد حوزۀ  
حرفه  این  در  و  شده  ساختمان سازی 
ابتذال  به  هستند،  کار  به  مشغول 
در  ازقضا  که  آنان  می افزایند.  موضوع 
بسیاری از موارد مناسبات بازار را بهتر 
می شناسند،  آکادمیک  معماران  از 
راه  از  ثروت اندوزی  منازعۀ  آتش  بر 

تحمیق  در  و  می دمند  فضا  طراحی 
برخی  از  حمایت  با  به ویژه  مخاطب 
رسانه های تصویری و مکتوب معماری 
می ورزند.  اهتمام  اسپانسر،  نقش  در 
بازار  عمدۀ  سهم  گفت  می توان  حتی 
و  است  افراد  همین  دست  در  مذکور 
معمارستاره ها راهی را می پیمایند که 
است.  شده  تسطیح  قشر  این  توسط 
از طرف دیگر، با الگو قرار دادن اینان 
دانشجویان،  و  جوان  معماران  توسط 
معماری  جامعۀ  شکل گیری  مسیر 
و  مدنی  پویای  جامعۀ  یک  به مثابه 
فرهنگی  نقش  بتواند  که  قابل اعتماد 
برای  را  خود  روشنگرانۀ  و  تمدن ساز 
انحراف  به  کند،  ایفا  مردم  توده های 
مسئول  که  جامعه ای  و  رفته  بنیادین 
زیست پذیرتر  و  بهتر  جهان  ساخت 
برای انسان هاست، آن را نابود می کند.

اینکه  است  نمایان  به روشنی  آنچه 
و  انسانی  معماری  روند،  این  محصول 
منزل  به  کج  بار  بود.  نخواهد  مطلوب 
منتظر  نمی توان  و  نمی رسد  مقصود 
متعالی  زندگِی  مطلوِب  فضای  ظهور 
منجالب  در  معماری  بود.  انسان 
نئولیبرالیسم از نوع سرمایه داری ایرانی، 
جز کاالیی برای سودآوری نخواهد بود 
محل  به عنوان  آن  روی  نمی توان  و 
زندگی، تأمین آرامش و آسایش و رشد 
نسل های بعد حساب کرد. ساختمان ها 
به  پرداخت شده  با هزینه های هنگفت 
در  تا  می شوند  طراحی  معمارستاره ها 
دیگر،  تصویری  رسانه های  یا  مجالت 
کوتاهی  مدت  از  پس  و  شده  منتشر 
با افزایش قیمت، فروخته شوند و این 
چرخه بارها تکرار خواهد شد. محصول 
ابتذال  جز  نیست  چیزی  فرآیند  این 
تفاخرهای  تشدید  فرهنگ،  و  هنر 
اجتماعی طبقۀ ثروتمند به دیگر اقشار 
درنتیجه  و  معماری  به واسطۀ  جامعه 
و  آشکار  اجتماعِی  تنش های  افزایش 

نهان و پایان عصر زندگی انسانی.
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مصاحبه مردم نگارانه
:: نفیسه ایمانی

رشته  در  تحصیل  دوره  طی 
واحدهای  و  متون  با  مردم شناسی 
مردم نگاری  و  روش تحقیق  درسی 
مواجه بوده ام، فقدان متونی که فرایند 
نگاهی  با  را  روش  این  فنون  انجام 
احساس  دهند،  توضیح  جزئی نگر 
می کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
و  منابع  از  جسته وگریخته  را  آنچه 
تالش های  در  یا  و  آموخته  اساتید 
شیوه های  بهترین  یافتن  برای  خود 
به  میدانی  تحقیق  در  مصاحبه  انجام 
دست آورده ام، به طور مجمل در اختیار 
دانشجویان و عالقه مندان به این حوزه 
قرار دهم. متن حاضر با این هدف تقدیم 
سخنرانی  قالب  در  پیش تر  و  می شود 
مردم شناسی  دانشجویان  انجمن  برای 

دانشگاه یزد ارائه شده است.

 مردم نگاری
برای پرداختن به مصاحبه مردم نگارانه 
باید از روش تحقیق مردم نگاری  ابتدا 
مورد  فنون  و  مطالعه  موضوعات  و 
استفاده آن توضیح و تعریف مختصری 
مردم نگاری  موضوع  شود.  ارائه 
الگوهای  با  فرهنگی  مطالعه گروه های 
است.  مشترک  زبان  یا  عقاید  و  رفتار 

تمرکز  فرهنگی  گروه  بر  مردم نگاری 
می کند. یعنی گروهی از افراد که طی 
زمانی نسبتاً طوالنی با یکدیگر تعامل 
داشته و الگوهای ذهنی و عملی را ایجاد 
کرده اند. کار مردم نگار تشریح و تفسیر 
این الگوهای آموخته شده از ارزش ها، 
رفتار، عقاید، تعامالت و زبان مشترک 
است. فرایند مردم نگاری شامل مشاهده 
طریق  از  اغلب  که  است  گروه  وسیع 
شدن«  »غرق  و  مشارکتی  مشاهده 
می شود؛  انجام  روزمره  زندگی  در 
در  اطالع رسانان  با  مصاحبه  همچنین 
قرار  استفاده  مورد  مردم نگاری  فرایند 
این  در  )کرسول،۹1:۲۰۰۶(.  می گیرد 
فرایند داده ها و شواهد سمعی، بصری، 
برای  مردم نگار  توسط  تجسمی و... 

ارائه تحقیق جمع آوری می شود.
مردم نگاری از مطالعه جوامع غیرغربی 
آن ها جوامع  به  که  به ویژه جوامعی  و 
در  بعدها  و  شروع  می شد  گفته  اولیه 
مطالعه جامعه خود و مطالعات شهری 
کاربردی شد. بنابراین امروز این روش 
چه  و  تحقیق  میدان  لحاظ  به  چه 
مورداستفاده اش  فن های  لحاظ  به 
است.  انعطاف پذیر  و  گسترده  روشی 
پس ازاین روش، روش ها و رویکردهای 
تحقیق کیفی مختلف، همچون تئوری 
تحقیق  پدیدارشناسی،  زمینه ای، 
حوزه  در  و...  روایت پژوهی  موردی، 

علوم اجتماعی ابداع و مورد توجه واقع 
شده اند. اما بین همه روش های کیفی 
مردم نگاری اولین و بیشترین تأکید را 
و مشارکت کرده  میدان  در  بر حضور 
یا  همه  در  بتواند  محقق  اینکه  است. 
تجربه  پژوهش می کند  ازآنچه  بخشی 
زیسته داشته باشد از مزیت های او در 
تحقیق کیفی است. اما واضح است که 
مشارکت  به  همیشه  نمی تواند  محقق 
محقق  مثاًل  بپردازد.  میدان  در  کامل 
دین  یا  موقعیت  جنسیت،  نمی تواند 
خود را به خاطر حضور در میدان تغییر 
و  حضور  سمت  به  همواره  ولی  دهد 
مشارکت حداکثری در تحقیق حرکت 

می کند.
تحقیق  ابزار  محقق  کیفی  مطالعه  در 
موقعیت  و  محل  در  حضور  و  است 
فنون  و  فرایند  از  بخشی  موردمطالعه 
تحقیق را تشکیل می دهد. از مشاهده 
معمولی تا مشاهده مشارکتی به عنوان 
وجود  تفاوت هایی  طیف،  یک  سر  دو 
میدان  در  مشارکت  میزان  که  دارد 
متمایز  یکدیگر  از  را  آن ها  تحقیق 
دو  با  مشارکتی  مشاهده گر  می کند. 
و  افراد  فعالیت ها،  مشاهده   – هدف 
موقعیت-  یک  به  ورود  و  موقعیت ها 
مشاهده  می شود.  تحقیق  میدان  وارد 
آگاهانه در مقابل مشاهده معمولی قرار 
است  ممکن  که  معنی  این  به  دارد. 
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همین  در  هم  گذشته  در  مشاهده گر 
به  نسبت  و  می کرده  زندگی  میدان 
همچنین  باشد.  بوده  بی توجه  وقایع 
مشاهده گر باید دارای دید وسیع برای 
جمع آوری گسترده اطالعات و نگرش 
اتیک  و  درون(  از  )رویکرد  امیک 
)رویکرد از بیرون( و بازاندیشانه )همراه 
مشاهدات  از  استفاده  و  درون نگری  با 
)اسپرادلی  باشد  خود(  احساسات  و 

.)1۹۸۰
بنابراین آنچه وجه مشخصه این روش 
به شمار می رود، روشمند کردن حضور 
محقق در میدان و حیطه موردمطالعه 
موضوع  همین  به  توجه  با  است. 
و  مردم نگارانه  مصاحبه  به  می توان 
مصاحبه  پرداخت.  آن  ویژگی های 
فصل مشترک بیشتر روش های کیفی 
از  است. آنچه مصاحبه مردم نگارانه را 
سایر روش های مصاحبه قابل تفکیک و 
متمایز می کند، پیوند آن با مشاهده و 
حضور مداوم محقق در میدان تحقیق 

است.
مصاحبه  به عنوان  مصاحبه  هنگامی 
که  است  تعریف  قابل  مردم نگارانه 
و  مداوم  روابط  تحقیق  طی  محقق 
برقرار  مصاحبه شوندگان  با  دوستانه 
مصاحبه شوندگان  به طوری که  کند 
زمان و موقعیت کافی برای تبادل نظر 
و  باشند  داشته  را  محقق  با  واقعی 
تا  باشد  باز  کافی  به اندازه  مصاحبه 
هدفمند  به طور  بتواند  مصاحبه شونده 
برای  می دهد،  وقایع  به  که  را  معانی 

محقق توضیح دهد)هیل]1[ ۲۰۰1(.
از  برخی  به  تعریف  و  مقدمه  این  با 
مالحظات و شرایط در انجام مصاحبه 

مردم نگارانه می پردازم.

انتخاب یا یافتن مصاحبه شوندگان
طریق  از  مصاحبه شوندگان  انتخاب 
اطالع رسانان  یا  و  میدان  در  حضور 
به  مراجعه  می گیرد.  صورت 
مصاحبه شوندگان از پیش تعیین شده 

که  کسانی  توسط  شده،  معرفی  یا 
آشنایی چندانی با موضوع کار ندارند، 
کمک کمی به پیشبرد کار می کند و یا 
گاه تنها باعث اتالف وقت خواهد شد. 
اما در مقابل حضور اولیه و آشنایی های 
 با  که  محققی  برای  چهره  به  چهره 
دارد،  کمی  آشنایی  تحقیق  محیط 
خود  حضور  با  محقق  است.  مفیدتر 
و  کرده  پیدا  را  اطالع رسانان  می تواند 
توضیح شفاف تری از اهداف و سؤاالت 

ارائه کند.
با  ویژه  به  کیفی،  تحقیقات  در  گاه 
شبکه های  داشتن  قرار  دسترس  در 
اجتماعی، مشاهده می شود که محقق 
مصاحبه  داوطلبان  کردن  پیدا  برای 
اطالعیه  و  پیام  موضوع،  یک  در 
تحقیق  در  روش  این  می کند.  منتشر 
مردم نگارانه کمتر می تواند مؤثر باشد. 
فرهنگی  گروه  یک  با  محقق  زیرا 
به  شدن  نزدیک  قصد  و  است  مواجه 
این  است  ممکن  گرچه  دارد.  را  گروه 
گروه آنقدر سخت پذیر باشد که دقیقاً 
حاضر  که  هرکسی  با  باشید  مجبور 
ورود  روش  اما  کنید؛  صحبت  شود، 
مردم نگاری  نیز  را  میدانی  چنین  به 
دروازه بانان  یا  مرزبانان  از طریق  ورود 
اگر  که  متنفذی  افراد  یعنی  می داند. 
هم  گروه  بقیه  بدهند،  اجازه  شما  به 
با محقق همکاری می کنند. همچنین 
طریق  از  هم  آن  که  اطالع رسانان 
هستند.  قابل شناسایی  میدانی  کار 
فضای  طریق  از  اگر  درصورتی که 
دست  مشابه  روش های  یا  مجازی 
بزنیم،  مصاحبه شوندگان  انتخاب  به 
وجود  گروه  از  اشتباه  ارزیابی  احتمال 
دارد. به طور مثال مخاطبان شبکه های 
متفاوت  یکدیگر  با  مجازی  مختلف 
هستند و نمی توانند بازنمایی کاملی از 
یک سبک زندگی یا ویژگی اجتماعی 

ارائه دهند.
نکته  دیگر در یافتن مصاحبه شوندگان 
توجه به مسئله اعتمادسازی است که 

تا حد زیادی بر عمق و اعتمادپذیری 
مثال  به طور  است.  تأثیرگذار  یافته ها 
که  هستیم  دانش آموزانی  دنبال  اگر 
قوانین  و  چارچوب ها  خالف  کاری 
انجام  مدرسه  نانوشته ی  یا  نوشته 
مدیر  طریق  از  نمی توانیم  می دهند، 
مدرسه به آنان نزدیک شویم، حتی اگر 
مدیر تک تک آن ها را به خوبی بشناسد 
باشد.  داشته  خوبی  رابطه  آن ها  با  و 
که  انگیزه ای  میزان  در  معرف  شخص 
نیز  می کنند  پیدا  مصاحبه  برای  افراد 

تأثیرگذار است.
در مصاحبه، قدرت بیان افراد و این که 
به  قادر  چقدر  خود  ذهنی  فضای  در 
متقاباًل  یا  هستند،  محقق  با  تعامل 
تعامل  برقراری  در  محقق  توانمندی 
و می تواند  است  تأثیرگذار  نیز  آنان  با 
مصاحبه شونده  انتخاب  برای  مالکی 
کیفیت  کیفی،  کار  در  زیرا  باشد. 
اطالعاتی که دریافت می کنیم اهمیت 
دارد و نه کمیت آن. ممکن است یک 
موضوع، یا اصطالح یا ایده توسط یک 
گفته  مصاحبه  در  بار  اولین  برای  نفر 
شود و دیگران اصاًل در مورد آن صحبت 
نکنند، ولی شما در طی تحقیق متوجه 
تبیین کنندگی  ایده  این  که  شوید 
دارد  کار  موضوع  درباره  زیادی  بسیار 
و حتی بتوانید از سایرین نیز در مورد 

آن تأیید بگیرید.

سؤاالت مصاحبه
به هیچ وجه  مردم نگارانه  مصاحبه  در 
نباید به دنبال یکدست بودن سؤاالت 
این موضوع اول ازهمه به زیان  باشیم. 
حضور  است.  میدان  در  حضور  اصل 
فیزیکی  حضور  معنی  به  میدان  در 
که حضور  است  این  معنی  به  نیست. 
و مشاهده آگاهانه و تأثیرگذار بر روند 

تحقیق است.
با مصاحبه های آخر  اول  مصاحبه های 
در  محقق  که  متفاوتند  ازاین جهت 
کلیات  درباره  هنوز  اول  مصاحبه های 



ویژه نامه ی نوروز ۸۸۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

تحقیق  پرسش های  به  پاسخش 
اصول  بنابر  یعنی  ندارد  اطمینان 
تحقیق کیفی بین میدان و میز کار در 
حرکت است تا چهارچوب های تحقیق 

را شکل داده و محکم کند.
آوردن  دست  به  مرحله  این  در 
مصاحبه ها  طریق  از  چهارچوب 
امکان پذیر است. محقق می تواند به طور 
مثال مصاحبه های اولیه را بازتر بگذارد 
و محورهای کمتری برای آن ها تعیین 
و  بیشتر  افراد  دهد  اجازه  باشد.  کرده 
در  بگویند.  سخن  دری  هر  از  آزادانه 
آنچه  آیا  که  شود  باید مشخص  اینجا 
افراد  برای  دارد  اهمیت  محقق  برای 
رویکرد  یا  و  است  مسئله  یا  مهم  هم 
چگونه  مسئله  به  مصاحبه شوندگان 
است. چون تحقیق مردم نگارانه دارای 
نگرش آسیب شناسانه نیست. مردم نگار 
می تواند به طور مثال درباره ارزش ها، 
گروه  ویژگی های  و  زندگی  سبک 
دیگر  اجتماعی  واحد  هر  یا  فرهنگی 
سؤال داشته باشد. اما نمی تواند بدون 
تحقیق  مورد  مردم  دیدگاه  به  توجه 
یک مشکل یا آسیب را مطرح کرده و 
این نکته یک  مورد بررسی قرار دهد. 
تفاوت مردم نگاری با روش های کمی و 

آسیب شناسانه است.
بازگشت به میز کار نیز بسیار مهم است. 
گاهی محقق شروع به مصاحبه می کند 
که  می شود  گسترده  موضوع  آنقدر  و 
دیگر نمی داند کی، کجا و چگونه باید 
شما  هرچند  شود.  جمع بندی  کار 
است،  مشخص  تحقیق  طرح  بگویید 
اتفاق  گاهی  عمل  در  موضوع  این 
تا  که  کار  میز  به  برگشتن  می افتد. 
حدی بازخوانی طرح تحقیق، اهداف و 
سؤاالت و دسته بندی دریافت هایمان تا 
آن مرحله از کار است، کمک می کند 
سؤاالت مصاحبه های بعدی مشخص تر 

شده و محورها تعین بیشتری یابند.
به  پایانی  مصاحبه های  نهایت  در 
قبلی  یافته های  تأیید  و  بررسی  نوعی 

خواهند بود. در اینجا می توانیم بگوییم 
می توانیم  و  رسیده ایم  اشباع نظری  به 
مرحله  در  کنیم.  جمع بندی  را  کار 
قابل  تفاوت ها  و  یافته های مشابه  باید 

توضیح باشند.

تأمین اعتبار مصاحبه
چیزی  چه  مصاحبه  در  افراد  که  این 
تأثیر  تحت  حدی  تا  می گویند  ما  به 
جنسیت،  محقق،  خود  شخصیت 
ازهمین جهت  هست.  نیز  و...  جایگاه 
پنهان  بازتابندگی،  مبحث  به  توجه 
مردم نگاری  تحقیق  در  خود  نکردن 
خودمان  تأثیرات  و  جایگاه  توضیح  و 
تا جای  باید  مردم نگار  است.  نیز مهم 
مصاحبه شونده  کند  تالش  ممکن 
به راحتی نگرش هایش را بیان کند. در 
این مسیر پذیرنده بودن محقق یعنی 
او  این که مصاحبه کننده احساس کند 
سوگیری ندارد و هر نظری را می تواند 
از  بخشی  و  مهم  مسئله  بگوید  او  به 
اعتمادسازی است. به طورنسبی مطالعه 
و یادگیری رشته مردم شناسی و علوم 
اجتماعی تا حد زیادی به درونی شدن 
عقاید  دریافت  و  نسبی گرایانه  نگرش 
مخالف کمک می کند. درعین حال در 
تحقیق باید به این موضوع توجه داشته 
با  از مصاحبه  باشیم که بخش بزرگی 
نگرش امیک و از درون اتفاق می افتد. 
نگرش اتیک یا نگاه از بیرون و با فاصله 
کشیدن  چالش  به  برای  گاه  گرچه 
کمک  به  سؤاالت  طرح  یا  مباحث 
می آید، بیشتر در بخش تحلیل به کار 

گرفته می شود.
به خصوص در مورد مصاحبه هایی که 
در آن ها اطالعات شخصی افراد مطرح 
می شوند، درعین حال که مهم است از 
طرف چه کسی معرفی شده اید، ارتباط 
می تواند  افراد  سایر  با  شما  محدود 
همیشه  البته  که  باشد  کمک کننده 
میسر نیست. ارتباط کم باعث می شود 
رفتن  لو  بابت  از  خیالش  فرد  که 

و  روش  البته  باشد.  راحت  اطالعاتش 
منش محقق نیز می تواند چنین اعتماد 

و اطمینانی را فراهم کند.
مصاحبه  در  شخص  آنچه  این که  اما 
نزدیک  واقعیت  به  چقدر  کرده،  ارائه 
به  آن  در  که  است  موضوعی  است 
یعنی  نزدیک می شویم.  تحلیل روایت 
ارائه  شخص  که  روایتی  مورد  در 
موقعیت  و  جایگاه  به  باید  است  کرده 
او توجه کنیم. به طور مثال  و اهداف 
من با دو خواهر مصاحبه کردم که یک 
برادر داشتند و هرکدام بنا بر موقعیت 
و عالیق خود آن برادر را که در واقع 
یک نفر بود، متفاوت روایت می کردند. 
بنابراین توجه به زمینه یا بستر زندگی 
انجام  موقعیت  و  مصاحبه شوندگان 
روایت  تحلیل  در  می تواند  مصاحبه 

کمک کننده باشد.
معنای  به  مصاحبه  مختلف  شیوه های 
گروهی یا فردی بودن و... در محتوای 
در  مردم نگار  اما  است.  تأثیرگذار  آن 
حفظ  و  میدان  به  مکرر  مراجعه های 
فرصت  این  می تواند  افراد  با  ارتباط 
مناسب  فرصت  فرد  که  کند  فراهم  را 
برای صحبت در مورد مسایل مختلف 

را به دست آورد.
مثلث بندی داده ها و مصاحبه ها نیز به 
مثلث بندی  می کند.  کمک  آن  اعتبار 
داده ها به معنی اینکه داده های مختلف 
هم را تأیید می کنند یا به هم مربوط 
مطرح  هم  مصاحبه  در  می شوند، 
باید  تحقیق  میدان  در  بنابراین  است. 
موقعیت های  و  مواضع  از  اشخاصی  با 
به طورمثال  شود.  مصاحبه  متفاوت 
در حوزه کودکان کار خیابانی اعضای 
و  مسئوالن  غیردولتی،  انجمن های 
مددکاران دولتی، کودکانی که با نهاد 
داشته اند  ارتباط  غیردولتی  و  دولتی 
تعاملی  نهادها  این  با  که  کودکانی  و 
ندارند، همه باید مورد بررسی و گفتگو 

قرار گیرند.
.Heyl ]1[
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:: علی بلوکباشی

یادداشت، پیشگفتار کتاب 
مردم شناسی جامعه تهران قدیم 

نوشته دکتر علی بلوکباشی است.

انسان شناسی  یا  درحوزۀ مردم شناسی 
مستقل  و  بزرگ  کار  ایران  در  شهر 
و  است  نشده  چشمگیری  چندان 
هنوز  این  زمینه  در  مردم شناسان 
گام های نخست را برمی دارند. پرداختن 
در  پژوهش  و  شهر  مردم شناسی  به 
نظام پیچ اندرپیچ و درهم تنیدۀ فرهنگ 
در  تازه  است  رویکردی  شهرنشینی، 
یا  مردم شناسی  دانش  حوزۀ  پیشینۀ 
دهه  چند  تا  فرهنگی.  انسان شناسی 
ایران  در  مردم شناس  تحقیقات  پیش 
کوچندٔە  جوامع  فرهنگ  روی  بیشتر 
ایلی ـ عشیره ای و روستایی که دوران 
اجتماعی  حیات  در  را  نانویسایی 
می گذراندند و تاریخ مکتوب نداشتند، 
ساختار  جوامع  این  بود.  متمرکز 
داشتند  ساده ای  فرهنگی  ـ  اجتماعی 
و نظام معیشتی آن ها بیشتر بر محور 

مردم شناسی جامعه تهران قدیم

و  کشاورزی  دامپروری،  گله چرانی، 
باغداری می گردید. مردم شناسانی هم 
می پرداختند،  مردم نگاری شهر  به  که 
بـه  محـدود  آن هـا  پژوهشی  حوزۀ 
سنتی  فرهنگ  زمینۀ  در  موضوعاتی 
و  فولکلور  مطالعۀ  و  شهرنشینی 
اقشار  میان  رایـج  شفاهی  ادبیات 
بـود.  شـهری  گـروه هـای  مختلف 
ایـن  پژوهش های  نتیجـۀ  امـروزه 
مجموعه ای  مردم شناسان،  از  دسـته 
در  موضوعی  تک نگاری های  از  بزرگ 
را  ایران  شهرهای  مردم  فرهنگ عاّمۀ 
شهرنشینی  رشد  با  می دهد.  شکل 
فرهنگـی  و  اجتماعی  نظام  ایران،  در 
فراوانی  تحـوالت  و  تغییـرات  شـهرها 
گروه بندی  صورت  از  شهرها  و  کرده 
محلـه ای پیشـین و ارتباطـات سـنتی 
میـان محله ها بیرون آمده اند. در چهـل 
پنجـاه سـال اخیـر بسـیاری از منـاطق 
شهرها  به  یا  روستانشین  و  عشـایری 
شهرهایی  صورت  به  یا  و  پیوسته اند 
مستقل درآمده اند. جمعیـت شهرهای 

بـا  عشایری  و  روستایی  توسعه یافتۀ 
فرهنگ  خصایل  از  بسیاری  حفظ 
با فرهنگ  عشیره ای ـ روستایی خود، 
شهرنشینی و راه و رسم زندگی شهری 
نیز آشنا شده و در حال تجربه کردن 
شیوۀ زندگی شهرنشینی هستند. مردم 
این دسته از جوامع شـهری معمـوالً در 
دو فضای متفاوت اجتماعی متمایل به 
دو فرهنگ سنتِی روستایی و شـهری 

زنـدگی می گذرانند.

در گذشته هر نهاد و پدیده ای که در 
بنیاد می گرفت،  جوامع سنتی شهری 
از عمق و درون فرهنگ مردم برخاسته 
بود و با ساختارهای اجتماعی و اعتقادی 
مردم جامعه تناسب و سازگاری داشت. 
انسـجام  از  پدیـده هـا  و  نهادها  این 
در  و  بودنـد  برخـوردار  نیرومنـدی 
جامعه  فرهنگی  هویت  شکل دهی 
تعمـیم  و  اجتماعی  روابط  تقویت  و 
معیارهـای رفتـاری مردم نقش عمده 
و مهمی داشتند و همچون یک وسیلۀ 
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ارتباطی نیرومند در محلـه هـای شهر 
تمامیت کل جامعه عمل می کردند  و 
گروه ها  میان  فرهنگی  پیوند  رشتۀ  و 
و نسل ها را در گذشته و حال استوار 
نهادهای  توسعۀ  با  می داشتند.  نگه 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
شـکل گیـری  و  صـنعتی  و  سیاسـی 
سلسله مراتب طبقاتی نوین در الیه های 
قدیم  شهری  جوامع  مردم،  اجتماعی 
چهرٔە فرهنگی تازه ای به خودگرفتند. 
محله ای  ـ  ترکیب جمعیتی  درنتیجه، 
فرهنگی سنتی  و  اجتماعی  و ساختار 
و  ریخت  درهم  شهرها  در  قدیم 
فرهنگی  چند  هویتی  و  شد  دگرگون 
سطوح  در  نامشخص  ویژگی هایی  با 
کالبدی و جوهری خود یافتند. نگاهی 
قدیم  تهران  ترکیب  و  شکل  به  گذرا 
ـ  اجتماعی  توسعۀ  و  تحول  فرایند  و 
در  بیش  و  کم  را  ما  آن،  در  فرهنگی 
کنونی  شهری  جوامع  کلی  شناخت 

ایران، کمک خواهد کرد.

شهر تهران نمونۀ بارزی از تحول یک 
جامعۀ کشاورزی سنتی ایستا و بسـته 
در  پویا  و  باز  یـک جامعۀ شهری  بـه 
ایران است. جامعۀ تهران در طول دو 
اجتماعی  سـاختار  لحـاظ  بـه  قرن 
فرایند  اقتصادی  و  فرهنگی  نظام  و 
بر  مبتنی  روستایی  جامعه ای  از  گذار 
اقتصـاد تولید زراعی و صنایع دستی به 
جامعه ای با فرهنگ شهرنشینی مبتنی 
صنعتی  تولید  و  آزاد  بازار  اقتصاد  بر 
پیموده  را  مدرن  تکنولوژی  و  انبوه 
اسـت. در ایـن فراینـد جامعـۀ تهـران 
با  را همراه  فرهنگی  تجدد  و  نوگرایی 
توسـعۀ سـرمایه داری بـا مـدل غربـی 
و  کرده  تجربه  زمینه ها  همـه  در  آن، 
می کند رنگ باختگی عملکرد اجتماعی 
محله های قدیم شهر و به سستی گرایی 
هم محلگی؛  مناسبات  اعتبار  و  ارزش 
شکل گیری طبقات و گروه ها و الیه های 
بر  مالکیت  نـوع  تغییر  تازه؛  اجتماعی 

زمین و ابزار کار و تولید؛ پیچیده شدن 
شکل ابزار و وسایل تولیـد و مناسـبات 
سرمایه های  افتادن  کار  به  اجتماعی؛ 
گسترش  و  تجارت  توسعۀ  و  کالن 
خارج؛  و  داخل  در  کاالیی  مبادالت 
تحصیل کرده  و  باسواد  نرخ  رفتن  باال 
اجتماعی؛  مختلف  گروه های  میان  در 
و  شهروندان  توقعـات  شکل  تغییر 
فـزونی خواسته ها و نیـازهای اقتصادی 
نهادهای  پدیدآمدن  آن ها؛  فرهنگی  ـ 
نوین اجتمـاعی، فرهنگـی، آموزشـی و 
سیاسـی و کانون ها و مجـامع فرهنگـی، 
آمـوزشی ـ پرورشی و هنـری جدید؛ 
سندیکاهای  و  انجمن ها  پدیداری 
هنری؛  و  تشکل های حزبی  و  صنفـی 
و  ارتباط جمعی سمعی  وسایل  توسعۀ 
و  سرگرمی  مراکز  جایگزینی  بصری؛ 
سینما،  مانند  وارداتی  جدید  تفریحی 
ورزشی،کلوپ های  باشگاه های  تئاتر، 
شبانه، کافه ها و کافه تریاها و کاباره ها 
به جای مراکز سرگرمی ها و تفریح های 
ازجملۀ  دیگر  بسیاری  و  قدیم؛  سنتی 

این تحوالت بوده اند.

بخش  شهری،  تحوالت  روند  در 
گروه های  و  طبقات  مردم  از  بزرگی 
نظام  جذب  تهران  جامعـۀ  اجتمـاعی 
فرهنگی جدید شده اند و سبک زندگی 
متجددانه را با پذیرش عناصـر فرهنگ 
هنوز  هرچند  کرده اند.  اخذ  غربی 
به ویژه  سـنتی،  فرهنگ  از  عناصری 
و  آداب مذهبی  و  اعتقادات  از  پاره ای 
غیرمذهبی در ذهن و ضمیر آن ها باقی 
مناسبت های  بـه  و  مواقع  در  و  مانده 
سنت ها،  و  آداب  و  آئین ها  در  خاص 
جشـن  و  سوگواری  مراسم  مانند 
غیرمذهبی  و  مذهبی  آئین های  و 
بازنمود  زنانه  آئینی  مراسم  در  و 
جمعیت  از  دیگری  بخش  می یابند. 
ایلی  مهاجر  افراد  به خصوص  شهری، 
مهاجر،  شهرستانی های  و  روستایی  ـ 
همچنان در عمل و نظر در حصر نظام 

و  مانده اند  باقی  قدیم  سنتی  فرهنگ 
می کوشند تـا سـبک زنـدگی نیاکانی 
سنتی  ارزش های  و  دهند  ادامه  را 
نگه دارند.  محفوظ  همچنان  را  کهن 
این تضـاد و تقابل فرهنگی در برخی 
میـان  عقیدتی  و  رفتاری  الگوهای 
ایـن دو بخـش از اجتماعـات سنت گرا 
تهران  جامعۀ  سطح  در  تجددگرا  و 
شهری  جامعۀ  آنچه  است.  چشمگیر 
از جامعۀ روستایی و  را  ایران  امروزی 
ساختار  تغییر  می سازد،  متفاوت  ایلی 
خانواده  تازٔە  نقش  و  سنتی  خانوادۀ 
پدیـداری  و  خویشـاوندی  نظام  و 
در  گوناگون  نهادهای  مجموعه ای 
شهرها و نقش و عملکرد تعیین کنندٔە 
جامعه  در  بـا هدف های خـاص  آن ها 
نهادها  این  شهرها  در  اکنون  هستند. 
جاری  رفتاری  الگوی  به  که  هستند 
مـردم در زندگی روزانه، و شیوۀ تفکر 
و اعتقادات آن ها شکل می دهند و نوع 
کار، توزیع قدرت و پایه و منزلت مردم 
را  مختلف  پایگاه های  و  جایگاه ها  در 
تعیین می کنند و به طورکلی به فرهنگ 

شهرنشینی معنا و مفهوم می بخشند.
در جوامـع روسـتایی ایـران مناسـبات 
اجتمـاعی براسـاس خـانواده و شـبکۀ 
روابـط خویشاوندی استوار بود. شبکۀ 
نیرومند  نهادی  همچون  خویشاوندی 
را مدیریت می کرد  جامعـۀ روسـتایی 
آن  فرهنگی  و  اجتماعی  به ساختار  و 
نگـه  پایـا  را  آن  و  می بخشید  انتظام 
جوامع  در  درصورتی که  می داشت. 
شهری، به ویژه شهرهایی کـه فرهنـگ 
خانواده  دیگر  می کنند،  تجربـه  را  نـو 
نظم  در  نقشی  خویشاوندی  شبکۀ  و 
دهی و انسجام جامعۀ شـهری ندارند و 
نهادهای تازه روییده در شهرها هستند 
و  خانواده  و  سویی،  از  جامعه  بر  که 
اثر  دیگر  سوی  از  خویشاوندی  شبکۀ 
فرهنگی  نقش  و  وظایف  و  می گذارند 
رفتاری  الگوی  و  خانواده  اجتماعی  و 
را در جامعه  اعضای شبکۀ خویشاوند 
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خـانوادٔە  می کنند.  هدایت  و  تعیین 
شهری در بسیاری از زمینه ها، ازجمله 
اجتماعی  و  فرهنگ پذیری  زمینۀ  در 
ارزش های  انتقال  و  کودکان  کردن 
و  نقش  آن ها،  به  گذشته  فرهنگ 
و  ازدست داده  را  خود  پیشین  رسالت 
به نهادهای برآمده در جامعۀ شهری، 
آموزشی  ـ  فرهنگی  نهادهای  به ویژه 

سپرده است.

نهاد  کارکرد  و  نقش  و  ساختار  در 
از  خانواده و خویشاوندی در شهر که 
نهادهای بنیانی و اولیۀ در هر جامعه ای 
و  آمده  پدید  تغییراتی  و هست،  بوده 
سـبک و شـیوۀ مناسـبات و ارتباطات 
میان اعضای آن، به ویژه در مادرشهرها 
صورتی متفاوت با جوامع شهری سنتی 
ایلی و روستایی یافته است.  و جوامع 
خانواده از شکل گستردٔە سنتی خود به 
شکل خانوادٔە هسته ای زن و شوهری 
و  وظایف  و  درآمده  مجرد  فرزندان  با 
کارکردهای تازه ای یافته است.  بررسی 
شکل و تحوالت ساختاری نهاد خانواده 
و روابط خویشاوندی و وضع و موقعیـت 
در  خویشاوندی  و  خانواده  نقش  و 
و  شهری،  جوامع  چندفرهنگی  فضای 
شهری  فرهنگ  تأثیرگذاری  چگونگی 
و نهادهای اجتماعی بـر آن ها می تواند 
پژوهش های  مهـم  موضـوعات  از 
شهری  مردم نگاری  در  مردم شناس 

باشد.

اینجا الزم است اشاره ای گذرا هم  در 
ایران  شهرهای  در  مدرنیته  مقولۀ  به 
با  ایران  در  تجدد  یا  مدرنیته  بکنم. 
نوسازی  و  و صنعتی  اقتصادی  توسعۀ 
کالبدی شهر آغاز شد. این توسعه بدون 
بومی  فرهنگ  ساختار  درنظرگرفتن 
جامعۀ ایران و ناهماهنگی با اعتقادات و 
باورهای مردم، حتی با تخریب فرهنگ 
فرهنگی  ـ  تاریخی  فضاهای  و  بومی 
کهن کـه از یادمان های هویتی ایرانیان 

بوده است، اعمال شد. ظاهراً در اندیشه 
هواخواهان  و  تجددگرایان  ذهن  و 
داشته  وجود  پنداری  چنین  مدرنیته 
انتقـال فرهنـگ غربـی و آوردن  کـه 
مدرنیتـه از راه توسعۀ فضاهای مادی 
حتی  و  فرهنگی  توسعۀ  تکنولوژی،  و 
سیاسی را نیز با خود در جامعۀ ایران 
و  تغییر  موجب  و  آورد  خواهد  همراه 
ایرانیان  فرهنگی  ذهنیت  در  تحول 
تجدد  درصورتی که  شد.  خواهد 
کتاب  در  بهنام  جمشید  که  همچنان 
ایرانیان و اندیشۀ تجـدد بیـان داشته، 
جهان  به  نگرش  و  تفکر  از  شیوه ای 
است که از درون جامعـه و دینامیسـم 
از  با آگاهی  درونـی فرهنگ خودی و 
فرهنگ های  ماهیت  و  علوم  پیشرفت 
دیگر برمی خیزد. در ایران، مدرنیته از 
بن فرهنگ ایرانی برنیامده و از جوهرٔە 
آن ارتزاق نکرده و یکسره تقلیدی است 
ازاین رو،  فرهنگ غرب.  از مدرنیته در 
تعارضاتی میان فرهنگ ملی و مدرنیته 
و  مشکالت  موجب  که  آمده  پدید 
معضالت رفتاری، عقیدتی و اخالقی در 
جوامع شهری، به ویژه در میان جوانان 
شده  اجتماعی  مختلف  گروه های  در 

است.

در مطالعۀ مردم شناسی جوامع شهری 
پیچیـدٔە  نظـام  کـه  ایـران  امروزی 
آن  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتمـاعی، 
و  مـادی  تفکـری  مـدار  و  براساس 
صـنعتی و تکنولـوژی مـدرن می گردد، 
شناخت کلیت فرهنگ جامعه و بررسی 
و تحلیل ماهیت آن با نگرشـی کلـی و 
فراگیر ممکن نیست. برای رسیدن به 
شناختی دقیق از جامعۀ مدرن ناگزیر 
کار  حوزٔە  محصورکردن  و  محـدود  از 
موضوعی  مردم نگاری های  به  تحقیق 
در تمامی زمینه ها با روش های ژرفانگر 
بود. تک نگاری های  و پهنانگر خواهیم 
پژوهش  محور  بر  می توانند  موضوعی 
گروه های  و  نهادها  روی  مطالعه  و 

اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
آموزشی، هنری، کارگری، دانشجویی، 
مطالعات  محور  بر  یا  آن ها؛  مانند  و 
اجتماعات ساکن در فضاهای مکانی در 
محله های باال و پائین شهر، و یا امور 
زمـانی  و  مکانی  فضاهای  به  مربوط 
مناسـک  و  غیرقدسـی  و  قدسـی 
دینی ـ مذهبی و سنت ها و آئین های 
قومی ـ ملی، و صدها موضوعات دیگر 
مطالعۀ  و  تحقیق  همچنین  باشند. 
گروه های  فرهنگ  در  رایج  فولکلور 
اجتماعی تشکیل دهندٔە جامعۀ شهری 
و فولکلور گروه های قومی و روستایی 
مهاجر جذب شده و پیوسته به جوامع 
تأثیرگذاری  و  تأثیرپذیری  و  شهری 
مردم  فرهنگ  و  آن ها  میان  فرهنگی 
و  درک  در  را  ما  نیـز  شـهرها  بومی 
شهر  امروزی  فرهنگ  بیشتر  شناخت 
به  دستیابی  برای  کرد.  خواهد  کمک 
از  ناگزیر  پژوهش  در  مطلوب  هدف 
تاریخی  فرهنگ  و  تاریخ  به  رویکرد 
بود،  خواهیم  شهرنشین  گروه های 
چون فرهنگ نیاکانی که مردم جامعه 
فولکلوری  و  پرورش یافته اند  آن  در 
را  الگوهای ذهنی و رفتاری مردم  که 
اجتماعی  از هستی  پاره ای  ساخته اند، 
فرایند  که  می دهند  شکل  را  مردمی 
تحول از جامعۀ روستایی و دهقانی به 

جامعۀ شهری را گذرانده اند.

بهمن 1۳۹۸
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پژوهستانی به  ناِم بناهای آرامگاهی و مزارات شهدا
:: فرانک جمشیدی

و  یافته ها  می خوانید،  که  مطلبی 
آقای  سخنرانی  از  من  برداشت های 
علیرضا کمری در دانشگاه اصفهان به 
موضوعی  است.  آذر 1۳۹1  تاریخ ۲۸ 
شده  گرفته  نظر  در  ایشان  برای  که 
دانشجویان  از  جمعی  میان  در  و  بود 
و  جامعه شناسی  رشته ی  استادان  و 
تاریخ ایراد گردید، »بناهای آرامگاهی 
شهدای گمنام و مناسک مربوط به آن 
در جامعه ی معاصر ایران« نام داشت. 
را  وی  سخنان  بتوانم  این که  برای 
بهتر و دقیق تر انتقال دهم، خود را از 
این الزام رها ساختم که عین عبارات 
به کار  را  ایشان  و جمالت و واژه های 
داخل  تعمداً  که  واژگانی  )مگر  گیرم 
و  ساخت  انتساب  تا  گذاشته ام  گیومه 
کمری  آقای  به  را  واژگان  آن  کاربرد 
نداشتم  را  تقّید  این  نیز  دهم(.  نشان 
تأخری  و  تقدم  و  چینش  همان  که 
را رعایت کنم که در کالمشان وجود 

سامانی  و  شکل  در  بنابراین،  داشت. 
دیگر، که اقتضای متن مکتوب و مهم تر 
از آن، برآمده ی ذهن و زبان، و فهم و 
از موضوع است، شفاهیات  ادراک من 
وی را در اختیار می گذارم. اما به گمانم 
پرسش  چند  باشد  الزم  آن  از  پیش 

مقدر را پاسخ دهم:
یکی این که، چرا گمان می کنم عرضه ی 
شکل مکتوب آن سخنرانی به دیگران، 

ضرورت دارد؟
عرضه ی  جای  به  چرا  این که،  دوم 
را  آن  یادشده،  سخنرانی  گفتارنوشت 
به زبان فهم خویش نزدیک و بازتولید 

کرده ام؟
با  و  بازتولید چگونه  این  این که،  سوم 
صورت  سازوکاری  یا  مکانیسم  چه 

پذیرفته است؟
پاسخ ها )به ترتیب( این است که:

رویکرد  دلیل  به  سخنرانی  آن  اوالً، 
موضوع،  به  معرفت شناسانه اش 

ژرفی  و  ارزنده  نکات  دربرگیرنده ی 
است که بدون شک همه ی آن نکات 
را نمی توان در لحظه ی شنیدن، صید 

و درباره ی آن ها درنگ کرد.
امکان  دو  متن،  یک  بازتولید  ثانیًا، 
به مراتب  دومی  که  می آورد  فراهم  را 
صاحب  این که،  یکی  است؛  مهم تر 
گفتار می تواند بازخورد و بازتاب مطلب 
خود را در ذهن و زبان دیگران بازیابد، 
و دیگر این که، متن دارای ارزش افزوده 
گفتار  اگر  که  معنا  این  به  می شود. 
کنیم،  تلقی  اول«  »متن  را  شفاهی 
استنباط  و  تلقی،  و  برداشت  هرگونه 
و ادراک از آن متن، به مثابه متن های 
و  ژرفا  و  غنا،  و  قوت  به  بسته  ثانوی، 
این  افزوده ی  ارزش  پهنانگری شان، 

گونه بازتولیدها محسوب می شوند.
ثالثًا، مکانیسمی که برای بازتولید آن 
سخنرانی به کار گرفته ام عبارت است 
از: )1( بازشناسی اصلی ترین محورهای 
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هر  برای  عنوان  انتخاب   )۲( بحث، 
محور، )۳( بازجست لینک )پیوند(های 
اصلی که به مثابه رگ و پی متن عمل 
یا پیکره ی  بازیابی بدنه  می کنند، )۴( 
متعدد،  فروعات  میان  از  بحث  اصلی 
انداموار  ارتباط  یک  بازآفرینی   )۵(
یادشده  موضوع  مجدد  طراحی  در 
رویکرد  با  بحث  بازچینش  به مدد 

معرفت شناختی.

حال با این توضیحات، آن سخنرانی را 
در چهار محور زیر در اختیار می گذارم:

محور اول: ارائه ی یک صورت مسئله 
از موضوع بحث

صورت مسئله این است که پدیده ای به 
نام »بناهای آرامگاهی شهدای گمنام و 
مناسک مربوط به آن«، مولود پدیده ی 
جنگ  نام  به  گسترده ای  اجتماعی 
هشت ساله است. از آن رو که جنگ نیز 
مانند هر واقعه ی دیگر، به محض وقوع، 
تبدیل به نشانه می شود و از آن پس، 
نشانه های آن واقعه هستند که معرض 
خوانش و فهم ما قرار می گیرند، نه خود 
واقعه. این خوانش و فهم، همان چیزی 
است که ما از آن به روایت یاد می کنیم.
جنگ  نام  به  واقعه ای  از  ما  روایت 
صورت  متعدد  نشانه های  کمک  به 
می گیرد؛ از جمله نشانه های نوشتاری 
دیوارنوشته ها،  قالب  در  آن چه  )نظیر 
سربندنوشته ها،  تابلونوشته ها، 
ماشین نوشته ها،  لباس نوشته ها، 
 … و  سالح نوشته ها  ابزارنوشته ها، 
درباره ی جنگ می خوانیم(، نشانه های 
تصویری یا دیداری )از جمله نقاشی ها 
نشانه های  جنگ(،  پوسترهای  و 
جنگ(،  موسیقی  )نظیر  شنیداری 
مداحی های  )نظیر  کالمی  نشانه های 
مجموع  یا  بی سیم  مکالمات  جنگ، 
جنگ(،  درباره ی  دیگر  شفاهیات 
)نظیر  دیداری  ـ  کالمی  نشانه های 
نشانه های  جنگ(،  مستندات  مجموع 

)نظیر  جسمانی  ـ  دیداری  ـ  کالمی 
تئاتر جنگ(، نشانه های رفتاری )نظیر 
به  مربوط  مناسک  و  آیین  و  آداب 
جنگ( و نشانه های حجمی )نظیر بناها 

و تندیس های مربوط به جنگ(.
گستردگی این نشانه ها، عالوه بر آن که 
جنگ  ژرفای  و  دامنه  و  پهنا  بر  ناظر 
است، حکایت از پیچیدگی آن می کند. 
با این مالحظه، گویی نشانه ها هر یک 
و  ابعاد  از  بخشی  بازنمایی  عهده دار 
بنابراین،  پدیده اند.  این  ویژگی های 
نشانه ها  از  دسته  هر  بروز  و  ظهور 
یا  بازخلق  بیانگر  که  حیث  آن  از  را، 
بازآفرینش جنگ اند، باید جدی گرفت 
و از سر اعتنا و درنگ به آن ها نگریست. 
ضمناً به این نکته توجه باید کرد که این 
نشانه ها، در عین این که »برجوشیده و 
به مثابه  سپس  جنگ اند،  برآمده«ی 
حیات  جنگ،  بازتولیدشده ی  شکل 
آن را به شدت از خود متأثر می کنند. 
این تأثیرپذیری را آن گاه باید در آن چه 
از  برخاسته  فرهنگ  و  هنر  و  ادبیات 

جنگ تلقی می شود، بازجست.
از این منظر، بناهای یادبودی شهدای 
گمنام و مناسک مربوط به آن، نه صرفاً 
رفتاری،  و  نشانه های حجمی  به عنوان 
که  نشانه هایی  مجموع  مقام  در  بلکه 
پدیدآورنده و استمراربخش پاره ای مهم 
از کردارها، عملکردها، ارزش ها، باورها 
و اندیشه های اجتماعی اند، که این همه 
را »فرهنگ« می نامیم، تبدیل به یک 
مسئله ای  شده اند؛  اجتماعی  مسئله ی 
که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.

مفهوم  دو  برجسته سازی  محور دوم: 
در عنوان بحث؛ بناها و مناسک

نشانه های  زمره ی  در  گرچه  بِناها 
نشانه های  ذیل  مناسک  و  حجمی اند، 
رفتاری جای می گیرند، فصل مشترک 
روشن تر،  بیان  به  است.  »یاد«  دو  هر 
»ژرفابُن« این هر دو به یاد می رسد و 
به همین سبب، کارکرد هر دو مقاومت 

که  است  فراموشی  و  غفلت  برابر  در 
در  طبیعت  قهر  نیروی  به  و  به ناگزیر 
انسان ها پدید می آید. بنابراین، نامیدن 
این بناها به »یادگاه ها«، »یادجای ها« 
و »یاِدستان ها«، و نیز نامیدن مناسک 
یادبود،  مراسم  به  آن،  به  مربوط 
اعم  ـ  است  مناسب  و  موجه  تعابیری 
از این که این بناها و مناسک، مذهبی/ 
آن ها  مهم ترین  )که  باشد  دینی 
در  که  هستند  مناسکی  و  نیایشگاه ها 
و  مزارات  مساجد،  چون  مکان هایی 
مقابر ائمه ی معصومین علیهم السالم و 
مقّربین برگزار می گردند( و یا بناهای 
خانه ی  )نظیر  غیردینی  غیرمذهبی/ 
مشروطه در تبریز( و مناسک و آدابی 
که در این مکان ها انجام می شوند. در 
بناها و مناسک،  هر دو صورت، هدف 
نکوداشت/  پاسداشت/  زنده داشت/ 
بزرگداشت یاد یک واقعه است، آنسان 
که آیندگان بدانند واقعه چه بوده است!

محور سوم: عرضه ی یک طرح واره از 
یک موضوع پژوهشی مهم

و  گمنام  شهدای  آرامگاهی  بناهای 
مناسک مربوط به آن، از وجوه متعدد، 
موضوعی بسیار مهم و درنگ برانگیزند. 
مطالعات  و  تحقیقات  این،  وجود  با 
کم جان  این باره،  در  پژوهش ها  و 
چندان  یافته های  و  کم رمق اند  و 
سودمندی در اختیار نمی گذارند. حال 
آن که به نظر می رسد، برای دست یابی 
الزم  اهمیت،  درخور  اطالعات  به 
رویکرد  با  موضوع،  این  درباره ی  باشد 
 )Interdisciplinary( میان رشته ای 
 )Transdisciplinary( ترارشته ای  و 
بحث و بررسی و تحقیق صورت گیرد 
به دقت  مسئله  این  گوناگون  ابعاد  تا 
کاویده شود. برای مثال، به ابعاد ذیل 

توجه باید کرد:

آرامگاهی  بناهای  به  نگاه  ادبی:  بعد 
به  مربوط  مناسک  و  گمنام  شهدای 
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کارکرد  به  توجه  با  و  یاد  منظر  از  آن 
فراموشی  برابر  در  مقاومت  که  آن، 
مناسک  و  بناها  این  است،  غفلت  و 
ادب  از  برجسته  نمونه هایی  حّد  تا  را 
که  آن رو  از  می دهد.  ارتقا  مقاومت 
باورها  »جلوه گاه جوهرجان ها« )یعنی 
»یادگاه اندیشه«ی  و  ارزش ها(،  و 
و  جنگ آشنا  و  جنگ آزموده  مردمانی 

جنگ زیسته به شمار می آیند.

همچنین از وجهی دیگر، این بناها خود 
خاصی  ژانر  رسش  و  جوشش  سرآغاز 
ـ  آرامگاهی  »ادبیات  نام  به  ادبیات  از 
مزارگاهی« اند که مجموعه نوشته های 
تابوت  آرامگاهی،  بناهای  بر  مندرج 
شهدا، سنگ قبر شهدا، تن پوش تابوت 
شهدا، تابلوهای منصوب بر مزار شهدا 
یادگارنوشته،  چون  قالب هایی  در 
توصیه نوشته، انذارنوشته، ادعیه، اذکار، 

اوراد … را دربرمی گیرد.

بعد جامعه شناختی: درنگ درباره ی 
بناهای  )و  شهدا  آرامگاهی  بناهای 
دیگری ازاین دست( و مقایسه ی آن ها 
شخصیت های  آرامگاهی  بناهای  با 
 … و  علمی  فرهنگی،  تاریخی،  ادبی، 
در  اساسی  تفاوت  یک  وجود  بیانگر 
سازه  نوع  دو  این  اجتماعی  کارکرد 
بناهای  زائران  که  معنا  این  به  است. 
به دلیل  را  بناها  این  آرامگاهی شهدا، 
نوع معماری و محل احداثشان، به مثابه 
مکان هایی برای امتحان، اعتکاف، انتباه 
)عبرت گیری(  اعتبار  )متنّبه شدن(، 
حاجت یابی  و  حاجت خواهی  نیز  و 
بر  حاکم  روح  گویی  می کنند.  تلقی 
عالم  در  همچنان  را  آن ها  بناها،  این 
مظاهر  هجوم  از  و  کرده  حفظ  سنت 
حال  است.  داشته  مصون  مدرنیته 
آن که بناهای آرامگاهی نوع دوم، اغلب 
معماری،  و  ساخت  شیوه ی  و  نوع  در 
متأثر از غلبه ی رویکردهای مدرن اند و 
زائران، آن ها را نوعی تفرجگاه محسوب 

می کنند، چندانکه ما امروز با پدیده ای 
در  که  مواجه ایم  »پارک مزار«  نام  به 
است.  قابل توجه ای  جای خود موضوع 
زائران  میان  در  ناگفته  توافقی  گویی 
به مثابه  را  بناها  این  که  دارد  وجود 
آثار ملی به شمار آورند؛ آثاری که در 
ساخت آن ها تالش  شده، حتی المقدور، 
از استالم )لمس شدن توسط زائران( به 
بودنشان  اثر ملی   تا شکوه  بمانند  دور 

حفظ شود.

متأثر  آن چه  به  توجه  فرهنگی:  بعد 
شیعی  ـ  اسالمی  ـ  ایرانی  فرهنگ  از 
بناها  این  شکل گیری  در  کربالیی  ـ 
برجسته ای  سهم  و  نقش  مناسک  و 
داشته، و آن چه سپس مستقالنه به این 
است  موضوعی  شده،  افزوده  فرهنگ 
البته، احصای دقیق  حائز اهمیت که، 
تأثیرگذاری ها،  و  تأثیرپذیری ها  آن 
گسترده  تحقیقی  نیازمند  شک  بدون 

است.

آرامگاهی شهدا  بناهای  بعد عرفانی: 
)و شهدای گمنام( به پیدایی مقوالت 
وسیعی ذیل جنگ/ دفاع مقدس دامن 
آن ها،  مهم ترین  از  یکی  که  زده اند 
است؛  نور  راهیان  نام  به  مقوله ای 
عرفان  از  متأثر  به شدت  که  مقوله ای 
این  »راهی«،  واژه ی  است.  اسالمی 
می دهد.  نشان  کاماًل  را  تأثیرپذیری 
زیرا این واژه، برابرنهاده ی واژه ی عربی 
راه  در  قدم  است؛ کسی که  »سالک« 
مقصدی  سوی  به  روی  و  گذاشته 
دارد که یکپارچه نور است. در عرفان 
به  مسبوق  سفرها  نوع  این  اسالمی، 
سابقه است؛ یعنی سفرهایی که ظاهراً 
آفاقی اند، اما باطناً انفسی اند و درنهایت، 
روشن  اشراق  نور  به  را  سالک  قلب 
می کنند. به این ترتیب، نظیر آن چه در 
می خوانیم،  عطار  منطق الطیر  داستان 
مقصد همان تغییر و دگرگونی عمیقی 
است که در وجود سالک پدید می آید. 

وجود چنین عقبه ی قویم و قدیمی در 
ورای واژه ی راهیان نور، موجبی است 
برای این که بسیاری از زائران و راهیان 
بناهای  به  نزدیک شدن  به محض  نور، 
جنگی،  مناطق  یا  و  شهدا  آرامگاهی 
پای خویش را از پای افزار برهنه کنند 
و دعاگویان و ذکرگویان و گریان قدم 
در  کاروان ها  این  همچنین  بردارند. 
تداوم و استمرار خود، به تداوم مناسک 
متبرکه  مشاهد  به  توسل  آداب  و 
انجامیده اند که خود به لحاظ فرهنگی 
بسیار قابل تأمل است. این نوع بناها و 
امکنه پاسخگوی »نیایش نیازی« انسان 
فرهنگی  فضای  در  زیسته  و  اشراقی 
و  شیعی  دینی،  اسالمی،  اندیشگانی 

به ویژه کربالیی و عاشورایی است.

تاریخی،  به لحاظ  تاریخی:  بعد 
دارای  »گم جایی«  و  »گم نامی« 
فرهنگ  و  تاریخ  در  عمیق  ریشه های 
ادعا  می توان  چندانکه  است.  شیعه 
آن که  به موازات  »گم بودگی«  کرد، 
بناهای آرامگاهی را در هاله ای از ابهام 
درمی پیچد و آن ها را رازآمیز می کند، 
و  بناها  این  از  زائران  معرفت  نوع  بر 
مناسک مربوط به آن ها تأثیر می گذارد. 
آن چه  همه ی  بر  تاریخی  مروری 
و  گم جای  رحلت کنندگان  درباره ی 
این  مؤید  نوشته شده،  و  گفته  گم نام 
محوری،  نقش  بر  افزون  که  معناست 
یا  یا جسم  تن  و هستی بخش  کانونی 
پیکر در شکل گیری بناهای آرامگاهی 
و مزارها، نامشخص بودن هویت تن یا 
پیکر، اثربخشی آن را بر زائران مضاعف 
می کند. شاید ازآن رو که گم نامی بیانگر 
رخ  که  واقعه ای  از  هم  که  است  این 
نمی دانیم،  چیزی  دقیقاً  است،  داده 
به  واقعه  آن  در  که  را  شخصی  هم 
نمی شناسیم.  است،  رسیده  شهادت 
در  )که  شناسایی  موضوع  دو  هر  این 
ناظر  یا  »شهید«  و  »واقعه«  این جا 
خویش  مخاطبان  برای  است(،  واقعه 
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تلفیق  دارد.  قرار  ابهام  پرده ی  در 
قدرت  ضرباهنگ  ابهام،  نوع  دو  این 
را  بناها  این  اسطوره ای  ـ  استعاره ای 
تقویت و تشدید می کند و آن ها را بیش 
ـ  فرازمانی  آرامگاهی،  بناهای  سایر  از 
فرامکانیـ  فراتاریخی می نمایاند. عالوه 
در  سپس  آرامگاهی  بناهای  این،  بر 
مقام جایگاه های یاد، محلی برای ایجاد 
روندهای تاریخیـ  فرهنگیـ  اندیشگانی 
مهم یا تأثیرگذاری بر روندهای تاریخی 
ـ فرهنگی ـ اندیشگانی از پیش موجود 
محسوب می شوند. رّد و نشان این گونه 
تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری ها را به طور 
عمده در ادبیات و هنر و تاریخ جامعه 

می توان جست وجو کرد.

برخی  برشماری  چهارم:  محور 
بناهای  باب  در  پژوهش  بایسته های 
مناسک  و  شهدا  مزارات  و  آرامگاهی 

مربوط به آن ها

همان طور که در آغاز گفته آمد، ظرفیت 
و قابلیت موضوع به بحث گذاشته شده، 
و  زمینه  می تواند  که  است  چندان 
دست مایه ی تحقیق و پژوهش همه ی 
رشته های علمی را فراهم آَوَرد )به ویژه 
فرهنگی،  مطالعات  چون  رشته  هایی 

مردم شناسی، انسان شناسی فرهنگی و 
...( و افزون بر آن، موجب همگرایی و 
نزدیکی رشته های متعدد علمی شود تا 
به صورت میان رشته ای یا ترارشته ای به 
مطالعه و بررسی موضوع فوق بپردازند. 
فهرست  می توان  منظور،  این  به 
در  پژوهش  بایسته های  از  پرشماری 
در  و  کرد  تنظیم  و  تهیه  را  باب  این 
و  کارشناسی ارشد  دانشجویان  اختیار 
دکترا، در رشته های گوناگون، گذاشت 
رساله های  و  پایان نامه ها  قالب  در  تا 
جمله ی  از  بپردازند.  آن ها  به  خویش 
این بایسته های پژوهش نمونه های زیر 

قابل اشاره اند:

بناهای  در  یادگارنویسی  ادبیات  ـ 
آرامگاهی و مزارات شهدا،

رفتارهای  میدانی  مشاهده ی  ـ 
بناهای  در  زائران  خویشاوندپندارِی 

آرامگاهی و مزارات شهدا،
ـ مشاهده میدانی رفتارهای زائران در 
از  شهدا  مزارات  و  آرامگاهی  بناهای 
این که  به  )باورمندی  حیث روح گرایی 
همچنان  شهدا،  ارواح  جمله  از  ارواح، 
با عالم جسمانی ارتباط و پیوند دارند(،
فرهنگ  کاالیی شدن  روند  بررسی  ـ 
شهادت در بناهای آرامگاهی و مزارات 

تبدیل  کاالیی شدن،  از  )منظور  شهدا، 
اشیاء  در  شهادت  مفهوم  بازنمایی  و 
سجاده،  ُمهر،  همچون  کاالهایی  یا 
پالک، پرچم، ساک دستی، قاب عکس، 
سررسید ساالنه، قلم یادگاری، مدالیوم 

و امثال آن است(.
ـ بررسی تفاوت  کارکردهای اجتماعی و 
فرهنگی در بناهای آرامگاهی و مزارات 
شهدا با بناهای آرامگاهی شخصیت های 

علمی، ادبی، هنری و ملی،
ـ بررسی نقش و تأثیر گمنامی شهدا در 
تفاوت کارکردهای اجتماعی و فرهنگی 
با  آن ها  مزارات  و  آرامگاهی  بناهای 
شهدای  مزارات  و  آرامگاهی  بناهای 

غیرگمنام،
دگرگونی  تدریجی  سیر  بررسی  ـ 
مزارات  و  آرامگاهی  بناهای  کارکرد 
کارکرد  به  زیارتی  کارکرد  از  شهدا 

سیاحتی،
ـ بررسی انگیزه های سیاسیـ  اجتماعی 
ـ فرهنگی در عرضه ی کاالهای فرهنگی 

در بناهای آرامگاهی و مزارات شهدا،
ـ مقایسه ی آداب سفر، آداب تشرف و 
آداب زیارت در میان زائران کاروان های 
در  زائران  رفتارهای  با  نور«  »راهیان 

سایر مکان های زیارتی،
ـ و ...
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نتیجه گیری
از این بحث شخصاً دو نتیجه می گیرم:

سؤال  این  به  پاسخ  در  اول  نتیجه ی 
بحث  چرا  که  گرفت  شکل  ذهنم  در 
طرح شده، حول محور مفهومی به نام 
جان مایه ی  چرا  و  می زند؟  دور  »یاد« 
در  یاد  که  است  نقشی  بیانگر  آن 
جنگ  از  پس  نشانه های  شکل گیری 
نشانه های  ازجمله  دارد؟  برعهده 
حجمی )نظیر بناهای آرامگاهی شهدا( 
و  آیین ها  )نظیر  رفتاری  نشانه های  و 
بناهای  به  مربوط  مناسک  و  مراسم 

آرامگاهی(.

یاد  مفهوم  محوریت  من،  نظر  به 
به َحَسب  انسان  که  ازآن روست 
درگذربودن زمان، ناگزیر است ریشه ی 
در  واقع شدن،  به محض  را  واقعه   هر 
نکند.  فراموشش  تا  بنشاند  یاد  خاک 
که  کرد  باید  تصور  این،  بر  افزون  اما 
واقعه چگونه از خاِک یاد سربرمی آورد؟ 
»زبان« و »روایت« در حکم آب و نور، 
به این ترتیب،  هستند.  یاد  حیات بخش 
ابزار  با  واقعه چیزی نیست جز آن چه 
نوشتاری،  کالمی،  زبان  از  )اعم  زبان 
 ،)… و  بدنی  تجسمی،  تصویری، 
بیان  یاد  کمک  به  روایت،  قالب  در  و 
و  »یاد«  برون داد  آن گاه  می گردد. 
»زبان« و »روایت«، پدیده را به »متن« 
مبدل می سازد؛ متنی که خوانش پذیر 
است و به دلیل همین ظرفیت و قابلیت، 
درعین حال، باب خوانش های متعدد یا 
متکثر، متفاوت و بعضاً مغایر با یکدیگر، 

به روی آن باز است.

شود،  ادراک  به خوبی  معنا  این  اگر 
درخواهیم یافت که چرا همه ی آن چه 
شکل  جنگ  پدیده ی  وقوع  از  بعد  از 
گسترش  و  رشد  به تدریج  و  گرفته 
یافته اند، در مقام اَشکال متعدد حیات 
آن پدیده، ضرورت دیده و کاویده شدن 
و  چرایی  باید  و  دارند  پژوهیدن  و 

و  جامعه،  در  آن ها  پیدایی  چگونگی 
کارکردها و پی آمدها و تبعات آن ها، از 
مناظر و مرایای متفاوت، شأنیت مسئله 

و موضوع بیابد.

سؤال  این  به  پاسخ  در  دوم  نتیجه ی 
بناهای  چیز  چه  که  آمد  حاصل 
مناسک  و  گمنام  شهدای  آرامگاهی 
مربوط به آن در جامعه ی معاصر ایران 

را به مسئله تبدیل کرده است؟
پدیده ای  هرگاه  است،  این  من  نظر 
روزمره ی  زندگی  اَشکال،  از  به شکلی 
چندانکه  کند،  متأثر  خود  از  را  مردم 
در نگاه اندکی عمیق دریابیم پدیده ی 
موردنظر و فرهنگ زندگی روزمره، هر 
دو یکدیگر را از آِن خود کرده اند، آن 
تبدیل  اجتماعی  مسئله ا ی  به  پدیده 

شده است.

که  هشت ساله  جنگ  مظاهر  میان  از 
این سو  به  زمان جنگ  از  آن ها  حیات 
مانده  باقی  خود  قوت  به  همچنان 
هم  تشدید  و  تقویت  نباشد،  گزاف  و، 
خاطرات  پدیده ی  سه  است،  شده 
مزارات  و  آرامگاهی  بناهای  جنگ، 
از  شهدا  به  مربوط  مناسک  و  شهدا، 
همه برجسته تر می نمایند، آن سان که 
می توان ادعا کرد، روح جنگ در کالبد 
پدیده ی  هر  از  بیش  پدیده  سه  این 
دیگری جای و قرار یافته است. دلیل 
این امر را می توان به درهم تنیدگی این 
هر سه با فرهنگ روزمره یا فرهنگ عامه 
از  بسیاری  آن که  حال  داد.  نسبت 
مسائل اجتماعی دیگر، به رغم اهمیت و 
اعتباری که دارند، صرفاً چون در نسبت 
حاشیه ی  روزمره،  زندگی  ابتالئات  با 
امن اختیار کرده اند، از دسترس پرسش 

و درنگ و ژرف کاوی مصون مانده اند.
این درهم تنیدگی سه پدیده ی یادشده 
با فرهنگ زندگی روزمره، نقش مهمی 
این  زیرا  دارد،  آن ها  مسئله شدگی  در 
طبیعت  حیات  به  وابسته  زنجیره های 

متأثرکردن  در  آن ها  نقش  و  جنگ 
است  جامعه  کلی  و  طبیعی  حیات 
را  تحقیق  و  پژوهش  اهل  اذهان  که 
و  اعتنا  سِر  از  نگاهی  تا  برمی انگیزد 

اقبال به آن ها بیفکند.

پیشنهاد
در طول مدتی که به نگارش این متن 
مشغول بودم )و البته حین حضور در 
جلسه ی سخنرانی ۸۲ آذرماه(، به این 
می اندیشیدم که آیا می توان مسئوالن 
و برنامه ریزان و تصمیم گیران ذی نفوذ 
کنار  در  که  کرد  متقاعد  و  مجاب  را 
شهدا،  مزارهای  و  آرامگاهی  بناهای 
مراکز و مؤسسات و نهادهای آموزشی، 
پژوهشی، مطالعاتی تأسیس کنند؟ در 
به استادان عالقه مند  اگر  این صورت، 
به پژوهش در این باب، فضای مناسب 
و  تحقیق  روش های  تدریس  جهت 
جامعه ی  با  دانشجویان  آشناساختن 
پروژه های  اجرای  و  انجام  و  تحقیق 
پژوهشِی میدانی و کتابخانه ای و... داده 
شود و مجال و مهلتی )به اندازه ی زمانی 
دانشجویان  تربیت  و  تعلیم  برای  که 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 
دکترا هزینه می شود( در اختیار آن ها 
قرار گیرد، می توان پیش بینی کرد که 

ما در چند سال آینده:
تعداد قابل توجهی پژوهشگران کارآمد 
و ورزیده در حوزه ی مسائل و موضوعات 
جنگ، پژوهش های دقیق و ژرف کاوانه 
در باب جنگ، ادبیات تحقیق غنی در 
هر یک از حوزه های مطالعاتی جنگ، 
روزآمدشده  تحقیقی  استراتژی های  و 
در اختیار خواهیم داشت. آیا این همه، 
حیات و نشاط واقعی را به دانشگاه های 

بی روح ما بازنخواهد گرداند؟
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::  معراج جمشیدی

ما  بر  انسان همواره  تفکر  تاریخ  بررسی 
آشکار خواهد کرد که انسان ها در طول 
را  جهان  و  اندیشیده اند  چگونه  تاریخ 
هستی  از  فهمی  چه  یافته اند؟  چگونه 
معنایی  چه  در  را  هستی  دریافته اند؟ 
را  محض  واقعیت  و  کرده اند  درک 
“بحث  کتاب  نموده اند؟  تعریف  چگونه 
وال1،  ژان  نوشته  مابعدالطبیعه”  در 
انسان  تفکر  تاریخ  در  را  سفری  چنین 
کتاب،  این  در  می سازد.  امکان پذیر 
مفاهیم بنیادین فلسفه و نظریه های مهم 
و تاریخ ساز فیلسوفان بررسی شده است 
میان  که  است  شده  تالش  همچنین  و 
اندیشه ها و مکتب ها، رابطه ها و فاصله ها 
فهم ها،  انفصال  و  اتصال  و  آشکار شوند 
بیش ازپیش، موردتوجه واقع شوند. بدین 
تطبیق اندیشان،  برای  کتاب،  این  دلیل 
فکر  سیر  بتوانند  تا  است  خوبی  مرجع 
انسانی را تا آنجا که چشم های ژان وال 
قادر به رصد است، دنبال کنند و از نگاه 
فاش  رازهایی  هستی،  به  بشر  خیره ی 

نمایند.

نخستین بحث در این سفر فکری، ورود 
افالطون  است.  افالطون  ُمثل  نظریه  به 
ازجمله بزرگان تفکر بشری است که با 
فهمی که از هستی دریافته بود، توانست 
تاریخ فکر انسان را تحت تأثیر قرار دهد 
و به نگاه او، چهارچوب خاصی عطا نماید.
ما آدمیان، بعد از افالطون، همواره جهان 
را دو پاره دیده ایم و تصور وجود جهان 
اما  یافته ایم.  را  جهان  غیرازاین  دیگری 
برای اسالف فلسفی یونان باستان، جهان 
یکپارچه جلوه می کرد و هیچ هویتی برای 
جهانی مستقل از این جهان، قابل تصور 
تفسیرهای  همواره  که  هرچند  نبود، 
حتی  می دادند.  ارائه  جهان  از  متفاوتی 
اساطیری،  روح  از  روزگار،  آن  در  اگر 
بقایایی نزد فیلسوفان نیز باقی مانده بود 
و خدایان همچنان حکمران جهان بودند 
اما در جای دیگری ساکن نبودند. بلکه 
در درون آب ها و دریاها، جلوه می کردند. 

سرشت دو پاره ی جهان
پیشینیان تفکر  در 

)اشاره به اندیشه طالس(.

بااین حال، افالطون جهان را تقسیم کرد 
و برای نخستین بار، به نحو روشمند و 
جهان،  دو  میان  ستودنی،  انسجامی  با 
سو  یک  نمود.  برقرار  سختی  مرزهای 
جهان حقایق اعال و دیگر سو، سایه هایی 
که از تابش نور بر حقایق آن سو، در این 
نگاه های  وقتی  اما  می شوند.  آشکار  سو 
به رصد می کنند و  دقیق ژان وال آغاز 
با نگاهی از فراسو، به این مرزبندی نظر 
کسی  به مثابه  را  افالطون  می افکند، 
نحوه  از  عجیبی،  طرز  به  که  می یابد 
زیست انسانی و صنعت بشری، به چنین 
فهمی از جهان رسیده است و این نظریه، 

از سه سرچشمه تغذیه نموده است.

که  موجوداتی هستیم  ما  اینکه  نخست 
در رابطه با همدیگر، مناسباتی را تحت 
تأمل  با  می کنیم.  رعایت  اخالق  عنوان 
اندیشید  افالطون  مناسبات،  این  در 
جاودانی  و  اعال  نمونه  بی شک،  که 
خیر  و  عدل  همچون  مفاهیمی  برای 
آن،  اساس  بر  تا  باشد  باید  زیبایی،  و 
اخالق  برای  آنتولوژیک  مبنایی  بتوان 
غور  با  دوم،  وهله  در  آنگاه  نمود.  فرض 
در علم ریاضیات، برای قضایای ریاضی، 
موجودیت خارجی قائل شد و ناگزیر بود، 
برای چنین موجوداتی، جهانی را فرض 
جهان،  آن  در  ریاضی  قضایای  که  کند 
تا ابد برقرار و ثابت، باقی بمانند. سپس 
و  هنری  قدرت  به  نظر  سوم،  وهله  در 
خالقیت انسانی کرد که چگونه بر اساس 
آثاری  به خلق  در ذهن، دست  صورتی 
می زند. و بر این اساس چنین پنداشت 
مرزها  آن سوی  در  که می باید، جهانی 
باشد تا مأمن آن صور ذهنی باشد و این 
انسان،  از آن جهان، در ذهن  صورت ها 
تمثل پیدا کند و آدمی قادر به خلق هنر 

گردد.

توجه  هستی  از  فهمی  چنین  به  اگر 

https://anthropologyandculture.com/author/jamshidi/
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و  افالطون  که  یافت  خواهیم  کنیم، 
آنچه  برای  سقراط،  تأثیر  تحت  شاید 
هنری،  صور  به عنوان  خویش،  ذوِق  در 
قضایای  به عنوان  خویش،  ِخرد  در  و 
ریاضی و یا در وجدان خویش، به عنوان 
اصول اخالقی می یافت، جهانی مستقل 
مقرر  ماست،  پیشاروی  اینک  ازآنچه 
می نمود و مرزهای سرسختی میان این 
است  این  پرسش  اما  برمی کشید.  دو 
در ضمیر  را  آنچه  می توانیم  که چگونه 
خویش می یابیم، نشأت گرفته از جهانی 
را  خود  آدمیان،  ما  مگر  بدانیم؟  دیگر، 
موجوداتی ُخرد در کنار سایر موجودات 
چگونه  را  خود  انسان  مگر  نمی بینیم؟ 
قضایای  و  هنری  صور  از  که  می فهمد 
در خویش  که  اخالقی  اصول  و  ریاضی 
باید  نتیجه می گیرد که  می یابد، چنین 
برای این ادراکات، جهانی مستقل وجود 
از  افالطون  فهم  بی تردید  باشد؟  داشته 
من بودگی انسان، فهم ساده ای در ردیف 
“من”  است.  نبوده  موجودات  فهم سایر 
در تفکر افالطون، درکی بدو می بخشید 
که با شجاعت می توانست ادراکات خود 
را متصل به جهانی بزرگ تر و حقیقی تر 
و اصیل تر از طبیعت بداند. مِن انسان در 
آن روزگار، بسیار عظیم تر و اصیل تر بود 
و این از شگفتی های تفکر انسانی است. 
اکنون، چیزی جز مجموعه ای  منی که 
نیست.  مغزی  نورون های  و  سلول ها  از 
تنها  که  نورون هایی  از  مجموعه ای 
تفاوتش با سایر موجودات، این است که 
در مقایسه با بدیل های خود در طبیعت، 
همین  درنتیجه ی  و  است  پیچیده تر 

پیچیدگی، قدرتمندتر است.

اندیشیدِن  نحوه ی  این  از  آثاری  البته 
افالطونی را در اسطوره ها نیز می بینیم، 
تفکر  با  اسطوره ای  تفکر  تفاوت  اما 
در  اساطیر،  که  است  این  در  افالطونی 
خدایان  می دادند.  رخ  جهان  همین 
در همین  و  ما می زیستند  در مجاورت 
نزدیکی ها، خود را آشکار می کردند. برای 

مثال رعد و برق، صدای غرش خدایانی 
ما  سر  باالی  آسمان  همین  در  که  بود 
جنبش  زلزله،  و  بودند  گزیده  سکنی 
زیر  بود که در همین  ناگهانی خدایانی 
پای ما خانه کرده بودند. جهان دیگری 
تصور نمی شد و هستی دو پاره نبود. اما 
شاید  البته  که  را  تصور  این  افالطون، 
دیگر  سرزمین های  اساطیر  در  ریشه 
داشت، به نحو نظام مند وارد تفکر فلسفی 
نمود و نخستین مرزها را در فلسفه پدید 
آورد. و اساسی ترین دلیل این مرزبندی 
به جهانی اصیل تر، چیزی جز  اعتقاد  و 
عظمت و اصالت من بودگی انسان ها در 

اندیشه آن روزگاران نیست.

سپس ژان وال سراغ تفاوت های بنیادین 
می رود  جدید  تفکر  و  باستانی  تفکر 
زوال  و  جاودانگی  مسئله  به  نخست  و 
می پردازد و سیطره ای که این دو مفهوم 
بر سراسر تفکر بشری گسترانده اند. برای 
قدما که افالطون نیز از شمار آنان است، 
زمان تنزل ازلیت است و همواره سیالنی 
پَست به شمار می آید. موجودی که هر 
و دست های  فنا می سپارد  به  را  چیزی 
بشر را از دستاوردهایش، تهی می سازد. 
فکر  متعلق  زمان  جدید،  تفکر  در  اما 
از بنیادی ترین مسئله های  است و یکی 
در  زمان  این،  بر  عالوه  است.  فلسفی 
نیست  پست  موجودی  نه تنها  ما،  عصر 
انسان ترسیم  بلکه جریانی را پیشاروی 
توسعه  و  پیشرفت  به  را  او  که  می کند 
مدرن،  انسان  اندیشه  در  فرامی خواند. 
این  و  از دیروز است  بهتر  فردا همیشه 
این  آدمیان  دوستی  زمان  جز  چیزی 

روزگار نیست.

توجه  و  بازگردیم  باستان  تفکر  به  حال 
نماییم.  جلب  پرسش،  یک  به  را  خود 
است،  آشکار  باستان  تفکر  در  چنانکه 
نفرت از زمان، دلیلی جز این ندارد که 
آدمی در پی حفظ و نگه داری خویشتن، 
اینکه  از  و  اندیشه هاست  و  دستاوردها 

به تدریج،  را  او  با بی رحمی تمام،  زمان، 
نادار و ناچیز می گرداند، از زمان هراسناک 
گردیده و روی از او برمی گرداند. و ناچار 
اندیشه ها،  که  می کند  تصور  را  جهانی 
و  ریاضی  قضایای  ذهنی،  صورت های 
حتی من بودگی انسان ها را هم، در خود 
در  زمان،  باِد  درحالی که  می دهد  جای 
آن  در  چیزی  هر  و  نمی وزد  جهان  آن 
ماندگار است. پرسشی که در این مقام 
اندیشه ی  که  است  این  می شود  طرح 
جاودانگی و عالقه به آن، چرا پدید آمده 

است؟

در  هماره  ازلی،  گذشته  و  تاریخ  آغاز 
اندیشه انسان، مقدس بوده است. زیرا هر 
ادراکی در آن نقطه، پدیدار گشته است، 
نقطه ای که پیش از آن قابل تصور نیست 
تصاحب  طمع،  برای  جایی  بنابراین  و 
باقی  نقطه،  آن  فراسوی  از  نگه داری  و 
و  آسودگی  به  می توان  پس  نمی ماند. 
و  گزید  ُسکنی  سرچشمه ها  در  فراغت، 
زمان،  بالی  از  دور  و  جاودان  بودنی  از 
لذت برد. این تفکر را می توان در نظریه 
تذکر افالطون یافت. نظریه تذکر چنین 
بیان می دارد که انسان در گذشته ازلی، 
همه حقایق را دیده است و بعد از به راه 
همه چیز  زمان،  تیزپای  سیر  در  افتادن 
باید  تنها  حال  است.  کرده  فراموش  را 
را در خود، جاودان  آنان  و  آورد  یاد  به 
بدارد. درحالی که تفکر جدید، گذشته را 
سیاه می بیند و از اینکه به آن روزگاران 

بازگردد بر حذر است.

برای دومین تفاوت میان تفکر باستانی 
و تفکر جدید، می توان به مسئله تناهی 
یونانیان،  نمود.  اشاره  نامتناهی  امر  و 
همواره متناهی را واالتر از امر نامتناهی 
که  بود  دلیل  همین  به  و  می انگاشتند 
که  بودند  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در 
از چه عنصری  اصل  دریابند، جهان در 
معین، تشکیل شده است؟ آن ها دوست 
داشتند که جهان ماهیت اصیل خود را 
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کند،  آشکار  متمایز،  و  واضح  تعینی  در 
وجود  نیز  استثناهایی  میان  این  در  اما 
داشت. همچون آناکسیمندر که جهان را 
از امر بیکران، می دانست و اصالت را به 
یونانیان  اما عمده  نامتناهی می بخشید. 
فیلسوفان  نخستین  به عنوان  باستان، 
خردمند )که در اساس و بنیاِد تفکر، با 
حکیماِن شرق باستان اعم از ایران و هند 
و چین، تفاوت های عمیق و جدی دارند( 
متناهی  امر  که  می اندیشیدند  چنین 
همواره در مقامی واالتر از امر نامتناهی 
می ایستد. حال در این مقام، پرسش این 
است که روی گردانی فیلسوفان باستان، 

از امر بیکران، ناشی از چیست؟

اندیشه هایی  نخستین  بعد،  قرن ها  اما 
که امر نامتناهی را واالتر از امر متناهی 
قراردادند نشأت گرفته از تفکر پیامبران 
اصالت  با  که  بودند  ابراهیمی  ادیان 
تفکر  سیر  نامتناهی،  امر  به  بخشیدن 
در  که  است  این گونه  و  دادند  تغییر  را 
می یابیم  را  نامتناهی  امر  قرون وسطی، 
گستردگی  و  وسعتش  دلیل  به  که 
وجودی اش، برتر از امر متناهی شناخته 
می شود زیرا یک شیء واضح و متمایز که 
متناهی است، در حقیقت مقید شناخته 
را  هستی  از  کمتری  پهنای  و  می شود، 
فرامی گیرد. اما گویی فیلسوفان باستان، 
بدون اصالت بخشیدن به وسعت و پهنا، 
تنها وضوح و تمایز را مهم می انگاشتند 
امر متناهی می یافتند و در  و آن را در 
که  ابراهیمی،  ادیان  پیشوایان  مقابل، 
سیطره  جهان  در  را  دیگری  تفکر  نوع 
از هستی،  بخشیدند و فهمی دیگرگون 
برای تاریخ بشر به ارمغان آوردند، وضوح 
و  ساختند  تهی  اهمیت  از  را  تمایز  و 
وجودی  پهنای  و  وسعت  به  را  اصالت 
آنکه  هر  ترتیب،  بدین  و  بخشیدند 
وجودی وسیع تر در جهان داشته باشد، 
از  دارد،  کمتری  آنکه وسعت  به  نسبت 
اهمیت  است.  برخوردار  بیشتری  ارزش 
تفکر  سراسر  امروزه  که  نامتناهی  امر 

دیگری،  چیز  هر  از  است،  فراگرفته  را 
از  او،  برابر  در  نیز  انسان ها  و  واالست 
و  پرستش  به  بی اختیار  ناچیزند،  اینکه 
تقدیس امر نامتناهی، می پردازند. اگرچه 
در روزگار ما، امر نامتناهی در چهره های 

دیگری غیر از خدا، تجلی کرده است.

تفاوت،  این  در  می توان  اینکه  خالصه 
مسئله را از این زاویه دید که فیلسوفان 
واالتر  را  تمایز  و  وضوح  باستان، 
سراسر  که  جدید  تفکر  و  می انگاشتند 
را  مدرن  دوران  و  قرون وسطی  دوران 
فراگرفته است، وسعت و گستردگی را. و 
از نمونه های آن می توان به افکار هابس و 
الیب نیتس اشاره کرد که از بنیان گذاران 
و  بودند  ُخرد  بینهایت  حساب  اندیشه 
همچنین می توان هگل را دید که چگونه 
این تفکر را به نحو ایدئالیستی، بر سراسر 

هست و نیسـت، حکمفرما می نماید.

ژان وال بعد از طرح کوتاهی از تفاوت های 
سراغ  جدید،  و  قدیم  تفکر  بنیادین 
اندیشه صیرورت می رود که از نخستین 
بوده  همراه  انسان  با  تفکر،  لحظه های 
است. با نظر به طبیعت، تغییر و تحول 
را به وضوح می توان دریافت اما دشواری 
که  را  آنچه  بتوان  که  آنجاست  مسئله، 
در ادراکات گوناگون می یابیم، در ربطی 
نظامی  و  داده  قرار  هم  کنار  منسجم، 
بتواند  که  بیافرینیم  اندیشه،  در  واحد 
توجیه  را  صیرورت  ادراک  هم  توأمان، 
نماید و هم ثبات و این همانی اشیا را در 

خود جای دهد.

فیلسوفی  نخستین  شاید  هراکلیتوس 
و  صیرورت  را  جهان  ذات  که  است 
بدین وسیله،  و  می دانست  حرکت 
هرگونه ثباتی را از صحنه واقعیت، حذف 
می کرد. اگرچه ثبات و این همانی اشیا، 
در برابر چشمان همه انسان ها روشن و 
آشکار است اما آنچه او می گفت این بود 
که این یک ادراک مجازی است و ذات 

پنهان  دیده ها  صراحت  از  که  واقعیت 
است و تنها خود را در پس حادثه ها و 
رسیدن ها و نرسیدن ها، آشکار می کند، 
تغییر و دگرگونی است. اما در مقابل او، 
تغییر  هرگونه  که  دارد  قرار  پارمنیدس 
زندگی  در  ما  حواس  که  را  حرکتی  و 
می خواند  مجاز  راه  می کند،  مشاهده 
شکل  را  جهان  واقعیت  که  را  آنچه  و 
می داند.  ایستایی  و  ثبات  تنها  می دهد، 
نباشد  سخت  نکته  این  به  اذعان  شاید 
که پارمنیدس، نخستین فیلسوفی است 
که از وجود سخن گفته است. وجود به 
باقی مانده ای  تنها  بودن،  صرِف  معنای 
واقعیت ها،  تصفیه  صورت  در  که  است 
یک  می ماند.  الیزال  و  ثابت  نحو  به 
شیء را در نظر بگیرید که دائماً در حال 
تغییر چهره است و یک دم آرام و قرار 
آن شیء  ذهن،  در  بخواهیم  اگر  ندارد. 
متعددش  چهره های  و  کنیم  تحلیل  را 
بی قراری  و  و دگرگونی  نکنیم  لحاظ  را 
از  آنچه  بگذاریم،  را هم کنار  دائمی اش 
آن  در  که  ماند  خواهد  باقی  شیء  آن 
تغییر و دگرگونی ای مشاهده نمی گردد، 
تنها وجود و صرِف بودِن آن شیء است. 
چنین  در  را  جهان  کلیت  پارمنیدس، 
جنس  از  آنچه  هر  و  داد  قرار  تحلیلی 
تغییر و حرکت بود، از آن جدا کرد. زیرا 
در دل این دگرگونی ها، واقعیت محضی، 
نظر پارمنیدس را جلب می کرد و او نیز، 
یک راست سراغ آن واقعیت محض رفت 
و چهره ی وجود را از درون این جهان، 

آشکار نمود.

میان  راهی  کرد  تالش  افالطون،  بعدها 
هراکلیتوس و پارمنیدس بیابد. او با همان 
جهان  و  سایه ها  جهان  میان  مرزبندی 
اصل ها، اندیشه هراکلیتوس را در جهان 
سایه ها مستقر نمود و اندیشه پارمنیدس 
را در جهان اصل ها و بنیادها. اما ارسطو 
نسبت به این مرزبندی واکنش نشان داد 
به  افالطونی را که  بنیادهای  واصل ها و 
نحو شاعرانه و با زبانی استعاری، گویی 
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در جهانی دیگر، سکنی گزیده بودند، در 
قالب تفکر فلسفی خویش ریخت و جوهر 
ثابت و الیزال را به مجاورت اشیا آورد و 
در ذات آنان قرار داد. آنگاه برای تبیین 
تغییر و حرکت، ظرفی را تصور کرد که 
حقیقت اشیا در آن قرار می گیرند. آنچه 
چیزی  می شود،  شناخته  اشیا  حقیقت 
که  حقیقتی  آن  نیست،  صورت ها  جز 
را آن چیزی می کند که هست.  چیزی 
و  است  آن  به  درخت  بودن  درخت 
خاکستر بودن خاکستر نیز متکی به آن 
است. این صورت های متعدد، یکی پس 
از دیگری، جایگاه خود را تهی می کنند 
می گشایند.  دیگری  ورود  برای  راهی  و 
مثل  بنیادین  دگرگونی های  و  تغییر 
تبدیل چوب به خاکستر، از منظر ارسطو، 
چیزی جز همین نقل و انتقال صورت ها 
تغییرکننده  شیء  این همانی  و  نیست 
ظرف  همان  یعنی  شیء  ماده ی  با  نیز 
در خود می پذیرد  را  تهی که صورت ها 
حفظ می شود. اما تغییراتی که به تدریج، 
در یک جوهر واقع می گردد بدون آنکه 
نیازی به تغییر صورت باشد، در حقیقت 
امکان پذیر  اعراض،  از  جوهر  تفکیک  با 
می گردد. به عبارتی، در رسیدن تدریجی 
جوهر  درخت،  شاخسار  بر  سیب  یک 
سیب ثابت است و کیفیت و کمیت آن 

در حال تغییر.

مرزبندی  می توان  نهایت  در  پس 
یافت، وقتی  نیز  ارسطو  را در  افالطونی 
تقسیم  تدریجی  و  دفعی  به  را  تغییر 
می کند و تغییر دفعی را با تقسیم جوهر، 
به ماده و صورت تبیین می کند و تغییر 
و  به جوهر  تقسیم وجود  با  را  تدریجی 
عرض. در تغییرات دفعی، ثبات را ماده 
بر عهده می گیرد و در تغییرات تدریجی، 
این همانی  ضامن  که  است  جوهر  این 
اندیشه  در  اگرچه  است.  شیء  ثبات  و 
را  افالطون  استعاری  تعابیر  ارسطو، 
دو  به  را  پارگی هستی  دو  و  نمی بینیم 
اما  نمی یابیم  متمایز،  و  متفاوت  جهان 

به سان  دیگر  جهان،  نیز  ارسطو  برای 
شیء  هر  نیست.  یکپارچه  گذشته، 
هر  و  است  عرض  و  جوهر  از  ترکیبی 
و  ماده.  و  صورت  از  ترکیبی  جوهری 
بشری  تفکر  گام های  نخستین  این 
یگانگی  و  وحدت  از  را  آدمی  که  است 
دور انداخت و تعدد و کثرت را در نظر 
نکته  این  شاید  حتی  و  نمود  اصیل  او 
را نیز بتوان افزود که دو پارگی موجود 
تفکر  تأثیر  تحت  هم،  دینی  معارف  در 
افالطونی، به وجود آمده است. اما اینک 
پرسش این است که آیا می توان رجعتی 
به تفکر باستانی نمود و دیگربار هستی 
را با همه تجلیات متفاوت و گونه گونش، 
یکپارچه و واحد و یک کل دید؟ به نظر 
می رسد تاریخ انسان، از آن سرچشمه ها 
بازگشت  دیگر  و  است  دورافتاده  بسیار 
باید  به گذشته، امکان پذیر نیست. پس 

راهی نو گشود و آغازی نو برپا کرد.
 

پی نوشت:
در  بحث   ،)1۳۹۵( آندره  ژان  وال،   -1
مهدوی،  یحیی  ترجمه  مابعدالطبیعه، 

چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
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:: آذر جوادزاده

چکیده
 urban public(عمومی شهری فضای 
space( جایی است که روابط اجتماعی 
در آن شکل گرفته، تکوین می یابد و نیز 
امکان گفتگوی چهره به چهره را فراهم 
و  اخیر خاطره انگیزی  فرایند  می آورد. 
col�( جمعی خاطره های  ثبت   امکان 

lective memory( در فضاهای شهری 
یکی  به عنوان  که  می آورد  بوجود  را 
برنامه ریزی  در  هدف  شاخص های  از 
می شود.  محسوب  شهری  طراحی  و 
ایجاد  مؤثر  نقش  امروزه  عالوه برآن 
کیفیت  ارتقاء  در  جمعی  خاطره ی 
مکان های شهری نیز بسیار مورد توجه 
پژوهشگران شهری قرار گرفته است. اما 
چه عواملی باعث خاطره انگیزی و تداوم 
عمومی  فضاهای  در  جمعی  خاطره ی 
شهری می شود؟ برای   دست یافتن به 
مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری خاطره ی 
توصیفی  روش  به  شهری،  جمعی 
مؤلفه ی:  سه  مشاهده؛  و  تحلیلی  ـ 
رویدادهای  و  فعالیت ها  مکان،  کالبد 
مکان، و معنای  مکان به عنوان مفاهیم 
جمعی  خاطره ی  شکل گیری  پایه ای 
هنرهای  موزه  و  قرارگرفته  نظر  مّد 
معاصر تهران، موردپژوهی شده است. 
نتایج بررسی نشان می دهد که عوامل 
کالبدی )معماری، منظر شهری، بافت، 
هم سنگ  و...(،  تأکید  و  مکث  نقاط 
فعالیت ها  همچون  غیرکالبدی  عوامل 
فرهنگی  )فعالیت های  رویدادها  و 
تداعی،  گفتمان،  و  تعامل  هنری،  ـ 
حس مکان و...(، در ایجاد حس تعلق به 
مکان، خاطره انگیزی و ثبت خاطره ی 
هنری  ـ  فرهنگی  فضاهای  در  جمعی 
)مورد مشخص: موزه هنرهای  شهری 

معاصر تهران( مؤثرند.
شهری،  عمومی  فضای  کلیدواژه: 
خاطره ی جمعی، موزه هنرهای معاصر  

تبیین مسئله

خاطره ی جمعی و شهر
)موزه ی هنر های معاصر مصداقی برای ثبت خاطره ی جمعی(

یک شهر جایی است که مردم در آن 
سکونت کرده، مشغول کار می شوند، و 
اوقات فراغت خود را سپری می کنند، 
شهر متنی برای تجربه ی شهری تلقی 
ساده،  بسیار  تعریف  این  اما  می شود. 
همچنان  اخیر  سده ی  در  به ویژه 
دستخوش  و  شکننده  آسیب پذیر، 
نابسامانی های ناشی از سلطه ی انباشت 
سرمایه و نادیده گرفتن نهادهای مدنی 

قرار گرفته است.
شهرهای امروزی که ما در آن زندگی 
می کنیم - چه در جنوب، شمال، شرق 
یا غرب دنیا - از عدالت اجتماعی بسیار 
افزایش  از  به وضوح  و  دارند  فاصله 
نابرابری و خشونت رنج می برند که این 
سرمایه  انباشت  مستقیم  نتیجه ی  امر 
حاصل  درعین حال  و  طمع ورزی  و 
بهگشت  نیازها،  منزلت،  به  بی توجهی 

)Zarat,2015( .زندگی مردم ا ست
شهرهای  به  دلبستگی  دیگر  سوی  از 
دوران گذشته و روابط ساده و مأنوس 
شهروندان سبب شده که همواره از آن 
شده ی  سپری  روزگار  عنوان  به  ایام 
»شهرهای  می شود.  یاد  بی بازگشت 
و  بودند  نامنسجم  اگرچه  گذشته 
غیرقابل مراقبت ولی مملو از زندگی و 
حیات. شهری بود با خاستگاه فرهنگی، 
در خود  را  زمان  که  و ساده  اندامواره 
متراکم کرده بود و خاطره های جمعی را 
در خود انباشته بود.« )حبیبی،1۳۸۰( 
است  شهری  بیستمی  قرن  شهر 
 Fritz Lang فریتس النگ   که 
 ،۷۲۹1  Metropolis درمتروپلیس 
در   Godfrey Reggio گادفری رجیو 
Koyaanisqat� کویانیس کاتسی  فیلم 

ران  توازن( 1۹۸۲،  بدون  si  )زندگی 
 Baraka باراکا  Ron Fricke در  فریک 
نشان آن  و  ترسیم می کنند   ...،1۹۹۲

را قلب ماهیت مفاهیمی می دانند که 
برای انسان معاصر معنای پیشین خود 
را از دست داده است. شهرهای مملو از 
هراس و گمگشتگی، آکنده از جمعیت 
جمعیتی  روزمرگی،  اسیر  و  شتابان 
بی چهره و بی نشان، آنچنان لولیده در 
شهرهای  باهم،  غریبه  آنچنان  و  هم 
ضد  و  ویرانگر  و  شده  قطبی  به شدت 

خاطره ی جمعی.
مهاجرت  صنایع،  پیشرفت  فشار  »زیر 
روستاییان، و تهاجم اتومبیل، درهمه جا 
شاهد سر و سامان دادن های  دوباره و 
بافت  به فضای شهری هستیم.  سریع 
هم  از  کهن  های  خیابان  شریانی 
می گسلد و خاطره ی آن محو می شود. 
حال آن که حیات شهر حول خیابان ها 
و محله هایش ریشه گرفته و شکوفا شده 
است. سیمای شهر بدون این شبکه ی 
نشانه های  که  و خم  از چین  متشکل 
به  هستند،  آن  تاریخ  مراحل  تمامی 
به  و  چه چیز شباهت خواهد داشت؟ 
صورت چگونه جایی در خواهد آمد؟« 
)یونسکو، 1۳۶۸(                                                        
به  رغبت  ایجاد  شرایطی،  چنین  در 
شهری،  عمومی  فضاهای  در  حضور 
باززنده سازی تعامل، گفتگوی رودررو، 
به  واقعیت بخشیدن  معنای  به  و... 
رؤیای شهروند مدنی و خلق خاطره ی 
اهمیت  شهری،  کانون های  در  جمعی 

بسزایی می یابد.

تعریف مفاهیم:  
 urban public فضای عمومی شهری 
که  می گردد  اطالق  فضایی  به   space
اعضای  همه ی  برای  آن  به  دسترسی 
در  فرد  اما  است  پذیر  امکان  جامعه 
و  نبوده  آزاد  آن  در  اعمالش  انجام 
هنجارها و قوانین بر رفتار وی نظارت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(1927_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Reggio
https://en.wikipedia.org/wiki/Koyaanisqatsi
https://en.wikipedia.org/wiki/Koyaanisqatsi
https://en.wikipedia.org/wiki/Baraka_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Fricke
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دارند. فضای عمومی در شهرها دارای 
پیام هایی است. این پیام ها گاه به صورت 
معیارهای هنجاری رخ می نمایند و گاه 
از طریق ترکیب فضایی بناها با یکدیگر. 
وسیعی  می تواند طیف  عمومی  فضای 
میدان،  خیابان،  از  شهری  فضاهای  از 
سرگذر، نبش ها، .... را شامل می شود. 
فضای عمومی در شهر به عنوان تبلور 
مدنی  حیات  عرصه ی جمعی  کالبدی 

انسان است. )حبیبی، 1۳۸۰(
 collective memory جمعی  خاطره 
در اوایل قرن بیستم جامعه شناسی به 
 M. Halbwachs هولباخ  موریس  نام 
نمود  مطرح  را  جمعی  خاطره  مفهوم 
که سبب  پدیده هایی  به  او  واقع  و در 
می شد تا جامعه احساس وحدت کند 
می پرداخت. در هر جامعه ای با توجه به 
آداب و فرهنگ خاص آن منطقه هویت 
اجتماعی و حافظه ی جمعی از راه های 
زمان  مرور  با  و  شده  ساخته  خاصی 
می پیوندد.  گروه  آن  حافظه جمعی  به 
هویت اجتماعی در جایی حفظ می شود 
که وقتی فرد در آنجاست حس می کند 
مکانی که در آن مستقر است با جاهای 

دیگر فرق دارد. )خسروخاور، 1۳۸۰(
واقعه ها و حادثه ها رخ می دهد و حیات 
مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل کرده 
شکل  خاطره  تا  می گردند  سبب  و 
انباشت خاطره ها  و ذهن محل  بگیرد 

شود. )حبیبی، 1۳۷۸(
آن که  ضمن  خاطره  اجتماعی  ماهیت 
آشکار  را  شهری  فضای  با  آن  ارتباط 
که  دارد  اشاره  مسئله  این  به  می کند 
بستر شکل گیری خاطرات جمعی باید 
محل وقوع تعامالت اجتماعی باشد، لذا 
خاطرات  شکل گیری  که  است  واضح 
یعنی  قلمرو سکونتگاه های جمعی  در 
است.  پذیر  امکان  آن  محالت  و  شهر 

)lewicka,2008(
حافظه ی تاریخی بر بستر فضا حرکت 
زمانی  محور  به عبارت دیگر  می کند، 
فضایی  محیط  با  پیوسته  رابطه ای  در 
قرار می گیرد و به نوبه خود آن را تغییر 
داده و بر آن معناگذاری، نمادگذاری و 
نشانه گذاری می کند. فضاهای شهری، 
محله های شهری درکلیت خود بدل به 
آن ها  می توان  که  می شوند  پهنه هایی 

)فکوهی،  نامید.  حافظه  مکان های  را 
)1۳۷۹

مختلف  منابع  از  استنتاج  و  بررسی 
تبدیل  در  که  عواملی  می دهد  نشان 
ایفا  اساسی  نقشی  مکان  به  فضا  یک 
که  هستند  عواملی  همان  می کنند، 
در  جمعی  خاطره  شکل گیری  سبب 
عامل  سه  هستند.  شهری  فضای  یک 
و  فعالیت  )کالبدی(،  فیزیکی  ساختار 
معنا، فضایی را جهت دار کرده و برای 
می نماید.  مکان  به  تبدیل  مخاطب 
محل  مکان،  این  زمان  گذشت  با 
خواهد  جمعی  خاطرات  شکل گیری 

بود.

شهرـ خاطره
وفاق جمعی، شهر را فضای گسترده ای 
عملکرد  چهار  آن  در  که  می داند 
آمد  سکونت،کار،   – انسانی  بزرگ 
فراغت ـ جای می گیرد  اوقات  و  وشد 
تجلی گاه  و  بستر  شهر  درعین حال  و 
تداوم  آن  به  و  است  خاطره ی جمعی 
می بخشد. شهرها با خاطره های جمعی 
می یابند.  ارتقاء  و  یافته  قوام  ماندگار، 
در شهر  و خاطره  مکان، هویت  حس 
یکدیگر  مترادف  و  شده  بازتعریف 
آنگاه  می رسند،  معنایی  یگانگی  به 
را  خاطرات جمعی  و  فضاهای شهری 
امروزه  به همین دلیل  می بخشند.  غنا 
از مهم ترین  خلق مکان به عنوان یکی 
و  قلمداد شده  اهداف طراحی شهری 
رابطه  یک  در  جمعی  خاطره  مفهوم 
تنگاتنگ با مفهوم مکان قرار می گیرد.

شهر فقط یک کالبد و یک مکان نیست، 
شهر یک خاطره است، تأثیر و تأثری 
فضاهای  ایجاد  متفاوت.  زمان های  از 
برقراری  به  نیاز  به  پاسخ گویی  شهری 
که  فضاهایی  است.  اجتماعی  روابط 
بوده  فعال  عاطفی   - روانی  نظر  از 
چهره به چهره  ارتباطات  امکانات  و 
اجتماع شهری و در  انسانی در درون 
کالبدی سازمان یافته را فراهم می آورد. 
اجتماعی  حیات  عالوه بر  که  فضاهایی 
خود، تصورپذیر بوده و در ذهن ساکنان 
فراموش  خاطرات  و  بسته  نقش  آن 
و  دل  در  و  می گذارد،  برجای  نشدنی 
که  فضاهایی  می ماند.  زنده  ذهنشان 
مدنی  و  اجتماعی  حیات  رونق  سبب 

شهر شده و به تبع آن اساسی ترین نیاز 
اجتماعی  زندگی  به  نیاز  یعنی  انسان 
خواهند  مرتفع  را  متقابل  کنش  و 
نمود. )حبیبی، 1۳۸۰( هم اکنون ثبت 
خاطره ی جمعی در کانون های شهری 
به مثابه یکی از نقاط قوت به شمار رفته 
معیارهایی  به  شهری  پژوهشگران  و 
توجه می کنند که خاطره ی جمعی در 
فضاهای عمومی شهر را بوجود آورده و 

به آن تداوم می بخشد.
* فضاهای شهری به عنوان بستری ست 
می کند.  معنا  تولید  ذهن  در  که 

)گودرزی، 1۳۹۸(
* شهر مکان خاطره های جمعی مردم 

ساکن شهر است. )حبیبی، 1۳۸۰(
تشکیل دهنده اش  اجزای  با  شهر   *
نسل های  تمدنی  گفتگوی  غنی ترین 
گذشته با نسل کنونی است. )پیشین( 

واجد  را  شهر  کالبد  زمان  گذشت   *
به واسطه  هویت می سازد و شهروندان 
خاطره های  از  مملو  شهری  فضاهای 
خود  فرهنگی  گذشته ی  با  جمعی 
ارتباط یافته و هویت اجتماعی کسب 

می نمایند. )پیشین(
* هویت اجتماعی و حافظه جمعی در 
جایی حفظ می شود که وقتی فرد در 
در  که  مکانی  می کند  حس  آنجاست 
فرق  دیگر  با جاهای  است  مستقر  آن 

می کند. )خسرو خاور، 1۳۸۳(

موزه ی هنرهای معاصر تهران
هنر  موزه  هنری:  موزه ی  تعریف 
به منظور  که  دائمی  است  مؤسسه ای 
و گسترش مجموعه های هنری  حفظ 
نمایشگاه  برگزاری  به  اقدام  )موضوع(، 
کوچک،  گالری  موقت،  یا  دائمی 
چیدمان  یا  و  ویژه  چیدمان های 
زیباشناختی )شکل ارائه( برای همه ی 
مانند:  گروه های خاص  یا  مردم  اقشار 
معلوالن  و  جوانان  کودکان،  بانوان، 
)مخاطب( می نماید. )نادعلیان، احمد، 
به  بیش ازپیش  امروزه موزه ها   )1۳۹۲
تأثیرگذار  و  مؤثر  اجتماعی  نهاد  یک 
امروزی  گوناگون جوامع  بر جنبه های 
نو  هنرهای  موزه ی  و  شده  تبدیل 
دقیقاً در معنای مکانی است که در آن 
فعالیت های مرتبط با حوزه ی هنرهای 
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هنرهای  موزه  می گردد.  ارائه  نوین 
بیش  منظور  همین  به  تهران  معاصر 
از چهل سال پیش در تهران بنا شده 

است.
کارگرشمالی  خیابان  موزه:  مکان 
پر  از  یکی  تهران(  )امیرآباد 
شهر  در  خیابان ها  رفت وآمدترین 
تغییراتی  بیانگر  درعین حال  و  تهران 
است که در نیم قرن اخیر به خود دیده 
بنا  زیباترین  شاید  و  مهم ترین  است. 
قوت  بر  همچنان  که  خیابان  این  در 
خود باقی ست، موزه ی هنرهای معاصر 
است، با معماری خاص و با بنیان های 
هنرهای  موزه ی  اجتماعی.  ـ  فرهنگی 
خیابان  فاصل  حد  در  تهران  معاصر 
سرحد  در  و  کشاورز،  بلوار  و  حجاب 
موزه ی  جوار  در  الله،  پارک  شمالی 
در  موزه  این  است.  گرفته  قرار  فرش 
سال 1۳۵۶ توسط کامران دیبا طراحی 

و بنا شده است. 
معاصر در ضلع شمالی  موزه هنرهای 

واقع  الله  پارک  غرب  و  کشاورز  بلوار 
فعالیت   ،1۳۵۶ درسال  و  است  شده 
کرد.  آغاز  را  خود  هنری  و  فرهنگی 
این موزه در زمینی به وسعت ۲۰۰۰ 
سبز  فضایی  آن  پیرامون  و  مترمربع 
با  مجسمه  پارک  به  موسوم  زیبا  و 
هنرمندان  از  ارزشمند  تندیس هایی 
قرار  جهان  و  ایران  معاصر  پرآوازه 

 )www.archline.ir( .گرفته است
نمونه های  از  یکی  موزه:  معماری 
باارزش و کم نظیر معماری نوین ایران 
کامران  بوسیله ی  آن  طرح  که  است 
عناصر  جمله  از  و  گرفته  انجام  دیبا 
معبر  چهارسو،  هشتی،  چشم نواز: 
وگذرگاه موزه است. ساختمان موزه با 
تلفیقی از معماری مدرن و سنتی و با 
الهام از بادگیرهای مناطق حاشیه کویر 

ایران ساخته شده است.
نمایشگاه هاي  معاصر،  هنرهاي  موزه 
خود را در ۹ گالري بزرگ و کوچک برپا 
مي سازد. گالري ها یک به یک در مسیر 

و  دارند  قرار  بازدیدکنندگان  حرکت 
بیشترین  برقراري  امکان  ترتیب،  این 
و بهترین ارتباط میان تماشاگر و آثار 
رستوران،  مي سازد.  فراهم  را  هنري 
تخصصی،  کتابخانه ی  کتاب،  فروشگاه 
سینماتک؛ از جمله فضاهای دیگر موزه 
است که عالقه مندان خاص به خود را 

دارد. )پیشین(
معاصر،  هنرهای  موزه  دائم  مجموعه 
و  زیبا  تندیس های  بر  مشتمل 
نظر  که  است  مجسمه  باغ  کم نظیر 
هنر  دوستداران  و  بازدیدکنندگان 
مجسمه سازی را به خود جلب کرده و 
حس کنجکاوی آنان را برمی انگیزد. باغ 
مجسمه مشتمل بر تندیس هایی زیبا و 
از هنرمندان معاصر همچون  ارزش  با 
پرویز  و  جاکومتی  آلبرتو  مور،  هنری 
را  اطراف  فضای سبز  که  تناولی ست 
است.   ساخته  بدل  مجسمه  پارک  به 

)پیشین(

نمای بیرونی موزه هنرهای معاصر در خیابان امیرآباد
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پالن کلی مجموعه ی موزه ی هنرهای معاصر

پالن گالری های موزه ی هنرهای معاصر
)مأخذ: پیشین(
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پالن مجموعه موزه هنرهای معاصر و باغ مجسمه ها و تندیس ها

ریتم در فضا
)Max Bill( اثر: ماکس بیل 
 مجموعه دائمی باغ مجسمه

مرد در حال قدم زدن
اثر: آلبرتو جاکومتی

)Alberto Giacometti( 

درمانگر
اثر: رنه ماگریت 

)René Magritte(
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هنرهای  موزه  موزه:  گونه شناسی 
گروه  در  عام  طور  به  تهران  معاصر 
می گیرد.  قرار  هنری  موزه های 
موزه های هنری موزه هایی هستند که 
ارزش  دلیل  به  صرفاً  آن ها  مجموعه 
در  و  شده  گردآوری  زیبایی شناسی 
این  است.  گرفته  قرار  نمایش  معرض 
هنری  مجموعه های  و  موضوع  آثار 
بسیار گسترده ای از جمله آثار نقاشی، 
هنرهای  گرافیک،  پیکره سازی، 
تزیینی، هنرهای کاربردی و صنعتی را 
در برمی گیرد. )نفیسی، ۳۸،1۳۸۰(.  از 
سوی دیگر این موزه خاص هنر معاصر 
هنر  آثار  از  نمونه هایی  آن  در  و  است 
سبک های  همراه  به  جدید،  و  مدرن 
سده  یک  در  که  شیوه هایی  و  هنری 

اخیر ایجاد شده نگه داری می شوند.
در سه  می توان  را  موزه  آثار  مجموعه 
گروه: آثار موجود در مخزن )گنجینه( 
و  ارزشمند  اثر   ۳۰۰۰ بر  مشتمل 
و  دیروز  نخبگان  به  مربوط  بی نظیر 
امروز هنرهای تجسمی ایران و جهان 
مانند پیکاسو، رنوار، گوگن، و... است. 
آثار ارائه شده در گالری ها و فضاهای 
موقتی  و  دوره ای  معموالً  که  موزه 
پیکره هایی  همچنین  و  می شود  ارائه 
همچون  موزه  مجسمه  باغ  در  که 
آثاری از هنرمندان معاصر مثل آلبرتو 
نگهداری  تناولی،  پرویز  و  جاکومتی 
از  زیادی  آثار  همچنین  می شوند. 
هنرمندان ایرانی در این موزه نگهداری 
مکتب  هنرمندان  جمله  از  می شود 
قهوه خانه ای،  نقاشی  کمال الملک، 
سبک  هنرمندان  ایرانی،  نگارگری 
و  انقالب  هنر  هنرمندان  سقاخانه ای، 
پیکره سازی،  آثار  همچنین  و  جنگ 
خوشنویسی معاصر، عکاسی، گرافیک، 
فیلم، ویدئو و غیره را در بر می گیرد. 

)نادعلیان، 1۳۸۸(                        

بر  مؤثر  درونی  و  بیرونی  عوامل 
خاطره ی  تداوم  و  خاطره  شکل گیری 
به  شرح  زیر  می توان  را  جمعی 

دسته بندی کرد:
یعنی  موزه  مکان  انتخاب  بدون شک 
فضای  و  پارک  کنار  در  قرارگیری 
برای  موقعیت ها  بهترین  از  یکی  سبز 
موزه به شمار می رود. فراموش نکنیم 
یک  به عنوان  نیز  امیرآباد  خیابان  که 
دسترسی مهم و کلیدی مرکزی تهران 
است که محله های مختلف و پرتراکم 
خیابان  شمال  به  جنوب  مسیر  در  را 

بهم متصل می کند.

و  تهران  فرش  موزه ی  قرارگیری 
دو  نیز  الله  پارک  همجوار  بازارچه ی 
جذابیت مهم ملحق شده به پارک الله 
محسوب می شوند که جملگی تقاضای 
جاذبه ی  حوزه ی  به  زیاد  مراجعه ی 
می افزایند.  معاصر  هنرهای  موزه ی 
موزه ی  پارک،  مجموعه ی  ازاین رو 
فرش، بازارچه، موزه ی هنرهای معاصر؛ 
به عنوان مجموعه ی هم افزای مردم پذیر 

تبدیل شده است. 
معاصر،  هنرهای  موزه  بیرونی  نمای 
خود به عنوان معماری بی نظیر تلفیقی 
سنتی – نو ، دارای هویت و شناسنامه ی 
خاص خود است که دراین باره اهل فن 
بررسی  نتایج  گفته اند.  سخن  بسیار 
حاکی از جذابیت و منظر شهری زیبا 
عابر  اگر  حتا  می بندد.  نقش  ذهن  در 
نرفته  موزه  داخل  هیچ گاه  و  باشیم 

باشیم.

هنری،  فرهنگی  کاربرد  برای  بستری 
و  مجسمه  باغ  و  موزه  بیرونی  فضای 
تندیس ها و سازه های حجمی خود به 
فرهنگی  ترویج  و  حضور  رغبت  خود 
هنری به همراه دارد.  به عنوان کاربرد 

فرهنگی هنری شناخته می شود.
محتوای  و  مضمون  درونی:  عوامل 
در  که  ست  رویدادهایی  و  فعالیت ها 
موزه ی هنرهای معاصر اتفاق می افتد. 
فرهنگی  فعالیت  هرگونه  بی تردید 
و  ملی  رویداد  یک  به عنوان  هنری 
به  است  فراخوانی  بین المللی  چه بسا 

شهروندان برای مشارکت و حضور.

گفتگوی  مهم،  اتفاق  اخیر  فرایند  در 
چهره به چهره، تعامل و مشارکت است 
حس  مکان  حس  خود  همراه  به  که 
تعلق و حس خوب حاصل از بودن در 
یک فضای فرهنگی، به بازتولید و تکرار 
حضور و خلق خاطره جمعی می انجامد.
و  بیرونی  عوامل  اختصار  به  زیر  قاب 
ایجاد  به  عالقه مندی  بر  مؤثر  درونی 
موزه  در  جمعی  خاطره  گسترش  و 

هنرهای معاصر را نشان می دهد.

شامل:  خاطره ساز  عناصر  به طورکلی 
رویدادهای  و  فعالیت  مکان،  کالبد 
است.                                                                                                                         مکان  حس  و  معنا  مکان، 
یا  انسان ساخت  بستر  بر  مکان  کالبد 
منظر  معیارهای:  با  جمله  از  طبیعی 

ماده و فکر
 اثر زیبا و نوین هنرمند ژاپنی  
»نوریوکی هاراگوچی« از روغن و پوالد
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مأخذ: استنتاج از منابع مختلف

نقاط  نشانه ای،  عناصر  بافت،  شهری، 
مکث و تأکید، روانی حرکت پیاده و... 

سنجیده می شود.
بر  مکان:  در  رویداد  و  فعالیت 
و  هنری،  فرهنگی،  فعالیت های  بنیان 
اجتماعی از جمله با معیارهای: گذران 
خاص،  مناسبت های  فراعت،  اوقات 
موزه،  ارزشمند  گنجینه ی  نمایشگاه 
دوساالنه های  هنری،  آثار  نمایشگاه 
مجسمه،  نقاشی،  عکاسی،  گرافیک، 
و  فردی  کاربردی،کنش  هنرهای 

جمعی داوطلبانه سنجیده می شود.
کیفی  مفاهیم  با  مکان:  معنای 
تداعی  تعلق،  حس  هویت،  همچون 
معانی، تعامل، همخوانی تصویر ذهنی 
افراد با وضع موجود مکان، تاریخچه ی 
خاص آن مکان و نام مکان و... سنجیده 
می شود. قاب زیر نشان دهنده ی عناصر 
مؤلفه های  و  مکان  در  خاطره ساز 

شکل دهنده ی آن است.
و  کارکرد  کالبدی،  بستر  مؤلفه ی  سه 
جذب  قدرت  تداعی؛  و  معنا  فعالیت، 
طیف وسیعی از اقشار مردم را به خود 
دارد. قاب روبرو نشان دهنده ی عناصر 
خاطره ساز و مؤلفه های شکل دهنده ی 

خاطره است.

عناصر خاطره ساز در مکان و مؤلفه های شکل دهنده آن

مأخذ: اسمعیلیان، ۱۳۹۲
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یافته ها:    
سه مؤلفه ی اخیر در مورد موزه هنرهای 
معاصر به شرح زیر عمل می کند:                                     
مکان استقرار موزه هنرهای معاصر از 
از خیابان های  نظر قرارگیری در یکی 
با پارک  پر رفت وآمد و نیز همجواری 
موزه ی  الله،  پارک  بازارچه ی  الله، 
فرش، خودبخود دارای اهمیت می شود. 
استقرار گونه های متنوع فضای عمومی 
پیاده  روان  حرکت  عالوه ی  به  اخیر 
طیف  موزه،  جذاب  معماری  جوار  در 
وسیعی از مردم را بخود فرا می خواند. 
همجوار،  محله های  در  ساکن  مردم 
برای  شهروندان  هنر،  جویای  جوانان 
موزه  کنار  از   ... فراغت،  اوقات  گذران 
می گذرند و یا به طور مشخص به موزه 
مراجعه می کنند. به عبارت دیگر، منظر 
از  نواز معماری موزه خود یکی  چشم 
پرجاذبه ترین دیدنی های شهر و خیابان 
نظر  و  است  )امیرآباد(  شمالی  کارگر 
ساکنان محل، عابران شهری را به خود 

جلب می کند.
نوع فعالیت موزه که بر محور هنرورزی 

و هنردوستی و هنرجویی استوار است، 
و  متنوع  دارای جذابیت  بخودی خود 
نمایشگاه ها،  برگزاری  است.  متعدد 
دوساالنه های  خاص،  مناسبت های 
گرافیک و عکاسی، نمایشگاه نقاشی و 
نمایشگاه های  سایر هنرهای تجسمی، 
متعدد هنرهای کاربردی، نمایش فیلم 
در سینماتک موزه، بازدید از بخش های 
کتابخانه ی  در  حضور  موزه،  مختلف 
تخصصی موزه، .... خودبه خود مراجعین 
اقشار  و  سنی  گروه های  از  مختلف 

مختلف را به خود اختصاص می دهد.
برپاشده ی  نمایشگاه  از  بازدید 
گنجینه ی ارزشمند نگهداری شده در 
انبار موزه از مهم ترین و پربیننده ترین 
رویداد سال های اخیر موزه ی هنرهای 
معاصر به شمار می رود که در یک بازه ی 
مختلف  اقشار  طوالنی مدت  زمانی 
بوده  پذیرا  ایران  سراسر  از  را  مردم 
است. برنامه های متنوع موزه می تواند 
تعداد  حضور  و  رونق  باعث  همچنان 
حس  باشد.  هنردوستان  از  بیشتری 
مکان و معنا در موزه ی هنرهای معاصر 

بسیار قوی است. پالن داخلی موزه و 
در  پنجره های  وجود  داخلی،  طراحی 
بیرون  از  منظره ای  درون،  از  که  زوایا 
را در نماها و قاب خاص نشان می دهد؛ 
از ویژگی های بارز و منحصربفرد موزه 
به  موزه  از  هرگوشه  می رود.  شمار  به 
چیدمان،  نوع  و  فعالیت ها  واسطه ی 
در  دریچه،  هر  از  پارک  به  زیبا  منظر 
حس  رویدادها،  و  فعالیت ها  با  تعامل 

مکان تداعی ... را ایجاد می کند. 
 برآیند سه مؤلفه ی اخیر نشان از حس 
در  خاطره انگیزی  و  جمعی  خاطره ی 
معاصر  هنرهای  موزه  دارد.  باال  سطح 
اکنون به نماد بی بدیل خاطره در شهر 
تبدیل شده.  امیرآباد  خیابان  و  تهران 
در موزه هنرهای معاصر به جرئت هر 
سه مؤلفه تمام و کمال حضور دارند تا 
خاطره ی جمعی ثبت و بازتولید شود. 

سه  عملکرد  خالصه  بطور  زیر  قاب 
مکان  فعالیت  مکان،  کالبد  مؤلفه ی 
موزه ی  مورد  در  را  مکان  معنای  و 

هنرهای معاصر نشان می دهد.

مأخذ: استنتاج از منابع مختلف
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نکته  دو  یک 
درباره نقد 

:: محسن حجاریان

حدود سال های بعد از دو هزار میالدی 
بود که آقای جواد مجابی را در خانه 
مالقات  واشنگتن  در  عدیلی  محمد 
خوراک  عدیلی  آقای  آنروز  کردم. 
آبگوشت درست کرده بود و ما سه نفر، 
مخصوصاً آقای مجابی بسیار از کار نقد 
سخن گفت و از هدفش که می خواهد 
نقدها و طنزهایی که در ادب فارسی 
هستند، را جمع آوری کند توضیحاتی 
دیوان  و  بیهقی  تاریخ  گفت  او  داد. 
ادب  کهن  آثار  از  بسیاری  و  حافظ 
فارسی مشحون از نقدهای دل انگیزند 
به دست  آنها  از  کوتاهی  نمونه های  و 
داد که برای من آموزنده بود. نمی دانم 
از آن سال ها تا کنون، آقای مجابی با 

این همه مشغله که برسر راه همه کس 
افتاد، توانستند به جمع آوری چنان آثار 
گرانبهایی بپردازند یا نه. هرچه هست، 
راهگشای  می تواند  دیدگاه  این  طرح 
و  نقد  نگاران  تاریخ  برای  ارزشمندی 

طنز در ادب فارسی باشد.

و  مثبت  دسته  دو  به  را  نقد  غالباً 
واقع  در  که  می کنند،  تقسیم  منفی 
بندی  دسته  یک  این  و  نیست  چنین 
نادرست است. نقدهای دیگری، مانند 
و  مخرب  اقناعی،  تحلیلی،  توصیفی، 
هرچیز دیگر در دایره نقدهای عمومی 
جای می گیرند. پایه نقدها می تواند از 
دو سه واژه تا کتاب ها را در بر بگیرد. 

یک تشکر از محتوای اثر، نقد است و 
روز  هر  ما  است.  نقد  هم  گفتن  ناسزا 
فحاشی های  با  که  منفی،  نقدهای  با 
بر  جامعه  روانی  فشار  اثر  بر  رکیک، 
افراد می بینیم، مواجه هستیم. خیابان 
پر است از »نقدهای منفی«. ما از تاریخ 
اولیه نقدها آگاهی نداریم، با این حال 
از  منفی  نقد  که  زد  حدس  می  توان 

همین جاها آغاز شده باشد.

من سال ها به شیوه های نقد در ادبیات 
ایران، چه آن زمان که رضا براهنی در 
مجله فردوسی می نوشت و بعداً آنها را 
و  کرد  منتشر  مس  در  طال  کتاب  در 
چه سال های پیش از آن از جانب دکتر 
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خانلری، موضوع نقد را دنبال می کردم. 
در سال های غربت و آشنایی با نقدهای 
مارکس به پرودون، انگلس به باخوفن 
و  کائوتسکی  به  لنین  دورینگ،  و 
میخائیلوفسکی یا نقدهای پلخانف در 

فلسفه و نقدهای برشت آشنا شدم.

قرن  در  که  اجتماعی ای  انقالب های 
بیستم در پهنه ی گیتی روی داد، بیش 
طبقات  تضاد  مسئله  چیز، حل  هر  از 
اجتماعی را مد نظر داشتند. در میان 
روسیه   1۹1۷ انقالب  انقالب ها،  این 
بود، که برای اولین بار مسأله ی طبقاتی 
دستور  در  عملی  به طور  را  هنر  بودن 
کار خود قرار داد. زمان کوتاهی بعد از 
بلشویک  حزب  تندرو  جوانان  انقالب، 
با طرح طبقاتی کردن بخش عظیمی 
روسیه ی  معاصر  و  گذشته  ادبیات  از 
از  تعدادی  بر  بطالن  خط  زمان،  آن 
آثار ارزشمند ادبیات روسیه کشاندند. 
در  هنر  و  ادبیات  به  طبقاتی  برخورد 
شاید  دارد.  طوالنی  سابقه ی  روسیه 
را چرنیشفسکی  آن  پایه گذاران  بتوان 
قرن  نیمه ی  در  بلینسکی  و  هرزن،  و 
این  آورد. رگه های  به حساب  نوزدهم 
پلخانف  گئورکی  وسیله ی  به  اندیشه 
انقالب )1۹1۷(  از  در سال های پیش 
و  ادبیات  بر  پی گیر  و  عمیق  نقد  با 
هنر، جایگاه وسیعی  در میان توده ی 
روشنفکری روسی پیدا کرد. تعدادی از 
وابستگان انقالب 1۹1۷ روسیه، نه تنها 
هنر، ادبیات و موسیقی را به بورژوازی 
بلکه  می کردند  تقسیم  پرولتاری  و 
رده بندی سازها و نغمه های موسیقایی 
»بورژوازی«  و  »پرولتاریا«  به  هم  را 
آثار  تحلیل  و  تجزیه  می دادند.  نسبت 
انقالب(،  از  )پیش  پلخانف  گئورکی 
تندروی هایی  و  لوناچارسکی  آناتولی 
پیدایش  به  منجر  حزبی،  جوانان  از 
شد.  کولت«  »پروله  نام  به  تشکیالتی 
بر  سازمان  این  فکری  مشی  و  خط 
پرولتار«  فرهنگی  »تبلیغات  پایه ی 

مدون شده بود. افکار این تشکیالت که 
البته با مخالفت لنین هم روبه رو شد، 
کوشش می کرد تا ادبیات و هنر و تئاتر 
و تمام اندیشه های هنری و ادبی را به دو 
گروه سیاه و سفید بورژوازی و پرولتاریا 
همه ی  آفت  شبه  یک  و  کند  تقسیم 
افکار فرهنگی »بورژوازی« را ریشه کن 
باعث  جوانان  این  چپ روی های  کند. 
بدآموزی ها و زیان های جبران ناپذیری 
شد. دنباله ی این بدآموزی ها راه خود را 
به فرضیه پردازان استالینی، مانند ژدانف 
بعدی  دست آموزان  ساخت.  هموار 
کاراگانف،  کولت«،  »پروله  تشکیالت 
یاروستوسکی،ندوشیوین،  آناستاسیف، 
هنر  کردن  دسته بندی  در  کوزمنکو، 
پرولتری  پایه ی طبقات  بر  و موسیقی 
خود  پیشینیان  از  چنان  بورژوازی  و 
سبقت گرفتند که به طور واقعی تعداد 
زیادی از هنرمندان معاصر خود را در 
تنگنا قرار دادند )من در نوشته دیگر به 
دیدگاه این افراد اشاره کرده ام(. تحمیل 
نظرات از باال شامل همه ی هنرمندان 
می شد. این دریدگی به جایی کشیده 
شد که ژدانف که مسئول کمیساریوی 
از  که  بود  شوراها  دولت  فرهنگی 
غالباً،  می دانست،  چیزکی  موسیقی 
رخمانینف، کمپوزر بزرگ روس را، به 
محل کار خود دعوت می کرد تا به او یاد 
بدهد که چگونه سمفونی های پرولتری 
را کمپوز کند. شاستاکویچ و پروکافیا 
بی بهره  راهنمایی هایی  چنین  از  هم 
موسیقی  تولید  به  آنان  زیرا  نماندند. 
بورژوازی و غیرخلقی متهم شده بودند. 
سال های پیش از آن، آران خاچاتوریان 
هم زیر فشار و ترس کمیته ی مرکزی 
دست  اسپارتاکوس«  »بالت  تولید  به 
به طور  نکاتی است که  تنها  این ها  زد. 
از  کرد.  اشاره  آن ها  به  می توان  نمونه 
چگونگی  و  موسیقی دانان  سرنوشت 
باال  از  هنری  قطعات  ساختن  تحمیل 
اطالعات زیادی در دست نیست. چنین 
افکاری به احزاب برادر در سراسر جهان 

که آیینه دار پندارهای »هنر طبقاتی« 
این تئوریسین ها بودند منتقل شد.

در  نقدهایش  در  هم  لنین  خود 
کتاب های چه باید کرد، انقالب پرولتری 
وکائوتسکی مرتد، یک گام به پیش دو 
گام به پس و نوشته های دیگر، از تندی 
نقد و کاربرد اهانت به طرف مقابل کوتاه 
نمی آمد. در کتاب سوسیال دموکراسی 
فرضیه پردازان  از  میخائیلوفسکی،  به 
آقای  گوش  که  می گوید  منشویک، 
رفته  باالتر  سرش  از  میخائیلوفسکی 

است!

در  استالینیست  مورخین  نقدهای 
تاریخ نویسی، مانند ایلیا پطروشفسکی 
در  اسالم  کتاب  در   ،)1۹۷۷ -1۸۹۸(
ایران، که می خواستند خط و سیر تاریخ 
خطی  تک  در  را  ایران  مانند  ملت ها، 
فئودالی  برده داری،  بربریت،  )توحش، 
دنباله  دهند،  نشان  سرمایه داری(  و 
سیاسی  ادبیات  گونه  تعصب  نقدهای 
در گذشته بود. وقتی بوریس باسترناک 
ژیواگو  دکتر  کتاب   )1۹۶۰  -1۸۹۰(
را در نقد انقالب اکتبر 1۹1۷ نوشت، 
خروشچف به او گفت: باسترناک! هیچ 
کثیف  چنین  را  آشیانه اش  خوکی 
نمی کند که تو کردی! تحقیر و اهانت 
به موضوع نقد ادامه داشت و البته در 
هست.  هم  همه جا  در  و  بوده  همه جا 
الکساندر سولژنیتسین  از آن هم،  بعد 
و  نقد  خاطر  به   ،)۲۰۰۸  -1۹1۸(
افشای جنایات استالین در کتاب مجمع 
الجزایر کوالک و دیگر نوشته هایش به 
نمونه های  اینها  شد.  محکوم  تبیعد 
با نقد است، که در دایره نقد  برخورد 
منفی اهانت آمیز دسته بندی می شوند. 
از  نقدها  گونه  این  تاریخی  برداشت 
 )1۷۸۹( فرانسه  ریز  خون  انقالب 
آغاز شد و در پی آن، با دو دستگی از 
برداشت فلسفه هگل با چپ و راست و 
انتقال آن به مارکس و انگلس، شکاف 
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رو در رویی نقدها را به صورت دیگری 
از  بعد  ساخت.  نمایان  انتاگونیسم  از 
انقالب کبیر فرانسه، مارکس با تشریح 
کتابی  در  فرانسه،  در  طبقاتی  جنگ 
برومر  نام و کتاب هیجدهم  به همین 
داخلی  جنگ  درباره  بناپارت،  لوئی 
1۸۴۸ می گوید، نشان »فرترنیتی« )یا 
برادری( در نبرد ماه ژوئن از پنجره های 
پاریس زبانه می کشید، پاریس بورژوازی 
چراغی کرده بود که پاریس پرولتاریا در 
خون می سوخت. پرچم سرخ پرولتاریا 
به جایگاه سوم پرچم فرانسه فرو افتاد. 
دو نبرد داخلی فوریه و مارس )1۸۴۸(، 
تا سال 1۸۷۲ در کمون پاریس فروکش 
کرد. ایده ی مارکس، که گفته می شد از 
فلسفه آلمان، اقتصاد بریتانیا و مبارزات 
سیاسی فرانسه الهام می گرفت، تقریبا 
سیاسی  نقدهای  عرصه  به  همه جا  در 
دوست  کائوتسکی  کارل  شد.  مبدل 
زیر  دوم،  انترناسیونال  رهبر  و  انگلس 
ضربات تند و خشن نوشته های لنین، 
»چه  در  همو  رفت.  فرو  خاموشی  در 
منشویک ها  تند،  نقدی  با  کرد«،  باید 
و  ماتریالسیم  کتاب  در  و  کوباند  را 
اوناریوس  و  ماخ  به  امپریوکرتیسیسم 
ابتدا  نقدها  چنین  نطفه  کرد.  حمله 
پردون  کوباندن  با  مارکس،  سوی  از 
در کتاب فقر فلسفی و  کتاب انگلس 
)منشاء خانواده( در مقابله با باخوفن و 
کتاب )انتی دورینگ( در برابر دورینگ، 
شیوه های  همین  گردید.  پایه گذاری 
نقد تند سیاسی چنان بود که گاه لنین 
الفاظ تند و رکیک بازاری را در مقابله با 
منشویک ها به کار می گرفت. با نزدیک 
شدن به ماه های انقالب اکتبر، گئورکی 
پلخانف )فیلسوف و منتقد( هشدار داد 
که انقالب های بدون اندیشه اجتماعی، 
به دیکتاتوری هایی بدتر و خون ریزتر 
می شوند.  مبدل  ازتک  دیکتاتوری  از 
همین پلخانف، وقتی مقاله ای در سال 
بود،  نوشته  »هگل«  درباره   1۸۹۲
کرد.  زده  ذوق  و  خوشحال  را  انگلس 

بدون  می گوید،  بلشویک ها  به  لنین 
دانش  از  پلخانف، چیزی  آثار  خواندن 
نخواهید  را  دیالکتیکی  ماتریالیسم 
فهمید. او یکسال بعد از انقالب 1۹1۷ 
نقدهای  با  کس  این  و  درگذشت 
بی مهری  مورد  سرزنش  و  ناسنجیده 

قرار گرفت. 

بجز  بگویم،  که  گفتم  را  مقدمه  این 
جریان های چپ بعد از مشروطیت در 
ایران، جریان ادبیات ایران نیز از چنین 
نقدهای تند و خشن و گاه اهانت آمیز 
به دور نماند. نیما شاعر گرانقدر معاصر 
شعر نو را پایه گذاری کرد. با آفرینش 
کار  شد.  آغاز  نو  مجادالت  نو،  شعر 
به  اهانت آمیز  گاه  و  تند  مجادالت 
جایی می کشید که قلم در خوار کردن 
طرف مقابل استفاده می شد. یک جمله 
ادیبان  حق  در  همیشه  که  کلیشه ای 
و دانشمندان فارسی به کار می رفت، 
مورچگان«  النه  در  »آب  جمله  این 
بود. در این جمله، شخصیت و جایگاه 
آنها را به »مورچگان« تشبیه می کرد. 
رگه هایی از نمونه نقد تند و اهانت آمیز، 
از  و  خوار  را  حریف  می خواهد  که 
میدان بیرون بیندازد، نوشته های آقای 
در  »فردوسی«  مجله  در  براهنی  رضا 
او در آن  بود.  از 1۳۴۵  سال های بعد 
رکیک  الفاظ  با  »سریالی«  نوشته های 
شیرازی  حمیدی  و  توللی  فریدون  به 
می تاخت و می نوشت، وقتی شعرتوللی 
با  می خواندیم  را  شیرازی  حمیدی  و 
نادرپور  علیه  نقد  در  می زدیم!   ... آن 
می رفت.  کار  به  دیگری  الفاظ  هم 
همین  مجموعه  مس،  در  طال  کتاب 
تشنه،  جوانان  توده ای  نوشته هاست. 
می خواندند  را  نوشته ها  این  ولع  با 
در  را  دیگران  از  خود  انتقام  تصویر  و 
می شدند.  خرسند  و  می دیدند  آنها 
و  فردوسی  ارج  که  نگذشت  چیزی 
ایران،  دستگاهی  موسیقی  و  سعدی 
و  سست  نقدهای  با  استدالل،  بدون 

آقای  گرفتند.  قرار  بحث  مورد  بی پایه 
شاملو رو به سوی حافظ شناسی آورد 
دانم  نمی  می گوید،  آن  مقدمه  در  و 
چه کسی این عنوان »لسان الغیب« را 
به حافظ داده است! او که خود حافظ 
را تصحیح کرده بود توجه نداشت که 
خودش  به  خود  حافظ،  را  عنوان  این 
اطالق نموده و آنجا است که می گوید: 
اکنون در  بلبلی چو من  است  »حیف 
که  غیب  لسان  این  با   – قفس  این 
خامش چو سوسنم«. آن تصحیح از آن 
نقدی که در مقدمه آن  آن  با  دیوان، 
آورده، مملو از اشتباهات گمراه کننده 
با  مقاله ای   ،1۳۶۴ سال  در  من  بود. 
عنوان »سخنی پیرامون مقدمه حافظ 
شاملو« در نشریه »اندیشه و انقالب« 
از  پاره ای  که  نوشتم  واشنگتن(  )در 
از  شاملو  آقای  نادرست  برداشت های 
حافظ را یادآور شدم.  من در »کلیپی«، 
که آقای شاملو در جمع هفت هشت ده 
نفر در یکی از دانشگاه ها )گمانم اطراف 
دیده ام  است(  کالیفرنیا  خوزه«  »سن 
که با تمسخر می گوید چرا سعدی واژه 
این  البته  و  برده،  کار  به  را  »شمائل« 
می بایست  خود  او  که  است  حالی  در 
بار  چندین  هم  حافظ  که  می دانست 
این واژه را به کار گرفته است )مانند: 
آن  وصف  در  گفتم  که  نکته ای  »هر 
حق  در  شاملو  آقای  نقد  شمائل«(. 
موسیقی دستگاهی ایران، نقدی بی پایه 
و به قصد تحقیر بود. او در همان کلیپ 
و  توصیف »مثبت« موسیقی چین  به 
و  دستگاهی  موسیقی  با  آن  مقایسه 
تحقیر موسیقی ایران می پردازد. اینجا 
از  چیزی  که  می دهد  نشان  که  است 
ایران  موسیقی  از  مخصوصاً  موسیقی، 

نمی داند.

آن زمان گذشت و دیدیم که سرمداران 
نقدهای تند و عصبی و مخرب در ایران 
رو به سوی دانستن ادبیات کهن آوردند 
تبعیت  در  هم  پیروانشان  بالتبع،  و 
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کورکورانه به راه ندامت نانوشته آن ها 
تمکین کردند.

نقد در تاریخ ادبیات ایران، از گذشته 
و  نگاه های اخالقی  با  بیشتر  تا کنون، 
عرفانی و درس آموزی ها در شعر همراه 
است. دانستن پاره ای از آنها می توانند 
داشته  پی  در  را  سالم  نقد  به  ما  نگاه 
باشند. گاه یک جمله و اشاره در یک 
حکایت از نگاهی تیزبینانه در بیان نقد 
حکایت دارد. نمونه آن، هنگامی است 
بردارکردن  »ذکر  فصل  در  بیهقی  که 
بوسهل  شرارت  از  وزیر«  حسنک 
هنگامی  چگونه  که  می گوید  زوزنی 
می گرفت  برکسی خشم  پادشاهی  که 

و این بوسهل از فرصت استفاده می کرد 
و آن فرد را آزار می داد و سپس الف 
رساندم.  کیفر  به  را  او  من  که  می زد 
»و  می گوید:  تلخ  طنزی  به  بیهقی 
و  چنانست  نه  دانستندی  خردمندان 
سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده 
می زدند که« چنین نیست. نقدها، اگر 
به زبان شعرند، غالباً با نگاهی فلسفی 
آموزشی  و  اخالقی  آموزی های  پند  یا 
همراه شده اند. گاه با طنز و مطایبه و 
گاه هم نمونه های کوبنده ای به دست 
می دهند. نمونه طنز آنرا در نوشته های 
عبید زاکانی می توان دید. در پنج گنج 
طنزی  بیت  نیم  این  نظامی  حکیم 
تلخ است که می گوید: »که مرگ خر 
کوتاه  جمله  و  عروسی«.  را  سگ  بود 
سعدی است که گفته است: »نادان اگر 
بدانستی که نادان است نادان نبودی«. 
نقدهایی هستند که با اندوهی درونی 
از پایمالی حق در برابر هوچی گری  و 
به تمثیل روی می آورد. مانند این نیم 
بیت سعدی که گفته است: »فرو ماند 

آواز چنگ از دهل«.

طنزهای  از  مملو  حافظ  دیوان 
گالیه آمیز است که نیاز نیست در اینجا 
نمونه  یک  به  تنها  و  بپردازم  آنها  به 
»سبب  می گوید:  که  می کنم  اشاره 
مپرس که چرخ از سفله پرور شد – که 
بی سببیست«.  بهانه  را  پروریش  سفله 
جامعه  به  که  »چرخ«  از  برداشت 
همگانی  است  نمونه ای  برمی گردد، 
که بسیار شعرا و دانشمندان و فالسفه 
را  همین  و  کرده اند  اشاره  آن  به  هم 
که:  می گوید  دیگر  زبان  به  هگل  هم 
»چون از سرنوشت پارسائی و اخالق و 
دینداری در تاریخ آگاه می شویم، نباید 
بخوریم  دریغ  و  برداریم  به شکوه  سر 
که نیکان و پارسایان بیشتر یا همیشه 
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حال  گذرانده اند؛  ناکامی  به  روزگار 
نیکبخت  تباهکاران  و  نهادان  بد  آنکه 
بوده اند« )عقل در تاریخ 11۲:1۳۸۵(.

پردازان،  نقد  و  گویان  نقد  میان  در 
موالنا در مثنوی معنوی است که گاه 
با اشاره های عرفانی و اخالقی و گاه با 
مخاطب  سرزنش آمیز  و  تند  گفتاری 
طنزآمیز،  تمثیل های  با  را  »گستاخ« 
تحقیر می کند. اغلب ما کتاب دوکیشوت 
نوشته سروانتس را خوانده ایم که به ما 
می گوید که یک انسان مفلوک و حقیر 
بزرگ  را  خود  خود،  خیال  در  چگونه 
می بیند. موالنا در این چند بیت، همان 
تصویر  چنین  را  بین  بزرگ  خود  فرد 
می کند. االغی ادرار می کند و پر کاهی 
روی  مگسی  و  می افتد  ادرار  آن  روی 
می کند  تصور  و  می نشیند  کاه  پر  آن 
که آنجا دریا است و او هم کشتی بان 
است. چهار بیت از آن را در دفتر اول 

موالنا می آورم:
آن مگس بر پر کاه و بول  خر 

همچو کشتیبان همی افراشت سر 

گفت من دریا و کشتی خوانده ام
مدتی در فکر آن می مانده ام

اینک این دریا و این کشتی و من
مرد کشتیبان و اهل و رای زن

صاحب تأویل باطل چون مگس 
وهم او بول خر و تصویر خس

کسانی دیده ام که از دانش بی بهره اند 
اما در گزافه گویی چیره دست. کسی از 
آنان می گفت: »می خواهم تاریخ ایران 
»من  می گفت:  دیگری  و  بنویسم«  را 
روی علم نجوم کار می کنم، می خواهم 
در این باره کتاب ها بنویسم«. خیاطی 
پان  حزب  طرفدار  و  است  شهر  در 
ایرانیست و پوستر شصت هفتاد سال 
ایران  الینفک  جزء  »بحرین  پیش 

کارش  صندلی  باالی  هنوز  را  است« 
زده و به آن می نازد.

و  حد  جامعه،  و  طبیعت  در  هرکس 
توانی دارد. آنچه از صحنه های طبیعت 
از حیات وحش دیده می شود این است 
که هر حیوانی در مقابله با دیگری حد 
قول  به  و  می داند  را  خود  حساب  و 
بیرون  خودش  گلیم  از  پایش  معروف 
موش  مصاف  به  شیر  نه  نمی گذارد. 
نه موش شیر را می شناسد.  می رود و 
این را هم موالنا در دفتر سوم چنین 

می گوید:
گربه باشد شحنه هر موش خو

موش کبود ]که بود[ تا ز شیران ترسد او

موش کی ترسد ز شیران مصاف
بلک آن آهوتگان مشک  ناف

اما، در کار نقد، در میان آدمیان، چنین 
نیست. عرصه نقد، عرصه آزادی است. 
با کمترین  توانی، حتی  با هر  هرکس 
افالطون  از  می تواند  آگاهی،  کالیبر 
از  و  هگل  و  کانت  تا  گرفته  ارسطو  و 
فردوسی تا موالنا و حافظ و هدایت را 
نقد کند.  اگر هم خواست، آزاد است 
تا آنها را به باد سخره بگیرد. نقد برای 
آن  از  بیرون  اما  دارد،  معیار  خودش 

معیاری در دست نیست. 

کسی  که  می بینم  »نقدها«  در  گاه 
ایده ای  یا  مقاله  یا  کتاب  می خواهد 
را  نظرش  اینکه  برای  کند،  بررسی  را 
مانند  الفاظی  از  بقبوالند  دیگران  به 
»همگان می دانند که این گونه ایده ها یا 
نوشته ها و مقاالت و کتاب ها با موازین 
علمی خوانایی ندارند«، یا »هرخواننده 
این  که  است  واقف  منصفی  و  آگاه 
گونه نوشته ها به کار این حوزه علمی 
نمی آیند«، یا با به کار بردن ضمیر جمع 
به جای دیگران می نشینند و می گویند 
هم  دیگران  زبان  از  و  که«  »می دانیم 

البته  داوری می کنند.  و  گویند  سخن 
گاه هم موضوعات عقل نظری را با کیلو 
نمونه  می نویسند »مشت  و  می سنجد 
خروار است«. در نگاه اول، خواندن این 
می آیند  نظر  به  ساده  داوری ها،  گونه 
آنها می گذرند. من  از کنار  و بی توجه 
که  نمونه  یک  این  درباره  می خواهم 
می داند«  آگاه  »هرخواننده  می گوید 

چند نکته را یادآوری کنم. 

چنین  که  است  این  برداشت  اولین 
دیگران  به  اول،  درجه  در  »بیانه ای«، 
را  خود  دارید  اختیار  شما  می گوید، 
جای  آگاهان  نا  یا  آگاهان  میان  در 
زمره  در  را  است خود  بهتر  اما  دهید. 
این  در  و  دهید  قرار  آگاه  خوانندگان 
مورد با دیدگاه منتقد همراه شوید. هیچ 
مقابل  در  را  خودش  آگاهی  خواننده 
منطق صریح »آگاهان« قرار نمی دهد 
و  است  آگاهان  از  که  بپذیرد  باید  و 
باید با دید نویسنده نقد هم رای شود. 
استدالل و منطق منتقد در نوشته نقد 
هرچه می خواهد باشد، رگه ای از خط 
و نشان کشیدن و اخافه دیده می شود. 
وقتی این گونه »بیانیه ها« را می خوانم، 
که:  می گویم  خودم  به  تاملی  بی هیچ 
»من هم که از زمره آگاهانم«، پس بهتر 
است با دیدگاه منتقد هم رای شوم. و 
»پیشینی«،  شناخت  پایه  بر  بازهم 
خواهم گفت که اگر هم رای نشوم در 
ناآگاهان خواهم ایستاد. ترس از  صف 
من  به  آگاهی«  »نا  خوردن  برچسب 
رای  اتفاق  منتقد  با  که  می کند  حکم 
احترام  و  صیانت  از  این  باشم.  داشته 
می گیرد.  سرچشمه  خودم  به  درونی 
کاربرد یک واژه در نقد بر تصمیم گیری 

خواننده تأثیر عمیق می گذارد.

کیسه  و  سر  در  که  مشابه  روشی  به 
از سوی دراویش که  کردن تماشاچی 
ما  شهر  می کنم.  اشاره  می زدند  پرده 
کوچک بود و یک میدان خاکی داشت 
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دراویش  و  مارگیران  و  پهلوانان  که 
لحظات  در  می دادند.  نمایش  آنجا  در 
تقاضای  درویش  که  نمایش،  پایانی 
پول می کرد، اغلب تماشاچی ها متفرق 
می شدند و از میان جمع برمی خواستند 
و می رفتند. این نکته را درویش از پیش 
می دانست. اما او جمله ای می گفت که با 
شنیدن آن هیچکس جرئت بلند شدن 
و رفتن پیدا نمی کرد. حاال کسی پول 
بدهد یا ندهد. همه تا آخر می نشستند 
و بقیه کارزار درویش را نگاه می کردند. 
میان  »در  می گفت:  را  جمله  این  او 
شما  حرامزاده هست،  یک  جمع،  این 
او را نمی بینید، او االن بلند می شود و 
می رود«. با شنیدن این جمله، هیچ کس 
او  به  حرامزدگی  »انگ«  نمی خواست 
بخورد. همه در جای خود می نشستند 
و تکان هم نمی خوردند. این یک منطق 
اجتماعی  روانشاسی  در  شارالتانیسم 
است که با کسب و کار و کالهبرداری 
دیگران  اخافه،  با  که  خورده  گره 
سرجایشان  و  می کنند  منکوب  را 
می نشانند. انگار، جّو ساده لوحی و ترس 
و تعارف، به یکباره بر تماشاچی ها غالب 
گربه ای  مانند  هم  درویش  و  می شود 
آنها  بی حیا سر دیگ جیب های خالی 
شد  دیگ  که  این  »گرفتم  می رود؛ 
و  گربه  شرم  کجاست   – سر  گشاده 

حیای او«.  
و  اخافه  منطق  تکنیک های  این  من 
مطالعه  جریان  در  را  طرف  کوبیدن 

آنجا  از  اما  آموختم.  »چپ ها«  ادبیات 
غنی  فرهنگ  به سوی  رو  که همیشه 
هرگز  که  بود  این  آرزو  داشتم،  ایران 
نکنم،  استفاده  استدالل  شیوه  این  از 
در  نقد  می دانستم.  را  آن  اگرچه 
تاریخ  سرنوشت  ایدئولوژیک،  مبارزات 
ملت ها را بی رحمانه رقم زد و ملیون ها 
تن از بی گناهان را به قربانگاه نیستی 
کشاند. موالنا می گوید: »چون قلم در 
دست غداری بود – بی گمان منصور بر 

داری بود«.
نقد، در هر زمینه ای، به سالمت نفس 
تحت  نباید  نقد  در  دارد.  نیاز  اندیشه 
شد.  واقع  احساسات  یا  دیگران  تاثیر 
درستی  گواه  باید  منتقد  آگاه  وجدان 
درستی  نهایت  در  امانت ها  باشد؛  او 
نقدهای  هنگامی  شوند.  محفوظ  باید 
بی پایه، مخرب و مغرضانه را می خوانم 
این جمله ناصرخسرو را به یاد می آورم 
که می گوید، باید به گوشه ای نشست و 
به تعجب درکار دنیا نگاه کرد. در این 
»کرم شب  داستان  دانستن  سرزمین، 
تاب و کالغ ها و بوزینگان« در کلیله و 

دمنه هنوز به کار می آید.

پی نویس:
هرآنچه درباره نقد و نوشته های تاریخی 
آورده ام،  اینجا  در  جهان  چپ  جریان 
همه از محفوظات بیش از چهل و چند 
سال پیش است. گذشت زمان، بسیاری 
از آن محفوظات را کم رنگ و محو کرد 
و هرگز هم دیگر آنها را بازبینی نکردم.
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نود وهشت  بهمن ماه   یکشنبه  آخرین 
برای تمرین ورزشی دو نفره با مربی ام 
در اواخر یک عصر زمستانی قرار داشتم. 
همزمان به درب ورودی سالن ورزش 
رسیدیم. او ماسک زده بود و علی رغم 
بود،  غیرمعمول  ما  دو  هر  برای  اینکه 
باهم دست ندادیم. با اینکه من پزشک 
بودم و اخبار شیوع یک بیماری نوظهور 
فراگیر در چین را شنیده بودم، هنوز به 
جهت عدم اطالع رسانی رسمی آن از 
باور شروع یک  سوی مراجع پزشکی، 
همه  گیری جهانی خارج از تصورم بود. 
تنها در کتاب های بهداشت و عفونی و 
همه گیرشناسی در مورد همه گیری های 
و  بودم.  خوانده  حصبه  و  وبا  طاعون، 
تمام آنرا متعلق به گذشته می دانستم. 
گذشته ای که از ما فاصله بسیار داشت. 
مدرن  انسان  اینکه  پذیرش  سویی  از 
ادعای  همه  با  به صورت دسته جمعی 
یک  چنبره  در  علمی اش  پیشرفت 
ویروس گرفتار آمده باشد، سخت بود. 
و  بود.  بسته  ما  سالن  درب  به هرحال 
تنها متصدی آنجا گفت: فعاًل تا ده روز 
ثبت  لحظه  این  است.  تعطیل  آینده 
رسمی کرونا در ذهن من بود. و از آن 
از یکسال  ناباوری بیش  روز در کمال 
اولیه  تعطیلی  روز  ده  آن  و  گذشت 
بارها تمدید شد. و درب آن ورزشگاه 

همچنان تا اکنون باز نشد که نشد.

سکانس  یک  در  هرکسی  برای  کرونا 
جدی شد. و محدودیت هایش را رسماً 
اِعمال کرد. از آن روز به صورت دائم در 
این  و حواشی  و مسائل  اخبار  معرض 
بیماری بوده ام. به سرعت چهره شهرها، 
فاصله  شد.  عوض  دنیا  تمام  و  کشور 

قهوه ای، در میان جنگ
اجتماعی، پوشیدن ماسک و دستکش 
و گریز از شلوغی ها و به همراه داشتن 
قابل  رفتارهای  صدر  در  الکل  اسپری 
از  درمانی  مراکز  و  درآمد.  مشاهده 
سرپایی تا بیمارستان های بزرگ مملو 
بیماری  این  درگیر  که  شد  افرادی  از 
از  پر  درمانی  مراکز  بیرون  و  هستند. 
به  بود که دائم در مورد شک  افرادی 
اینکه به کرونا مبتال نشده باشند، سؤال 
آخر  در  که  تکراری  سؤاالتی  داشتند. 
باز  فرد  توضیحات،  و  تمام جواب ها  با 
هم با دلشوره ای مزمن سراغ زندگی اش 

می رفت.

شامل  فاجعه  یک  با  برخورد  مراحل 
پذیرش  و  انکار  ترس،  ناباوری، 
در  دسته جمعی  صورت  به  دردمندانه 
جامعه در حال طی شدن بود. روندی 
آخر  در  اما  دارد.  ادامه  همچنان  که 
کلی ترین  در  ما  کردیم،  قبول  همه 
مفهوم ما، یعنی تمام انسان های ساکن 
زمین درگیر یک همه گیری سراسری 
را  ما  همه  مشترک  دردی  و  شده ایم. 

احاطه کرده است.

ما که در افکار کالسیک آخرالزمانی مان 
پیامدهای  گرفتار  می کردیم  فکر 
تسویه  و  هسته ای  انفجارهای 
حساب های ابرقدرت های اتمی خواهیم 
بود. و بعضی از ما که نوگرایانه تر نگران 
گرمایش جهانی، باال آمدن سطح آب 
دریاها و اقیانوس ها و پیامدهای آن در 
سناریوی  با  همگی  بودیم.  آخرالزمان 
کرونا شگفت زده شدیم. ویروسی که 
ویروس شناسی  واحدی  چند  هرکس 
آنقدر  که  دارد  یاد  به  باشد،  خوانده 

طراحی  در  که  نبود  اهمیت  حائز 
سؤاالت پایان ترم سراغ آن بروند. کف 
هرم حیات نوک هرم زیستی و تکامل 
یعنی انسان را هدف گرفته بود. و این 
دسِت  به  نه  انسان  دارد.  ادامه  روند 
وسیله  به  بلکه  خودش  ساخته های 
آنچه میان زیست شناسان حتی بر سر 
زنده یا غیرزنده تلقی کردن آن اختالف 

است، مورد تهدید جدی قرار گرفت.

ما که در افکار دهه های اخیرمان زمین را 
سیاره ای مصرف شده می دیدیم و خود 
را آماده و پا در رکاب سفینه های فضایی 
برای تسخیر فضا و زندگی در مریخ و 
ناگهان  می کردیم،  تصور  کرات  دیگر 
سادگی ها  این  به  شاید  شدیم  متوجه 
موفق به زدن دکمه استارت فضاپیماها 
تصورش  پشت سر  که  زمینی  نشویم. 
زباله های  از  کوه هایی  با  می کردیم 
شهری، آلودگی هوای منتشر، ضایعات 
زباله های  توده  بسیار،  پالستیکی 
بی رویه،  دریایی عظیم، گوشت خواری 
مصرف غذایی انواع حیوانات و تخریب 
زیستگاه های سایر موجودات، به گونه 
ما، انسان، واکنش نشان داد. واکنشی 
داشتن  با  کردن.  محدود  جنس  از 
مختصر اطالعات زیست  شناسی تکامل 
آن  بدون  یا حتی  اکولوژیک  نگرش  و 
واضح است که کرونا در چرخه حیاتی 
صورت  به  مشخصی  اختالل  انسان 
اجبار به انزوا تا تولید بیماری و نهایتاً 
مرگ ایجاد کرده است. هدف کرونا ما 
هستیم. شروع و شیوع این بیماری هر 
چه که باشد اکنون ما را در بر گرفته 
را  انسانی  زندگی  ابعاد  تمام  و  است. 
متأثر ساخته است. و ما برای ادامه بقا 

:: حامد حسینی



ویژه نامه ی نوروز 11۷۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

و زنده ماندن چاره ای جز بازنگری در 
انسان  آنچه  نداریم.  شیوه های زیستی 
امروز در حال به خاطرآوری است، این 
است که انسان مسافری فرود آمده بر 
زمین یا شاهزاده ای سوار بر آن نیست. 
کره  این  بلکه همچون سایر جانداران 
آن  از  روییده  و  برخاسته  حیات مند 
چرخه های  کنیم  قبول  باید  ما  است. 
برای  ندارند.  عزیزکرده خاصی  حیاتی 
تمام  بقای  و  پایداری  حیات  چرخه 
اجزایش مهم و ضروری است. شاید ما 
جایگاه  این  اما  باشیم.  خلقت  شاهکار 
حق بر  هم زدن یا قطع چرخه زیستی را 
به ما نمی دهد. ما به ساده ترین زبان باید 
برگردیم و اصالح کنیم. آشغال هایمان 
را برداریم. خسارت ها را جبران کنیم. 
زخم ها را مرهم بگذاریم. و تا آنجا که 
مقدور است و فرصت باقی است، حق 
زندگی سایر موجودات و زیست مندان 
این کره را به آن ها بازگردانیم. انسان 
از  بیش  و  اساسی  بازنگری  به  معاصر 
از  خروج  برای  فلسفی  بازنگری  همه 
جایگاه خویْش مرکزی عالم به جایگاه 
بودن،دارد.  عالم  اعضای  از  عضوی 

عالم می دانیم،  مرکز  را  ما خود  وقتی 
چون  را  زمین  می دهیم  حق  خود  به 
آن  به  و  کنیم  تسخیر  خویش  ملک 
هرچه می خواهیم روا کنیم. اما انسان 
خارج شده از مرکز زندگی خود را در 
خدمت مجموعه بزرگتر حیات و زمین 
می داند. آنچنان که اگر مغز بدن ما با 
دچار  را  اعضا  تمام  مرکزیت  احساس 
فساد و ضعف کند، خودش را به هالک 
عضو  جایگاه  در  درحالی که  می رساند. 
برای  را  هماهنگی  بهترین  اندیشمند 
حفظ تمام بدن و بالطبع خودش پدید 

می آورد.

بیایید غصه نخوریم. ما دست دردست 
از  قبایل  و  گروه ها  کوچکترین  از  هم 
البه الی پنجه های دایناسورها تا َمدهای 
یخبندان،  عصر  اقیانوس ها،  جهانی 
دوران سقوط اَبَر شهاب سنگ ها، با عبور 
از کشتار طاعون و وبا و حصبه، پشت 
سرگذاشتن قرون وسطی و جنگ های 
و  معاصر  جهانی  جنگ های  و  صلیبی 
دیگر  ناخوشایند  رخدادهای  بسیاری 
خود را به قرن بیست و یکم رسانده ایم. 

و چگونه  کرد.  باید  پس می دانیم چه 
اما شاید  را جستجو کرد.  راه حل  باید 
این بار باید همچون آنان که در درازای 
عمرشان دو جنگ جهانی اول و دوم را 
ناباورانه می نگریستند در میانه جنگ ها 
و در حدفاصل لوله های توپ های روسی 
تا تانک های آلمانی در تنها لیوان فلزی 
تّل  بر  بریزیم،  قهوه ای  مانده مان  بجا 
لختی  بشری،  خاکسترهای  و  خاک 
آرام بگیریم و با حس گرمای لیوان به 
آن بخش آسمان که هنوز آبی آسمانی 
است، نگاه کنیم. خود را فرزند طبیعت 
بیابیم و با فروتنی بسیار و قلبی پُرامید 
در همین لحظات حضور بحران رؤیای 
اَمن تر  و  شادتر  زیباتر،  جهانی  رنگی 
تمام  برای  بلکه  انسان  برای  فقط  نه 
سیاره  این  گیاهی  و  جانوری  ساکنان 
را بپروریم. هرکدام به تنهایی و همگی 
باهم به سیاره و سرنوشت مشترکمان 
بیندیشیم. و بپذیریم به عنوان عضوی 
خدمت  در  آن  مرکز  نه  و  زندگی  از 
حفظ و بقا کل آن زندگی کنیم. ما باید 

برخاستن انسان مسئول باشیم.
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:: مرضیه خدابنده

برجسته  اساتید  از  شیلینگ1  کریس 
دانشگاه  در  جامعه شناسی  مطرح  و 
سیاست  دانشکده  در  و  است  کنت۲ 
تحقیقات  و  جامعه شناسی  اجتماعی، 
اجتماعی۳ مشغول  به تدریس می باشد. 
بررسی  بر  متمرکز  او  اصلی  عالقۀ 
نظریات  و  جامعه  فرهنگ،  در  بدن 
جامعه شناختی است، اما در حوزه های 
نیز  دین  جامعه شناسی  مانند  دیگری 
مشغول به فعالیت و تدریس می باشد. 
در  متعددی  آثار  شیلینگ  کریس 
زمینۀ مطالعات بدن تألیف کرده است. 
از جمله این آثار می توان به کتاب های 
 ،»1۹۹۳- اجتماعی  نظریه  و  »بدن 
»بدن در فرهنگ، تکنولوژی و جامعه 
-۲۰۰۴«، »بدن: مقدمه ای بسیار کوتاه 
تغیر:  حال  در  »بدن های   ،»۲۰1۵-
و   »۲۰۰۸- خالقیت  و  بحران  عادت، 
اجتماعی: چشم  زندگی  »آشکارسازی 
جامعه شناسی  از  انتقادی  اندازهای 

-۲۰1۷« اشاره کرد.

نگاهی 
کوتاه به 
برخی 
آثار 
کریس 
شیلینگ

“بدن و نظریۀ اجتماعی”۴
کتاب  این  که  گفت  بتوان  شاید 
مشهورترین اثر شیلینگ است. اگرچه 
این کتاب جز اولین نوشته هایی است 
حوزۀ  در  اما  شده،  منتشر  او  از  که 
زیادی  بسیار  مطالعات بدن محبوبیت 
نیز  مختلف  زبان  چندین  به  و  دارد 
ویرایش  سومین  شده است.  ترجمه 
این کتاب در سال ۲۰1۲ منتشر شد. 
کالسیک  متن  از  جدید  نسخه  این 
اهمیت  حائز  بسیار  و  بی نظیر  کتاب 
است؛ چرا که شیلینگ در این نسخه، 
جامعی  روایت  استادانه ای؛  شکل  به 
در  بدن  مباحث  پیشرفت  و  ظهور  از 
ارائه  گرایش ها  سایر  و  جامعه شناسی 
کتاب  قوت  نقاط  از  یکی  می دهد. 
نظریات،  عمدۀ  فصل به فصل  پوشش 
در  شده  انجام  مطالعات  و  رویکردها 
زمینه بدن می باشد. مباحث هر فصل 
با  رابطه  در  جدید  دریافت های  با 
نظریه شبکه اقدام۵، کارکردهای بدن، 

تجدید  )عمل گرایی(،  پراگماتیسم 
حیات جهانِی هویت  های دینی، مباحث 
بیولوژیکی  و شهروندی  ژنتیک جدید 
از  مملو  کتاب  این  شده  است.  به روز 
تجزیه و تحلیل های انتقادی، مطالعات 
معاصر  و  نظریات کالسیک  و  تجربی، 
جمله  از  که  است؛  بدن  با  رابطه  در 
این مباحث می توان به طبیعت گرایی، 
ساختارگرایی، واقع گرایی، رویکردهای 
و  پدیدارشناسی  فمینیسم،  تعاملی، 

غیره اشاره کرد.
در  مهمی  نظری  سهم  کتاب  این 
و  مطالعات بدن دارد چرا که آشنایی 
و  محققان  برای  عناوین،  این  مطالعۀ 
دانشجویانی که در زمینۀ مطالعات بدن 
است.  ضرورت  یک  می کنند؛  فعالیت 
شیلینگ این مسئله را به خوبی درک 
ممکن  جای  تا  کتاب  این  در  و  کرده 
داده است.  پوشش  را  فوق  مباحث 
مباحث  همۀ  خالل  از  درنهایت 
آن ها  توضیح  به  شیلینگ  که  نظری 



ویژه نامه ی نوروز 11۹۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

می پردازد؛ تحلیل خود را از رابطه بین 
بدن، هویت شخصی در دوران معاصر 
را  بحث  این  او  می دهد.  ارائه  مرگ  و 
باز می کند که در شرایط مدرنیتۀ باال۶، 
برای بدن به طور فزاینده ای این تمایل 
وجود دارد که تبدیل به مرکزی برای 
مدرن  انسان  شخصِی  هویت  احساِس 
مرگ  چشم انداز  زمینه،  این  در  شود. 
اهمیت پیدا می کند، چرا که در درک 

معاصر ما از بدن نقش اساسی دارد.

و  تکنولوژی  فرهنگ،  در  “بدن 
جامعه”۷

جامعه  و  تکنولوژی  فرهنگ،  در  بدن 
کریس  از  دیگری  چشمگیر  کتاب 
شیلینگ است. این کتاب به نوعی یک 
کارهای  اکثر  از  انتقادی  جمع بندی 
در   ۲۰۰۴ سال  تا  که  است  نظری 
انجام شده است. همچنین  بدن  زمینۀ 
قدرتمندی  استدالل  کتاب  این  در  او 
می دهد  ارائه  جسمانی۸  واقع گرایی  از 
کننده  ایجاد  هم  بدن؛  آن  در  که 
ساختار  ظهوریافته  خصوصیات 
تأثیرات  برای  مکانی  هم  و  اجتماعی 
شیلینگ  که  آنجایی  از  است.  آن ها 
دامنۀ گسترده ای از مباحث را در این 
نهایت کتاب  در  نموده،  بررسی  کتاب 
برای  مرجع  و  اصلی  نقطۀ  یک  به 
دانشجویان و دانشگاهیان در مطالعات 
بدن و به طورکلی در علوم اجتماعی و 

فرهنگی تبدیل شده است.
کتاب  این  فصل های  به  نگاهی  اگر 
بیندازیم ]مقدمه/  بدن های کالسیک/  
کاری/   بدن های  معاصر/   بدن های 
بدن های ورزشی/  بدن های موزیکال/  
بدن های  اجتماعی/   بدن های 
تکنولوژیکی/  نتیجه گیری[ علت تمایز 
را  بدن  مطالعات  دیگر  از  کتاب  این 
کتاب  این  ساختار  یافت.  درخواهیم 
شفاف  ساده،  راهنمای  یک  به  شبیه 
در  مباحثش  و  شده  است  تفکیک  و 
خوردن،  غذا  ورزش،  کار،  زمینه های 

موسیقی و تکنولوژی به طور درخشان 
مباحث  چطور  که  می دهد  نشان 
نظری انتزاعی با دنیای واقعِی زندگی 
شلینگ  همچنین  دارد.  ارتباط  مردم 
در  کالسیک  استدالل  یک  براساس 
بدن  ]خوانش  بدن  جامعه شناسی 
چندبعدی[،  رسانۀ  یک  به عنوان 
تحلیل های  و  تجزیه  از  مجموعه ای 
بدنی در اقتصاد، فرهنگ، کار، ورزش، 
ایجاد  را  تکنولوژی  و  غذا  موسیقی، 
هرکسی  برای  کتاب  این  می کند. 
کار  بدن  جامعه شناسی  حوزه  در  که 
است  اساسی  اهمیتی  دارای  می کند، 
چراکه عالوه بر مروری جامع بر مباحث 
بدن، چارچوبی ابتکاری برای تجزیه و 
تحلیل بدنمندی به ما ارائه می دهد و 
دیدگاه ها  در  تغییر  برای  بزرگ  گامی 
نسبت به موضوعات بدن محور برداشته 

است.

“بدن: یک مقدمۀ بسیار کوتاه”۹
انتشارات آکسفورد مجموعه کتاب هایی 
تحت عنوان “یک مقدمۀ بسیار کوتاه”1۰ 
منتشر کرده است. و کتاب بدن شیلینگ 
نیز در این مجموعه چاپ شده است. او 
مطالعات  از  استفاده  با  کتاب،  این  در 
حکومتداری،  تحصیالت،  جنسیت، 
که  می دهد  نشان  دین،   و  اقتصاد 
امکان  ما،  مند  بدن  وجود  چگونه 
بر جهان مادی و مجازی  تأثیرگذاری 
در  و  می کند،  اهم  فر را  خود  اطراف 
عین حال نیز دولت ها را قادر می سازد 
و  دهند  را شکل  ما  ل  اعما و  افکار  تا 
کتاب  این  در  ینگ  شیل کنند.  هدایت 
به بیان اینکه چگونه روابط اجتماعی، 
فنی  پیشرفت های  و  فرهنگی  تصاویر 
را شکل  ما  آگاهی  و  پزشکی درک  و 
تفکر  محدودیت های  وحتی  می دهند، 
چه  گذشته  از  نده  ما برجای  و  سنتی 
انسان  مفهوم  از  ما  تعریف  بر  تأثیری 
بر  بدنمندی دارد، می پردازد. عالوه  و 
این شیلینگ با پرداختن به موضوعات 

مختلفی نظیر جراحی زیبایی و پیوند، 
کاالیی  جنسیتی،  هویت های  عملکرد 
شدن بدن ها و اعضای بدن و همچنین 
و  دینی  اورهای  ب از  ناشی  عواقب 
تغییرات  و  بدن  ه  ب مربوط  فرقه ای 
دلیل  از  انع کننده ای  ق روایت  افراطی، 
ما  به  معاصر  امع  جو در  بدن  اهمیت 

ارائه می دهد.
در اولین فصل کتاب باعنوان “بدن های 
اجتماعی؟”  بدن های  یا  طبیعی 
که  می پردازد  بحث  این  به  شیلینگ 
منحصراً  را  انسان  بدن  برخی  هنوز 
بیان  با  او  می دانند.  بیولوژیکی 
تحوالت اجتماعی و تاریخی، مبارزات 
فمینیستی، پیشرفت های تکنولوژیکی 
و در نهایت ظهور فرهنگ مصرف کننده، 
و  می زند  کنار  را  سنتی  عقیدۀ  این 
توصیفی از مطالعات بدن به عنوان یک 
زمینۀ گسترده تحقیقاتی بین رشته ای، 
بدن های  بعد  فصل  در  می دهد.  ارائه 
جنسیتی را بررسی می کند و به شرح 
چگونه  که  می پردازد  موضوع  این 
تاریخ  طول  در  جنسیتی  بدن های 
مفیدی  بینش  و  شده اند،  طبقه بندی 
در رابطه با درک فرهنگی از زن و مرد 
راجع به  همچنین  می دهد.  ارائه  ما  به 
مقولۀ تعصبات اجتماعی و نحوه شکل 
در  می کند.  بحث  بدن  به  دادنشان 
جنسیتی  بدن  بحث  نیز،  فصل  پایان 
را با نظرات جودیت باتلر11، فمینیست 
معاصر، استدالل می کند. در ادامه بدن 
را در ساختار آموزش بررسی می کند؛ 
دنبال  به  آموزشی  مؤسسات  چراکه 
بدن مندی  ظرفیت های  و  ساختارها 
هستند که به تجربه، تأمل و تعامل با 
محیط های اجتماعی، فیزیکی و نمادین 
اینکه  روند  بر  و  می دهند  شکل  افزاد 
افراد ارزش های زندگی خود و دیگران 
را تقویت یا محدود کنند، تأثیرگذارند. 
با  شیلینگ  فصل  این  از  بخشی  در 
بدن1۲  تکنیک های  مفهوم  از  استفاده 
که توسط مارسل موس1۳ پدید آمده، 
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بدنی  آموزش های  تفسیر  و  شرح  به 
نهاد  مسئله  به  ادامه  در  او  می پردازد. 
کنترل  در  دولت ها  تالش  و  حاکمیت 
و توسعۀ ظرفیت های بدنی شهروندان 
می پردازد و سؤاالتی در رابطه با اینکه 
دولت ها چگونه بدن ها را اداره می کنند 
بدنی  جنبه های  از  کدامیک  یا  و 
شهروندان برای حاکمیت دارای ارزش 
در  را مطرح می کند.  است،  اهمیت  و 
به  نیز  گریزی  بحث،  همین  خالل 
رابطه  این  در  فوکو1۴  میشل  نظریات 
کاالیی  به  فصل  پنجمین  در  می زند. 
در  بدن  چراکه  می پردازد.  بدن  شدن 
طیف گسترده ای از فرهنگ ها، به طرق 
ارزش گذاری  و  مفهوم سازی  گوناگون 
شده است، از طرفی نیز شکل ظاهری 
و اندام های افراد چه زنده و چه مرده 
در معامالت بازار نقش بازی می کنند. 
کاال”  عنوان  به  “بدن  بحث  شیلینگ 
را در بازارهای پرسود پزشکی، قاچاق 
کار  برای  افراد  فروش  و  بدن  اعضای 
می کند.  بررسی  بردگی،  و  اجباری 
نهادهای  مقاومت  به  همچنین 
بین المللی و سازمان های ضدبرده داری 
که برای پایان دادن به کار اجباری و 
می پردازد.  می کنند،  تالش  مستعمل 
کتاب  این  فصل  آخرین  در  شیلینگ 
را مطرح می کند:  اساسی  پرسش  سه 
غیراخالقی  واسطه ای1۵  بدن های  آیا 
بدنی  تغییرات  افراد  چگونه  هستند؟ 
بدن های  آیا  و  می کنند؟  مدیریت  را 
این ها  از  هرکدام  شده اند؟  مقدس  ما 
بدن چگونه در  اهمیت  نشان می دهد 
نیز  فیزیولوژیکی اش  از مرزهای  خارج 
همیشه  افراد  بدن مندی  است.  مطرح 
اجتماعی  و  مادی  محیط های  در 
می گیرد  قرار  جسم  از  گسترده تری 
محیط های  این  قالب  توسط  و 
شکل  بدن  مفهوم  که  است  اجتماعی 
می گیرد. شیلینگ در این فصل نحوۀ 
درمان  و  زندگی  تجربه،  مفهوم سازی، 
فیزیولوژیست ها  توسط  که  را  بدن 

شکلی  به  زیستی  علوم  در  دیگران  و 
سؤال  زیر  را  می شود  تعریف  محدود 
می برد و به تأثیر عوامل دیگر در خالل 
پاسخ به سه پرسشی که مطرح می کند 

می پردازد.

عادت،  تغییر:  حال  در  “بدن های 
بحران و خالقیت”۱۶

این کتاب شیلینگ تالش می کند  در 
احیا،  را  )عملگرایی(  پراگماتیسم1۷  تا 
مطالعه  برای  جدیدی  مفاهیم  و 
کتاب  دهد.  ارائه  بدن  جامعه شناسی 
کرد؛  تقسیم  بخش  دو  به  می توان  را 
معرفی  با  اول[  فصل  ]سه  اول  بخش 
رویکرد  از  شیلینگ  ابتکاری  کاربرد 
و  می شود  آغاز  پراگماتیسم  نظری 
بعد[  به  چهارم  فصل  ]از  دوم  بخش 
روش  این  از  قانع کننده ای  شکل  به 
از  وسیعی  طیف  جمع آوری  برای 
بدن های  ازجمله  مختلف  موضوعات 
مهاجرت،  تراجنس گرایی،  ورزشی، 
بیماری های مزمن، تجربه های اسیران 
جنگی و حتی اقدامات مذهبی، در یک 
می کند.  استفاده  منسجم  چارچوب 
محیط های  بر  پراگماتیسم  تأکید 
درونی و بیرونی، و همچنین روش هایی 
است که از طریق آن؛ عادت، بحران و 
شکل  افراد  ویژگی های  به  خالقیت، 
کتاب  این  در  شیلینگ  می دهند. 
خود  دیگر  کتاب  به  شبیه  ساختاری 
و  تکنولوژی  فرهنگ،  در  بدن  یعنی 
نیز  اینجا  پیاده می کند، و  را  جامعه1۸ 
عنوان  به  جسمانی1۹  واقع گرایی  از 
استفاده  خود  کار  تحلیلی  چارچوب 

می کند.
شیلینگ  کتاب،  این  اول  بخش  در 
چارچوب نظری خود را مطرح می کند. 
سهم  دوم،  فصل  در  مثال  عنوان  به 
را،  بدن  مطالعات  در  پراگماتیسم 
می کند  بررسی  او  می دهد.  توضیح 
افراد  حرکات  پراگماتیسم  چگونه  که؛ 
فیزیکی  و  اجتماعی  محیط های  در  را 

نحوه  همچنین  می دهد.  قرار  بیرونی 
بدنی  کنش های  و  بدن  شکل گیری 
و  فیزیکی  محیط  با  تعامل  اثر  در 
اجتماعی  کنش های  در  اهمیت شان 
را مورد بحث قرار می دهد. برای مثال 
غرایز زنده ماندن مانند نیاز به آب، غذا، 
سرپناه و غیره که در مغز ما برنامه ریزی 
می شوند، درنهایت باعث رشد حواس و 
واکنش نشان دادن افراد به تغییرات در 
محیط می شود. شیلینگ معتقد است 
عملی  را،  فردی  کنش  پراگماتیسم 
و  اجتماعی  پویایی  و  می بیند  مداوم 
مراحل  تعیین کننده  محیط،  فیزیکی 
)این  بدنی هستند  مختلف کنش های 
مراحل مختلف همان عادت، بحران و 

خالقیت می باشند(.
گفته  روتینی  کنش های  به  عادت؛ 
با  کنارآمدن  برای  افراد  که  می شود 
محیط از خود بروز می دهند. از طرفی 
فیزیکی  اجتماعی،  جنبه های  عادت ها 
نیز  را  فردی  واقعیت  بیولوژیکی  و 
حال  این  با  می کنند.  جمع  هم  کنار 
عادت ها  این  پراگماتیسم  به  باتوجه 
کردن  امکان پذیر  توانایی  که  هستند 
یا مهار  اجتماعی  با دنیای  فرد  تعامل 
بد  برای مثال عادت های  دارند.  را  آن 
محدود  اجتماع  در  را  فردی  کنش 
باید  هوشمند  عادت های  یا  می کنند 
محیط های  قبال  در  و  انعطاف پذیر 
فیزیکی و اجتماعی پاسخگو باشند. با 
این حال گاه شرایطی وجود دارد که 
حتی عادات هوشمند ما نیز در اجتماع 
مسدود می شوند و کنش از شکل عادت 
به بحران تبدیل می شود. بحران یا در 
محیط های  بین  تطابق  عدم  نتیجه 
درونی  نیازهای  با  اجتماعی  فیزیکی، 
محیط  به  مربوط  اینکه  یا  است،  فرد 
است. به هرشکل بحران، گسست قابل 
توجهی در هویت فرد است؛ جایی که 
ایجاد می شود  توانایی هایش تردید  در 

و عادت های او دیگر کارآمد نیستند.
نمونه ای  عنوان  به  را  پیری  شیلینگ 
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افراد  بدن  درونی  محیط  در  بحران  از 
کنش های  آن  در  که  می زند؛  مثال 
فردی و نیازهای بیولوژیکی با یکدیگر 
می کند  بیان  او  ندارند.  هماهنگی 
افراد  استقبال  مورد  بحران ها  اگرچه 
تغییر  به  اما می توانند  نمی گیرند  قرار 
پراگماتیسم  و  و خالقیت منجر شوند 
استدالل می کند که خالقیت در نتیجه 
تعامل بین فرد و محیط تولید می شود. 
در ادامه بحث نیز شیلینگ پراگماتیسم 
را با مفهوم هبیتوس۲۰ )عادت واره( پیر 
شرح  به  و  می کند  مقایسه  بوردیو۲1 

تفاوت این دو مفهوم می پردازد.
تمرکز  و۶[  و ۵   ۴[ بعد  در سه فصل 
که  است  پرسش  این  بر  شیلینگ 
چگونه دنیای جهانی شده، پیشرفته و 
تکنولوژیک؛ امکان کنش های اجتماعی 

را فراهم می کند.
در فصل چهارم شیلینگ مروری کلی 
جامعه شناسی  ادبیات  بر  تاریخی  و 
با  رابطه  در  همچنین  دارد.  ورزش 
طبیعی۲۲،  ورزش های  مثل  مفاهیمی 
ورزش های  و  اجتماعی  ورزش های 
شیلینگ  می کند.  بحث  نمایشی۲۳ 
ورزش  که  می کند  استدالل  این گونه 
در طول زمان پیشرفت کرده، به آرامی 
خود را از نیاز اصلی بقا جدا کرده ودر 
عوض به طور فزاینده ای منطقی شده 
که  تناقضاتی  بحث  ادامه  در  است. 
برای  فیزیکی  و  اجتماعی  محیط های 
را  می زنند  رقم  ورزشکاران  و  ورزش 
به  می کند. همچنین  تحلیل  و  تجزیه 
مواردی که منجربه ایجاد بحران هویت 
نیز می پردازد.  ورزشکاران می شود  در 
در ادامه فصل ورزش های شرقی چون 
چراکه  می کند  بررسی  را  تای چی۲۴ 
را  جسم  که  آن  از  بیش  ورزش،  این 
مورد هدف قراردهند، ذهن را پرورش 
انطباق  بر  تای چی  تأکید  می دهد. 
مختلف  محیط های  با  بدن  هوشمند 
ایجاد روابط  نیز  از طرفی دیگر  است؛ 
بسیار متفاوت بین محیط های درونی و 

بیرونی بدن در تای چی، امکان تعامل 
را  طبیعی  جهان  با  بدن  هماهنگ تر 

فراهم می کند.
بررسی  به  شیلینگ  پنجم  فصل  در 
می پردازد؛  تراجنسیتی۲۵  افراد  تجربه 
اجتماعی شان  کنش های  اساس  که 
گرفته است.  قرار  جنسیتشان  برمبنای 
او در این فصل مراحل کنش اجتماعی 
افراد  در  هویت  بحران  به  توجه  با  را 
دوجنسیتی  مدل  یک  در  تراجنس، 
خالقانه ای  کنش های  و  می دهد  ارائه 
پدید  هویت  بحران  این  درنتیجه  که 

می آید را به بحث می گذارد.
پدیده  شیلینگ  ششم  فصل  در 
را،  افراد  از  مهاجرت جهانی سه گروه 
تحت عنوان افراد محروم شده۲۶ بررسی 
می کند. او در رابطه با این که چگونه 
پناهجویان  و  مهاجران  این  حرکت 
شکل  تغییر  و  هویت  بحران  موجب 
کنش های اجتماعی شان شده است، در 

این فصل بحث می کند.
 ]۹ و   ۸ و   ۷[ بعد  فصل  سه  تمرکز 
بر  بیشتر  انسان شناختی  لحاظ  از 
افراد  محدودشدن  چون  تجربیاتی 
فیزیکی  اجتماعی،  محیط های  توسط 

و درونی است.
ماهیت  بر  بیشتر  هفتم  فصل 
و  درونی  محیط های  محدودکننده 
بیرونی متمرکز است؛ که در مرکز آن 
مزمن  بیماری های  از  افراد  تجربیات 
فصل  این  در  شیلینگ  می گیرد.  قرار 
از  چگونه  جامعه  اینکه  با  رابطه  در 
نقشی بیمارگونه۲۷ به نقش بهداشتی۲۸ 
همچنین  می کند.  بحث  کرده  تغییر 
یک  تجربه  چگونه  که  می دهد  نشان 
فرد  برای  می تواند  مزمن  بیماری 
ادامه  بیافریند؛ و در  موقعیتی بحرانی 
که چگونه کنش های  می دهد  توضیح 
شرایط،  با  افراد  کنارآمدن  به  خالقانه 
و بازسازی دوباره هویت براساس خلق 

عادت های جدید، کمک می کنند.
بیان  به  شیلینگ  هشتم  درفصل 

اردوگاه های  بازماندگان  تجربیات 
گوالگ شوروی۲۹  کار  اردوگاه   و  نازی 
می پردازد. او در این فصل این بحث را 
باز می کند که چگونه افراد در شرایطی 
سازنده  اجتماعی  عادت های  که 
صرفاً  شده است؛  مصادره  هویت شان، 
تقلیل  بیولوژیکی شان  فرآیندهای  به 

می یابند.
توسعه  شیلینگ  نهم  فصل  در 
مانند  مذهبی  جدید  عملکردهای 
معنویت گرایی  و  اسالمی  بنیادگرایی 
می کند.  بررسی  را  جدید۳۰  عصر 
این  از  استفاده  میزان  به  همچنین 
مقاومت  برای  اعتقادی،  سیستم های 
غرب  تجاوزگرایانه  فرهنگ  برابر  در 
می پردازد. در نهایت شیلینگ این گونه 
استدالل می کند که عقالنیت منجر به 
نیز  طرفی  از  شده است.  هویت  بحران 
کنش های اجتماعی خالق مانند تغییر 
مجموعه  پدیدآمدن  به  منجر  مذهب؛ 
از روال ها در زندگی اجتماعی  تازه ای 

افراد شده است.
به  را  پراگماتیسم  شیلینگ  آخر  در 
غیرتحلیلی  چارچوب  یک  عنوان 
سودمند به کار می گیرد، که می تواند 
برای مطالعه کنش اجتماعی بدن مند 
اعمال شود. او تالش می کند تا با ارائه 
یک  در  فردی  کنش های  از  جامعی 
زمینه اجتماعی و فیزیکی، بر مشکالت 

نظریه ساختاری غلبه کند.
 / مقدمه  اول:  ]فصل  کتاب:  فهرست 
اجتماعی  کنش  بدنمندی  دوم:  فصل 
تحقیقات  بدنمندی  سوم:  فصل   /
چهارم:  فصل   / جامعه شناختی 
رقابت کردن   / فصل پنجم: ارائه دادن   / 
فصل ششم: حرکت کردن / فصل هفتم: 
بیمارشدن / فصل هشتم: زنده ماندن / 
دهم:  فصل   / ایمان داشتن  نهم:  فصل 

نتیجه گیری[

اجتماعی:  زندگی  “آشکارسازی 
از  انتقادی  چشم اندازهای 
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جامعه شناسی”۳۱
این مونوگرافی جدیدترین کتابی است 
بر  و  از شیلینگ منتشر شده است  که 
و  رویکردها  چگونه  که  موضوع  این 
ما  جامعه شناختی  کلیدی  مشکالت 
را قادر می سازند تا رویدادهای معاصر 
این  است.  متمرکز  کنیم،  کشف  را 
نظم  مورد  در  کتاب شامل فصل هایی 
و  بدن  اجتماعی،  تغییرات  اجتماعی، 
سالمت، جنسیت، جنس و سکسوالیته، 
کار، امور مالی و اقتصادی، رسانه های 
اینترنت، تکنولوژی  اجتماعی جدید و 
حکمرانی  و  دین  مصنوعی،  هوش  و 
سریع  تغییرات  که  عصری  در  است. 
اجتماعی، از بین رفتن جوامع سنتی، 
پوپولیسم سیاسی و تهدیدهای  ظهور 
رادیکال  مذهبی  جنبش های  از  ناشی 
و  سخت  هرآنچه  که  می شود  باعث 
استوار است دود شود و به هوا رود۳۲، 
کالسیک  جامعه شناختی  مسئله  این 
در مورد چگونگی ایجاد و حفظ جوامع 
و  می آید  میان  به  دوباره  آمیز،  صلح 

اضطرار تازه ای به خود می گیرد.
بررسی  به  کتاب  این  در  شیلینگ 
در  معاصر  نهادی  تغییرات  چگونگی 
موجود  هویت های  و  اجتماعی  روابط 
برای  را  فضایی  همچنین  می پردازد. 
این  با  خالقانه  سازگاری  یا  مخالفت 
می کند.  ایجاد  گسترده  تغییرات 
و  تهدیدها  در  کاوش  با  شیلینگ 
فرصت های مقابله با روابط و هویت های 
که  می کند  مشخص  فعلی،  اجتماعی 
ما  کمک  به  جامعه شناسی  چگونه 
و  نظم  به  مربوط  مشکالت  تا  می آید 
این  کنیم.  درک  را  اجتماعی  تغییر 
کتاب با پوشش دادن طیف گسترده ای 
و  متعاوف  جامعه شناختی  مباحث  از 
غیرمتعارف، روایتی روشن و جذاب از 

زندگی اجتماعی به ما ارائه می دهد.
را  کتاب  این  مختلف  فصل های  آنچه 
به هم پیوند می دهد، استواری فصل ها 
است؛  اصلی  مضمون  سه  این  بر 

عصر  روزافزون  پیچیدگی های  اول 
افراد،  مضاعف۳۳  هویت های  و  حاضر 
که  محدودیت هایی  و  فرصت ها  دوم 
برای  جدید  دگرگونی های  و  تحوالت 
در  و  می کند  ایجاد  مختلف  گروه های 
برای  نهادی  تغییرات  ظرفیت  نهایت 
و  موجود  اجتماعی  روابط  فرسایش 
هویت های  ظهور  برای  فضا  ایجاد 
این  مخالف  که  است  جدیدی  جمعی 

تغییرات ساختاری هستند.
بررسی  از  من  هدف  که  آنجایی  از 
بدن  محور  بر  شیلینگ  کریس  آثار 
متمرکز است، اینجا به توضیح کوتاهی 
در  چراکه  کرده ام  اکتفا  کتاب  این  از 
از  گسترده ای  طیف  با  ما  کتاب  این 

موضوعات روبرو هستیم.
 / مقدمه  اول:  ]فصل  کتاب:  فهرست 
سوم:  فصل   / نظم  مسئله  دوم:  فصل 
بدن  چهارم:  فصل   / تغییر  مسئله 
جنسیت،  پنجم:  فصل    / سالمت  و 
ششم:  فصل   / سکسوالیته  و  جنس 
فصل   / دارایی  هفتم:  فصل   / شغل 
و  جدید  اجتماعی  رسانه های  هشتم: 
فصل   / فناوری  نهم:  فصل   / اینترنت 
دهم: دین / فصل یازدهم: حکمرانی / 
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مقدمه:
اطالعاتی  سازمان  مورد  در  می توان 
از  بخشی  مثابه  به  اطالعات  یا جامعه 
یک سیستم اجتماعی باِز در حال گذار 
سازمان  تفکر  شیوه  این  در  اندیشید. 
می شود  اداره  محیطی  در  اطالعاتی 
وظایف  نظر  نقطه  از  است  ممکن  که 
و ارزش ها تعریف شود. محیط وظیفه 
شامل تمامی بازیگرانی است که امکان 
دارد بر سازمان اطالعاتی تأثیر بگذارند 
یا تحت نفوذ فعل و انفعاالت و تولیدات 
ارزش  محیِط  گیرند.  قرار  سازمان 
ایدئولوژیکی  و  فرهنگی  اقلیمی  از 
بایستی  سازمان  که  است  برخوردار 
در آن عمل کند. سیستم های بزرگتر 

که  نظامی(  یا  سیاسی  )امنیتی، 
طریق  از  اطالعاتی  جامعه  یا  سازمان 
را شکل می دهد،  آنها خرده سیستم ها 
می کنند  ایجاد  را  وسیع تری  محیط 
که وظایف را در خود جای می دهند. 
تعامل بین سازمان و محیط های آن را 
می توان با عنوان ورودی و بازده تعبیر 

کرد.

ورودی به دو بخش پشتیبانی و تقاضا 
دیدگاه سازمان  )از  است  تقسیم  قابل 
اطالعاتی این اصطالحات را می توان به 
عنوان تهدیدها و فرصت ها تفسیر کرد(. 
پولی  لحاظ  از  پشتیبانی  است  ممکن 
یا دیگر ابزارهای مادی مد نظر باشد، 

نیروهای  را در معنای  اما می توان آن 
استخدامی یا قراردادی، یا اطالعاتی که 
باید به درون آگاهی پردازش شوند نیز 
تعریف کرد. تقاضا ممکن است به عنوان 
یا  اطالعات  مصرف کننده  نیازهای 
انتظارات عمومی تعبیر شود. مطالبات 
شاید تا حد زیادی برآمده از سیاست ها 
از عملکرد،  یا مردم در سطح وسیعی 
قانونی  محدودیت های  و  محصوالت 
همچنین  باشد.  سازمان  اخالقی  و 
اطالعاتی  فرم  مطالبات  دارد  امکان 
را بگیرند که سازمان به منظور حفظ 
خود در محیطی خاص مجبور به انجام 

آن هاست.

روش سیستماتیک نگاه به آینده ی اطالعات
:: ملیحه درگاهی

    ترجمه
باب دگراف
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بازده یا خروجی یک سازمان اطالعاتی 
است،  شده  نهایی  اطالعات  شامل 
کنش های  دربرگیرنده  می تواند  ولی 
می  باشد.  فعال  مقیاس های  یا  پنهان 
توان فرایندی که در سازمان اطالعات 
پشتیبانی و مطالبه را به بازده تبدیل 
through�( می کند را »توان عملیاتی»
with�( »یا »نیروی مصرف شده )put

عملیاتی  توان  این  نامید.   )input
بخش هایی از آنچه در اصطالح چرخه 
پوشش  را  می شود  نامیده  اطالعات 
پردازش  می دهد، بخش هایی همچون 
تفسیر  ترجمه،  )رمزگشایی،  اطالعات 
عکس و مواردی از این قبیل(، ارزیابی، 
فرآیندهایی  این ها  تحلیل.  سنجش، 
هستند که داده های خام را به اطالعات 
توان  عالوه  به  می سازند.  بدل  نهایی 
فرآیند  شامل  می تواند  عملیاتی 
اطالعات  سازمان  درون  تصمیم گیری 

باشد که به خلق کنش ها می انجامد. 

بر خالف این پشت پرده از یک رویکرد 
سیستماتیک خواهد بود اگر قصد این را 
داشته باشم که به معرفی مشارکت های 
این  که  اطالعات  آینده ی  در  مختلف 

فصل را شکل می دهد، بپردازم.

تهدیدهای آینده
آینده های  به  اشاره  زمانیکه شخصی   
واقع  به  وی  دارد،  اطالعاتی  محتمل 
کند  ترسیم  را  تصویری  است  امیدوار 
سیستم  این  بخش های  تمامی  به  که 
در  تغییرات  می دهد:  ارجاع  باز 
ارزش، دگرگونی  و  محیط های وظیفه 
تقاضا،  و  پشتیبانی  کارکردهای  در 
فرآیندهای کاری،  ایجاد اصالحات در 
این  با  بازده.  و  تولید  در  تغییرات  و 
آینده  به  مربوط  تفکرات  اغلب  وجود 
در  تغییرات  بر  تأکید  صرفاً  اطالعاتی 

محیط تهدید دارند.

البته پیش بینی آینده خود به حد کافی 

دشوار است. چه کسی در سال 1۹۲۸ 
سال  اقتصادی  سقوط  می توانسته 
در سال  هیتلر  قدرت  افزایش   ،1۹۲۹
1۹۳۳، اتحاد بین آلمان نازی و اتحادیه 
جماهیر شوروی در سال 1۹۳۹، اتحاد 
شوروی و دولت های دموکراسی غرب 
به دو  اروپا  تقسیم  و  در سال 1۹۴1، 
سرمایه دار  و  دموکراتیک  غربی  بخش 
و شرقی کومونیست توتالیتر به عنوان 
پیامد جنگ جهانی دوم، را پیشگویی 
کرده باشد، به راستی  تمامی این وقایع 
تنها طی هفده سال اتفاق افتادند؟ به 
داشته  وجود  این  امکان  نظری  لحاظ 
صفحه  روی  وقایع  این  از  برخی  که 
رادار سرویس های اطالعاتی و امنیتی 
آن دوره قرار گیرند. می توان یک مورد 
نظر  در   1۹۸۸ سال  برای  را  مشابه 
است  بوده  قادر  آژانس  کدام  گرفت. 
پایان کومونیسم شوروی، اتحاد مجدد 
و  نیویورک  به  القاعده  آلمان، حمالت 
کشمکش  شروع  سی،  دی  واشنگتن 
جهانی بر علیه ترور، امکان ایجاد یک 
و  یورو  معرفی  الکترونیک،  بندرگاه 
بحث و جدل بر سر مرگ احتمالی آن 

را پیش بینی کند؟

مشکل  یک  آینده  پیش بینی  البته 
هم  هنوز  است.  غیرقابل کنترل 
نیازی  امنیتی  و  اطالعاتی  آژانس های 
تالش  در جهت  متوسط  حِد  از  بیش 
برای پیش بینی احتماالت آینده دارند. 
عملکردهای  از  یکی  نخست  گام  در 
برای  زودهنگام  هشدار  حصول  اصلی 
تهدیدها و فرصت ها است. در صورتیکه 
هر نهاد دولتی نیاز به آگاهی قبلی از 
آژانس های  باید  باشد،  را داشته  وقایع 
اینکه  دوم  کند.  ایجاد  را  اطالعاتی 
اغلب  اطالعات  گرداوری  ظرفیت های 
به سرمایه گذاری سنگیِن زمان و پول 
برنامه های  نمونه،  برای  دارند.  نیاز 
نیاز  و  هستند  گران  بسیار  ماهواره ای 
این دارند که طی یک مدت زمان  به 



ویژه نامه ی نوروز 1۲۵۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

عامل های  یابند.  توسعه  طوالنی 
که  دارند  تمایل  کلی  طور  به  انسانی 
آن ها  اما  کنند،  هزینه  کمتر  خیلی 
فعال  از  ترویج پیش  و  یادگیری  برای 
شدن به زمان نیاز دارند. یک سرویس 
قادر  فقط  نبایستی  نظامی  اطالعاتی 
برای  ضروری  اطالعات  جمع آوری  به 
حراست از نیروهای نظامی باشد و انواع 
معرض  در  است  ممکن  که  تعارضاتی 
داللت های  دارای  گیرند،  قرار  مبارزه 
نظامی  سرمایه گذاری های  برای  مهم 
هستند. در وهله سوم، چنانچه مارک 
لونتال در بخشی از این کتاب نگاشته 
در  اطالعاتی  تحلیل گرهای  است، 
عوض خیزش از یک بحران به بحران 
برساخت  برای  فرصت  باید  دیگر 
تهدید  خصوص  در  عمیق  دانش 
شکل گیری  از  پیش  آینده،  احتمالی 
اینکه،  چهارم  باشند.  داشته  بحران، 
آژانس های اطالعاتی برای کاهش )یا، 
و  ارزیابی  ترورتون،  گرگوری  نظر  در 
تردیدهای تصمیم گیرندگان  مدیریت( 
مورد  و  شده  ایجاد  سیاست مداران،  و 
استفاده قرار می گیرند. چیزهای کمی 
به نامعلومی آینده هستند. نحس ترین 
اینکه  مورد  در  ظن  )سوء  تهدیدها 
تروریستی  سازمان  یک  است  ممکن 
جمعی  کشتار  برای  را  سالح هایی 
نیاز بیشتر برای  بدست آورد( بدل به 
جهت  در  پیشگیرانه«  »اطالعات 
پشتیبانی از »عمل پیشگیرانه« بر علیه 
خطرها و تهدیدهای احتمالی می شوند، 
 )David Omand( چنانچه دیوید اُمند

در مقاله خود بدان پرداخته است.

این تنش میان حکم و توانایی معطوف 
به آینده یک کنجکاوی در مورد آنچه 
)پیشین(  متخصصین  و  دانشجویان 
اطالعاتی مجبور به بازگویی درباره آینده 
حوزه خودشان هستند، ایجاد می کند. 
قابل درک است که در اینجا بسیاری 
معطوف  را  خود  توجه  همکاران  از 

برون یابی  و  جاری  گرایش های  به 
خودشان می کنند تا آینده های ممکنی 
که دیگر قابل تشخیص در زمان حال 
که  تهدیدهایی  به  زمانیکه  نیستند. 
می کنید  نگاه  شده  اشاره  آن ها  به 
با  نویسندگان  که  می شوید  متوجه 
اغلب آن ها موافقند: فعاالن غیردولتی، 
جنایات  تکثیرکنندگان،  تروریست ها، 
سایبری،  تهدیدهای  سازمان یافته، 
بیماری های  غذایی،  کمبودهایی 
)شاید  و  مهاجرت،  الگوهای  فراگیر، 
 ( اطالعات  سرریز  آن ها(  بدترین 
همچنین ببینید بمفورد ۲۰۰۴: 111؛ 
شولتز ۲۰۰۵؛ ترنر ۲۰۰۶: ۵۷؛ ترورتن 
111؛   :۲۰۰۹ آگرل  1۵؛   :۲۰۰۹
لهنرمن ۰۲۰1: ۲1۴؛ ِمیوز ۲۰1۰؛ اید 

.)۲1۳ ،۲1۵ :۲۰1۲

اگرچه ممکن است این ها تهدیدهایی 
اینکه  سر  بر  کارشناسان  که  نباشند 
توافق  هستند،  خطرناکترین  آنها 
دارد دقیقا  امکان  باشند، حتی  داشته 
جزو مواردی باشند که به آن ها اشاره 
هم نشده است. این واقعیت که اتفاق 
نظر بسیاری در بین کارشناسان وجود 
دارد می تواند دلیلی برای ایجاد دغدغه 
باشد. تفکر خالقانه، رویایی که ما را به 
جهان تاریکی از ناشناخته های می برد 
حاضر  حال  در  آیا  اینکه  یا  کجاست؟ 
آینده به اندازه خودش، تاریک است؟ 
فراتر از همه این ها، آیا به دلیل اینکه 
تهدیدها گنگ و نامعلوم شده اند، این 
)بلیر ۲۰1۰:  است؟  پیچیده شده  امر 

۴۶-۴۵؛ توماس ۲۰۰۸: 1۴۶(

موافقت  من  با  کسی  هر  می کنم  فکر 
محیط های  واقع  به  که  کرد  خواهد 
وظیفه آژانس های اطالعاتی پیچیده تر 
بلکه  دولتی  عاملین  تنها  نه  شده اند. 
فعاالن غیردولتی  افزایش  به  رو  شمار 
شوند.  معارض  به  بدل  است  ممکن 
امتداد  در  مخالفین  گروه بندی 

به وسیله  دوگانگی خطوط جنگ سرد 
تکثیر  حال  در  همواره  جمعیت  یک 
از فعاالن دولتی و )به ویژه( غیردولتی 
جایگزین شده که ممکن است به درون 
از  که  معاصر  روابط  گونه های  تمامی 
شنونده  گوش های  و  شکاگر  چشمان 
عالوه  به  یابند.  راه  مانده،  پوشیده 
اطالعات تبدیل به پدیده ای شده که به 
نظر می رسد به همه جنبه های زندگی 
اجتماعی نفوذ یافته باشد. اطالعات نه 
تنها در بخش نیروهای نظامی و دوایر 
اهمیت  پیش  از  بیش  قانون  اجرایی 
مقاله های  در  چنانچه  بلکه  می باید، 
بوئر و جل ون بورن شرح  مونیکا دن 
داده شده، امروز تقریبا هر شخصی که 
از اینترنت استفاده می کند همانند یک 
افسر یا نماینده اطالعاتی رفتار می کند: 
)پسوورد(،  عبور  کلمات  از  استفاده 
اسامی  از  استفاده  پیام ها،  رمزگذاری 
استفاده  و  شبکه،  ایجاد  پوششی، 
به،  نگاه  برای  ماهواره ای  تصاویر  از 
به عنوان نمونه، ملک شخصی یک فرد 
 .)1۴۸  :۲۰1۲ وارنر  ۲۰1۲؛  )ویتون 
پس از جنگ جهانی دوم سران برخی 
از آژانس های اطالعاتی از یک انحصار 
اطالعات  جمع آوری  زمینه  در  دولتی 
انحصار  به  شبیه  که  می کردند  دفاع 
موقعیتی  بود،  خشونت  در  دولتی 
)د  نیست  تصور  قابل  اکنون  هم  که 
گراف و ویبس 1۹۹۲؛ کریگر ۲۰۰۹: 
عنوان  آگرل  ویلهلم  چنانچه   .)1۰۰
وظایف  شدن  پیچیده تر  با  می کند، 
پیشرفته تر  و  اطالعاتی  آژانس های 
لحاظ  به  نیاز  مورد  تکنیک های  شدن 
تکنولوژیکی، این آژانس های مشابه هر 
عمل های  ابتکار  به  متکی  بیشتر  چه 

خصوصی می شوند.

آنکه گروهی  از  نظر می رسد پیش  به 
را  اطالعاتی  آژانس  یک  دوستان  از 
خاطر  به  بلکه  معیشتی  دالیل  به  نه 
سرگرمی  برای  فقط  حتی  یا  شرافت 
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ایجاد کنند، یک سوال مطرح می شود. 
 Grey( ترورتن به ابتکار بالن های گِری
Balloons( اشاره می کند، در اینجا از 
به  کمک  برای  تا  شد  خواسته  مردم 
انجام  جهت  در  اطالعاتی  آژانس های 
بدون  هفته،  در  ساعت  چند  شغلشان 
مزد، به صورت داوطلبانه کار کنند. اما 
در  که  کند  تصور  کسی  است  ممکن 
شیوه ای  هر  به  کار  اگر  موارد،  برخی 
تصمیم  مردم  باشد،  پرداختی  بدون 
برای  کار  جای  به  که  گرفت  خواهند 
آن ها  کارهای  نتایج  از  که  نمایندگی 
برای خودشان کار کنند.  بهره می برد 
حتماً نباید فردی مارکسیست باشد که 
دریابد بسیاری افراد از این نوع بیگانگی 
بیزارند.  می کنند،  تولید  آنچه  از 
های  سازمان  برای  امکانات  ترورتن 
با  که می توانند  غیرحرفه ای  اطالعاتی 
را  کنند  رقابت  رسمی  نمایندگی های 
دریافته است – چرا که نه، در »عصر 
آماتور«؟ )کین ۲۰۰۷؛ رینولد ۲۰۰۶: 
۹۲(. چنین ابتکاری در عرصه خصوصی 
 Open( از اکتبر ۲۰11 با اپن بریفینگ

www. به  کنید  )نگاه   )Briefing
شد.  برانگیخته   )openbriefing.org
نمایندگی های  برای  پیامدی  چه 
بوجود خواهد  تأسیس شده  اطالعاتی 
عرصه  در  تالش هایی  چنین  اگر  آمد 
آنان  آنچه  از  بهتر  نتیجه ای  خصوصی 
ترورتن  آورد؟  بار  به  را  داده اند  انجام 
شکل  تغییر  برای  راه حلی  جستجوی 
اطالعات را توصیه می کند. این رویکرد 
هم خاشعانه و هم شریف است، اما به 
عمومی  مفهوم  این  با  سختی  به  نظر 
اطالعاتی  آژانس های  که  باشد  موافق 
بوسیله فراهم آوردن اطالعات درست 
در لحظه مناسب، برای نجات آمده اند.

پرسش دیگر خاطر نشان می سازد که 
اطالعاتی  آژانس های  متمایز  موقعیت 
تهدید  جدید  انواع  شناسایی  بواسطه 
ایجاد شده است. اگر، به عنوان مثال، 
تغییر آب و هوا و بیماری های فراگیر 
آورند،  بوجود  را  امنیتی  تهدیدهای 
بنابراین تا چه اندازه تفاوت شگرف بین 
خصوص  در  دولتی  بین  پانل  فعالیت 

سالمت  سازمان  و  اقلیمی  تغییرات 
جهانی از سویی و آژانس های اطالعاتی 

از سوی دیگر وجود خواهد داشت؟

محیط های  و  وظیفه  در  تغییرات 
ارزش

رابطه  در  زیادی  تا حد  کتاب  این  در 
در  کم  خیلی  و  آینده  تهدیدهای  با 
آینده بحث خواهیم  مورد فرصت های 
کرد. به نظر این امر شرح دیگر از این 
با  مرتبط  مطالعات  که  است  واقعیت 
تعصب  تا  است  یافته  تداوم  اطالعات 
دفاعی پیدا کرده و در عوض جستجو 
همچون  روشن تری  آسمان های  برای 
هم ترازی  آینده،  اقتصادی  فرصت های 
جدید سیاسی یا ابزار ارزانتر جمع آوری 
تأکید  سناریوها  بدترین  بر  اطالعات، 

کند.

نویسندگان  برخی  که  رویکردی 
سیمز  جنیفر  اُمند،  دیوید  همچون 
کرده اند  اتخاذ  را  آن  ترورتن  گِرگ  و 
یک  توسعه  جهت  در  مانع  گسترش 
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)افسانه(  خط  یک  یا  )پوشش(  رویه 
منطقه  بیومتریک،  نتیجه  به عنوان 
جغرافیایی و ردپاهایی است که فردی 
در رسانه اجتماعی بر جای می گذارد. 
اطالعاتِی  عملکردهای  برای  مانع  این 
فرصتی  عنوان  به  درستی  به  دفاعی 
برای سازمان ضد جاسوسی پیشرفته، 
موضوع  این  اگرچه  می شود.  دیده 
همچنان نامعلوم باقی می ماند که تا چه 
میزان این مانع مساوی با عدم امکان 
پرتئوس  و  لوفور  ۲۰1۰؛  )لیس  است 
۲۰1۲(.پرسش  فیتساناکیس  ۲۰11؛ 
اطالعاتی  جامعه  که  دیگری  مهم 
آیا  که  است  این  شده  مواجه  آن  با 
سر  پابرجاست.  ابد  تا  کاری  پنهان 
 ،MI6 جان سایرز، رئیس فعلی جدید
یقینا به همین موضوع فکر می کند. در 
در  ویراستاران  جامعه  برای  سخنرانی 
لندن، اکتبر ۲۰1۰، او بر این موضوع 
»سازمان های  که  می کرد  پافشاری 
سّری نیاز به این دارند که سّری باقی 
بمانند... بدون محرمانگی سرویس های 
اطالعاتی وجود نخواهند داشت« )هیوز 
از   .)۶۲۶-۶۲۷  :۲۰1۲ استودارت  و 
 CIA سوی دیگر، دان بورک، بنیانگذار
در اینتلیپدیای ویتنام، در سال ۲۰۰۸ 
پانزده  طی  که  بود  کرده  پیش بینی 
به  مربوط  چیزی  به  محرمانگی  سال 
)اسپالدینگ  می شود  تبدیل  گذشته 
۲۰1۰؛ انجمن وکالی آمریکا ۲۰11(. 
افزایش  و  محرمانگی  آسیب پذیری 
شفافیت به یک اندازه پیامدهای جدی 
مطالعات  )مرکز  دارند  اطالعات  برای 
جاسوسی ۲۰۰۴: 1۰؛ النیمن ۲۰۰۷: 
a: 1۶-1۵؛ گراف  ۸؛ د گراف ۲۰1۲ 

.)11-1۲ :b ۲۰1۲

دگرگونی ها در تعریف و 
کارکردهای اطالعات

یکی از مشکالت اصلی در نگاه به آینده 
این است که اطالعات به خودی خود 
افراد  برخی  اگر  حتی  نیستند.  ثابت 

ریچارد   ،DCI قبلی  رئیس  همچون 
هلمز، آن ها را به عنوان دومین حرفه 
قدیمی توصیف کرده باشند )هیچکاک 
1۹۹1: ۳۰۶؛ همچنین نایتلی 1۹۸۶(، 
اگرل  و  اُمند  اطالعات، چنانچه دیوید 
در  بار  چندین  می کنند،  نشان  خاطر 
گذشته تغییر شکل یافته و از نو ساخته 
شده است، به عنوان مثال حدود سال 
از  انتظاری  1۹۰۰ و در دهه ۴۰. چه 
اطالعات در آینده می رود؟ چگونه بار 
دیگر خود را بازسازی خواهد کرد؟ طی 
سال های گذشته بسیاری از نویسندگان 
بین  کننده مشخص  تقسیم  یک خط 
کرده اند.  ترسیم  اطالعات  و  معلومات 
سوال این است که آیا انقالب اطالعاتی 
فرآیند  بر  اثری  هیچ  گذاشتن  بدون 
است  بعید  اطالعات گذر خواهد کرد. 
اطالعاتی  محققین  از  بسیاری  که 
اینگونه فکر کنند. تا کنون بسیاری از 
کنار  به  مجبور  اطالعاتی  متخصصین 
 »CNN »تأثیر  اصطالح  به  با  آمدن 
ژورنالیسم سنتی یا سرعت »ژورنالیسم 
جدید« بواسطه رسانه های اجتماعی، و 
مباحث  اینکه  اهمیت  باب  در  ادبیات 
هستند،  بسیط  و  گسترده  اطالعاتی 
بوده اند )آت 1۹۹۳: 1۴1؛ فیتسیموندز 
1۹۹۵: ۲۸۷؛ مدینا ۲۰۰۲: ۲۶؛ بندار 
و  کنل  اُ  ۵۸-۵۵؛   ،1۴-1۵  :۲۰۰۳
تامز ۲۰۰۳: ۲۵؛ استینر ۲۰۰۴؛ مرکز 
۲۰؛   ،۵  ،۳  :۲۰۰۴ اطالعات  مطالعه 
 ،۲۷  :۲۰۰۵ دیویس  ۲۰۰۵؛  آندرس 
1۰۷؛   :۲۰۰۵ جانستون  ۳۲؛   ،۲۹
۲۰۸؛   ،۲۰۵  ،1۰  :۲۰۰۵ تیتیلبام 
فادیس  ۳1-۳۰؛   :۲۰۰۵ ترورتن 
۲۰۰۸: ۳؛ گودمن ۲۰۰۸: ۳۵۶-۳۵۵؛ 
-1۴۳  ،1۳۷  ،1۳۳  :۲۰۰۹ استیل 
آژانس های  آیا   .)۲۰11 ویلیامز  1۴۲؛ 
اینکه  دریافت  برای  فقط  اطالعاتی 
گزارش  در  همیشه  تقریباً  دیگران 
وقایع ناگوار یا نمایان ساختن فرصت ها 
هشدار  می کنند،  عمل  سریع تر 
کارکردهای  از  یکی  به عنوان  را  اولیه 

یا  کرد؟  خواهند  حفظ  مرکزی شان 
سر  بین  فعلی  توازن  آن ها  ایا  اینکه 
وقت بودن، دقت و اطمینان را بواسطه 
تأکید بیشتر بر صحت و سقم خبرها و 
دانش، چنانچه ویلهلم آگرل و دیگران 
پیش بینی کرده اند، تغییر خواهند داد 
)راسمل ۲۰۰۲: ۹۹؛ مدینا ۲۰۰۲: ۲۶؛ 

بارگر ۲۰۰۵: 1۹؛ بتز ۲۰۰۷: ۶-۵(؟

یکی از نقاط قوت این فصل تأکید آن 
بین المللی  همکاری  جدید  اشکال  بر 
است.  اطالعاتی  نمایندگی های  بین 
توصیف هایی که توسط جل ون بورن 
در  اطالعاتی  همکاری  خصوص  در 
شده  ارائه  اروپا  اتحادیه  مؤسسات 
قدیمی  ضرب المثل  می دهد  نشان 
کننده  تنظیم  دیگر  نشخوار«  »نفع 
در  اطالعاتی  شرکت های  که  شیوه ای 
گذشته به کار می بردند، نیست. جوامع 
ذینفع و روابط کاری چند جانبه همراه 
را  خود  پایگاه  شده،  ایجاد  اعتماد  با 
سؤال  این  اگرچه  می کنند.  کسب 
شکل می گیرد که چه داللت هایی برای 
وجود  امنیتی  و  اطالعاتی  آژانس های 
قّیم های  جزو  دیگر  آن ها  اگر  دارد 
حالیکه  در  نباشند.  جهانی  حاکمیت 
از یک سو شرایط جدید همکاری های 
را می طلبد )هرمن  نزدیکتر  بین الملی 
 ،)1۰۰:۲۰11 النیمن  11۶؛   :۲۰1۰
با فرآیند اطالعاتی  تجربه کسب شده 
عراق شد  به حمله  منجر  که  سیاسی 
برخی کشورها را متقاعد کرد که باید 
ظرفیت اطالعاتی خودشان که مستقل 
انگلیسی شان  و  آمریکایی  شرکای  از 
باشد را داشته باشند )گزارش ۲۰1۰(.

جدید  اشکال  جدید،  تهدیدهای 
موشکافی  بین المللی،  همکاری های 
و  بیشتر  شفافیت  دقیق تر،  عمومی 
مردم  عموم  سوی  از  فزاینده  تقاضای 
برای قانونی بودن ممکن است مجدداً 
منفعت  که  کند  ایجاد  را  سؤال  این 
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حاصل از آژانس های اطالعاتی به واقع 
اینجا  می کند.  عمل  کسانی  چه  برای 
یک تمایز بوجود می آید، اینکه آیا آن ها 
حکومت  یا  می کنند  کار  دولت  برای 
وقت. در ایاالت متحده این سازمان ها 
نمایانگر منافع »ما، مردم« هستند، در 
حالیکه در آلمان آنها از قانون اساسی 
پایان های  این  آیا  می کنند.  محفاظت 
نهایی یک معنای خاص را به فرآیندهای 
کاری روزمره شان می افزایند؟ یا اینکه 
نتیجه  به عنوان  مبدأ  نقاط  چنین 
پیشرفت های آینده از اهمیت بیشتری 
غایی  هدف  آیا  شد؟  خواهد  برخودار 
در  امنیتی  و  اطالعاتی  نمایندگی های 
»جامعه خطر« آینده به جای حفاظت 
به  معطوم  بیشتر  دولتی  منافع  از 
محافظت از جامعه و شهروندان خواهد 
شد؟ )همانطور که اُمند در این کتاب و 
جاهای دیگر به آن اشاره کرده است( 
)اُمند ۲۰1۲: 1۵۴(. به نظر می رسد که 
صالحیت آخر با دغدغه های مربوط به 
قدرت نفوذ رو به رشد نمایندگی های 
خصوصی،  حیطه های  در  اطالعاتی 
یا  هشدار،  سیستم های  بودن  فراگیر 
آژانس های  توسط  نشده  اعالم  جنگ 
هواپیماهای  از  استفاده  با  اطالعاتی 
هدفمند  کشتار  برای  سرنشین  بدون 
تضاد  در  جهان،  دورافتاده  نقاط  در 
امنیتی  سازمان های  بنابراین  باشد. 
بلکه  عالی،  محافظین  نه  اطالعاتی  و 
مشخص  دیگران  و  امند  چنانچه 
دولت  نوعی  بنیانگذاران  کرده اند، 
نظارتی هستند )شار ۲۰۰۷؛ د کنینگ 
۲۰۰۸؛ الندا ۲۰1۰؛ چسترمن ۲۰11(. 
به  اطالعاتی  جامعه  آیا  بدین ترتیب 
یکی از بازیگران بزرگ در بازی ریسک 
اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد 
منتقل  دیگری  به  شهروند  یک  از  که 
در  بورن  ون  جل  چنانچه  شود؟  می 
این فصل خاطر نشان می کند، چنین 
مسئولیتی  فرم های  برای  نیاز  روندی 
که از مرزهای ملی تخطی می کنند را 

افزایش می دهد. 

روندهای کاری آینده
حتی اگر هیچیک از وضعیت های ذکر 
از  نگیرد،  خود  به  عمل  جامه  شده 
تأثیری که انقالب های تکنولوژیکی بر 
»توان عملیاتی« سیستم های اطالعاتی 
خواهند گذاشت، شگفت زده می شویم. 
کاری  چه  جدید  ابزار  مثال  عنوان  به 
برای ترجمه، جمع آوری داده، ارزیابی 
و تجسم فکری که داللت بر روندهای 
کاری اطالعات دارند، انجام می دهند؟ 
یا  دارند،  را  هزینه  و  تالش  ارزش  آیا 
بیشتری  علف خشک  کومه های  حتی 
پیدا  آن ها  در  که  می کنند  تولید 
کرده  ایجاد  صدمه  که  سوزنی  کردن 
مد  از  تحلیل  با  آیا  است؟  سخت تر 
مدرن  جاسوسی  تکنیک های  افتاده 
به همان اندازه خوب است، مواجه ایم؟ 
مارک الونتال در اینجا به اظهار حس 
نوستالژی برای دوره جنگ سرد که در 
آن میزان داده ها هنوز قابل کنترل بود، 

می پردازد.

در ضمن آرتور هانیک با پرسش در مورد 
اینکه آیا مطالعه بهتر روش شناسی های 
یا  است  ضروری  جایگزین  تحلیلی 
سابقاً  که  می سازد  نشان  خاطر  خیر، 
شدیدتر  ضوابط  از  که  تجاربی  چنین 
بودند  زمانبر  بسیار  استفاده می کردند 
نمی کردند.  حاصل  را  بهتری  نتایج  و 
همان  به  تخیل  و  بینش  آیا  بنابراین 
۲۸؛   :۲۰۰۲ )مدینا  هستند  خوبی 
-1۴۸  :۲۰۰۷ راسل  ۲۰۰۷؛  کلبی 
11۹؛ بار ژوسف و مک درُمت ۲۰۰۸؛ 
هدلی  ۲۰۶-۲۰۵؛   :۲۰۰۹ مارین 
 :۲۰۰۹ آگرل  ۲۲۴-۲۲۰؛   :۲۰۰۹
عنوان  اُمند  و  هالنیک  11۴-11۳(؟ 
اطالعات  چرخه ای  مدل  که  می کنند 
به طور مناسبی روندهای کارِی دنیای 
اطالعات غیرنظامی را تشریح نمی کند. 
مدل  این  جایگزینی  متعاقباً  هالنیک 
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را  واقعی تر  ماتریکسی  مدل  یک  با 
پیشنهاد می کند که در آن گردآوری، 
ضد  فعالیت های  تحلیل،  و  پژوهش 
به طور همزمان  جاسوسی و محرمانه 
بیشتر  پیشنهاد  این  می کنند.  عمل 
اگرچه  آینده،  تا  است  حال  متناسب 
پرداخته  نکته  این  به  مطمئناً  وی 
)مشترک با اُمند( که تصمیم گیرندگان 
در عصر الکترونیک به طور فزاینده ای 
بر روی اطالعات خام کار خواهند کرد 
تا اینکه منتظر محصول نهایی باشند، 
تبدیل  عمل  است  ممکن  اینکه  و 
طور  به  نهایی  تولید  به  خام  اطالعات 
فزاینده ای به طور خودکار انجام شود 
)وارنر ۲۰1۲: 1۴۶(. بار دیگر، همانطور 
حقیقت  اطالعاتی  جامعه  برای  که 
شرکا  تمامی  که  اندکی  توجه  داشت، 
به تغییرات آینده در تکنیک اختصاص 
به  شاید  است.  توجه  قابل  می دهند، 
نمی خواهند  آن ها  که  باشد  دلیل  این 
ما بدانیم که آن ها چه می دانند، یا به 
همین سادگی که آن ها خودشان هم 
این  با  نمی دانند.  آن  مورد  در  چیزی 
وجود پرسش های واضح خود را نمایان 
آیا  همچون:  پرسش هایی  می کنند، 
دسترسی  با  اطالعات  اعتبار  افزایش 
دیگر  اهمیت  میزان  بر  منفی  اثر  آزاد 
آیا  اینکه  یا  گذاشت؟  خواهد  منابع 
امیدبخش  مانند  به  انسانی  اطالعات 
کسب  برای  شیوه ها  دهنده ترین 
اطالعات در مورد مقاصد شمار فزاینده 
گروه های بسیار قدرتمند و پیشرفته و 
افرادی با ظرفیت همواره در حال رشد 
اهمیت  کردن،  مختل  و  تخریب  برای 
عملکرد  آیا  یافت؟  خواهد  بیشتری 
از  مملو  عرصه ای  در  انسانی  اطالعات 
با  مقایسه  در  و  غیردولتی  کنشگران 
خواهد  خطرناکتر  سرد،  جنگ  دوره 
شد؟ در نهایت اینکه ایا مزیت فن آوری 
افراد جامعه طی جنگ  سایر  از  بیش 
توزیع  بوسیله  هم اکنون  که  سرد، 
تضعیف  تکنولوژی  دموکراتیک تر 

شده اند، از آژانس های اطالعاتی متعدد 
گودمن  و  )برکویتز  است؟  برده  بهره 
۲۰۰۰: ۴۵-۴۳؛ برکویتز ۲۰۰۳: ۷۴-
۶۷؛ بارگر ۲۰۰۵: 11۶؛ زگارت ۲۰۰۷: 

11؛ راسمیلر ۲۰۰۸: 1۳۹-1۴1(.

بازده
شاید بزرگترین چالش آینده مرتبط با 
بازده و بویژه توزیع محصول اطالعاتی 
دیگران  و  ترورتن  گرگوری  اگر  است. 
که  باشند  موضوع محق  این  مورد  در 
چه  هر  آینده  اطالعاتِی  سازمان های 
با  بیشتر  و هر چه  پازل  با حل  کمتر 
ارجاعات مرموز یا به اصطالح »مسائل 
شرارت آمیز« که راه حل های آسانی 
و مرتبط  ندارد، درگیر  برایشان وجود 
دیویس  1۹۹۴؛  )ترورتن  هستند 
1۹۹۴: 1۵-۷؛ استینر ۲۰۰۴؛ ترورتن 
این   ،)x مور ۲۰11:  ۲۰۰۹: ۲1-1۶؛ 
جایگاه  برای  دبزرگی  پیامدهای  امر 
اطالعات در جامعه دموکراتیک به بار 
با  مقایسه  در  روند  این  آورد.  خواهد 
ارائه  نهایی  اطالعات  آن  در  که  فرمی 
می شوند، اثر عظیم تری خواهد داشت، 
آن  به  ترورتن  که  دیگری  »انقالب« 
اشاره می کند. تحلیل های اطالعاتی و 
نمودهای آن ها دیگر منحصرا واقعیت ها 
موشک های  از  زیادی  شمار  در  را 
مکانیکی  اجزاء  جدیدترین  دوربرد، 
یا دگرگونی های خطوط  زیردریایی ها، 
سالخورده  حکومت  درون  جانشینی 
غیرشفاف در یک قدرت خارجی، نشان 

نمی دهند.

آژانس های  که  می رسد  نظر  به  بعید 
نخست  درجه  در  آینده  اطالعاتی 
باشند  دانش  مدیریتی  سازمان های 
پیش بینی  اُمند  دیوید  سر  )چنانچه 
در  اما   ،)1۵۶  :۲۰1۲ )اُمند  می کند( 
خواهند  حساسیت ساز  آن ها  عوض 
سرویس  رئیس  فادن،  ریچارد  شد. 
امنیتی و اطالعاتی کانادا )CSIS(، در 

سخنرانی عمومی اخیرش عنوان کرد، 
»اتفاقاً قابلیت ایجاد معنی اطالعاتی به 
گردآوری  همچون  مهارت  یک  عنوان 
)ویتون  است«  ارزشمند  اطالعات 
بدل  اطالعات  تحلیلگران   .)۲۰1۲
که  شد  خواهند  معنی سازهایی  به 
مخالفان دولت را به مانند تروریست ها، 
شورشی ها، جنبش اجتماعی، متعصبان 
یا  حیله گر  ماکیاولیست های  دینی، 
شناسایی  غیرمنطقی  رادیکال های 
نمودارهای  و  استعاره  آن ها  می کنند. 
حمالت  که  می کنند  ایجاد  گرافیکی 
می کند.  شناسایی  قابل  را  سایبری 
را  آن  واقعیت،  نمایش  جای  به  آن ها 
-۲۳  :1۹۹۲ )کودویال  می هند  شکل 
۹۹؛   :۲۰۰۰ گودمن  و  برکوویتز  1۹؛ 
اُکنل و تامس ۲۰۰۳: ۲۷؛ فیشباین و 
ترورتن ۲۰۰۴؛ ترورتن ۲۰۰۵؛ جورج 
ترورتن  ۹۳؛   :۲۰۰۹ آگرل  ۲۰۰۷؛ 
۲۰۰۹: 1۶، ۲۲، ۲۸-۲۷، ۳۶-۳۳؛ بین 
تحلیلگران   .)۲۰11 مور  xii؛   :۲۰11
تصمیم گیرندگانی  با  مراوده  روند  در 
از اطالعات  که خود استفاده بیشتری 
با دسترسی آزاد دارند، باالجبار تبدیل 
خط  شد.  خواهند  گفتگوکنندگان  به 
تقسیم کننده بین اطالعات و سیاست 
که برگرفته از نظریات ِشرمن کنت بود 
و در آغاز جنگ سرد پایه گذاری شد، 
معنی  ایجاد  زیرا  شد  خواهد  منسوخ 
سیاسی  کنش  یک  خود  خودی  به 
است )بین ۲۰11: 11(. هالنیک طی 
سنت  این  رابطه  مورد  در  فصل  این 
ِکنتی بحث کرده و مشخص می سازد 
آمریکایی  نویسندگان  از  برخی  که 
پرسش در خصوص اینکه آیا این سنت 
می ماند  باقی  عملی  میزان  همان  به 
و  تصمیم گیرندگان  کرده اند.  آغاز  را 
خواهند  مجبور  اطالعاتی  تحلیلگران 
بود که برای ساخت واقعیت با یکدیگر 
آن.  بازسازی  برای  نه  کنند  مشورت 
مونولوگ به نفع دیالوگ کنار گذاشته 
1۷۴-1۷۳؛   :۲۰۰۶ )ترنر  شد  خواهد 
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-1۸۷  ،1۸۳  ،1۷۸  :۲۰۰۹ داویس 
حوزه   .)۹-11  :۲۰۰۹ ترورتن  1۸۶؛ 
و  اطالعات  تحلیلگران  محور  دانش 
سیاستمداران  ارزش  بر  مبتنی  قلمرو 
سمت  به  تصمیم گیرندگان  دیگر  و 
رفت.  خواهد  پیش  شدن  ترکیب 
که  نوشت  خواهند  روایت هایی  آن ها 
بافت  و  مکان  فردی  واقعیت های  به 
می دهد، بدین ترتیب این واقعیات قابل 
اطالعات  پس  این  از  می شوند.  فهم 
در  پشتیبانی  کارکرد  دارای یک  فقط 
بلکه  بود،  نخواهند  سیاست  با  رابطه 
تحلیلگران نیز به همراه دیگران عماًل 
طریق  از  سیاست ها  به  شکل دهی  در 
مشارکت  معنی  ایجاد  تعاملِی  فرآیند 
خواهند داشت )اُکنل و تامس ۲۰۰۳: 
چنین  می رسد  نظر  به  اگرچه   .)۲۴
به طور طبیعی خارج  تقریباً  شرایطی 
از محیط وظیفه در حال تحوِل جامعه 
تا  شرایط  این  یابد.  توسعه  اطالعاتی، 
زمانی باقی خواهد ماند که دریابیم آیا 
محیط ارزش آمادگی چنین مرحله ای 
را دارد یا خیر. آیا این روند برای جامعه 
دموکراتیک که ادراکات و تصمیم های 
غالب آن بوسیله تحلیلگران اطالعاتی 
شکل می گیرد که دیدگاهشان تا حدی 
بر مبنای مفروضات غیرشفاف است، در 
می توان  چگونه  بود؟  خواهد  دسترس 
مبتنی  حکومت  برای  را  قانون مداری 
میان  شدید  و  پیوسته  تعامل  یک  بر 
ایجاد  سیاست،  و  اطالعات  سازمان 
کرد )سناریویی که ترورتن پیش بینی 
می کند(؟ این امر ممکن است به یک 
نزدیک تر  پارلمانی  و  عمومی  امنیت 
منجر شود، اما باید تصدیق کرد که این 
ضدسیاسی  بر  ضمانتی  ضرورتاً  روند 
کردن اطالعات نیست. در مقابل کسی 

می تواند مخالف این سخن را بگوید.

کهنگی  و  انطباق  بین  انتخاب 
)منسوخیت(

نگرش به اصطالح اقتضایی در مطالعات 

زمانیکه محیط  بیان می کند  سازمانی 
آژانس  که  است  واضح  شود،  شناخته 
یک  است.  ساختاری  چه  نیازمند 
محیط نسبتاً ایستا که کنشگران اندکی 
در آن حضور دارند یا اینکه کنشگران 
قیاس  در  شده اند،  دسته بندی  آن  در 
با یک محیط متالطِم )در اصل( بدون 
یا  کنشگران  تعداد  در  محدودیت 
ارتباطاتی که ممکن است ایجاد کنند، 
بوروکراتیک تری  سازمان  مستلزم 
است. پیچیدگی محیطی باید بواسطه 
)د  شود  منعکس  سازمانی  پیچیدگی 
اینجاست  گراف ۷۹۹1: ۶۲۳(. خدعه 
سطوح  تعداد  افزایش  بدون  که 
بوروکراتیک به این امر دست یابیم که 
منجر به وخیم تر شدن سکون سازمانی 
می شود. اگر سازمان ها به موقع تعدیل 
نشوند ممکن است به طوفانی منتهی 
تحت  جای  به  آن ها  محیط  که  شوند 
ایجاد  برایشان  ماندن،  باقی  کنترل 
می کند. پشتیبانی از مطالعات سازمانی 
افقی  سازمانی  ساختارهای  سیال تر، 
حال  اطالعاتی  سازمان های  برای 
حاضر و آینده، »سلسله مراتب هموار«، 
چنانچه دیوید اُمند این گونه می نامد، و 
حادثه 11 سپتامبر، نوعی خروش برای 
)کینزویتر  کرد  ایجاد  ائتالفی  مراکز 
۲۰۰۳: ۳۴-۳۳؛ تیلر و گودمن ۲۰۰۴: 
ترورتن  ۲۰۰۵؛  گرین  ۴۲1-۴1۹؛ 
 ،xviii :۲۰۰۶ ۲۰۰۵: ۲۹-۲۷؛ پسنر
 :۲۰۰۶ ترنر  ۲۰۰۶؛  تامپسن  1۶۹؛ 
چیگو  و  کول  ۲۰۰۷؛  جونز  1۲۸؛ 
 ،1۰۴-1۰۹  :۲۰۰۹ ترورتن  ۲۰۰۹؛ 
11۳، 1۹۲-1۸۸، ۲۰۶-۲۰۰؛ چپمن 
 .)۲۰1۰ اُلکوت  ۳۸۶-۳۸۵؛   :۲۰1۰
تا  جدید  تکنیک های  وجود،  این  با 
ُخرد  مدیریت  از  توانند  می  که  جایی 
و کنترل سطح باال طرفداری می کنند، 
در  بودن  نظر  تحت  مثال  عنوان  به 
هنگامیکه  آباد  عباس  به  حمله  زمان 
ایاالت  باالی  رده  گیرندگان  تصمیم 
متحده مشغول تماشای حمله از اتاق 

وضعیتشان در کاخ سفید بودند.

که  کتاب  از  فصلی  در  الونتال  مارک 
در  تا حدودی  شده  نگاشته  او  توسط 
برای  اطالعاتی  جامعه  توانایی  مورد 
عملکرد به مثابه نهاد آموزشی و انطباقی 
نیز  نویسندگان  سایر  است.  بدبین 
آژانس های  قابلیت  خصوص  در  نسبتا 
بوروکراتیک برای انطباق با یک میدان 
در  هستند.  شکاک  متفاوت،  بازی 
سازمان CIA یک شوخی بر سر زبان ها 
شکست  برای  راه  تنها  که  بود  افتاده 
برای  آن  رهبر  کردن  متقاعد  القاعده 
 CIA بوروکراتیک  ساختار  با  انطباق 
بنابراین   .)۴۹  :۲۰۰۸ )فادیس  است 
پرسش این است: در دنیایی که نه اندازه 
بلکه سرعت برتری قطعی را به همراه 
انطباق  سریعتر  کسی  چه  می آورد، 
یافت؟ )برند ۲۰۰۰: 1۴-1۵(.  خواهد 
این سؤالی است که بایستی در آینده به 
آن پاسخ داده شود، اینده ای که ممکن 
است کمی بهتر پیش بینی شده باشد، 
همانگونه که امیدوارم با بهره گرفتن از 
یک رویکرد نظام مند نشان داده باشم.
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۱
اداری  امور  انجام  از  ما خاطراتی  همه 
و  بانک ها،   طوالنی  صف های  داریم. 
نان،  گاز،  کوپن،  زمانی هم صف های 
منطق  یک  در  این ها  همه    ،...  و 
و  امور  انجام  برای  شخصی  حضور 
او صورت می گرفت.  رفع ضرورت های 
امروزه هرچند آن صف ها کم شده اند 
بسیار  انجام  برای  هم  همچنان  ولی 
این  در  و  می رویم  مراکز  این  به  امور 
اما  ساده  تکنولوژی  یک  شاهد  میان 
هستیم:  صف ها  کنترل  برای  مهم 

شماره دهی و نوبت دهی.
جدید  تکنولوژی های  آمدن  از  پیش 
در  امور  انجام  برای  نوبت دهی،  برای 
یک اداره یا حتی یک خرید،  همه چیز 
مبتنی بر حضور فیزیکی فرد متقاضی 
بودیم.  محل  در  او(  نماینده  گاه  )یا 
همین پیگیری حضوری نیز دو حالت 
داشت: یا یک رابطه شخصی نزدیک با 
مجری یا کارگزار نهاد مربوطه داشتیم،  
آن ها  البالی  در  و  نوبت  از  فارغ  که 
باید  آنکه  یا  راه می انداخت،   را  ما  کار 
می ماندیم  منتظر  طوالنی ای  صف  در 
تا آنکه نوبت ما بشود. لذا روش قبلی 

با  )رفاقت  شخصی  رابطه  بر  مبتنی 
محل  در  شخصی  حضور  یا  کارگزار 
اداره و نهاد مربوطه( بود. به همین سبب 
انرژی باالیی برای انجام هرکاری الزم 
بود و یکی از خاطرات دهه شصت در 
ایران، حضور در صف های طوالنی بود.

۲
کردن  سرریز  و  جامعه  توسعه  با 
برای  جامعه  به  جدید  تکنولوژی های 
و  درست  روال  به  امور  اندکی  آنکه 
شاهد  ما  شوند،  انجام  بهتر  و  عقالنی 
را  کارهای  که  بودیم  تکنولوژی هایی 
غیرشخصی  و  غیرحضوری  بصورت 
حالت  در  بدهد.  انجام  می توانست 
انجام  و  خریدها  همان  غیرحضوری 
در  و  بود  اینترنت  و  تلفن  با  امور 
حالت غیرشخصی هم مهمترین نمود 
این  بود.  نوبت دهی  سیستم های  آن، 
تغییرات بیانگر یک روند ضمنی برای 
عقالنی شدن امور و گسترش عقالنیت 
ابزاری برای انجام امور اداری و کاری 
که  شاهدیم  ما  مدتی  از  پس  اما  بود. 
جامعه ما کاماًل همسو با این تغییرات 
پیش نرفته است،  هنوز مردم گاه تمایل 

»پیگیری حضوری کارها«
در ضروت سیستم های پاسخگو برای انجام امور

به حضور فیزیکی برای انجام امور )در 
فروشگاه ها  در  بانک ها،  در  ادارات،  
و...( هستند. این موضوه نشان دهنده 
نمی توان  که  است  خاصی  پیچیدگی 
آن را به یک دلیل ثابت و واحد تقلیل 
در  مجازی  سیستم های  هرچند  داد. 
اما  شده اند،   مستقر  بانک ها  و  ادارات 
بر  مبتنی  نهایت  در  سیستم ها  این 
یک کنشگر شخصی هستند که آن ها 
این  ادارات،  در  باالخص  کند.  اجرا  را 
کاهش  دنبال  به  هرچند  سیستم ها 
در  مردم  فیزیکی  گاه حذف حضور  و 
هستند،  کارهایشان  انجام  برای  اداره 
که  هستند  مردم  این  نهایت  در  اما 
باید مطالبات و اسناد الزمه را درست 
و  کنند  بارگزاری  سیستم ها  این  در 
کارگزارانی از سیستم اداری هم آن ها 
تحویل  رایانه هایشان،  پشت  در  را 
بگیرند و انجام بدهند. به همین دلیل 
روال،  مبتنی  این  دوسر  هر  هم  هنوز 
بر امر شخصی یا میل و اراده شخصی 
این وجه است که دو  در  است. دقیقاً 
که  مردمی  است:  آمده  پیش  مشکل 
برای  ابزارهای الزم  و  خیلی مهارت ها 
ورود به این سیستم های مجازی انجام 

:: جبار رحمانی
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به  اعتمادی  هنوز  یا  ندارند،   را  امور 
دوم،  ندارند،   غیرحضوری  شیوه های 
 نهادها و سازمان ها و اداراتی است که 
در عمل نشان داده ها که گاه اگر شما 
پیگیری حضوری نکنی، سیستم )فرد 
کارگزاری که در آن نهاد مسئول انجام 
است(  مجازی  سیستم  این  در  امور 
چندان مسئوالنه و به موقع کار را انجام 
نمی دهد. به عبارت دیگر ابتدای کار، 
هنوز توان انجام کارها را کامال ندارد، 
 و انتهای کار هم تعهد الزم برای انجام 
کارها را ندارد و عماًل غیرقابل پیش بینی 
است که کی و چگونه کار فرد متقاضی 
دلیل  همین  به  شد.  خواهند  انجام 
فقدان  و  ابهام  و  متقاضی  نابلدی  این 
کارگزاران سیستم  علمکرد  در  اعتماد 
است  شده  آن  به  منجر  ادارات،  در 
در  امور  انجام  غیرحضوری  الگوی  که 
بسیاری از ادارات و نهادها به ثمر نرسد 
و ما شاهد میلی از پیگیری حضوری و 
شخصی برای اطمینان از انجام کار و به 

سرانجام رساندن آن باشیم.

۳
این موضوع در دو توانایی است: ارتقای 
مهارت های  سایر  و  مجازی  سواد 
شناختی و دانشی مردم برای انجام امور 
بصورت غیرحضوری و از سوی دیگر و 
به نظرم مهمتر،  ایجاد نهادهای کارآمد 
و پاسخگو و قابل پیش بینی برای ارباب 
پیمایش  طبق  ما  جامعه  در  رجوع. 
وضعیت اجتماعی،  فرهنگی و اخالقی 
در سال 1۳۹۵،  سومین  ایران  جامعه 
دولتی- عملکرد  کشور،   مهم  مشکل 

اداری است. و در حالیکه رعایت قانون 
نتایج  این  مختلف،   گروه های  از سوی 
معتقدند  مردم   %۴۳.۳ که  داشته  را 
کم  را  قانون  دولتی  دستگاه های  که 
رعایت می کنند،  ۳۲.۴%  معتقدند که 
  %۲۴.۳ و  است  متوسط  رعایت،  این 
از  این رعایت زیاد است.  معتقدند که 
سوی دیگر 1۶.۶%  مردم معتقدند که 

ثروتمندان قانون را کم رعایت می کنند، 
۲۵.۴% معتقدند که ثروتمندان قانون 
  %1۳ و  می کنند  رعایت  متوسط  را 
مردم معتقدند که ثروتمندان قانون را 
زیاد رعایت می کنند. این نظرسنجی ها 
)نفوذ  بانفود  گروه های  که  داده  نشان 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( توجهی 
به  بی اعتمادی  این  ندارند.  قانون  به 
اجرای قانون، تا حدی نشانه بی اعتماد 
هست.  هم  قانون  مجری  نهادهای  به 
زیرا میل به تخلف از قانون بطور نسبی،  
نهادهای  که  می شود  محقق  وقتی 
مجری قانون قدرت پیشگیری از تخلف 
باشند.  نداشته  را  متخلف  مجازات  یا 
به همین سبب تا وقتی اعتماد به قانون 
قانونی  روال های  و  قانوان  نهادهای  و 
می تواند  آن  وسیع  مفهوم  در  )قانون 
یک  تا  باشد  اداری  آیین نامه  یک 
...(،  افزایش پیدا نکند،  قانون مدنی و 
خدمات  که  داشت  انتظار  نمی توان 
بتواند  دولت  و  تجارت  در  الکترونیک 
باالخص  کند.  باز  جا  وسیع  خیلی 
بواسطه  آدم ها می دانند که  آنکه همه 
و  قدرت  )ثروت،  نفوذ  عوامل  از  یکی 
کارهایشان  اجرای  می توانند  رابطه(  و 
دور  را  قانون  یا حتی  کنند  تسریع  را 
بزنند،  میل به تخلف هم بیشتر خواهند 
شد و مردم بر همین روابط شخصی و 
حضوری در انجام امور تأکید بیشتری 
خواهند داشت. این بی اعتمادی نسبی 
و  آنها  رویه های  و  کالن  نهادهای  به 
بی اعتمادی نسبی به اجرای درست و 
اصولی قانون، زمینه اصلی این میل به 
پیگیری حضوری امور است: چه برای 
انجام کار خویشتن و چه  از  اطمینان 
انجام  روال  دستکاری  یا  تسریع  برای 

امور به نفع شخصی افراد.
و  خصوصی  بخش های  در  هرچند 
بازار که مسأله اعتماد مخاطبان برای 
دارد،  اهمیت  بزرگ  سیستم های 
پیچیده ای  نظارتی  مکانیسم های 
تعبیه شده که این اعتمادسازی نسبت 

به آن ها انجام شود، به عنوان مثال در این 
اعتماد به انجام غیرحضوری امور، چه 
خرید از سایت هایی مانند دیجی کاال و 
چه انجام امور در بانک های خصوصی،  
می توان شاهد سیستم های کارآمدتری 
به  بنیادین  اعتماد  وقتی  تا  اما  بود. 
درست  انجام  و  غیرشخصی  نهادهای 
غیرحضوری  درحالت  امور  موقع  به  و 
نداشته باشیم،  همچنان مردم تمایل به 
خواهند  کارهایشان  حضوری  پیگیری 

داشت. 
۴

برای حل بحران بی اعتمادی به اجرای 
قانون و نهادهای کالن به همراه میل 
و حضوری  پیگیری شخصی  به  مردم 
مستلزم  همزمان  طور  به  کارهایشان، 
هستیم:  سیاستگذاری  گونه  دو 
به  است  معطوف  اول  سیاستگذاری 
مجازی  سیستم های  استقرار  و  تعبیه 
و آنالین امور، به گونه ای که به روش 
همه،  از  مهمتر  و  رصد  قابل  روشن، 
انجام  رجوع  ارباب  کارهای   مسؤالنه،  
معطوف  هم  دوم  سیاستگذاری  شود. 
است به ارباب رجوع ها، که هم باید سواد 
و مهارت های دانشی و تکنولوژیکی آنها 
در  اینکه  هم  و  برود  باال  ارتقا  برای 
به  نسبت  آنها  در  اعتمادسازی  عمل 
و صحت  اداری  و  قانونی  سیستم های 
عملکرد آنها و کاهش قابلیت دستکاری 
این  شود.  انجام  متنفذان  توسط  آنها 
اصالح همزمان ذهنی و عینی می تواند 
سوی  به  مردم  هدایت  اصلی  بستر 
سیستم های غیرشخصی و غیرحضوری 
برای انجام امور اداری وبیرونی باشد. در 
غیر اینصورت مردم بصورت کج  دار و 
مریز،  و همزمان این دو الگو را کنار هم 
خواهند داشت،  و هرکجا امکان اعتماد 
باشد، غیرحضوری کارهایشان را انجام 
خواهند داد و هرکجا به نفعشان باشد،  
و  حضوری  باشد،  داشته  ضرورت  یا 
شخصی کارهایشان را پیگیری خواهند 

کرد. 
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:: زهرا راجی

نگاهی به کتاب زن ایرانی و پرنده 
من

آن  در  که  جوامع  از  برخی  برخالف 
به  معطوف  امری  به مثابه  سنت  به 
جامعه  در  می شود  نگریسته  گذشته، 
حضور  دلیل  به  سنت  به  نگاه  ما 
مدرن  امر  و  سنت  هم زمان  و  توأمان 
در بستر زیستی، نگاه به سنت نگاهی 
معطوف به گذشته نیست و سنت در 
منظر مردم به اندازه امر مدرن، معاصر 
است. بسیاری از این شرایط با عنوان 
بدین  می کنند.  یاد  بودن”  “برزخی 
به خصوص  و  مردم  آحاد  که  معنا 
مدرنیته  و  سنت  از  برزخی  در  زنان 
برزخی  نشانه های  از  یکی  دارند.  قرار 
عناصر  که  است  آن  ما  جامعه  بودن 
همچنان  سنت  ایدئولوژی  سازنده 
جامعه  افراد  روحیات  و  فرهنگ  در 
زنده اند درحالی که تأخری زمانی میان 
اجتماعی  واقعیات  و  سنت  ایدئولوژی 
مدرن، مانع سازگاری قالب و محتوا در 
سرچشمه  و  می شود  اجتماعی  عرصه 
و  ناکامی ها  ناهنجاری ها،  از  بسیاری 
)فارسانی  می شود  هویت  در  تردید 
ترابی، 1۳۹۸: ۹(. به نظر می رسد بهتر 
این دو  بر  ارائه تحلیلی  از  است پیش 
اثر، به ارائه تعاریفی از مفاهیم کلیدی 
سنت و مدرنیته پرداخته شود. ماکس 

زنان 
ایرانی بر 
حضیض 
برزخ سنت 
و مدرنیته

وبر معتقد است سنت رفتاری است که 
به جهت قدمت و تکرار به شیوه ای خود 
انگیخته از عمل تبدیل شده است. وی 
اجتماعی رسم های  معتقد است سنن 
کهنگی  اقتضای  به  که  ریشه داری اند 
برخوردار  اجتماعی  حرمت  از  خود، 

شده اند )شایان مهر، 1۳۷۷: ۲۳۹(.
وفی  فریبا  رمان  نخستین  من  پرنده 
است که با نگاهی گذرا بر آن می توان 
نویسنده  این  اصلی  دغدغه  دریافت 
مسائل اجتماعی زنان در عصر گذار از 
سنت به مدرنیته است. تصویری که از 
زن توسط این نویسنده در متن کتاب 
است  موجودی  تصویر  می شود  خلق 
مردساالر  جامعه ای  بستر  در  گرفتار 
که در فضای مه آلود گذار از سنت به 
مدرنیته درگیر سرگشتگی و آشفتگی 
از  است  برشی  من  است.پرنده  شده 
زندگی  در  که  زنانی  روزمره  زندگی 
خانوادگی و اجتماعی خود، با حجمی 
تهدید،یاس،تحقیر  ترس،  از  قابل توجه 
رنج  ناتوانی  و  بی ارزشی  احساس  و 

می برند.
رمان با روایت اول شخص آغاز می شود. 
نام  او  برای  حتی  نویسنده  که  زنی 
وی  است.  نکرده  مشخص  نشانی  و 
داستان را با توصیف زندگی محقر خود 
آغاز می کند و به گونه ای ادامه می دهد 
که خواننده را به این سو سوق می دهد 
به نوعی  داستان  شخصیت های  که 

شریک اند.  آزاردهنده ای  زندگی  در 
نویسنده در خالل متن مکرراً به گذشته 
به  به نوعی  شخصیت ها گریز می زند و 
سنت و عقاید و رفتارهای سنتی زنده 
در بستر جامعه و زندگی شخصیت ها 
داستان  متن  در  آنچه  می کند.  اشاره 
به وضوح برزخ زنان در گذار از سنت به 
اشاره  می کشد،  ترسیم  به  را  مدرنیته 
است. کنترل  و  خشونت  مقوله  دو  به 
کنترل در اصطالح محدود و مشروط 
شدن رفتار و اعمال افراد به منظور نیل 
به اهداف و هنجارهای جامعه است و 
جامعه  طریق  از  صرفاً  بیرونی  کنترل 
 :1۳۹۳ می شود )گل مرادی،  اعمال 
داستان  از  درجایی  مثال  برای   .)1۷۹
است:  شده  اشاره  کنترل  به  این گونه 
همه جا  می توانست  محبوب  “خاله 
نمی توانست  مامان  که  برود،کاری 
می خورد”  را  حسرتش  همیشه  و 

)وفی،1۳۸1: ۳۴(.
نویسنده در تمام متن تالش کرده است 
زنانگی را به عنوان سرمایه ای نمادین 
برای زنان تعریف کند؛ سرمایه ای که با 
به دست گرفتن آن زنان دارای تکریم، 
هرچند  می شوند  ارزش  و  حرمت 
در  همچنین  شده!  تحمیل  و  نمادین 
قرمزی  خط  طالق  کتاب  این  متن 
است برای زنان مانده در حصر سنت. 
را  اجتماعی  سرمایه  که  مؤلفه ای 
به گونه ای  می اندازد.  خطر  به  به شدت 
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که وقتی راوی با همسرش به مشاجره 
به طالق می شود،  تهدید  و  می پردازد 
خود  حق  از  و  می کند  عقب نشینی 
طالقت  می گوید  “آهسته  می گذرد. 
که  است  خالصی  تیر  مثل  می دهم. 
خیلی آرام و خونسرد شلیک می کند... 

من باید بمیرم” )همان: ۵۰(.
برآمده  ناهمخوانی  نویسنده  به نوعی 
در  مدرنیته  به  سنت  از  گذار  از 
اقتصادی،  اجتماعی،  سرمایه های 
و  تیرگی  عامل  را  نمادین  و  فرهنگی 
داستان  در  زنان  ناخوشایند  احساس 
به سادگی  خود  کتاب  در  می داند.وفی 
پیامی انسانی را به دوراز وابستگی های 
خود  مخاطبان  به  فرهنگی  و  قومی 
منتقل می کند و آن چیزی نیست جز 
و  مردساالرانه  نگرش های  کردن  رها 
زنان  به  نگرش  تغییر  برای  درخواست 
و  سنت  چالش های  مدرن.  عصر  در 
مدرنیته در متن رمان به خوبی قابل در 
خود  رمان  از  بخشی  در  وفی  هستند 
این پیچیدگی ها و چالش ها را این گونه 
و  می شوند  قاطی  “بوها  می کند:  بیان 
مشامم حس تشخیص اش را برای چند 

لحظه از دست می دهد”.
تورقی بر کتاب زن ایرانی در گذار 
سهیال  نوشته  مدرن؛  به  سنت  از 

ترابی فارسانی
به  از سنت  گذار  در  ایرانی  زن  کتاب 
مدرن تالشی است برای نمایش تأثیر 
تصویر  و  هویت  بر  اجتماعی  تحوالت 
نویسنده  قاجار.  دوره  از  ایرانی  زنان 
این  ابتدای کتاب ذکر می کند که  در 
کتاب حاصل دغدغه ای است برآمده از 
شرایط امروز زنان ایرانی. نویسنده در 
نشیب های  و  فراز  بیان  به  کتاب  این 
از  زنان  اجتماعی  و  هویتی  مفاهیم 
عصر قاجار تا به امروز می پردازد. یکی 
مفاهیمی  کهن ترین  و  عمیق ترین  از 
که نویسنده در کتاب خود به آن اشاره 
می کند قبح حضور اجتماعی زنان در 
جامعه و محدودیت هایی است که نگاه 
زنان در جامعه  برای حضور  مردساالر 
بخشی  در  نویسنده  می کرده.  ایجاد 
“حضور  می نویسد:  این گونه  کتاب  از 
اجتماعی زنان در جامعه، نیاز به پذیرش 
از  عمومی داشت. حقیر شمردن زنان 
و  می شد  آغاز  دختر  نوزاد  تولد  زمان 
این  ایلی  فرهنگ  در  ریشه  امر  این 
سرزمین دارد. تصورات حقارت آمیز در 

ناتوانی زنان، بی سوادی  مورد ضعف و 
و محدودیت های بسیار آنان در ارتباط 
با فضای اجتماعی به حدی بود که وی 
نشانی  و  صاحب نام  و  مستقل  موجود 
فارسانی:  )ترابی  نمی شد”  شناخته 
۲1(. فارسانی در ادامه ضمن اشاره به 
کمرنگ شدن این فرهنگ و ذهنیت ها 
از  مناطقی  در  همچنان  می کند  بیان 
رفتار  و  تصورات  با چنین  زنان  ایران، 
وی   .]1[ هستند  روبرو  تحقیرآمیزی 
تأثیر این تصورات تحقیرآمیز و غلط را 
تا جایی ادامه می دهد که در فصل های 
تعطیلی  برای  عاملی  را  آن  آینده 
قاجار  عصر  در  دخترانه  مدارس 
می داند. به نظر می رسد از دالیل اصلی 
انحالل مدارس دخترانه در ایران، نگاه 
مردساالرانه غالب در بستر جامعه بوده 
باشد نه هراس از رشد فکری و طغیان 

زنان.
موجودی  شخصیت  از  بخشی  هویت 
او را  انسان است که هویت فردی  هر 
می سازد. همان گونه که استوارت هال 
بیان می کند هویت هیچ گاه تمام شده 
نیست و همواره مانند سوبژکتیویه، در 
فرآیند شدن و شکل گیری است اما به 
نظر می رسد همین فرآیند ساده شدن 
بیش  گذار،  دوره  در  زنان  هویت  در 
باشد  ارادی  و  انتخابی  امری  آن که  از 
تحت تأثیر تفکرات، عقاید و رفتارهای 
جمعی است. مراحل گذار از سنت به 
را  این فرصت  زنان  به  مدرنیته نسبی 
داده است که بر تمایزات و برابری آگاه 
آزادی  اختیار،  مانع  آنچه  اما  شوند. 
امروزی  جامعه  در  زنان  بیان  و  عمل 
حصر  در  از  فراتر  می تواند  می شود 
مناسبات  به  و  باشد  سنتی  اعتقادات 
این  در  فارسانی  بازگردد.  اجتماعی 
مناسبات  “چون  می کند:  بیان  رابطه 
اجتماعی صرفاً در عمل جمعی متبلور 
می شوند و شخص را از کنش آگاهانه، 
می کند  محروم  خودآئین  و  مختارانه 
حاصل  اراده  اعمال  آزادی  و  اختیار 

نمی شود” )فارسانی: ۵۹(.
را  زنان  عادات ذهنی  و  رویکردها  نقد 
دانست  مواردی  جمله  از  بتوان  شاید 
مدرنیته،  به  سنت  از  نیمه  گذار  که 
اعتقادات و هنجارهای جمعی منجر به 
تعدیل چشم گیر آن در اذهان عموم و 
با آن که نویسنده  حتی زنان نشده اند. 
رویکردهای  تفاوت  به  آخر  فصل  در 

روستایی  زنان  ذهنی  عادات  و  ذهنی 
با اعیان و اشراف می پردازد اما به نظر 
می رسد چنین حصرهایی همچنان در 
است  زنده  زنان  حتی  و  مردم  ذهن 
هویت  به عنوان  زنان  گذار  مرحله  و 
و دختری  مادری، همسری  منحصربه 
دچار  را  استقالل  دارای  شخصیت  به 
گرچه  می کند.  بحران  یا  و  شکست 
نویسنده به الهام از سفرنامه ممسنی، 
و  قاجار  عصر  زنان  که  می کند  بیان 
پیش از آن هویت و ارزش خود را در 
خانه داری، بچه داری و... می یافتند اما 
نمادین  زنانگی  هنوز  می رسد  نظر  به 
از  خارج  کار  و  است.  ارزش  دارای 
کار  با  قیاس  در  همچنان  زنان  منزل 
قرار می گیرد.  و همسرداری  منزل  در 
در  زنان  نشده  ارزش گذاری  کار 
از  مصداقی  اقتصادی  جامعه شناسی 
وجود مایه های چنین تفکراتی در عصر 

حاضر است.
 

ایران  مناطق  از  برخی  در  همچنان   ]1[
مرسوم است که زنان را ضعیفه یا عورت 
را  انان  یا جدشان  پدر  نام  با  و  می نامند 

صدا می زنند. )همان(

منابع:
دالیل  کنش،  نظریه   ،)1۳۸۰( پیر  بوردیو، 
مرتضی  ترجمه:  عقالنی،  انتخاب  و  عملی 

مردی ها، تهران: نقش و نگار.
ایرانی  زن   ،)1۳۹۸( سهیال  فارسانی،  ترابی 
در گذار از سنت به مدرن، انتشارات نیلوفر: 

تهران.
ترابی فارسانی، سهیال )1۳۹۰(، روند نوگرایی 
در آموزش زنان تا پایان پهلوی اول، زن در 
تاریخ ایران معاصر، )مجموعه مقاالت سمینار 

بین المللی زنجان(، تهران، کویر.
فصلنامه ارغنون، شماره ۲۴.

گرمرودی، میرزا فتاح خان )1۳۷۰(، سفرنامه 
ممسنی، به کوشش فتح الدین فتاحی، تهران، 

مستوفی.
نقد   1۰1۰)1۳۹۳( صدف.  گل مرادی، 
و  اجتماعی  سرمایه های  جامعه شناختی 
منیرو  اثر  فوالد  دل  رمان  در  زنان  فرهنگی 
پیر  سرمایه  انواع  نظریه  اساس  بر  روانی پور 
بوردیو، در نشریه نقد ادبی، سال: ۸، شماره: 

.۴
 ،)1۳۹۶( زهرا  دوستی،  آرش.  مشفقی، 
بررسی جامعه شناختی رمان “پرنده من” اثر 

فریبا وفی.
وفی، فریبا )1۳۸1(، پرنده من، تهران: مرکز.

و  قدیم  هویت های   )1۳۸۳( استوارت  هال، 
مترجم  جدید،  و  قدیم  قومیت های  جدید، 

شهریار وقفی پور.
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:: دیانا رستمی نژادان

خواب ادامۀ بینش اسطوره ای و دینی 
در جامعه است. اعتقاد به دیدن عالم 
غیب در خواب و دسترسی به مکنونات، 
نه تنها ما را در قلمروی فراتر از تجربه، 
قرار  بدن  و  زیستی-جسمانی  بُعد 
می دهد، بلکه تبعات و تأثیرات زیادی 
در روابط انسان ها و حیات ارزش های 
جامعۀ  در  دارد.  اجتماعی  و  فرهنگی 
مادی گرایی،  روند  شاهد  که  امروز 
هستیم،  تمدن  و  علمی  تجربه گرایی 
خواب رشته ای است که مردم با چنگ 
زدن به آن در پی پاسداشت ارزش ها، 
عشق و معنا در زندگی شان هستند که 
این امر بیش از هرچیز بر مبنای پیوند 
عالم ماده با عالم ماوراء الطبیعه و ناپدید 
است؛  زندگی  و  بین مرگ  مرز  کردن 
در اینجا تعاریف زمان و مکان بیش از 
بیش دگرگون می شود و مفاهیم ابدی/ 
بر قلمرو آن حاکم  ازلی و قضا و قدر 

است.
ارزش و نقش خواب در جوامع سنتی 
را  افراد  که کنش های  است  قدری  به 
هدایت می  کند و قوانین علت و معلولی 
رفتار  مطالعۀ  در  را  جامعه شناختی  و 
هدایت  این  می کند.  نقض  انسان ها 

خواب و رؤیا و نظام فرهنگی

شهود  و  کشف  اساس  بر  انسان  رفتار 
که  است  پیشگویی  عامل  مخصوصاً  و 
دینی-  اعتقادات  بطن  در  هم  هنوز 
بنابراین  اسالمی مردم ما حیات دارد. 
خواب یکی از عناصر مهمی است که امر 
پیشگویی را از حوزۀ علوم غریبه آزاد و 
تا جایی  وارد می کند؛  دینی  به حوزۀ 
از شمن- جادوگران  که مثاًل بسیاری 
نقش  واسطۀ  به  ُکردها،  جامعۀ  در 
همزمان معَبر و پیشگو، خود را »شیخ« 
می نامند. در گذشته خواب حتی برای 
مثاًل  داشت؛  زیادی  اهمیت  پادشاهان 
تعبیر  را  مصر  فرعون  خواب  یوسف 
می کند و فرعون و مردم مصر از بالی 
هفت سال خشکسالی که این سرزمین 
را تهدید می کند آگاه می شوند. امروز با 
دور شدن جوامع از بنیان های دینی و 
دو  در  بیشتر  اهمیت خواب  فرهنگی، 
حوزۀ روابط خویشاوندی و ادبیات باقی 

مانده است.
به وسیلۀ  روابط خونی و خویشاوندی 
و  می شود  تحکیم  و  تثبیت  خواب ها 
تقدس و ذات پیدا می کند؛ این روابط 
به  و  مرز خویشاوندان کنونی  از  فراتر 
نیاکان  و  اجداد  و  گذشته  نسل های 

خواب  یعنی  می کند،  پیدا  تسری 
برجسته کردن  و  کیفیت  نظر  از  هم 
خویشاوندی و تقدس بخشیدن به آن و 
هم از بعد گستره و کمیت خویشاوندان 
خواب  می کند.  تقویت  رابطه  این 
بستری برای تعامل فرد با درگذشتگان 
دریافت  را  آن ها  پیام های  که  است 
آئین ها  مهمترین  از  یکی  و  می کند 
برای  قربانی  و  نذر  یعنی  مناسک،  و 
مردگان را حمایت می کند. مردم برای 
خشنودی روح نیاکان و یا بنا به کشف 
آن ها  دربارۀ  خواب  در  که  شهودی  و 
صدقه«  و  »نذر  آن ها  برای  داشته اند، 
خواب  بدین ترتیب  می دهند.  انجام 
بخش زیادی از مناسک نذر، صدقه و 
قربانی را توضیح می دهد. بر این اساس 
معموالً در خانواده هایی که دارای تبار و 
شجرۀ تاریخی طوالنی تر و خویشاوندان 
بیشتری هستند، شاهد اهمیت هرچه 
بیشتر خواب و رواج دانش تعبیر خواب 

در آن ها هستیم.
تا اینجا دو مسئلۀ مهم آشکار می شود، 
این  نخست آنکه خواب در بین مردم 
و  بیولوژیکی  موضوع  یک  نه  جوامع 
و  دینی  امر  یک  بلکه  روان شناختی 



ویژه نامه ی نوروز 1۳۶۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

آنکه  دیگر  است.  فرهنگی  و  معنایی 
روابط خویشاوندی و خانوادگی ارزشی 
معنوی و مقدس و ازلی و شامل حیات 
دنیوی و حیات بعد از مرگ است. در 
حالی که در دنیای مدرن ازدواج و عشق 
و روابط خانوادگی- مانند امر خواب و 
رؤیا-  تا حد زیادی به نیازهای زیستی 
و مادی و اجتماعی تقلیل داده می شود.
خواب  عالم  با  مردان  از  بیش  زنان 
ارتباط برقرار می کنند. جایگاه معنوی 
زن و مادر در بین ُکردها تا حد زیادی 
براساس این پیوند و رابطۀ زن با عالم 
معنا و شهود تعریف و تثبیت می  شود و 
احترام و جایگاه خاص زنان را به مردان 
القا می کند. ریشۀ تاریخی این موضوع 
رب النوع های  وجود  در  می توانیم  را 
بین النهرین  در  خواب  تعبیر  و  خواب 
کنیم.  جستجو  دیگر  فرهنگ های  و 
واسطۀ  به  که  نیستند  زنان  فقط 
ماوراء الطبیعه،  با  آن ها  دیرینۀ  ارتباط 
خواب دیدن بخشی از زندگی و جایگاه 
به مرحلۀ  زنانۀ آن هاست، عارفانی که 
رسیده اند  شهود  و  عرفان  از  خاصی 
عالم  در  می ببینند.  صادق  رؤیاهای 
کودکان  زبان  بر  که  آنچه  بیداری 
خواب هایی  معادل  می شود  جاری 
است که حامل پیام و زبان رمز است 
که ارزش پیشگویانه و غیبگویی دارد. 
از اینرو مردم کودکان را دارای چشم 
می دانند  معنا  عالم  به  آگاه  و  بصیرت 
چون روح آن ها معصوم و پاک از گناه 
است. در دوره هایی در این مناطق برای 
نه  سن  زیر  کودکان  آینده  پیشگویی 
اعمالی  با  و  هیبنوتیزم  را  سال  ده  یا 
پیچیده بر وقایع گذشته یا آینده گواه 

می گرفتند.
انتقال  مهم  بسترهای  از  یکی  خواب 
هر  در  خواب   زبان  است.  فرهنگی 
جامعه، همان زبان نمادها و استعاره ها 
و مفاهیم بنیادی در فرهنگ آن جامعه 
است. یونگ ناخودآگاه جمعی را اساس 
در  تعابیر خواب  تنها  نه  رؤیا می داند. 
هر فرهنگ و قومی متفاوت است بلکه 
شیوه های خواب دیدن و استعاره ها و 
نمادهای حاکم بر آن نیز اموری کاماٌل 
فرهنگی هستند که از بن مایه های کهن 
ریشه  می گیرند. از طرف دیگر انسان ها 
در خواب همیشه به زبان مادری خود 

به  چه  خواب،  پس  می گویند.  سخن 
صورت نماد باشد و استعاره و چه در 
به فرهنگ  وابسته  زبان، همواره  قالب 
می کنند.  بازتولید  را  آن  و  هستند 
عالوه بر شکل بیان خواب، موضوعات 
قومی در خواب  ناخودآگاه  و  فرهنگی 
منتقل می شود، مثاٌل یکی از خواب های 
تکرار شونده در بین ُکردها از دیر باز 
زنده«  »خضر  اسطوره ای  شخصیت  
است که مردم اعتقاد دارند در خواب 
ظاهر  آن ها  بر  واقع  عالم  در  گاهی  و 
می شود و آن ها را از امداد غیبی خود 

بهره مند می کند.
ارزش  است.  مرگ  همسایۀ  خواب 
و  مفهوم  با  مستقیمی  رابطۀ  خواب 
زمان  و  دارد  »شب«  معنایی  ارزش 
شب را به قلمروی جداگانه و منفک از 
زندگی زمینی و روزمرۀ انسان تبدیل 
می کند و آن را به عنوان زمان و فضایی 
که انسان را در معرض زمان و فضای 
نیروهای  تأثیرات  و  ناقدسی  قدسی/ 
تعریف  می دهد  قرار  ماوراء الطبیعه 
می کند.  ازاین رو گفته اند »شب آبستن 
است« )ضرب المثل(. چنین رویکردی 
نسبت به زمان شب رفتاری محتاطانه 
ایجاب می کند و بسیاری  را  آئیینی  و 
جادویی  دینی/  مناسک  و  آئین ها  از 
را در پی دارد؛ مثاًل حفاظت از نوزاد، 
نوعروس، زائو و بیمارانی خاص به ویژه 
است.  اهمیت  حائز  شب  درتاریکی 
انتقال هرگونه فعالیت مادی و معیشتی 
برانگیخته  نامیمون و موجب  به شب، 
و  می شود  مخرب  نیروهای  شدن 
وظیفۀ انسان در شب آسودن، عبادت 
و به گونه ای واگذار کردن قلمرو زمان 
به موجودات اسرارآمیز و ماورائی است 
و تنها با طلوع آفتاب است که گویند 
باز  خود  جایگاه  به  نیروها  این  تمام 
به زندگی  انسان می تواند  می گردند و 

خویش بازگردد.
تصاویری  صرفاً  خواب ها  از  بعضی 
بیداری  عالم  در  که  هستند  شهودی 
کمتر می توانند در ظرف زبان روزمره 
این  شوند.  بیان  و  منتقل  مفهومی  و 
که  باشد  دلیل  این  به  شاید  موضوع 
زبان  انحصار  در  صرفاً  ما  جهان بینی 
ناخودآگاه  و  نمادها  اهمیت  و  نیست 
فرهنگی و اسطوره ای در آن چشمگیرتر 

است. این موضوع تا حد زیادی آفرینش 
هنری، مخصوصاً ادبیات غنایی را تحت 
هنری  بازآفرینی  می دهد.  قرار  تأثیر 
جامعه  اسطوره-  بین  است  شهودی 
که  است  ناخودآگاه  و  خودآگاه  و 
زبان  از  بیرون  مرزهای  به  را  هنرمند 
مفهومی مسلط و استفاده از نمادها و 
استعاره ها و تصاویر توانا می کند که از 
بخش زیادی از آنها از عالم رؤیا سر بر 
پیوسته  خواب  به  پرداختن  می  آورد. 
بیان  مردم  غنایی  ادبیات  و  اشعار  در 
شیرین«  »مزار  آهنگ  مثاًل  می شود؛ 
در بین مردم کرمانشاه الیه های کهنی 
و در آن  نمودار می کند  را  فرهنگ  از 
بین  در  فرهاد«  و  »شیرین  افسانۀ  به 
ُکردها سخن می رود و اینکه خوابی که 
تراژدی شیرین  آغازگر  فرهاد می بیند 
و فرهاد است. نظیر این بن مایه را در 
ادبیات جهان از جمله تراژدی هملت از 

شکسپیر شاهد هستیم.
این  خواب  بحث  از  ما  نتیجه گیری 
است که خواب عقالنیت و روزمرگی را 
اجتماعی و  نقض می کند و نقش  های 
معنوی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. 
و  مناسک  ترویج  و  تقویت  موجب 
یک  در  و  فرهنگی  نمادهای  بازتولید 
کالم استمرار بخش خاصی از فرهنگ 
می شود و معناگرایی و اهمیت پیشنیۀ 
دینی- اسطوره ای جامعه را جای روان 
تعاریف  همچنین  می نشاند.  فرد  و 
عقالنیت،  منطق،  اجتماعی،  واقعیت 
زندگی  و  مرگ  فرد،   و  آگاهی، ذهن 
و... را دگرگون می کند. در این دیدگاه 
تجربه  برای گسترش  خواب وسیله ای 
و عمل انسان و ازبین رفتن محدودیت 
زمان و مکان است و مترادف با »الهام و 

وحی« و الزام آور است.
خواب موضوعی در انحصار روان کاوی 
برعکس  بلکه  نیست،  روان شناسی  و 
موضوعی کاماًل فرهنگی است. مطالعۀ 
یکی  خواب  تعبیر  دانش  و  خواب 
مردم شناسان  تحقیق  ملزومات  از 
و  آئین ها  و  مناسک  بتوانند  که  است 
شیوه های زندگی مردم و نیز نمادهای 
هنری و دینی آن ها را مطالعه کنند، که 
جهان بینی فرهنگی- اسطوره ای در آن 

آشکار می شود.



ویژه نامه ی نوروز 1۳۷۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

پیشینه 
استفاده 
مجدد 
سازگار از 
میراث و 
ساختارهای 
موجود در 
ایران

:: الله رمضانی
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به  مجدد  استفاده  تاریخچه  ایران  در 
حکومت ها  و  انسان ها  سکونت  قدمت 
موضوع  باستانی  تمدن های  در  است. 
مطالعه  طریق  از  مجدد  استفاده 
سایت های  کالبدی  تحوالت  سیر 
مجموعه های  و  باستان شناختی 
معتبری  شواهد  دارای  معماری، 
انسان های  می دهد  نشان  که  است 
مزایای  از  مناسبی  درک  گذشته 
از  باقی مانده  فضاهای  از  بهره مندی 
در  همواره  و  داشته  را  کهن  ادوار 
را  مؤثری  اقدامات  آن  تکامل  راستای 
تالش  متعدد  موارد  در  داده اند.  انجام 
یک  به  حیات  بازگرداندن  جهت  در 
دنبال  به  یادمانی  محدوده  یک  یا  بنا 
و  شدن  رها  از  متمادی  سال های 
نمایان  به خوبی  فرسودگی،  گسترش 
این موضوع است. هخامنشیان  کننده 
می دانستند  سازنده  شاهانی  را  خود 
می کند  عنوان  یونانی  مورخ  استرابون 
عنایت  به  می گوید:  »داریوش شاه  که: 
را  عظیمی  ساختمان های  اهورامزدا 
من  بودند،  شده  رها  فراموشی  به  که 
آن ها را به پایان رساندم. من دیدم که 
قالع)در شوش( که در گذشته بنا کرده 
بودند، کهنه و فرسوده اند، من آن ها را 
از  نقل  به  )فکوهی  برآوردم«  دوباره 
بریان، 1۳۹1(. محوطه تخت سلیمان، 
که در زمان ساسانیان آتشکده و مرکز 
توسط  بعدها  و  است  بوده  عبادت 
تابستانی  کاخ  به  مغول  ایلخانان 
تبدیل شده است )امان اللهی، 1۳۹۴(،  
مجدد  استفاده  از  جالب توجهی  نمونه 
تاریخ  در  موجود  فضاهای  توسعه  و 
است. اما توجه به آثار گذشته به عنوان 
میراث فرهنگی زمانی آغاز شد که در 
زمانی  محدودیت  لغو  با   ،1۹۷۳ سال 
حمایت از یادمان های تاریخی، تمامی 
شده  ارزیابی  مهم  تاریخی  سازه های 
برای فرهنگ و تاریخ کشور، زیرپوشش 
قانون قرار گرفتند )یوکیلهتو، 1۳۸۶(. 
تلقی  در  نگرش  تغییر  این  پی  در  که 
مفهوم ارزش، و گسترش دایره مواریث 
فضاهای  از  بزرگ تری  گروه  فرهنگی، 
و   شده  حفاظت  نیازمند  موجود 
بیش ازپیش موجبات استفاده مجدد از 
آن ها فراهم گردید. این در حالی است 
که توجه به حفظ شهر تاریخی در ایران 
رویکردهای  شکل گیری  با  همزمان 
حتی  )و  بافت  از  حفاظت  بین المللی 

اولین  ثبت  به واسطه  آن  از  پیش 
بافت تاریخی ارزشمند کشور در سال 
انگیزه های  وجود  از  حاکی   )1۹۳۰
اولیه برای حفاظت از فضاهای متروک 

و زمینه سازی استفاده از آن ها است.
تاریخی  آثار  از  دوره های حفاظت  اگر 
بررسی کنیم  را در چهار بخش  ایران 
متوجه خواهیم شد که دوره اول یعنی 
هجری   1۳۰۷ تا   1۲۲۷ سال های 
شمسی، دوره کشف آثار و شکل گیری 
و  باستان شناسی  به  توجه  و  حفاظت 
عدم وجود مقررات و کنترل الزم است. 
تا   1۳۰۷ سال های  یعنی  دوم  دوره 
1۳۳۹ هجری شمسی، دوره آغاز عملی 
حفاظت با اشاعه قانون عتیقات است. 
دوره سوم که شامل سال های 1۳۳۹ 
تا 1۳۵۶ است، شاهد تالش هایی برای 
و  مدرن  حفاظت  سازمان  یک  ایجاد 
حفاظت  مختلف  بخش های  تفکیک 
 1۳۵۶ سال  از  آخر  در  و  هستیم. 
به  توجه  با  است  شده  تالش  تاکنون، 
جریان های بین المللی، میراث فرهنگی 
و مرکز تاریخی شهرها حفاظت شوند 
)مرادی، امیرکبیریان، عبدی، 1۳۹۶(. 
انجام  در مداخالت  نقطه عطف  اولین 
شاه  رضا  زمان  تاریخی  بافت  در  شده 
و دومین تحوالت گسترده زمان بعد از 
انقالب و پس از جنگ تحمیلی ایران 
بروز  و  پایان جنگ  با  که  بود  عراق  و 
شهرهای  مرکز  در  گسترده  مشکالت 
تاریخی توجه دست اندرکاران و مدیران 
به  بیش ازپیش  برنامه ریزان  و  شهری 
این مناطق جلب شد و در برنامه های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
برنامه های کالن کشوری بدان پرداخته 
شد )نژاد ابراهیمی و شریفی سردرود، 

.)1۳۹۸
و  حفاظت  برنامه های  و  اقدامات  در 
توسعه از سال 1۳۵۷، ابتدا توجه صرف 
به مرمت ابنیه و اقدامات باستان شناسی 
بافت  گستره  در  چندانی  اقدامات  و 
شهری صورت نگرفت. با تصویب اولین 
اجتماعی، در  اقتصادی،  توسعه  برنامه 
سال 1۳۷۴، سازمان عمران و بهسازی 
و میراث فرهنگی حوزه فعالیت خود را 
تاریخی  مجموعه های  به  بناها  تک  از 
گسترش دادند. به مرور توجه به بافت 
افزایش  تاریخی  بناهای  بازآفرینی  و 
یافت و سند بارز آن طرح پردیسان در 
دهه ۸۰ بود که نهایتاً منجر به استفاده 

مجدد از چندین خانه تاریخی ازجمله 
در  شد.  کاشان  منوچهری های  خانه 
دهه ۸۰، موضوع استفاده مجدد تحت 
به واسطه  احیاء  و  بهره برداری  عنوان 
توسعه  گردشگری  موضوع  به  توجه 
شد  تصویب  اساس نامه احیاء  و  یافت 
و صندوق احیاء]1[ جهت بهره برداری از 
بناهای تاریخی و جذب سرمایه گذاران 
ایجاد شد. و بناهای تاریخی قابل احیاء 
و  شدند  شناسایی  دولت  تملک  تحت 
جهت استفاده مجدد از طریق مزایده 
به سرمایه گذاران واگذار گردید )فدائی 
نژاد و حناچی ، 1۳۹۳(. ایجاد صندوق 
این  به  سرمایه گذاران  ورود  و  احیاء 
عرصه، نقطه عطفی در استفاده مجدد 
از بناهای تاریخی در کشورمان شد که 
این مسئله سبب تشویق هرچه بیشتر 
استفاده مجدد و تغییر کاربری توسط 
خود مالکان در بافته ای تاریخی شد و 
تا به امروز در تمامی شهرهای تاریخی 
است.  داشته  صعودی  پیشرفتی  ایران 
مفهوم استفاده مجدد در تاریخ حفاظت 
شکل گیری  و  انقالب  از  بعد  از  ایران 
فرهنگی  میراث  سازمان  منسجم 
مفاهیم  عنوان  تحت  امروز  تا  کشور 
باززنده سازی، بازآفرینی، معاصرسازی، 
کاربری  تغییر  کاربری،  اعطای  احیاء، 
و  اجرایی  پروژه های  در  بهره برداری  و 

پژوهشی مطرح شده است.
و  انقالب  از  پس  شهرنشینی  رشد 
توسعه شهرها به سمت خارج از مرکز 
و  پیرامونی  حومه های  در  و  شهرها 
تبدیل شدن این مناطق به محله های 
لوکس و اعیانی، نفوذناپذیری بافته ای 
باالبردن  برای  اقدام  عدم  تاریخی، 
همه  از  و  آن ها  در  زندگی  کیفیت 
مهم تر تغییر سبک زندگی و نیازهای 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم، 
به  تبدیل  را  تاریخی  شهرهای  مرکز 
فضاهای خالی کرد که روزبه روز رو به 
افول و زوال رفتند. اما به تدریج با توجه 
حضور  و  فرهنگی  اقتصاد  به  بیشتر 
آن  دنبال  به  و  خارجی  گردشگران 
گرایش سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
وجود  به  مشکالت  مناطق،  این  در 
آمده در بافته ای تاریخی مرکز شهرها 
و توسعه رشته حفاظت در دانشگاه ها، 
توجه به مرکز تاریخی شهرها افزایش 
پیدا کرد و طرح ها و برنامه های زیادی 
شد.  تدوین  آن  برای  کشور  در سطح 
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مسئله استفاده مجدد سازگار به تدریج 
در این سیر تحول پررنگ شد و امروزه 
بسیاری  تداوم حیات  کلید حل  شاید 
باشد.  کشورمان  باارزش  بافته ای  از 
استفاده مجدد سازگار و ایجاد کاربری 
خالی  فضاهای  و  بناهای  در  معاصر 
ایران به عنوان  تاریخی  مرکز شهرهای 
بازدهی  و  رشد  جهت  فرصت،  یک 
اقتصادی و در پی آن، رشد توسعه های 
معاصر شهر بسیار حائز اهمیت است. 
ساخته  فضاهای  از  استفاده  سیاست 
شهر،  توسعه  جهت  در  موجود  شده 
ایجاد پویایی اقتصادی عالوه  به دلیل 
و  زندگی  به  میل  و  حیات  تداوم  بر 
بافت های  بازآفرینی  حضور ساکنین و 
تاریخی، سبب حفظ بناهای ارزشمند 
بمانیان  )عیسی خانی،  شد  خواهد  نیز 
شاد،  )عطائی  و   )1۳۹۳ کشمیری،  و 

رفیعیان، رنجبر، 1۳۹۶(.
با فضاهای به ارث رسیده در  مواجهه 
از  حفاظت  نگرش  و شکل گیری  شهر 
در  مشهود  پدیده ای  به عنوان  بافت، 
تغییر  به  تاریخی شهرها، منجر  مراکز 
در درک مفهوم ارزش و نقش میراث 
فرهنگی در مجامع تخصصی و اقدامات 
گردید؛  کشور  مدیران  و  برنامه ریزان 
از  حفاظت  جدید  دیدگاه  ازاین روی 
ارتقای  برای  تالش  و  تاریخی  بافت 
مطرح  سبب  آن  در  زندگی  کیفیت 
بازآفرینی  همچون  مفاهیمی  کردن 
گشت که مبتنی بر راهبردهایی متنوع 
نواحی  به  بازگرداندن حیات  در  سعی 
مرکزی شهرها را داشت. در پی اهمیت 
در  شهری  نواحی  اقتصادی  نقش 
اقتصادی  ارزش  به  توجه  حیات شهر، 
ساختمان های متروک به عنوان فرصتی 
برای تأمین نیازهای متنوع فضایی در 
موجبات  همواره  شهر  تاریخی  قلب 
بناهای  از  مجدد  استفاده  به  توجه 
محرک  برنامه های  در  را  تاریخی 
توسعه فراهم کرد. امروزه نقش جدید 
رویکردهای  در  تاریخی  محیط های 
متأخر حفاظت، به عنوان یک منبع مهم 
استفاده  است.  شده  تعریف  بازآفرینی 
مجدد از این منبع ارزشمند و غنی و 
خلق فضاهای جدید به عنوان مهم ترین 
محرک توسعه، موردتوجه برنامه ریزان 
و سیاست گذاران حفاظت شهری قرار 
گرفته است )ایزدی و فیضی، 1۳۸۹(. 
مسئله استفاده مجدد سازگار با مفهوم 

بازآفرینی به قدری عجین است که در 
بسیاری از موارد بازآفرینی شهری برابر 
با مفهوم استفاده مجدد سازگار تعریف 
شده است در این رابطه حبیبی عنوان 
بازآفرینی شهری دمیدن  می کند که  
است.  کهن  کالبد  در  جدید  روح 
مقصود از بازآفرینی استفاده مجدد از 
کالبد است. در بازآفرینی کالبد حفظ 
می کند.  تغییر  عملکرد  اما  می شود 
از یک کالبد، همچون  استفاده مجدد 
است.  ظرف  در  مظروف  یک  ریختن 
زمانی این کار به درستی انجام می شود 
زمینه  با  جدید  کارکردی  سازمان  که 
سازه های  و  کالبدی  ظرفیت های  و 
بنابراین  باشد.  سازگار  بنا  تأسیساتی 
کالبد  به  چگونگی دمیدن روح جدید 
سازگاری  و  است  مهم  امری  قدیمی 
و  عرصه ها  تمام  در  مظروف  و  ظرف 
است.  اقدام  این  موفقیت  رمز  شرایط 
بازآفرینی به معنی ایجاد یک مظروف 
ماهیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
دارد و جانی که قرار است در آن کالبد 
دمیده شود بسیار مهم است )حبیبی، 
اجتماعی،  جدید  ماهیت   .)1۳۹۴
اقتصادی و فرهنگی یک فضا که تغییر 
کاتالیزور  می تواند  است  داده  کاربری 
حیات در پیرامون خود باشد و همچون 
خونی در رگ های بافت تاریخی جریان 
یابد و زندگی را به آن ببخشد. اگر این 
حیات جدید با تمامی عناصر کالبدی 
باشد  هماهنگی  و  صلح  در  فضایی  و 
به درستی  را  فردا  و  امروز  می تواند 

زیست کند.

منابع:
امان اللهی، حمید. )1۳۹۴(. مروری بر 
پژوهشی  و  فرهنگی  تاریخی،  پیشینه 
تخت سلیمان.  تاریخی  محوطه 
اثر شماره  فنی هنری  علمی  فصلنامه 

.۲۰-۳ ،۶۹
رضا.  فیضی،  و  محمدسعید  ایزدی، 
و  کنش  شهری  بازآفرینی   .)1۳۸۹(
بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی 
محدوده های هدف برنامه های بهسازی 
شماره  شهر  هفت  شهری.  نوسازی  و 
و زمستان ۸۹، ۷۴- پاییز  و ۳۳،   ۳۴

.۸۰
مفهوم   .)1۳۹۴( محسن.  حبیبی، 
بازآفرینی شهری در نظر و عمل- مجله 
هفت شهر شماره ۵1 و ۵۲. )دودانگه.

زهره، الجنابیان. علی، مصاحبه کننده(
مجتبی  رفیعیان،  شاد، حمید،  عطائی 
بررسی   .)1۳۹۶( احسان.  رنجبر،  و 
مجدد  استفاده  سیاست  اثرگذاری 
بافت  بازآفرینی  بر  تاریخی  ابنیه  از 
دوفصلنامه  کاشان.  شهر  تاریخی 
معماری  و  مرمت  پژوهشی  علمی- 
چهاردهم،  شماره  هفتم،  سال  ایران، 

پاییز و زمستان 1۳۹۶، 11۶-1۰۳.
عیسی خانی، ویدا و بمانیان، محمدرضا 
بررسی   .)1۳۹۳( هادی.  کشمیری،  و 
بهبود  در  مناسب  کاربری  ایجاد  تأثیر 
باارزش  بناهای  اقتصادی  کارکرد 
از  جلوگیری  و  تاریخی  فرهنگی- 
تخریب و فرسودگی بافت تاریخی شهر 
شیراز، نمونه موردی: مجموعه پاکیاری. 
معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 

1۹. تابستان 1۳۹۶، 1۵۲-1۴۳.
سا،  آتس  امیرکبیریان،  اصغر،  مرادی، 
احیای   ،)1۳۹۶( حجت اله،  عبدی، 
بافت قدیم شهرها )مروری بر تجارب(، 

انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 . پیروز  حناچی،  و  سمیه  فدائی نژاد، 
تحول  سیر  تبیین  و  بررسی   .)1۳۹۳(
از  حفاظت  برنامه های  و  سیاست ها 
میراث فرهنگی، بازۀ زمانی سال 1۳۵۷ 
ایرانی  معماری  دوفصلنامه   .1۳۹1 تا 

شماره ۵ بهار و تابستان ۹۳، ۳۷-۲1.
فکوهی، ناصر. )1۳۹1(. انسان شناسی 

شهری. تهران: نشر نی.
نژاد ابراهیمی، احد و شریفی سردرود، 
علی اصغر. )1۳۹۸(. عملکرد و رویکرد 
بناهای  تطبیقی  کاربری  تغییر  در 
جهاد  انتشارات  قزوین:  تاریخی. 

دانشگاهی قزوین.
تاریخ   .)1۳۸۶( یوکا.  یوکیلهتو، 
طالبیان،  ترجمه:  معماری.  حفاظت 
محمدحسن و بهاری، خشایار، تهران: 

نشر روزنه.
 

]1[ صندوق احیاء و بهره  برداری از اماکن 
تاریخی و فرهنگی، مؤسسه ای غیرانتفاعی 
و وابسته به سازمان میراث فرهنگی است 
و  مالحظات حفظ  گرفتن  نظر  در  با  که 
فرهنگی،  و  تاریخی  ابنیه ی  از  نگهداری 
ورود  تسهیل  با  تا  می نماید  تالش 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حوزه 
تاریخی  بناهای  از  بهره برداری  و  احیاء 
کارای  بهره برداری  کشور،  فرهنگی  و 
محقق  را  تاریخی  ابنیه ی  از  اقتصادی 

نماید.
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 روند جهانِی توسعه ی شهرها در چند
 دهه ی اخیر، ضمن بی خانمانی هولناک
فرودست اقشار  از  کثیری   جمعیت 
 جوامع در سراسر جهان، به طرز فجیعی
شده زیست  محیط  تخریب   موجب 
 است. هر دوی این امور نه تنها به وجود
از اعتراض آمیز  گفتمان های   آورنده ی 
بلکه بوده،  روشنفکری  جامعه   سوی 
 حتی در برخی مناطق جنبش هایی را
 هم به راه انداخته است. دیوید هاروی در
 نوشتاری تحت عنوان »حِق به شهر«،
 به تحلیل شرایط به وجودآورنده  ی این
می پردازد. )»شهری گرایی«(   وضع 
خواهیم زیر  در  چنانچه  که   وضعیتی 
می تواند حتی  خود،  نوبه ی  به   دید، 
از برخی  تبیین کننده ی  نوعی   به 
 مسائل شهری در ایران باشد؛ چرا که
رشد یا  و  شهری  توسعه ی  ی   پدیده  
امری فقط  نه  شهرها  کالن    روزافزون 
ابزار مهمترین  بلکه  است،   جهانی 
 کارآمد سرمایه داری در ساختار شهری
 خصوصاً کشورهای در حال رشد است
 که از نشانه های آن می توان به افزایش
 بی جهت قیمت زمین در یک منطقه،
جریمه شدن  عرفی  فضایی،   تراکم 
 ساخت و ساز به شهرداری ها )به منزله 
ی درآمد شهرداری ها( و ... توجه کرد.
چنانچه حاضر،  بحث  در   باری، 
هاروی تحلیل  اساس  بر  دید   خواهیم 
چیز هر  از  قبل  شهرها  توسعه    روند 
در مؤثری  و  قدرتمند  بسیار   ابزار 
 سیاستگذاری های نئولیبرالیستی است:
 فرایندی با رویکرِد »شهری گرایی«، در
هانری پیش گویانه ی  نظریه  ی   مفهوم 
)پیشگویی   ۶۰ دهه ی  در   لوفور 
 برچیده  شدن تمایز بین شهر و روستا(؛
تنها در به نظر می رسد   رویکردی که 

»حِق به شهر«
:: زهره روحی

برخوردار عمل  قدرت  از   شهرهایی 
 است که نمی توانند دو عنصر بسیار با
 اهمیت شهری یعنی دولت و سرمایه را
 تحت کنترل دموکراتیک درآورند. آری
 از نظر هاروی تنها در چنین وضعیتی
 است که تحقِق شهری گرایی می تواند
و فضا  ناعادالنه ی  توزیع  با  را   شهر 

موقعیت مواجه سازد....

دیگر که  است  زمانی  مدت  چند   هر 
و مطلوب  شهرهای  درباره ی   سخنی 
به این  اما  نیست،  آرمانی  اصطالح   به 
آرمانی تفکر  از  عقب نشینی   معنای 
 درباره ی شهر نیست؛ بلکه فقط به نظر
 می رسد اندیشمند عصر حاضر، با توجه
نشیب و  فراز  پر  و  تلخ  تجربه های   به 
بیانی به  و  محطاط تر  بیست ،   قرن 
از عوض  در  اما  است.   واقع گراتر شده  
 طریق نقد مسائل شهری و خصوصاً نقد
 بنیان های مسئله ساز، به طرح مطالبات
 دموکراتیک در شهرها می پردازد. چرا
از متفکران این گروه  برای  امروزه   که 
مسائل اندیشه پردازاِن  عبارتی  به  یا   و 
است روشن  روز  مثل  دیگر   شهری، 
شهرها انگلس،  و  مارکس  قول  به   که 
سرمایه داری اند. تضادهای   جلوه گاه 
می توان شهر  با  را  تضاد  این   ارتباط 
فرهنگ در  تلقی شیءوارگی شهر   در 
این دیدگاه »شهر«  بورژوایی دید. در 
موقعیتی تنها  چیزها،  سایر   همچون 
به منزلِه فرصت  شیءواره دارد و صرفاً 
سودهای و  درآمد  برای  موقعیتی   و 
 فراوان دیده می شود؛ به عبارتی هرگز
 به ذهنیت بورژوازی خطور نمی کند که
است انسانی  معنی  به   »آدم شهری«، 
و دست پرورده ی است  مقیم شهر   که 
که همانگونه  آن؛  اجتماعی   سازمان 
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 اصال درکی از این فکر نمی تواند داشته
سازمان های با  همراه  آدمی  که   باشد 
مسئول ساخته اش،  خود   اجتماعِی 
است. آن  منابع  و  شهرها  از   حفاظت 
 آری این فرهنگ چنان منزوی و بیگانه
خویش موقعیت  و  جهان  به   نسبت 
 است که طبع و سرشتی خودشیفته و
 در نتیجه اساساً ناسازگار با »مشارکت
دلیل همین  به  و  دارد.   همگانی« 
همه بر  باید  می کند  تصور  که   است 
از باال!  از  آنهم  کند،  »مدیریت«   چیز 
از یعنی  »مدیرانه«  می خواهد   اینرو 
از باال، همه  راه برنامه ریزی و طراحِی 
 چیز را به کنترل و نظارت خود درآورد
....؛ از جمله شهرها و مسائل آن را   و 
را خود  اینکه  موازات  به  فرهنگ   این 
 صاحب و مالک شهرها می داند، به طرز
 مضحک و باورنکردنی تصور می کند که
 باید به جای سایر گروه های اجتماعی
یعنی کند!  تصمیم گیری   باز هم خود 
 بدون مشورت با کسانی که به اصطالح
 می خواهد برایشان برنامه ریزی کند... و
 از همه رقت انگیزتر اینکه تصور می کند
 با یک چنین دیدگاهی  می تواند مسائل
 دردناک شهرها را درمان کند. غافل از
 آن که مشکالِت شهرها تنها زائیده ی
دیدگاهی ست: و  فرهنگ  چنین   یک 
 فرهنگی که شهرها و طبقات اجتماعی
 رانده شده از قلمرو سیاسی و فرودست

را مقهور خود کرده است.

تالش فرهنگ  این  دیگر  سوی   از 
زندگی سبک  ابداع کننده ی   می کند 
در و  باشد.  بازار  نیازهای  اساس   بر 
 اینجاست که مفهوم شهر در چارچوب
 »شهری گرایی« به مکانی برای مصرف
به شهروندگرایی  و  می شوند   تلقی 
با اصطالح  به  و  آزاد   مصرف کنندگی ِ 
درباره ی هاروی  می کند.  تنزل   نشاط 
نظام خاص  زندگی   سبک های 
نقشی حقیقت  در  که   سرمایه داری 
 درمانگرانه برای بیرون آوردن نظام از

 بحران دارند، می نویسد: "شهری گرایی
زیربنایی تأسیسات  به  محدود   صرفاً 
اتفاق که  هربار  بلکه   نمی شود، 
 می افتد با خود دگرگونی ای در سبک
وظیفه که  سبکی  می آورد.   زندگی 
نظام برای  مازاد  سرمایه  ای  تا   دارد 
اینرو از  آورد".  وجود  به   سرمایه داری 
در پاریس  شهر  ماجرای  خصوِص   در 
)1۸۵۳( اوسمان  شهرداری   زمان 
تنها "نه  وی  پروژه ی  در   می نویسد، 
 تبدیل زیربنای شهری، بلکه همچنین
 ساختمان یک شیوه  ی نوین زندگی و
می گرفت. بر  در  را  شهری   شخصیت 
بزرگ مرکز  نور«،  »شهر  به   پاریس 
تبدیل تفریح  و  گردشگری   مصرف، 
البته و  1۹(؛   :1۳۹1 )هاروی،   شد" 
استفاده ی برای  فقط  اینها   همه ی 
چرا همگان.  نه  و  بود  مرفه   طبقات 
تخریب با  )هوسمان(  اوسمان   که 
 محالت فقیرنشین پاریس، ساکنان آنرا
بعدها که  همانگونه  بود.  رانده   بیرون 
موزز رابرت  بزرگراه های  عظیم   طرح 
 )1۹۴۰( در آمریکا بی توجه به اعتراض
ویران و  تخریب  به  محالت   ساکنین 
 کردِن آنها پرداخت. چرا که توسعه  ی
 شهری در ایاالت متحد آمریکا مستلزم
بیانی به  بود  نیز  پیراشهری   توسعه  
 مستلزم رشد زندگی مصرفی به سبک
بزرگ اتوموبیل های  تولید   آمریکایی؛ 
ایجاد بنزین،  آور  سرسام  مصرف   و 
 عادت به داشتن دو اتوموبیل و مصرف
 بی رویه محصوالت جدید در خانواده ها

و ... )همان: ۲1(.

مطابق می دانیم  که  چنان   باری، 
همان از  مارکسیستی،   تحلیل های 
سرمایه داری، نظام  ی  سلطه    ابتدای 
فرهنگی چنین  برای  شهرها  تنها   نه 
انباشت تولید  محل   )بورژوایی(، 
 سرمایه بوده، بلکه محل رفع بحرانهای
از قضا دیوید و  بوده است؛  نیز   نظام  
 هاروی به تبین و تحلیل این رابطه ی

با چنان که  می پردازد.   تنگاتنگ 
اوسمان برنامه ریزی های   یادآوری 
 شهردار معروف پاریس )1۸۵۳(، نجات
 امپراتوری ناپلئون بناپارت را از بحراِن
بازمی نماید. بی کاری  و  سرمایه   رکود 
 بحرانی که تنها به واسطه ی توسعه ی
 شهری و ساخت و ساز، بورژوازی را از
درباره ی هاروی  رهانید.  سقوط   خطر 
"او می نویسد:  او  پروژه ی  و   اوسمان 
به را  شهر  اطراف  مسکونی   مناطق 
کاملی محله های  و  کرد  الحاق   شهر 
نو از  را   )Les  Halles( له آل   چون 
کار این  انجام  برای  نمود.   طراحی 
 اوسمان به مؤسسه های مالی و اعتباری
موبیلیه کردی  داشت:  نیاز   جدید 
 )Credit Mobilier( و کردی ایموبیلیه
مسیر در  که   )Credit  Immobilier( 
شده ساخته  سیمونی  سن   نظریات 
ـ 1۹(. مؤسساتی )همان: 1۸   بودند" 
پرداخت طریق  از  می توانستند   که 
ذاتِی مسئله ی  مدتی  تا  حداقل   وام، 
سرمایه ی »بحران  یعنی   سرمایه داری 
بخشند. می گوییم تسکین  را   اضافی« 
 تا مدتی زیرا همانگونه که تاریخ نشان
موقت همواره  ُمسکن ها  این  اثر   داده، 
 بوده است. چنانکه راهکار اوسمان فقط
 پانزده سال دوام آورد. اکنون در اریکه ی
 قدرت سیاسی فرانسه این ناپلئون سوم
 است که موظف به برقراری باالنس در
مالی اش که ساختارهای  است   نظامی 
به است.  شده  بحران  دچار   دوباره 
دلیل به  ایام  این  در  هاروی   گفته ی 
 نظاِم اعتباری بی اندازه توسعه یافته و
 سقوط نظام مالی، ناپلئون سوم از سر
علیه جنگ  به  درماندگی  و   ناچاری 

آلمان روی می آورد...

 آری برای نظام سرمایه دارِی شیء انگار،
فقط نه  که  است  طبیعی   بسیار 
 موقعیت های شهری را به نفع خود برهم
مناطقی از  را  فرودست  و طبقات   زند 
 که سال های سال در آن ساکن بوده اند
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 بیرون براند، بلکه حتی حاضر به جنگ
 افروزی، ویرانی و کشتارهایی هولناک
که جنگ افروزی هایی  هست.   نیز 
 هرچند می دانیم اساسی توسعه طلبانه
 دارند اما جهت مردم  فریبی با عناوین
و بهانه های مختلف پوشانده می شوند.

سرمایه داری نظام  مدافعان   باری، 
اوسمان پروژه ی  شکست  وجود   با 
 )شکست راهکاری قطعی و همیشگی(،
واقعیت این  ناچاری  سر  از  نهایت   در 
با رویارویی  برای  که  پذیرفتند   را 
»راه نظام،  این  ساختاری   تضادهای 
 حلی برای همیشه« وجود ندارد. هم از
 اینرو بار دیگر در دهه ی 1۹۴۰ پروژه ی
ایاالت متحد آمریکا مورد  اوسمان در 
 توجه قرار گرفت و این بار این راه حل
که )اصطالحی  شهر  کردن«   »قصابی 
گرفته کار  به  موزز  خود  بار   نخستین 
داشت توجه  باید  شد.  دنبال   بود( 
در موزز  طرِح  پذیرش  و  استقبال   که 
اکنون که  است  معنی  بدین  ایام   آن 
قطعی نتیجه ی  این  به   سرمایه داری 
 رسیده که نه تنها راه حلی برای خالص
 شدن از شر بحرانها وجود ندارد، بلکه
برنامه ریزی  و  شهر  بحرانی،  مواقع   در 
 توسعه ی آن قادر است تا مدتی نظام
 را از شر مسائل مالی  نجات دهد. شاید
 اگر در جایی بخوانیم و یا بشنویم که
 رابرت موزز به ایجاد شبکه ی راه ها و یا
 دگرگون سازی زیر بنایی شهر نیویورک
 پرداخت با خود بگوییم، »چه خوب! کار
 او که مفید بوده است پس چرا از وی
 با نکوهش یاد می شود«؛ اما اگر بدانیم
 وی )همچون اوسمان( زمینِ  مورد نیاز
 توسعه  شهری را با تصرف بی رحمانه ی
 سکونتگاه های طبقات فرودسِت جامعه
 اعم از کارگر یا زاغه نشین های اطراف
 شهرها تأمین کرده است، و آنها را به
 موقعیت حاشیه ای تر تنزل داده ، آنگاه
 متوجه وخامت نحوه ی »حل مسائل«
به  در نظام سرمایه داری خواهیم شد. 
 بیانی باید گفت این نظام مسائلش را

بی نوایان هزینه ی  با  اما  می کند   حل 
شهری )همان: ۳۲ ـ ۳۳(.

از جالبی  بسیار  قول  نقل   هاروی 
وقتی نشان می دهد  آورده که   انگلس 
بحران های حل  برای   سرمایه داری 
 خود دست به دامن زمین های شهری
ارزش در  وقاحت  با  چگونه   می شود، 
 قیمت زمین  دستکاری می کند. مسلماً
یادآوری این همه سال  از   امروز، پس 
 نکته  سنجی انگلس امری تکراری است،
 اما نکته  ی همچنان قابل تأمل این است
 که عالرغم گذشت این همه سال هنوز
تغییری هیچ  نتوانسته   سرمایه داری 
انگلس بهرحال  بدهد.  خود  روش   در 
شهرهای ]کالن[  "رشد   می گوید: 
 مدرن باعث می شود که زمین در برخی
 نواحی به خصوص در نواحی مرکزی،
چشم گیر و  ساختگی  گونه ای   به 
ساختمان هایی یابد؛  فزاینده   ارزشی 
 ]قدیمی[ که در این نواحی بنا شده اند
را آن  بلکه  نمی افزایند  ارزش  این   بر 
 کاهش می دهند، زیرا که آنها دیگر به
 شرایط جدید تعلق ندارند. آنها تخریب
 می شوند و جای خود را به بناهای دیگر
در عمده  طور  به  امر  این   می دهند. 
 مورد خانه های کارگری صادق است..."

)همان : ۳۳(.

راهکارها، این  تمامی  گفتیم   چنانچه 
چنان گاهی  از  هر  و  هستند   موقتی 
ورشکشتگی که  می گیرد  اوج   بحران 
تحلیل سوی  از  سرمایه داری   نظام 
مثال عنوان  به  می شود.  اعالم   گران 
می کند، یاد   1۹۷۳ بحران  از   هاروی 
جهانِی بازار  حباب  "ترکیدن  از   که 
)ص۲۳(. شد"  آغاز  امالک   معامالت 
 به واقع باید گفت پاسخ به این بحران
آن برای  که  راه  حلی  عبارتی  به  یا   و 
هاروی که  همچنان  شد،   اندیشیده 
 هم تأیید می کند، عصر جدیدی برای
به نظام  ورود  زد:  رقم   سرمایه داری 

مرحله ی نئولیبرالیسم....

بعد است که دولت ها به  زمان  این   از 
از گسست  غیرقابل  بخشی   خود 
می شوند سرمایه داری  جهانی   ساختار 
منافع اکنون  بیانی  به   .)۴۰  )همان: 
گره شرکت ها  منافع  به   حکومت ها 
 می خورد ؛ زیرا دولت  مردان با امکانات
اطالعاتی منابع  )فی المثل   دولتی 
و خود  انحصاری  امکاناِت  سایر  یا   و 
به همگان(  برای  دسترس   غیرقابل 
بازارهای وارد  سرمایه گذار   عنوان 
بخشی بدین ترتیب  و  می شوند   مالی 
را جهانی  سرمایه دارِی  پیکره ی   از 
 می سازند. باری، بدین ترتیب فهرست 
منتشر دولت  مردانی  از   بلندباالیی 
سرمایه هایی دارنده ی  که   می شود 
 کالن در بانک هایی هستند که خاص
به بنابراین  است.  جهان   ثروتمندان 
حامل حاضر،  عصر  هاروی   گفته ی 
 "سیطره  ی رهبرِی سرمایه و دولت"
ما سیطره   این   .)۳۷ )همان:   است 
انسان که  می کند  خطری  متوجه   را 
می دهد. قرار  تهدید  مورد  را   امروزی 
 زیرا بنا بر استدالل هاروی دیگر فرقی
حکومتی چه  از  دولت ها   نمی کند 
خودی به  اتحاد  همین   برخوردارند؛ 
همچون فجایعی  تا  است  کافی   خود 
ناندیگرام در   ۲۰۰۷ مارس  عام   قتل 
 )در بنگال غربی( رخ دهد: "قتل عامی
ایالت مارکسیستی  دولت  توسط   که 
این به  آن هم  بود".  داده شده   ترتیب 
 دلیل که حزب کمونیست هند )حزب
 حاکم(، بی توجه به مخالفت و اعتراض
طرف برای  را  آنها  زمین   کشاورزان، 
 قرارداد خود )مجتمع اندونزیایی گروه
یورش با  و  می گیرد  نظر  در   اسلیم( 
 وحشیانه ی پلیس 1۴ نفر کشته و ده ها
 تن زخمی به جا می گذارد )همان: ۳۷(؛
زمانی مدت  که  دیگری  فجایع  یا    و 
 است به دلیل همین اتحاد نئولیبرالِی
آمریکا، چین،  در  سرمایه«  و   »دولت  
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 برزیل، روسیه، کره، مکزیک و بسیاری
 از کشورهای دیگر در حال وقوع است.
وضعیت از  خبر  همگی  که   وقایعی 
ترور و  وحشت  که  می دهند   عصری 
 تبدیل به امری طبیعی و روزمره شده
واسطه گری با  اکنون  بهرحال   است. 
 دولت  ها )به منزله ی دالل؟( و تأمین
 وام و اعتبار، بحران اقتصادی کشوری
می شود حل  قابل  آمریکا   همچون 
 )همان:۲۴ـ ۲۵(. به عنوان مثال هاروی
شهری گرایی ی  شده   جهانی  روند   به 
دارد اشاراتی  اسپانیا  و  انگلستان   در 
ِ فرهنگ  به  رسیده   تازه  چیِن  از  یا   و 
تازه مصرف گرایِی  )بخوانیم   بورژوایی 
 به دوران رسیده(  ای می نویسد که   به
"از دارد:  راه  این  در  که   دلیل شتابی 
از نیمی  حدود  کنون  تا   ۲۰۰۰  سال 
 عرضه ی سیمان جهان را به کار برده
می تواند این  و   .)۲۵ )همان:   است" 
شهری گرایِی که  باشد  معنی   بدین 
 شتاب آمیز دولت چین به تنهایی کافی
 است تا ابعاد تخریب حریصانه  ی محیط
 زیست را در کالنشهرهایی ترسیم کند
 که امروزه در سراسر دنیا همچون قارچ
 از زمین می رویند: "در این دوران بیش
 از صد شهر از حد یک میلیون جمعیت
مانند کوچکی  دهات  و  رفته اند   فراتر 
 شنزن  ]در چین[ به کالن شهرهایی
تبدیل میلیون   1۰ تا   ۶ جمعیت   با 
 شده اند" )همانجا(. و اگر بدانیم امروز
 شهری گرایِی چیِن کمونیست از طریق
 ادغام با بازارهای مالی چگونه خود را
از پیش  از  بیش  است،  کرده   جهانی 
تصرف و  شناسایی  در  آنها   پشت کار 
تعجب سرمایه گذاری   فرصت های 
 خواهیم کرد. به عنوان مثال بد نیست
بانک هاروی  گزارش  مطابق   بدانیم 
چنان را  خود  فعالیت  چین   مرکزی 
وام بازار  در  که  است  کرده   فرامرزی 
آمریکا ایاالت متحد  ثانوی در   مسکن 
 مشغول به کار است: اتحادی که باعث
 می شود تا گاه از سر درماندگی احساس

 کنیم در جهانی به سر می بریم که به
شده تبدیل  ساختمانی«   »کارگاه 
 است.... همه جا داربست های ساختمانی
در عظیم  طرح های  همه جا   برپاست. 
 حال سربرکشیدنند. جهانی انباشته از
کارگاه هایی ساختمانی....   کارگاه  های 
دیویس مایک  از  هاروی  نقل  به   که 
منطقه  ی دنیای  "با   )Mike  Davis( 
زاغه ها در تصادم است" )همان :۹۳(....
این می شود  باعث  چیز  چه   اما 
 »تصادم« عالرغم  شورش های طبقات
 فرودسِت شهری علیه ظلم و خشونت
رها نتیجه  بدون  بار  هر   شهری  گرایی 
 شود و به انسجام و اتحاد با »تصادمات«
 مناطق دیگر )حتی در سایر کشورها(
 نینجامد؛ به نظر می رسد این شورش ها
 با وجود عدم انسجام و اتحاد ، مطالبه  ای
 برای »حق به شهر« است. هاروی این
 حق را "بسیار فراتر از آزادی فردی در
 دسترسی به امکانات شهری" می داند
گفت می توان  بیانی  به   .)1۴  )همان: 
 حقی همگانی و مشارکتی در نحوه ی
 تغییر شهر است؛ چرا که آگاهِی مستتر
  در حِق به شهر، از این امر با خبر است
 که در هر تغییری که در شهر به وجود
خواهیم دگرگون  نیز  را  خود   آوریم، 
هرگز آدمی  هستِی  نحوه  ی  زیرا   کرد 
 نمی تواند چیزی جدا و منفک از هستِی
 مکانی اش باشد. بنابراین بر اساس این
 واقعیت عینی، مادی و هستی شناسانه
به شهر، حقی همگانی حِق  که   است 

است...

 باری، به دلیل آسیب کاماًل جدی ناشی
برخاسته خشونت  و  شهری گرایی   از 
و فرودست  اقشار  دامن گیر  که  آن   از 
توجه با  هاروی  است،   حاشیه ای شده 
 به مخالفت و اعتراض و آشوب های به
 راه افتاده در سراسر جهان، به استقبال
را پرسش  این  و  می رود  لوفور   نظریه 
 مطرح می کند که "آیا جرأت می کنیم
)همان: بنامیم؟"  طبقاتی  مبارزه   آنرا 

آن یک سوی  در  که  مبارزه ای   .)۴۴ 
 اتحاد نامیمون دولت و سرمایه به چشم
 می خورد و در طرف دیگر اقشار محروم
 و رانده شده از قلمرو عمومی؛ اقشاری
دگرگونی تا  هاروی  دیوید  نظر  از   که 
حاضر سلطه  ی  زدن  برهم  و   عظیم 
 قدمی فاصله ندارند. فقط کافی است به
 مبارزات خود سمت و سویی هدفمند و
 وحدت  بخش دهند: لوفور حق داشت
باید یا  انقالب  که  باشد  داشته   اصرار 
 شهری، به معنای وسیع کلمه ، باشد

 یا هیچ" ... )همان : ۴۴(.

شهر«، به  »حق  کامل:   مشخصات 
خسرو ترجمه  هاروی،  دیوید   نوشته 
کالنتری، انتشارات مهرویستا ، 1۳۹1
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اسپانیایی  کارگردان  آلمادوبار،  پدرو 
)متولد 1۹۴۹( در بیشترآثارش به زنان 
متفاوتی  زوایای  از  را  آنان  و  پرداخته 
»خولیتا«  فیلم  است.  کرده  تصویر 
با  نیز  او  ساخته ی  آخرین   )۲۰1۶(
محوریت زندگی یک زن روایت می شود 
و در زندگی زنان دیگر بسط می یابد. 
است  دختران  و  مادران  داستان  فیلم 
در  نسل  که  اجتماعی ای  الگوهای  و 
عمیق،  احساسات  می یابد.  ادامه  نسل 
روابط  دشواری های  و  خیانت  عشق، 
وقایعی  افراد  میان  جنسی  و  عاطفی 
است که ما را به مفهوم عذاب وجدان 
هدایت  زنان  در  گناه کاری  احساس  و 
سرخ  تصویری  با  »خولیتا«  می کند. 
آغاز می شود که از لباسی زنانه برآمده 

خولیتا
:: نسرین ریاحی پور

فیلم است. مجسمه ی سنگین ساخته ی 
آوا در اولین صحنه ی فیلم به نمایش 
درمی آید و در پی آن هر بار که خولیتا 
قصد رفتن یا ماندن دارد همراه او در 
فضای زندگیش جا می گیرد؛ عنصری 
به  عالقه مند  او  که  است  گذشته  از 
یادآوری آنست و در تقابل با آن عکس 
تکه تکه شده ی او و دخترش عنصری از 
گذشته است که خولیتا می خواهد آن 
انداخته  دور  و  بسپارد  فراموشی  به  را 
یادآوری  مهم  عناصر  اجسام  می شود. 
گذشته هستند؛ گریز از آن ها گریز از 
گذشته است. زیرا بینایی توانمندترین 
حسی است که مدام انسان را به گذشته 
که  است  خاطر  بدین  و  می زند  پیوند 
خولیتا به عنوان یک زن بعضی نشانه ها 
را حذف می کند و بعضی دیگر را همراه 
می برد. اما لورنزو- مرد دلیلی بر بردن 
پرتغال  به  مادرید  از  وسایل  همه ی 
خیلی  می شود  می کند  فکر  او  ندارد. 
تقابل زنان  پرتغال خرید.  از  را  چیزها 
و مردان از همین نقطه شاید برجسته 

می شود.
خاصی  ویژگی های  با  فیلم  در  زنان 
چون مسئولیت پذیری، تردید، قضاوت 
دائم خود و تالش برای جبران گذشته 
نشانه ی  وابستگی  ترسیم  شده اند. 
و  مرد: خوآن  دو  اما  است.  آنان  دیگر 
پدر خولیتا از انتخاب خود در داشتن 
رابطه ی جنسی دیگر مطمئن هستند 
و مدام ذهن خود را واکاوی نمی کنند 
دفاع  خود  گذشته ی  اعمال  از  آنان 
در  ایستایی  از  نشانی  و  می کنند 
هم  درس  کالس  در  نیست.  آنان 
به  دریانوردی  مرد  افسانه ی  خولیتا 
اولیسیس را روایت می کند که به  نام 
در  زیبایی  حوری  می رسد.  جزیره ای 
جزیره به او ماندن را در کنار جوانی و 
ابدیت پیشنهاد می کند؛ اما مرد دریا را 
انتخاب  به معنای جاده و ماجراجویی 
پرخطر  میزبان  درون  به  و  می کند 
می پرد. در روایت فیلم خوآن شباهت 

بر  تأکیدی  فیلم  نام  بر  عالوه  و  است 
قهرمان زن داستان و نشانی از شادی، 
عشق و زندگی دارد. جالب اینست که 
در پس مرگ ها و خیانت هایی که در 
روایت های او به وقوع می پیوندد حسی 
لطیف و دوست داشتنی وجود دارد که 
و  برآمده  قهرمانان  بودن  پذیرنده  از 

مخاطب را با زندگی آشتی می دهد.
خانه ای  در  که  میان سال  زنی  خولیتا 
می کند؛  زندگی  مادرید  در  مدرن 
که  مردیست  همراه  به  سفری  عازم 
برخوردی در محل  اما  دوستش  دارد؛ 
تالقی دو خیابان که گویی تأکیدی بر 
تالقی های ناگهانی زندگی و توانمندی 
سرنوشت در برابر ناتوانی انسان دارد؛ 
خولیتا  می کند.  منصرف  سفر  از  را  او 
از پس یک دیدار تصادفی در خیابان 
از  دخترش،  کودکی  دوران  دوست  با 
نقطه ی شاد یک ارتباط موفق عاطفی 
و سفر به پرتغال به خانه ی قدیمی اش 
بازمی گردد و بالفاصله پس ازاین دیدار 
تکه های  می گیرد  تصمیم  او  که  است 
عکس  مانند  را  زندگیش  گذشته ی 
پاره  که  دخترش  و  خود  تکه تکه ی 
کنار  بیابد؛  بود؛  انداخته  دور  و  کرده 
هم بچیند و در یادداشت هایی که برای 
آنتیا می نویسد گذشته را بازسازی کند.
خانه ی  به  که  می شود؛  آن  بر  او 
قدیمی ای بازگردد که تنها راه ارتباط او 
و دخترش است؛ خانه ای که دخترش 
سال ها پیش ناگهانی آن را ترک کرده 
است. او با نگارش برای دخترش تالش 
را  مخدوش  ارتباطی  کنش  می کند 
دادن  دست  از  انتها  در  و  کند  برقرار 
به  را  زن  دو  فقدان  تجربه ی  و  فرزند 
جریان  کل  می کند.  نزدیک  یکدیگر 
می شود؛  آغاز  دیدار  همان  از  داستان 
از قرار گرفتن دو انسان در یک مکان 
در زمانی مشابه و گوشزدی است شاید 
بر عنصر تصادف و این که زندگی از ما 

قوی تر است.
تداعی عنصر مهم دیگر مطرح شده در 
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عجیبی به اولیسیس دارد.
تقابل دیگر چمدان خالی مردی است 
که خودکشی می کند و چمدان سنگین 
زنی که هنگام توقف ناگهانی قطار بر 
تمثیلی  قطار  اگر  می خورد.  سرش 
باشد؛  زندگی  جاده ی  در  حرکت  از 
گذشته  و  خاطرات  چمدان  محتویات 
است و اینجا زنان بار انبوه یادواره ها را 
مردان  به دوش می کشند؛ درحالی که 
عذاب  می کنند.  سفر  خالی  و  سبک 
وجدان و مسئولیت پذیری و جبران از 

ویژگی های زنان فیلم هستند.
اولین عذاب وجدان را خولیتا به خاطر 
احساس  ترک مرد میان سال در قطار 
می کند. مردی که خواهان هم صحبتی 
با خولیتاست اما او از گفت وگو با او سر 
جریان  این  ادامه ی  در  است.  زده  باز 
کنار  در  که  می بیند  را  گوزنی  خولیتا 
همراهیست.  خواهان  و  می دود؛  قطار 
زن  یک  دنبال  به  او  می گوید  خولیتا 
با  میان سال  مرد  شبیه  می گردد. 
چمدان خالی در قطار. مردی که مانند 
به  را  گذشته  خاطرات  چمدان  زنان 
دنبال نمی کشد و خولیتا با او همراهی 
در  می کند  احساس  او  است.  نکرده 
مرگ مرد نقش داشته است. آنتیا نیز 
با احساس گناه زندگی  مانند مادرش 
در  یافتن خطاکار  دنبال  به  و  می کند 
ادامه ی  او  است.  پدرش  مرگ  جریان 
مادر خود است و اشاره ایست به تکرار 
رفتار  در  گذشتگان  رفتاری  الگوهای 
در  آلمادوبآر  البته  آینده.  نسل های 
با  مسئله  این  به  هم  بازگشت  فیلم 
و  مادر  زندگی  در  قتل  و  تجاوز  تکرار 
دخترش پرداخته است. او عالقه دارد به 
ساختارهای تکرار شونده )طرح واره ها( 
در زندگی نسل ها بپردازد. آنتیا عذاب 
زن  سه  میان  را  خوآن  مرگ  وجدان 
تقسیم کند: خولیتا، آوا و خودش. در 
کنار زمین بازی هم خولیتا سیبی را گاز 
می زند و این می تواند اشاره ای باشد به 
گاز زدن سیب نخستین توسط آدم و 

حوا و گناهی که خولیتا از گذشته به 
دوش می کشد.

زنان مدام در حال واکاوی و اندیشیدن 
بیشتر  مردان  و  هستند  گذشته  به 
تراژیک  مرگ  می کنند.  ماجراجویی 
و  ماجراجویی ها  این  در  هم  مردان 
در  می دهد.  رخ  یک باره  کنش های 
خولیتا سه زن بر اثر بیماری می میرند. 
به  آن ها  مرگ  انتظار  که  زنی  سه 
مرگ  مورد  در  )البته  می رود.  آرامی 
آنتیا  کودکی  دوران  دوست  مادر 
دوران  دوست  اما  نمی دانیم  چیزی 
مادرش  مرگ  خبر  به سادگی  کودکی 
را می دهد.( اما مردانی که در این فیلم 
می میرند هر یک تراژدی رقم می زنند. 
قطار،  در  میان سال  مرد  خودکشی 
مرگ خوآن در دریا و غرق شدن خوآن 

نه ساله پسر بزرگ آنیتا.
ناخودآگاه  نماد  دریا  یونگ  دیدگاه  از 
جمعی است. ماریان صدای ناخودآگاه 
جمعی در فیلم است که بر وظایف زنانه 
تأکید می کند. او را تنها در خانه ی کنار 
مردی  و می گوید: »هر  دریا می بینیم 
به یه زن احتیاج داره« او همه چیز را 
را کنترل می کند.  می داند و همه چیز 
زنان  به  جامعه  که  ساختاریست  او 
تحمیل می کند. عبوس و جدیست، از 
خولیتا می خواهد در خانه بماند و برای 
رابطه ی  راز  نرود،  دانشگاه  به  تدریس 
جنسی خوآن و آوا را او برمال می کند، 
او می گوید ماجرای رفتن زنان و خیانت 
مردان همیشگی است، قانونی که تکرار 
زنان  بمانند،  باقی  باید  زنان  می شود: 

نباید غایب باشند.
مرد  خولیتا  آن که  از  پس  کمی 
ترک  قطار  کوپه ی  در  را  میان سال 
از  او خودکشی می کند. پس  می کند؛ 
خانواده اش  دیدار  به  خولیتا  وقتی  آن 
می رود خوآن با آوا هم بستر می شود و 
در پی آن که بار دیگر پس از برمال شدن 
خانه  از  خولیتا  آوا،  و  خوآن  رابطه ی 
خارج می شود تا راه برود و به تدریسش 

فکر کند خوآن به دریا رفته و در طوفان 
در  نیز  زنان  بیماری  می شود.  کشته 
و  آن هاست  فقدان  شکلی  به  داستان 
در این فقدان است که مردان با زنان 
فقدان  این  می گذرانند.  وقت  دیگری 
با بیماری مادر خولیتا و همسر خوآن، 
فقدان  اما  است.  شده  داده  نشان  آنا 
طرف  از  شدنش  فراموش  باعث  آنتیا 
می توانند  زنان  گویا  نمی شود.  خولیتا 
به  بودن  مادر  و  کنند  مدارا  فقدان  با 
فقط  می بخشد.  را  توانایی  این  آنان 
خولیتا  کنند.  درک  می توانند  مادران 
می نویسد  آنتیا  به  یادداشت هایش  در 
تو بزرگ شده ای و مادری. مادر بودن 
قرین بلوغ انگاشته می شود. اما مردان 
آن چنان نیازمند به زنانند که مدام در 
پی جایگزین کردن بر می آیند. گرچه 
لورنزو متفاوت است و زمانی که خولیتا 
او را ترک می کند؛ به دنبال او و در کنار 

او زندگی را ادامه می دهد.
و  آوا  با  ما  تقابل ها  این  کنار  در  اما 
لورنزو به عنوان وزنه های تعادل روبه رو 
و  لورنزو مردی که نمی رود  می شویم. 
پس از آن که خولیتا به او می گوید که 
نمی تواند او را همراهی کند؛ دورادور او 
را دنبال می کند و آوا زنی است که در 
پی وابستگی و خواهان داشتن دائمی 
مردی کنار خود نیست. او به حرفه ی 
خود می پردازد و از رابطه ی دوستی و 
هم خوابگی گاه به گاه با خوآن راضیست. 
مردانه  هیبت  با  مجسمه هایی  آوا 
می سازد که عالرغم کوچکی سنگینند 
و این سنگینی مانع افتادن آن هاست. 
مجسمه ها  این  به واسطه ی  او  شاید 
بودن  راه  در  و  می خواهد خطرپذیری 
مردان را با سنگینی و پایداری تعادل 
آنان کمتر دیده است.  ببخشد که در 
آوا پس از مرگ ارثیه اش را به لورنزو 
می بخشد. ارثیه نشانی از تالش او برای 
برقراری همین تعادل است و این گونه 
لورنزو به عنوان یک همراه وارد زندگی 

خولیتا می شود.
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:: هومن زندوکیلی

نگاهی 
به نظریه 
طبقه 
تن آسای 
وبلن

وبلن، جامعه شناس، اقصاددان و منتقد 
اجتماعی است که تألیفات و نوشته های 
خود  از  آمریکا  جامعه  نقد  در  زیادی 
طبقه  نظریه  است.  گذاشته  جای  به 
تن آسای وی مهمترین اثر وی و تنها 
کتابی است که در زمان حیاتش مورد 
شهرتش  موجب  و  گرفت  قرار  توجه 
جامعه  منتقد  یک  وبلن  چه  اگر  شد. 
آمریکا است ولی از آنجا که آمریکا را 
می توان نماد نظام سرمایه داری در نظر 
گرفت، بنابراین وبلن را می توان منتقد 

نظام سرمایه داری  هم منظور نمود.

 Thorstein Veblen( تورستین وبلن«
اجتماعی  اندیشمند   ).1875�1959
به  که  بود  دگراندیشانی  آن  از  یکی 
برجسته ترین  میلز  رایت  سی  قول 
نویسنده ای است که آمریکا را به نقد 
نظام  و  آمریکا  خود  در  نیز  و  کشیده 
آموزشی آن دیار پرورش یافته است«. 

)وبلن، 1۳۹۲، ترجمه ارشاد: ۲۹(

به عقیده وبلن شکل گیری طبقه تن آسا 
)The Leisure Class( را می توان در 
دوران گذر فرهنگ بربریت و در خالل 
مراحل پیشرفت آن در نظر گرفت. قبل 

از تشریح موضوع، الزم است حدود و 
صغور واژه بربریت را تعیین کنیم.

نوشتارهای  مقتضیات  به  بنا  بربریت 
عام  و  مفاهیم خاص  مختلف مشمول 
شده است. به معنای خاص آن عنوان 
قوم و قبیله ای بودند که حدود ۳۰۰۰ 
آفریقا  شمال  در  پیش  سال  هزار 
از  آن  عام  معنای  در  و  می  زیستند 
و  انسان ها  نویسندگان،  از  برخی  نظر 
سبک  و  نوع  در  که  هستند  جوامعی 
امروزی  تمدن  مظاهر  از  زندگی شان 
گفتارهای  در  حتی  و  نیست  خبری 
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عامیانه و ژورنالیستی از آن ها به عنوان 
یاد  نیمه وحشی  یا  وحشی  انسان های 

می شود.

در  به ویژه  اجتماعی  علوم  »در 
مفهوم  یک  در  بربریت  مردم شناسی 
عام، کسانی بودند که در سطح تمدن 
کشاورزی  با  و  بودند  فلز  و  نوسنگی 
ساده و ابتدایی زندگی می کردند هنوز 
هم برخی قبایل در آفریقا و جنگل های 
لوئیس  این سطح هستند.  در  آمازون 
در  باستان،  جامعه  کتاب  در  مورگان 
انسانی،  فرهنگ  و  تمدن  تکامل  روند 
می کند:  گو  و  گفت  مرحله  سه  از 
مرحله توحش، مرحله بربریت، دوران 
خود  بربریت  دوران  و  )کنونی(  تمدن 
میانی  نخستین،  مرحله  سه  به  نیز 
مرحله  می شود.  تقسیم  پایانی  و 
است  زمانی  بربریت  فرهنگ  پیشرفت 
تولید  و  فلز  گداختن  راز  به  بشر  که 
ابزار فلزی پی می برد. اما منظور وبلن 
نظریه طبقه  کتاب  در  بربریت  واژه  از 
و  برده داری  به  مربوط  بیشتر  تن آسا 
فئودالیسم )زمینداری( است و مرحله 
و  نوین صنعتی  بربریت جامعه  از  بعد 
تسلط نظام سرمایه داری است«. )وبلن، 

1۳۹۲، ترجمه ارشاد:۵1(

صلح جویی  برده داری،  آغاز  از  پیش 
غلبه  بشر  زندگی  جریان  بر  آرامش  و 
نبود که  بدان معنی  این  البته  داشت. 
اتفاق  نزاع  و  جویی  برتری  و  جنگ 
نمی افتاد بلکه ستیزه و نبرد اغلب یک 
اتفاق بود و پدیده خودخواسته ای نبود. 
خواسته های بشر بدوی محدود بودند به 
نیازهای اولیه، اگر هم آشوب و درگیری 
به  معطوف  بیشتر  می گرفت  صورت 
بقاء، حفظ حیات و در مقام دفاع بود 
و هرچه که بود واجد ارزش نبود. ولی 
به تدریج و با سیر پیشرفت بشر  و گذر 
رگه های خشونت های خود  بربریت  از 
خواسته و بهره کشی های ارزشی نمودار 

ویژگی های  از  که  »شواهدی  شدند. 
اجتماع های  عملکرد های  و  فرهنگی 
نخستین در دست است، نشان می دهد 
به  توحش  دوارن  تحول  با  همراه  که 
بربریت، رفته رفته نهاد طبقه مرفه سر 
برآورده است؛ به عبارتی دقیق تر، طبقه 
تن آسا همراه با تغییر زندگی صلح آمیز 
کرده  رشد  ستیزه جویانه،  زندگی  به 
است. عادی شدن یغماگری در زندگی 
اجتماعی و جستجوی معاش از طریق 
روش های ساده شرایط ظهور این نهاد 
را فراهم می کند. نهاد طبقه تن آسا از 
مراحل ابتدایی تبعیض شغلی شروع به 
رشد می کند، بر این اساس که بعضی 
بی ارزش  بعضی  و  ارزشمند  شغل ها 
تمایز  این  طبق  می شوند.  قلمداد 
دیرینه، اشتغال هایی ارزشمند هستند 
که از نوع بهره کشی باشند، و آن هایی 
بی ارزش هستند که هر روز باید انجام 
گیرند و نشانه ای از بهره کشی در آن ها 

وجود ندارد«. )همان: ۵۷(

یکی از مفاهیمی که از دل نظرات وبلن 
استخراج می شود، مفهوم رقابت است. 
تحوالت  از  برخی  منشاء  سر  رقابت 
و  عادات  از  بسیاری  که  شد  شگرفی 
را تحت  انسانی  و جوامع  انسان  رفتار 
رقابتی  فرهنگ  داد.  قرار  خود  تأثیر 
در  را  روابط  و  مناسبات  از  بسیاری 
اجتماعات به کلی دگرگون کرد و چنان 
در پی  و بنیان جوامع ریشه دوانید که 
تا  آن  مستحکم  پیوندهای  و  شاخه ها 
کنون مستدام مانده است. البته تداوم 
پشتوانه  به  رقابت آمیز  فرهنگ  این 
ارزش های تعریف شده ای بود که به هر 
همگان  پذیرش  و  تأیید  مورد  صورت 

قرار گرفت.

رقابت  اجتماعی  »وبلن سرچشمه های 
و  نفس  به حرمت  را  بشری  روابط  در 
نفس  حرمت  می کند.  متصل  احترام 
که  است  چیزی  آن   (self-esteem(

می شوند  قائل  انسان  برای  دیگران 
این  به  رقابت  مفهوم  با   آن  ارتباط  و 
یک  در  توفیق  عدم  که  است  شکل 
است،  جامعه  پسند  مورد  که  رقابتی 
احترام شخص را تنزل می دهد و آنگاه 
شاخص  می شود  گفته  رقابت  از  که 
شی  مالکیت  خواه  است،  مالکیت  آن 
موقعیت.  یک  مالکیت  خواه  باشد 
که  اشخاصی  از  دسته  آن  بنابراین، 
نظر  از  مالکیت  یا  و  لیاقت  لحاظ  به 
عرف جامعه کمبود احساس کنند و یا 
باشد،  کمتر  ازسایرین  دریافت هایشان 
ناگزیر احترامشان در معرض خطر قرار 
خواهد گرفت. در فرهنگ رقابتی ارزش 
انسان ها در مقایسه با دیگران در محک 
سنجش قرار می گیرد و پیشی گرفتن از 
همسایگان و همسانان از اعمال عادی و 
رایج محسوب می شود«. )کوزر، 1۳۹۳: 

)۳۶۲،۳۶1

از زندگی  با پیشرفت بشر و دورشدن 
در  و  داغ تر  رقابت  این  بازار  بربریت، 
عین حال پیچیده تر می شد. شاید در 
و  روابط  بودن  واسطه ساده تر  به  ابتدا 
مورد  کاالهای  و  ابزارها  محدودیت 
احترام،  و  مالکیت  کسب  استفاده، 
سهل و دست یافتنی بود و در نتیجه 
شاخص های تعیین برتری ها و مزیت ها 
بر  نبود ولی هر چه  هم چندان متنوع 
گسترش و اهمیت مالکیت افزوده شد 
گرفت،  شکل  بیشتر  طبقاتی  نظام  و 

تفاوت ها و اختالف ها نیز افزون تر شد.
بازار  در  بربریت  عصر  »انسان های 
واال،  جایگاه  کسب  برای  رقابت، 
زیاد  مصرف  داشتند.  پی گیر  تالشی 
رفاه طلبی  و  تن آسایی  مبالغه آمیز،  و 
و عرضه هرآنچه  چشمگیر، جلوه گری 
وسایلی  دهد،  نشان  را  بلندپایگی  که 
برتری جویی.  و  جلوه گری  برای  بودند 
با  اشرافی  زندگی  شیوه های  و  آداب 
چشمگیر  مصرف  و  تن آسایی  ضابطه 
کاالهای  مصرف  و  داشتند  سازگاری 
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آبرومندی  کسب  وسیله  گران قیمت 
تن آسا  و  رفاه طلب  نجیب زادگان  برای 
همان  یا  اشراف ساالری  عصر  در  بود. 
عصر بربریت، این سبک زندگی منحصر 
به طبقه خاصی بود به نام طبقه تن آسا 
که در رأس هرم اجتماعی قرار داشت. 
اما وبلن بر این باور بود که آن نمایش 
اکنون  ظواهر  و  تجمل  تفاخرآمیز 
سراسر ساختار اجتماعی را در برگرفته 
به  طبقه  هر  زندگی  سبک  و  است 
تدریج با الگوی طبقه باالتر از خودش 
مقایسه می شود و هر طبقه در تکاپو و 
وضعیت   است.  باالتر  طبقه  یا حسرت 
طبقه فقیر در جامعه امروز قابل قیاس 
با گذشته نیست ولی در عین حال رنج 
می برد چرا که در نظر خودش فقیرتر 

جلوه می کند«. )همان: ۳۶۳-۳۶۳(

پیشرفت های  امروز  بشر  بی شک، 
خوب و عیانی در زمینه رفاه و عدالت 
نهادهای  است.  داشته  اجتماعی 
کشورهای  در  قدرتمندی  اجتماعی 
گسترش  هدف  و  نیت  با  مختلف 
برابری های مدنی تأسیس شده، امروزه 
هیچ شخص یا سازمانی رسمی صراحتٌا 
از تبعیض و نابرابری حرفی نمی گوید. 
چپاول و تعّدی شعار هیچ گروه، طبقه 
شواهد  به  بنا  ولی  نیست.  ملّتی  یا 
تاریخی، یغماگری یکی از مراحل اولیه 
و اساسی تکامل بشر بوده است. شاید 
آنقدر که جنگ و ستیزه و تجاوزگری 
در حرکت جوامع به سمت تمدن نقش 

داشته، صلح و دوستی نداشته است.

مرحله  فرهنگی،  تکامل  روند  »در 
می شود  همگانی  هنگامی  یغماگری 
عمومی،  اذهان  در  یغماگری  فکر  که 
در  شود.  معمول  و  معتبر  اندیشه ای 
به  افتخار  زورمندی  ابتدایی،  بربریت 
تفوق  یعنی  ارزشمندی  و  دارد  همراه 
غنمیت  تجاوز،  آن  در  که  عملی  و 
کم ارزش  عملی  نباشد،  موفقیت  و 
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با  عملی  تجاوز،  است.  کم اهمیت  و 
یغما  به  کاالی  و  اعتبار شناخته شده 
تجاوز  گواه  موجه ترین  شده  گرفته 
از  که  کاالیی  و  است  موفقیت آمیز 
چنگ  به  یغماگری  روش  بجز  راهی 
آید چندان ارزشمند نیست. در مرحله 
یغماگری اثری از صلح و دوستی نبوده 
و همچنین این  تغییر و تحول ناگهانی 
نبوده بلکه منظور نوع تفکر و فرهنگ 
غالب بر جوامع اولیه است که به تدریج 
آشتی جویانه   و  صلح آمیز  ارزش های 
شده  تبدیل  یغماگری  ارزش های  به 

است«. )وبلن: ۶۴-۶۷(

طبقه  ویژ گی های  بیان  برای  وبلن 
تن آسا به طور نسبتاً دقیقی با توصیف 
به  آن ها  عالیق  و  خصلت ها  رفتار، 
تشریح موضوع پرداخته و ضمن اینکه 
ظهور و پیدایش این طبقه را طی یک 
فرآیند طوالنی و از زمان دوران اولیه 
است که  معتقد  برمی شمارد  پیشرفت 
عصر  این  غالب  ویژگی های  و  رفتار 
است  تن آسایی  همان  از  برگرفته 
پیشرفت  دوران  به  آن  سرآغاز  که 
یعنی  آن  از  بعد  مرحله  و  بربریت 
در  می رسد.  فئودالیسم  و  برده داری 
که  چشمگیری  پیشرفت  پس  واقع 
و  داشته  قرون  و  اعصار  طی  بشریت 
ریشه های  آن  ظاهری  الیه های  پشت 
تنومندی از بربریت، بهره کشی، تجاوز، 
منفعت طلبی و استثمار وجود دارد که 
برخی از آنها از فرط عادت و تکرار مورد 
بازبینی و مداقه عقل سلیم و صلح جو 

قرار نمی گیرد.

به  تظاهر  مالی،  هم چشمی  و  چشم 
تن آسایی، مصرف تظاهری، معیارهای 
در  مالی  معیارهای  زندگی،  در  مالی 
ذوق و سلیقه، لباس به عنوان نمودی 
تولیدی  کار  از  توانگری،  فرهنگ  از 
حفظ  محافظه کاری،  و  کناره رفتن 
صفات دیرینه، بقایای زورمندی )دنیای 

بربریت( در امروز، باور داشتن به بخت 
و اقبال و آموزش عالی به عنوان نمودی 
از فرهنگ پول مداری از جمله رفتارها، 
است  ویژگی هایی  و  تفکرات  عادات، 
که در توصیف طبقه تن آسا بر شمرده 

شده است.

»در آغاز، یعنی پیش از شروع مراحل 
رفع  و  معاش  برای  تالش  ترقی، 
ولی  می گرفته  صورت  اولیه  نیازهای 
آسایش، کسب  رفاه جسمی،  مرور  به 
ثروت و رقابت، فرهنگ و رفتار غالب 
می شود و مصرف گرایی شکل می گیرد 
و  اندیشه  در  یغماگری  تدریج  به  و 
رفتار  و  اندیشه  جای  مردم  زندگی 
راه  از  که  مالی  می گیرد.  را  تولیدی 
عنوان  به  می آید،  دست  به  غارتگری 
یورش  که حاصل  ارزشمندی  غنیمت 
نگهداری می شود و  پیروزمندانه است 
جدیدی شکل  ارزش های  بدین ترتیب 
نبوده  آن   از  پیش  تا  که  می گیرند 

است«. )کوزر، 1۳۹۳: ۶۹-۷۴(

از مفاهیم مورد نقد موشکافانه  »یکی 
و جدی وبلن، مصرف متظاهرانه طبقه 
تن آسا بود که ریشه در نگرش این گروه 
به زندگی داشت. نیکسن وفری مصرف 
متظاهرانه را نمایش عمومی دارایی ها، 
زندگی و رفتار مرفهانه و تظاهر آشکار 
رشک  برانگیختن  برای  رفتار  این  به 
صاحبان  کرده اند.  تعریف  دیگران 
قدرت و ثروت از یک طرف و محرومان 
از طرف دیگر دو طبقه عمده در اغلب 
نظام های اجتماعی در اغلب دوره های 
تاریخی بوده اند ولی با پیشرفت بشری 
در  خصوص  به  اجتماعی  تحوالت  و 
دنیای مدرن تقسیم بندی پیچیده شد 
و اقشار الیه های مختلف برای جهش به 
الیه باالتر تالش مداوم دارند. وبلن در 
نظریه تن آسا ادعا می کند که طبقه ای 
اولیه  نیازهای  باالتر  سطح  در  که 
زندگی می کنند و مازاد سرمایه دارند 

به جای زندگی خردمندانه و فهیمانه و 
قدم نهادن در مسیر شکوفا کردن خود، 
با هدر دادن پول و تعقیب لذت بخش 
همتشان  بیشر  خود  داد  جلوه  بزرگ 
روش های  و  تأثیر گذاری  صرف 
 :1۳۹1 )دیلینی،  است«.  متظاهرانه 

)۲۹۹ ،۲۹۸

وبلن و اقتصاد نهادگرا
مکتب  یک  عنوان  به  نهادگرا  اقتصاد 
فکری، معارض و دگراندیش در آمریکا 
در مقابل اقتصاد نئوکالسیک در اوئل 
اغلب  کرد.  اندام  عرض  بیستم  قرن 
اتفاق نظر  تعریف  این  بر  نهادگراها 
در  بازی  قوانین  نهادها  که،  داشتند 
و  قید  قوانین  این  و  هستند  جامعه 
نوعی  به  که  می کنند  ایجاد  بندهایی 
می باشند.  انسان ها  روابط  شکل دهنده 
ذهن  یه  که  تضادی  یا  سؤال  حال 
نهادهایی  آیا  که  است  این  می رسد 
که ساخته خود انسان هستند و یا در 
ساخت آن ها نقش داشته اند توان ایجاد 
روابطی مناسب، سعادتمندانه و عادالنه 

بین ابناء بشر داشته اند یا خیر؟

متفکران  مشهورترین  از  یکی  »وبلن 
نهادگرا بودکه نهادها و مناسبات آمریکا 
به  است.  کشیده  نقد  به  به جدیت  را 
و  اصول  از  مجموعه ای  نهاد،  وی  نظر 
و  عادت  روی  از  که  است  آرمان هایی 
نسلی  هر  از  خوی پذیری  خصلت های 
به نسل دیگر منتقل شده و به صورت 
یا  و  است  آمده  در  بشر  ذهنی  ملک 
این آرمان ها و اصول به صورت  اینکه 
از  عقالنی  کافی  دالیل  بدون  و  ناقص 
دیگر جریان  بیانی  به  نوع خلق شده. 
برای  تالش  و  روزمره  امور  زندگی، 
بهبود شرایط و رفع نیازها و کمبودها به 
تدریج و در طول قرون و اعصار به آداب 
و رسومی تبدیل شده که مورد پذیرش 
و مقبولیت همگان قرار گرفته بی آنکه 
به ارزش واقعی و ضرورت وجودی آن ها 
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توجه معقولی شود. بنابراین بر خالف 
اعمال غریزی که ریشه در رفع نیازهای 
و  بهبود  جهت  در  حرکت  و  واقعی 
می پنداشت  چنین  وبلن  دارند  تعادل 
که نهادها اجتماعی، جامعه را به سوی 
سعادت و خیرخواهی رهبری نخواهند 
در  نهادها  این  مشترک  وجوه  و  کرد 
کردن  ضایع  و  کردن  نابود  یغماگری، 
محصوالت بوده، از زمان گذشته وجود 
گروه های  دلیل  همین  به  و  داشته اند 
مسلط با هزاران دلیل و توجیه به دنبال 
ساخت و تقویت نهادهای مطلوب خود 
)پاسبانی/متوسلی،1۳۹1:  هستند«. 

)۲۰۶-۲۰۸

نظام های  مکاتب  که  بود  معتقد  وبلن 
سمت  به  را  بشر  موجود،  اقتصادی 
در  مرسوم  اقتصاد  نمی برد.  سعادت 
گرفتار  خود  ناقص  اندیشه های  محاق 
است و از علوم مدرن و از پیشرفت ها 
با  »او  است.  دور  به  زمان  اقتضائات  و 
طرح این سؤال انتقادی که چرا اقتصاد 
اقتصاددانان  نیست؟  تکاملی  علم  یک 
با  مرسوم  اقتصاد  طلبید.  مبارزه  به  را 
به نظمی  به قوانین علوم طبیعی  اتکا 
برای  الیتغیر  و  جهان شمول  ازلی، 
ادعای  این  وبلن  بودند.  قائل  اقتصاد 
هارمونی گرایانه را به شدت مورد انتقاد 
طور  به  اقتصاد  بود  معتقد  داد.  قرار 
ذهنیت هایی  پیش  با  کننده ای  ناامید 
خورده  پیوند  مطلوبیت گرایی  مانند 
رخ  حقیقی  پیشرفت  هیچ  و  است 
نگرش  این  اینکه  مگر  داد  نخواهد 
جدید  یافته های  برپایه  جدیدی 
فیلسوفان، روانشناسان و انسان شناسان 
مطلوبیت گرایانه  تفکر  این  جایگزین 
و  کاستی های  سرچشمه  وبلن  شود. 
ضعف های اقتصاد رایج زمان را در دو 
تفکر ریشه ای می دانست 1- وجود یک 
 -۲ مفروض  و  معین  نهادی  وضعیت 
 .»)Hedonistic( لذت گرایانه  حساب 

)مشهدی، احمد، 1۳۹۲: ۸۹-۹1(

استنباط کرد  واقع می توان چنین  در 
که تفکرات ریشه ایی که وبلن از آن ها 
خدمت  در  نهایت  در  می کند،  یاد 
سرمایه داری  نظام  حامیان  مطلوبیت 
این  که  می باشد  تن آسا  رفتارگران  و  
نظام را با تمام وجود پذیرفته و در رگ 
و پی خود جای داده اند. با کمی دقت 
می توان بسیاری از نظام های اجتماعی 
و  متفکران  قبول  مورد  که  موجود 
قرارگرفته  نظران  اندیشمندان صاحب 
در کنه آن تأیید صاحبان قدرت را به 

همراه دارد.
اقتصاد  که  که  بود  باور  این  بر  »وبلن 
زیاد  استفاده  و  ادعا  رغم  به  مرسوم 
و هیچ  است  ایستا  کاماًل  پویا،  واژه  از 
تکوین،  زمینه  در  ارزشمندی  کمک 
رشد، توالی، تغییر فرآیند و امثال آن 
فقط  و  است  نکرده  اقتصاد  عرصه  در 
قیمت  بر  معین  تغییرات  بررسی  به 
در  و  پرداخته اند  توزیع  و  محصوالت 
تشریح دالیل این تغییرات حرفی برای 

گفتن نداشتند«. )همان ۹۲-۹۳(  

منابع
ابوالفضل/محمود  پاسبانی/متوسلی، 
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انداز،  پس  موضوع  و  وبلن  تورستین 
 ۹۸ شماره  اقتصادی،  تحقیقات  مجله 

بهار ۹1 
نظریه های  تیم (۲۰۰۴)  دیلینی، 
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طلوعی  وحید  صدیقی/  بهرنگ 

)1۳۹1(، نشرنی، تهران چاپ ششم
و  زندگی  )1۹۷1م(   لیوئیس  کوزر، 
بزرگان جامعه شناسی، ترجمه  اندیشه 
چاپ  علمی،  انتشارات  ثالثی،  محسن 

1۹، تهران 1۳۹۳
 )1۳۹۳( محمود  احمد،  مشهدی 
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:: یوسف سرافراز
    ترجمه

یادداشتی مختصر در باب خاستگاه ها
تطور و معنای »توصیف فربه«

Joseph G. Ponterotto
 )دانشگاه فوردهام، نیویورک(
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چکیده: 
تطور  خاستگاه ها،  یادداشت،  این  در 
چندرشته ای و تعریف »توصیف فربه1« 
مرور شده است. مفهوم »توصیف فربه« 
علی رغم کاربرد بسیاری که در ادبیات 
پژوهشگران،  برای  اغلب  دارد،  کیفی 
است.  گیج کننده  سطوح،  همه  در 
این  ریشه های  یادداشت،  این  در 
نمونه هایی  و  شده  کاویده  سردرگمی 
است.  شده  آورده  فربه«  »توصیف  از 
مقاله با دستورالعمل هایی برای ارائه ی 
»توصیف فربه« در گزارش های مکتوب 

خاتمه می یابد.

مهم ترین  از  یکی  فربه«  »توصیف 
پژوهشگران  لغات  فرهنگ  در  مفاهیم 
نمایه ی  حقیقت،  در  است.  کیفی 
درسی  کتاب  هر  تقریبا  موضوعی 
مهمی که در باب روش های کیفی طی 
است،  شده  منتشر  اخیر  دهه ی  سه 
شامل یک یا چند مدخل تحت عنوان 
فربه«  »توصیف،  یا  فربه«  »توصیف 
 Bogdan & Biklen, :است )برای نمونه
 2003; Creswell, 1998; Denzin,
 1989; Denzin & Lincoln, 2005;
 Lincoln & Guba, 1985; Marshall
 .)& Rossman, 1999; Patton, 1990
گسترده ی  پذیرش  و  کاربرد  علی رغم 
پژوهش  در  فربه«  »توصیف  اصطالح 
کیفی، به نظر می رسد در مورد این که 
معناست  چه  به  دقیقاً  اصطالح  این 
 Holloway,( دارد  وجود  سردرگمی 
حیث  از   .)1997; Schwandt, 2001
این سردرگمی در دو  با  شخصی، من 
سطح مواجه ام. نخست، در پژوهش و 
سال ها  طول  در  خودم  کیفی  نوشتار 
مفهوم  تا  کرده ام  تقال  دفعات  به 
کنم.  درک  کامال  را  فربه«  »توصیف 
دوم، در تجربه ی تدریس  و نظارت بر 
پژوهش کیفی دریافتم که دانش جویان 
برای  تالش هایشان  در  همکاران  و 
»توصیف  به  کردن  عمل  و  فهمیدن 

می روند.  کلنجار  کارشان  در  فربه« 
به  را  بود که من  تقالها  این مجموعه 
مطالعه دقیق تر مفهوم »توصیف فربه« 
برانگیخت تا یافته هایم را با خوانندگان 
به   (The Qualitative Report) TQR

اشتراک گذارم. 

اهداف این یادداشت مختصر عبارت اند 
روشن ساختن خاستگاه های  )الف(  از 
ردیابی  )ب(  فربه«؛  »توصیف  مفهوم 
)ج(  مختلف؛  رشته های  در  تطورش 
ارائه ی  )د(  مفهوم؛  این  جامع  تعریف 
در  فربه«  »توصیف  از  نمونه هایی 
پیشنهاد  )ه (  و  منتشرشده  ادبیات 
دستورالعمل هایی برای ارائه  ی »توصیف 
با  غیرمردم نگارانه.  مطالعات  در  فربه« 
تحقق این اهداف، امیدوارم تا در فهم  
و استفاده مان از مفهوم »توصیف فربه« 

به نوعی وضوح و اجماع برسیم.

خاستگاه های »توصیف فربه«
گرچه بسیاری از پژوهشگران هنگامی 
که »توصیف فربه« را معرفی می کنند، 
به تفسیر فرهنگ های کلیفورد گیرتز۲ 
آمریکایی،  انسان شناس   ،)1۹۷۳(
خود  که  همچنان  می دهند؛  ارجاع 
گیرتز خاطرنشان می کند، این اصطالح 
فیلسوف  رایل۳،  گیلبرت  با  مفهوم  و 
بریتانیایی حوزه متافیزیک در دانشگاه 
این  ریشه ی  می شود.  آغاز  آکسفورد، 
اثر رایل، مفهوم  مفهوم را می توان در 
با  او  که  جایی  یافت،   ،)1۹۴۹( ذهن 
جزئیات بسیار از »توصیف کار فکری« 
نخستین  می کند.  بحث   )۳۰۵ )ص 
تقریر اصطالح کنونی، توصیف »فربه«، 
در دو سخنرانی رایل ظاهر شد که در 
 Thinking اواسط دهه 1۹۶۰ با عنوان
 The Thinking? و    and Reflecting
of Thoughts: What is “La Pen-

دو  هر  شدند.  منتشر   seur” Doing
 Collected Papers در  سخنرانی 
که  شدند  منتشر  رایل  اثر   )1۹۷1(

راحتی  به  کیفی  عالقه مند  پژوهشگر 
می تواند بیابدشان.

»فربه«  توصیف   )1۹۷1( رایل  برای 
به  نیت مندی  دادِن  نسبت  متضمن 
تصریح  ]برای  او  است.  فرد  رفتار یک 
زیر  نمونه ی  از  مدنظرش[  معنای 

استفاده می کند:
»یک گلف باز تنها، با شش توِپ گلف 
از  یک  هر  به   ،]sic[ رویش  جلوی 
به سمت  دیگری،  از  پس  یکی  آن ها، 
یک green ]منطقه حول حفره زمین 
سپس   ]sic[ او  می زند.  ضربه  گلف[، 
بر  می کند،  جمع  را  توپ ها  و  می رود 
می گردد به جایی که ]sic[ پیشتر بود، 
چه  او  می کند.  تکرار  را  آن  دوباره  و 

می کند؟« )ص ۴۷۴(.

توصیف »نحیف«۴ این رفتار این است 
که گلف باز به صورت مکرر به یک شیء 
با یک چوب گلف  سفیِد گرِد کوچک 
 green یک  سمت  به  وسیله  شبیه 
رفتار  »فربه«،  توصیف  می زند.  ضربه 
را درون بافت زمین گلف و بازی گلف 
تفسیر می کند، و تفکر و نیت مندی را 
می دهد.  نسبت  مشاهده شده  رفتار  به 
تمرین  این مورد، گلف باز در حال  در 
است   green در   approach shot
در  گلف  واقعی  مسابقه  یک  برای  که 
چهار  یا  دو  شامل  معموال  )که  آینده 
با  می شود،  آماده  می شود(  بازیکن 
 approach shot این امید که تمرین
 approach مهارت  حاضر  زمان  در 
shot او را در مسابقه واقعی در آینده 
برای  درنتیجه  بخشید.  خواهد  بهبود 
فهمیدن  »فربه« شامل  توصیف  رایل، 
رفتار  یا  بافت وضعیت  و جذب کردن 
می شود. همچنین شامل نسبت دادن 
نیت مندِی حال حاضر و آینده به رفتار 

است. 

تطور »توصیف فربه«
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که  زمانی  از  »فربه«  توصیف  اصطالح 
 )1۹۷1( رایل  فلسفی  اصطالح  گیرتز 
را  مردم نگاری  کار  تا  گرفت  قرض  را 
واژگان  از  بخشی  به  کند،  توصیف 
گیرتز  شد.  تبدیل  کیفی  پژوهشگر 

)1۹۷۳( می نویسد:
»از یک نظر، که در کتاب درسی بیان 
می شود، انجام مردم نگاری چیزی است 
انتخاب  ارتباط،  برقراری  با  مرتبط 
متون،  رونویسی  اطالع رسان ها، 
نقشه برداری  شجره نامه ها،  برداشت 
میدان ها، ثبت روزنوشت  و غیره. اما این 
متداول  رویه های  و  تکنیک ها  موارد، 
تعریف  را  مردم نگاری  که  نیستند 
می کنند. آن چه مردم نگاری را تعریف 
است:  فکری  تالش  نوعی  می کند 
با  در،  پرجزئیات  و  پیچیده  اقدام  یک 
قرض گرفتن مفهومی از گیلبرت رایل، 
»توصیف فربه«« )ص ۶( )توجه: گیرتز 
نخستین کسی بود که گیومه را حول 
عالئم  رایل  داد،  قرار  فربه«  »توصیف 

گیومه را تنها حول »فربه« قرار داد(.

که  بود  معتقد   )1۹۷۳( گیرتز 
»در  انسان شناختی  نوشتار  داده های 
حقیقت ساخت های خود ما هستند از 
ساخت های دیگران از آن چه خودشان 
و هم وطنان شان انجام می دهند« )ص 
۹(. درنتیجه، برای اینکه خواننده ی کار 
تفاسیر  اعتبار  بتواند  انسان شناختی 
نویسنده را برای خودش ارزیابی کند، 
آن  در  تفاسیر  این  که  بافتی  بایستی 
فربه  و  غنی  شکلی  به  شده  پرورده 

توصیف شود.
»توصیف  از   )1۹۷۳( گیرتز  اقتباس 
دنزین۵-  نورمن  سوی  از  فربه« 
استاد  و  برجسته  کیفی  پژوهشگر 
علوم  و  جامعه شناسی  ارتباطات، 

انسانی- گسترش یافت، او بیان کرد:
از  .... چیزی بیش  »یک توصیف فربه 
ثبت و ضبط آن چه یک شخص انجام 
می دهد است. توصیف فربه از واقعیت 

محض و نمودهای سطحی فراتر می رود. 
احساسات  و  عواطف  بافت،  جزئیات، 
که  را  اجتماعی  روابط  شبکه های  و 
می دهد  پیوند  یکدیگر  به  را  اشخاص 
عرضه می کند. توصیف فربه حساسیت 
و خودآگاهی را فرا می خواند. تاریخ را 
یک  اهمیت  می دهد.  جای  تجربه  در 
برای  را  رخ دادها،  توالی  یا  تجربه، 
مشخص  موردنظر  اشخاص  یا  شخص 
صداها،  فربه،  توصیف  در  می کند. 
افراِد  معناهای  و  کنش ها  احساسات، 
)دنزین،  می شود«  شنیده  تعامل  در 

.)۸۳ :1۹۸۹

»توصیف  از   )1۹۸۹( دنزین  بسط 
گیرتز  انسان شناختی  اصطالح  فربه« 
و مفهوم فلسفی رایل را به رشته های 
علوم  و  ارتباطات  جامعه شناسی، 
در  دنزین  می کند.  معرفی  انسانی 
کنش  متقابل گرایی  کالسیکش،  کتاب 
تفسیری، یک فصل کامل را به شرح و 
بسط مفهوم »توصیف فربه« اختصاص 
جزئیات  که  معتقدم  من  می دهد. 
فربه«  »توصیف  شرح  در  دنزین  ادبی 
ترویج  در  را  تاثیر  مهم ترین  که  بود 
از  اصطالح  این  جهان گستر  کاربرد 
سوی پژوهشگران کیفی در رشته های 
فکری داشته است. در حقیقت، دنزین 
به  را  فربه«  »توصیف  کاربردپذیری 
انسان شناختی  برساخت  یک  منزله 
به  و  مردم نگاری،  در  مورداستفاده 
گسترش  مشارکتی،  مشاهده  در  ویژه 
پژوهش  گسترده تر  مخاطبان  به  داد: 
جامعه شناسی،  در  نمونه  )برای  کیفی 
رویکردهای  و  آموزش(  روان شناسی، 
و  پدیدارشناسی  نمونه  )برای  کیفی 

نظریه زمینه ای(.

تعریف »توصیف فربه«
با خالصه کردن کار گیرتز )1۹۷۳( و 
نقل قول های  در  که   ،)1۹۸۹( دنزین 
بازتاب  پیشین  بخش  در  طوالنی شان 

برای پاسخ  را  یافت، می توانیم مفادی 
کنیم:  استخراج  پرسش  دو  این  به 
چیزهایی  چه  شامل  فربه«  »توصیف 
می شود و چگونه از »توصیف نحیف« 
متمایز می شود. جستجو برای تعاریف 
مشخص تر از »توصیف فربه« من را به 
مفاهیم  و  اصطالحات  »فرهنگ«  دو 
کیفی رهنمون داشت: فرهنگ تحقیق 
مفاهیم  و  شوانت۶  از   )۲۰۰1( کیفی 
از   )1۹۹۷( کیفی  پژوهش  اساسی 

هالووی۷. 
و  کوتاه  تعاریف  ارائه ی  برای  شوانت 
به  فربه«  »توصیف  از  خود  مختصر 
در  می دهد،  ارجاع   )1۹۷۳( گیرتز 
و هم  گیرتز  به  هم  هالووی  که  حالی 
به رایل )1۹۴۹( ارجاع می دهد. شوانت 

می گوید:
»بسیاری از محققان کیفی بر اهمیت 
توصیف  مقابل  در  »فربه«  توصیف 
»نحیف« تاکید می کنند. با این حال، 
فربه  توصیف  که  نیست  روشن  کامال 
برای  که  کوشش هایی  اغلِب  چیست. 
تعریف آن شده، بر این تاکید می کنند 
که توصیف فربه صرفاً چیزی مرتبط با 
به  نیست.  مرتبط  جزئیاِت  جمع آوری 
جای توصیف کنش اجتماعی به شکلی 
فربه، بهتر است در وهله اول به تفسیر 
شرایط، معانی، مقاصد، انگیزه ها و سایر 
مواردی پرداخت که مشخصه های یک 
همین  هستند.  به خصوص  صحنه ی 
ویژگی تفسیری توصیف است که آن 
را فربه می سازد و نه جزئیات فی نفسه« 

)شوانت، ۲۰۰1: ۲۵۵(.

تعریف هالووی با تعریف شوانت سازگار 
است، او می نویسد:

درست  اغلب  فربه  توصیف  »مفهوم 
فهمیده نمی شود. توصیف فربه بایستی 
که  نحوی  به  باشد  تحلیلی  و  نظری 
الگوها  بر  را  تمزکرشان  پژوهشگران 
زندگی  عمومی  و  انتزاعی  خصایص  و 
اجتماعی در یک فرهنگ متمرکز کنند. 
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است  آن  پی  در  توصیف  از  گونه  این 
اندیشه ها  احساسات،  خواننده  به  که 
مشارکت کنندگان  که  را  ادراکاتی  و 
کند.  عرضه  می کنند  تجربه  پژوهش 
توصیف فربه نه تنها با معنا و تفاسیر 
دارد،  سروکار  فرهنگ  یک  مردمان 
است.  مرتبط  نیز  آن ها  مقاصد  با  که 
توصیف فربه تصویری واضح از افراد و 
گروه ها در بافت فرهنگ شان و محیطی 
که در آن زندگی می کنند می سازد... 
توصیف فربه در مقابل توصیف نحیف 
قرار می گیرد که گزارشی سطحی است 
و معانی ضمنی و نهانی اجزای فرهنگی 
 :1۹۹۷ )هالووی،  نمی کند«  کاوش  را 

.)1۵۴

تعاریف شوانت و  برخی مشترکات در 
هالووی از »توصیف فربه« وجود دارد. 
نخست، هر دو اذعان می کنند که این 
اصطالح گیج کننده است و درنتیجه، به 
خوبی فهمیده نشده است. دوم، هر دو 
تالش می کنند تا با ایجاد تمایز میان 

نحیف«،  »توصیف  با  فربه«  »توصیف 
معنایی را به توصیف فربه بدهند. سوم، 
هر دو تعریف بر این تاکید می کنند که 
توصیف فربه چیزی بیشتر از جمع آوری 
جزئیات زیاد است: توصیف فربه از بافت 
و معنا به همان اندازه صحبت می کند 
که از تفسیر مقاصد مشارکت کنندگان 
اکنون  کنش هایشان.  و  رفتارها  در 
تعریفی  مؤلفه ی  سه  این  می خواهم 

مشترک را با جزئیات بیشتری بکاوم.

»توصیف  معنای  در  سردرگمی 
فربه«

این واقعیت که هم هالووی )1۹۹۷( و 
»توصیف  مفهوم   )۲۰۰1( شوانت  هم 
فربه« را گیج کننده یافتند، دست کم به 
دو دلیل قابل فهم است. دلیل نخست 
با تطور این مفهوم در رشته های فکری 
مرتبط است. »توصیف فربه« به منزله 
یک ابزار پژوهش کیفی با مردم نگارانی 
مشارکتی  مشاهده  پژوهش  در  که 
)گیرتز،  می شود  آغاز  بودند  درگیر 

تا  می یابد  تعمیم  سپس  و   ،)1۹۷۳
جامعه شناسان،  برای  ابزاری  منزله  به 
روان شناسان، مربیان و دیگر کنشگران 
کیفی  تحقیق  مختلف  رویکردهای 
و  )پونتروتو  شود  گرفته  خدمت  به 
گریگر، در دست چاپ(. در حالی که 
نقش »توصیف فربه« در مردم نگاری و 
واضح  کامال  امری  مشارکتی  مشاهده 
به نظر می رسد )ن.ک دنزین، 1۹۸۹؛ 
در  بایستی  چگونه  اینکه  در  گیرتز(، 
کیفی  روش های  و  رویکردها  دیگر 
و  طوالنی  مصاحبه های  هم چون 
شود،  بسته  کار  به  متمرکز  گروه های 

وضوح کمتری وجود دارد.

دلیل دوم برای سردرگمی پژوهشگران 
بر سر این اصطالح را می توان به این 
گمان نسبت داد که هیچ شکل یا تعریف 
واحد و تکینی از »توصیف فربه« وجود 
و  مفصل  کار  در  نمونه،  برای  ندارد. 
گسترده دنزین )1۹۸۹( بر این مفهوم، 
»توصیف  مختلف  گونه ی  یازده  او 
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فربه« را معرفی می کند: خرد۸، کالن۹، 
تاریخی1۰، زندگی نامه ای11، موقعیتی1۲، 
ناخوانده1۵،  تعاملی1۴،  رابطه ای1۳، 
محض1۸  توصیف  تاویلی1۷،  ناتمام1۶، 
هدف  از  فراتر  تفسیری1۹.  توصیفی  و 
است  مختصر  یادداشت  این  برای  من 
که همه یازده گونه »توصیف فربه« را 
مرور کنم، به همین خاطر خواننده ی 
به دنزین )ص ۹1 -۹۸(  را  عالقه مند 
که  زمانی  درنتیجه،  می دهم.  ارجاع 
دارند،  وجود  بسیاری  گوناگونی های 
شگفت انگیز نیست که چه پژوهشگران 
»توصیف  با  کهنه کار  چه  و  تازه کار 

فربه« سردگم شوند.

تعریف »توصیف فربه« با مقایسه ی 
آن با »توصیف نحیف«

 )۲۰۰1( شوانت  و   )1۹۹۷( هالووی 
تمایز  با  را  فربه«  »توصیف  حدی  تا 
نحیف«  »توصیف  با  مفهوم  این  دادن 
تعریف می کنند. این تالش برای تعریف 
کردن با تضاد از سوی دیگران نیز برای 
شده  استفاده  فربه«  »توصیف  توضیح 
دنزین،  ک.  ن.  نمونه،  )برای  است 
رایل،  1۹۹۷؛  گرینبالت،   ،1۹۸۹
مفهومی  که  هنگامی  گاهی،   .)1۹۷1
کامال پیچیده است، نویسندگان تالش 
می کنند با ایجاد تمایز میان آن مفهوم 
و چیزی که به وضوح در نقطه مقابل 
آن قرار دارد، مفهوم موردنظر را روشن 
دنزین  کار  خوب،  نمونه ی  یک  کنند. 
است که ویژگی های »توصیف فربه« را 

برجسته می کند.

»)1( بافت یک عمل را عرضه می کند؛ 
را  کنش  که  معانی ای  و  مقاصد   )۲(
می کند؛  بیان  می کنند  سازمان دهی 
ره گیری  را  عمل  توسعه  و  تطور   )۳(
متنی  منزله  به  را  )۴( کنش  می کند؛ 
ارائه می دهد که می تواند تفسیر شود. 
واقعیت ها  تنها  نحیف  توصیف  یک 
یا  مقاصد  از  فارغ  می کند،  گزارش  را 

شرایطی که پیرامون یک کنش تنیده 
شده است« )ص ۳۳(.

و  بافت  منزله  به  فربه«  »توصیف 
معنا

همچنانی که از سوی تمام نویسندگانی 
مختصر  یادداشت  این  در  پیشتر  که 
به آن ها رجوع شد، تاکید شده است؛ 
مولفه ی محوری »توصیف فربه«، تفسیر 
آن  چیزی است که مشاهده شده است. 
پیوند  دادن  نشان  با   )1۹۸۹( دنزین 
دائمی »توصیف فربه« با »تفسیر فربه«، 
سهمی مهم در پژوهش کیفی ایفا کرده 
است  کیفی  پژوهشگر  وظیفه ی  است. 
فربه  شکلی  به  را  اجتماعی  کنش  تا 
توصیف کند، به طوری که تفسیرهای 
در یک  از کنش ها ساخته شود،  فربه 
شکل نوشتاری ارائه شود و در دسترس 
قرار  خوانندگان  از  گسترده ای  طیف 
»تفسیر  فربه«،  »توصیف  بدون  گیرد. 
فربه« امکان پذیر نیست. بدون »تفسیر 
پژوهش  نوشتاری  گزارش های  فربه«، 
موافقت  و  بود  خواهند  اعتبار  فاقد 
خود  پژوهش،  جامعه  همراهی  و 
مشارکت کنندگان پژوهش و مخاطبان 
گسترده تری را که گزارش برای آن ها 
آورد  نخواهد  دست  به  شده  نوشته 
چاپ(.  دست  در  گریگر،  و  )پونتروتو 
است  فربه  تفسیر  در  پژوهشگران  کار 
که خوانندگان را به درکی از کنش های 
رهنمون  گزارش شده  اجتماعی 

می سازد. 

ماهیت »توصیف فربه«
رایل  کار  ساختن  یکپارچه  و  ادغام  با 
دنزین   ،)1۹۷۳( گیرتز   ،)1۹۷1(
شوانت  و   )1۹۹۷( هالووی   ،)1۹۸۹(
ماهوی  مولفه های  می توان   )۲۰۰1(

»توصیف فربه« را استخراج کرد:
توصیف  شامل  فربه«  »توصیف   .1
اجتماعی  کنش های  دقیق  تفسیر  و 
کنش  که  است  متناسبی  بافت  درون 

اجتماعی در آن رخ داده است.
اندیشه ها،  فربه«،  »توصیف   .۲
کنش متقابل  شبکه  و  احساسات 
مشارکت کنندگان  میان  اجتماعی 
مشاهده شده را در بافت عمل شان ثبت 

می کند.
تفسیر  برای  ۳. یک خصیصه محوری 
کنش های اجتماعی تعیین انگیزه ها و 
ذکرشده  اجتماعی  کنش های  مقاصد 

است.
۴. بافت و ویژگی های کنش اجتماعی 
به خوبی توصیف شده اند به طوری که 
خواننده هنگامی که گزارش پژوهشگر 
واقع نمایی۲۰  احساس   می خواند  را 
از نظر دنزین )1۹۸۹(  را تجربه کند. 
واقع نمایی ارجاع می دهد به »گزاره های 
برای  را  احساس  این  که  حقیقی ای 
رخ دادهای  که  می کند  ایجاد  خواننده 
یا  کرده اند  تجربه  را  توصیف شده 
 -  ۸۴ )صص  کنند«  تجربه  می توانند 

.)۸۳
۵. »توصیف فربِه« کنش های اجتماعی، 
مشوق و توسعه دهنده ی »تفسیر فربه« 
این کنش ها می شود، که این خود به 
»معنای فربه« یافته هایی منجر می شود 
که موردتوجه خوانندگان قرار می گیرد 
چاپ(.  دست  در  گریگر،  و  )پونتروتو 
مایلم برای توضیح ارتباط متقابل این 
از استعاره درخت استفاده  سه مفهوم 
این  ریشه های  فربه«  »توصیف  کنم. 
درخت را تشکیل می دهد که »تفسیر 
درخت  این  استوار  تنه  که  را،  فربه« 
است، تغذیه و پرورده می کند که تنه 
بر گ های  و  شاخه ها  خود  نوبه  به  نیز 
درخت را، که »معنای فربه« را بازنمایی 
این شاخه ها  تغذیه می کند.  می کنند، 
توجه  بیشترین  که  هستند  برگ ها  و 
تماشاگران را جلب می کنند، در مورد 
»معنای فربه« نیز همین گونه  است و 

توجه خوانندگان به آن جلب می شود.
تعریف مقدماتی۲۱ »توصیف فربه«

مولفه های محوری پنج گانه ی »توصیف 
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برای  شدند،  بیان  پیشتر  که  فربه«، 
این  از  مقدماتی  تعریف  یک  ارائه ی 

مفهوم مناسب اند:
پژوهشگر  وظیفه ی  به  فربه  توصیف 
تفسیر  هم  و  کردن  توصیف  هم  برای 
اجتماعی  رفتار(  )یا  کنش  کردن 
ویژه اش  بافت  درون  مشاهده شده 
درون  می توند  بافت  این  دارد.  اشاره 
زوج،  یک  )مانند  کوچک تر  واحد  یک 
یک خانواده، یک محیط کار( یا درون 
فرهنگ  )مانند  بزرگ تر  واحد  یک 
فرهنگ  یا  جماعت  یک  روستا،  یک 
عمومی( باشد. توصیف فربه، کنش های 
دقت  به  را  مشاهده شده  اجتماعی 
توصیف می کند و هدف و نیت مندی را، 
از طریق فهم پژوهشگر و توصیف واضح 
بافتی که کنش های اجتماعی در آن رخ 
می دهد.  نسبت  کنش ها  این  به  داده، 
احساسات  و  اندیشه ها  فربه،  توصیف 
مشارکت کنندگان را به همراه شبکه ی 
آن ها  میان  روابط  پیچیده ی  اغلب 
تفسیر  به  فربه  توصیف  می کند.  ثبت 
به  خود  این  که  می شود،  منجر  فربه 
برای  پژوهش  یافته های  فربه  معنای 
و خود مشارکت کنندگان  پژوهشگران 
می شود.  منجر  گزارش  خوانندگان  و 
به  را  خوانندگان  یافته ها  فربه  معنای 
احساس واقع نمایی رهنمون می سازد، 
به طوری که آن ها می توانند خودشان 
را از حیث شناختی و احساسی درون 

بافت پژوهش قرار دهند. 

توصیف فربه در عمل
از توصیف  دنزین )1۹۸۹( نمونه هایی 
گونه ی  یازده  تمامی  در  را  فربه 
برای  او  می دهد.  ارائه  پیشنهادی اش 
یافتن این نمونه ها، منابع منتشرشده در 
مردم نگاری  تاریخ،  داستان،  حوزه های 
می کند.  بررسی  را  جامعه شناسی  و 
در ادامه، سه نمونه  از اشکال متفاوت 
توصیف فربه را مطرح می کنم و سپس 
این یادداشت مختصر را با پیشنهاداتی 

پایان  به   TQR نویسندگان  برای 
می برم. دو نمونه ی اول از مردم نگاری 
گوشه ی   ،)۲۰۰۳( لیبوف  کالسیک 
تالی: مطالعه ی مردان کاکاسیاه گوشه 
نشان دهنده ی  و  شده اند  اخذ  خیابان، 
»توصیفی  و  »رابطه ای«  گونه های 
فربه  توصیف  از  دنزین  تفسیری«   -
حوزه ی  از  را  سوم  نمونه  هستند. 
گرفته ام  مشاوره،  روان شناسی  خودم، 
و از داستان زندگی وسکوئز )۲۰۰1(، 
استخراج شده  مشاوره،  پیشگام حوزه 

است.

 PhD رساله  ماحصل  تالی  گوشه ی  
رشته  در   )۲۰۰۳( لیبوف  الیوت 
کاتولیک  دانشگاه  در  انسان شناسی 
پژوهشگران  از  بسیاری  است.  آمریکا 
کیفی گوشه ی تالی را کاری کالسیک 
در مردم نگاری می دانند و این کتاب از 
از  بسیاری  در  الزامی  مطالعاتی  منابع 
دوره های پژوهش کیفی است، از جمله 
در دوره هایی که خودم برگزار می کنم. 
برای فهم بافت دو نقل قول ذیل، ابتدا 
بایستی تصویری کلی از گوشه تالی به 

دست دهم.

سفیدپوست  یهودی  مرد  یک  لیبوف، 
شرقی  اروپای  مهاجر  والدین  از  که 
و   1۹۶۲ سال های  طی  شده،  متولد 
کار  پژوهشگر  یک  عنوان  به   1۹۶۳
میدانی، کار بر روی یک پروژه پژوهشی 
درباره شیوه های تربیت کودک در میان 
واشنگتن  در  را  خانواده های کم درآمد 
این  بخش  یک  کرد.  شروع  سی  دی 
مطالعه تمرکز بر زندگی و جهان بینی 
گروه خاصی از »مردان گوشه خیابان« 
اغلب  که  بود  آمریکایی   – آفریقایی 
 ،»New Dealبیرون بر »مغازه  جلوی 
آن هایی  از  کوچک  غذاخوری  یک 
باز هستند، جمع  هفته  روز  که هفت 
می شدند. فضای مشتری این بیرون بر 
صندلی  بدون  بود   1۲ در   1۰ فضایی 

غذایشان  مشتری ها  درنتیجه  میز،  یا 
را  غذایشان  یا  می خوردند  ایستاده  را 
تالی«  »گوشه  به  و  می بردند  بیرون 
می رفتند. نقل قول زیر نخستین تعامل 
توصیف  را  جکسون  تالی  با  لیبوف 

می کند.

ساعت  چهار  از  بیشتر  من  و  »تالی 
صحبت  می پلکیدیم،  بیرون بر  در 
و  ورود  می نوشیدیم،  قهوه  می کردیم، 
خروج مردم را تماشا می کردیم، بقیه ی 
موی دماغ  ها و مفت خورهایی را تماشا 
زن  پیش خدمت های  که  می کردیم 
خودشان  بین  می انداختند،  دست  را 
جعبه  با  یا  می کردند  خرکی  شوخی 
همه  می رقصیدند.  خودکار  گرامافون 
به  بعضی ها  و  می شناختند  را  تالی 
کرات توجه او را جلب می کردند. تالی 
گاهی در شوخی ها و دست انداختن ها 
صحبت  وقتی  اما  می کرد  مشارکت 
هنگامی  بود.  اخالل  بدون  می کردیم 
که ساعت دو آن جا را ترک کردم، تالی 
و من همدیگر را با نام کوچک خطاب 
بود  عجیب  او  برای  )»الیوت«  کردیم 
من  و  بودیم(  قانع  »الیکس«  به  و 
را  پیش خدمت ها  از  تا  دو  می توانستم 
با اسم کوچک شان خطاب کنم بدون 
داشته  ناخوشایندی  احساس  اینکه 
چند  تا  بودم  آموخته  همچنین  باشم. 
اسم  یا  کوچک   اسم  با  را  دیگر  مرد 
مستعارشان تشخیص دهم، سرنخ هایی 
آورم  دست  به  شخصی  روابط  درباره 
تالی  زندگی نامه  از  اولیه ای  طرح  و 
داشتم )بعدا فهمیدم که بخشی از آن 

غیرواقعی بود(«.

نقل قول باال گونه ای از »توصیف فربه« 
را بازنمایی می کند که دنزین )1۹۸۹( 
آن را رابطه ای می نامد. »یک توصیِف 
زنده  را  رابطه  یک  رابطه ای،  فربِه 
می کند« )دنزین: ۹۴(. در نقل قول باال 
خواننده حسی زنده از بیرون بر کسب 
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روابط در حال  به  پنجره ای  و  می کند 
تالی  و  )پژوهشگر(  لیبوف  پیشرفت 

)مشارکت کننده( گشوده می شود.

می آید  ادامه  در  که  دوم  قول  نقل 
به  را  آن  من  که  است  لیبوف  از  نیز 
عنوان نمونه ای از گونه ی »توصیفی - 
توصیف  از   )1۹۸۹( دنزین  تفسیری« 
دنزین  می کنم.  طبقه بندی  فربه 

می نویسد:
تفسیری،  و  توصیفی  فربِه  »توصیِف 
تفسیرهایی را که درون تجربه ی زیسته 
رخ داده اند ثبت می کند.... کسب کردن 
دشوار  شرح ها  نوع  این   دادن  ارائه   و 
در  که  است  شخصی  نیازمند  است. 
تامل کردن در باب تجربه  آن چنان که 

رخ داده توانا باشد« )ص ۹۸(.

بافت این نقل قول مربوط است به یک 
عصر شنبه هنگامی که لیبوف در یک 
رقص محلی در Capitol Arena حاضر 
سالن  در  نفر  هزار  از  بیش  می شود. 
کوچک رقص تنگاتنگ هم جمع شده 
بودند. لیبوف تنها مرد سفیدپوست آن 
جمع بود، و در ابتدا موسیقی را کامال 
غریبه یافت و حتی نمی توانست بعضی 
از آالت گروه موسیقی را تشخیص دهد، 
چرا که پیشتر هرگز آن ها را ندیده بود. 
این نقل قول از یادداشت های میدانی 

اوست:
»آن جا بسیار داغ بود، پر سروصدا بود، 
بسیار  همه  این  و  بود  بوی ناک  بسیار 
مکانی  چنین  در  بود.  هیجان انگیز 
سادگی  به  بتوان  که  بود  غیرممکن 
باقی ماند، حتی برای  یک مشاهده گر 
شخص یبس و یخی مثل من. تنها چند 
دقیقه بعد از اینکه جکی ویلسون شروع 
به خواندن کرد، فهمیدم که سروصدا به 
اندازه کافی بلند نیست، گرما به اندازه 
در  از  ناشی  بوی  و  نیست  داغ  کافی 
هم لولیدن بیش از هزار نفر به اندازه 
کافی قوی نیست. مانند بقیه، من از هر 

را می خواستم« )ص  بیشترش  چیزی 
.)1۶۵

در این نقل قول خواننده تقریباً می تواند 
را  احساس   و  کند  تجسم  را  رویداد 
آن چنان که لیبوف آن ها را ثبت کرده 
تجربه کند. این توصیف فربه به وضوح 
خلق  خواننده  در  را  واقع نمایی  حس 

کرده است.

تأکید  نکته  این  بر   )1۹۸۹( دنزین 
فربه،  توصیف های  اغلب  که  می کند 
تمامی یازده  گونه ی توصیف فربهی را 
که او طبقه بندی کرده در بر نمی گیرند. 
یک یا شاید چند گونه  ی معدود هستند 
که در یک نثر توصیفی ارائه می شود. 
توصیِف  یک  که  است  معتقد  دنزین 
یک  در  است  قادر  کمال  و  تمام  فربِه 
را  او  گونه شناسی  از  نوع  پنج  زمان 
تاریخی،  زندگی نامه ای،  بگیرد:  بر  در 
موقعیتی، رابطه ای و تعاملی. در ادامه، 
روان شناسی  خودم،  رشته ی  از  من 
مشاوره، استفاده می کنم تا نقل قولی را 
عرضه کنم که فکر می کنم شامل همه 

پنج گونه ی توصیف فربه است.

این نقل قول از زندگی نامه منتشرشده ی 
در  پیشگام   ،)۲۰۰1( وسکوئز  ملبا 
شده  اخذ  مشاوره،  روان شناسی  حوزه 
دوازده  از  یکی  او  زندگی نامه ی  است. 
اول  بخش  که  است  زندگی نامه ای 
Handbook of Multicultural Coun-

seling )پونتروتو، کاساس، سوزوکی و 
تشکیل می دهد.  را  الکساندر، ۲۰۰1( 
زندگی  تجارب  بر  وسکوئز  زندگی نامه 
تمرکز دارد، خاصه آن هایی که او را با 
زنان در جامعه و با جمعیت های التین 
پیوند داد. این تجارب او را واداشت تا 
از  دفاع  و  به  مشاوه  وقف  را  حرفه اش 
مردمان التین، خاصه زنان التین، کند. 
این نقل قول توصیفی است که  بافت 
کودکی اش  اوائل  تجارب  از  وسکوئز 

در مدرسه به عنوان یک زن مکزیکی 
در  کوچک  شهر  یک  در  آمریکایی   –
تگزاس در دهه 1۹۵۰ ارائه می دهد. در 
این سناریوی به خصوص او یک روز در 

اتوبوس مدرسه را توصیف می کند.

سفیدپوست  پسر  یک  روز،  »یک 
که  بزرگ تر،  سال  سه  یا  دو  هیکلی، 
آمد  قلدری می کرد،  ما  برابر  اغلب در 
و به شکلی خشن و بی ادبانه ای من و 
خواهرم را به گوشه ی صندلی مان هل 
داد، به این خاطر که می خواست آن جا 
کنار دوستانش بنشیند. ترس و حقارتی 
و  خودم  برای  که  می آورم  یاد  به  را 
خواهرم احساس می کردم. با این حال، 
هیچ کاری نکردیم در سکونت نشستیم 
و با فشار هیکل بزرگش له شدیم. یک 
با  آمریکایی،   - آفریقایی  جوان  دختر 
هیکل اندازه او، اتفاقی را که افتاد دید، 
جلو آمد، شانه ی او را هل داد و با صدای 
بلند و قرص و محکمی گفت »چی کار 
کاری  همچنی  نمی تونی  می کنی؟ 
نشستن،  این جا  اونا  بکنی.  باهاشون 
می دی.  فشارشون  داری  نمی بینی؟، 
به  نگاهی  بی اعتنا  یاال!«.  بخور.  تکون 
نداره«.  ربطی  تو  »به  گفت  و  کرد  او 
»حاال  گفت  و  برگشت  چشم زهره  با 
بود.  شده  ساکت  اتوبوس  همه  داره«. 
با صدای پایین تری تکرار کرد »تکون 
دختر  رفت.  و  شد  بلند  یاال«.  بخور، 
جوان سیاه پوست به صندلی اش رفت، 
برگشت و به هر کدام از ما یک آب نبات 
داد و باقی سال مواظب ما و دیگرانی 

شبیه ما بود« )ص ۶۹(.
من معتقدم که این نقل قول جنبه هایی 
از پنج نوع کلیدی از توصیف فربه را که 
می گیرد.  بر  در  می کند  اشاره  دنزین 
که  معنا  این  به  است،  زندگی نامه ای 
سناریو را به شکلی وقایع نگارانه )دهه 
و  وسکوئز  زندگی  بافت  در   )1۹۵۰
 – به عنوان یک زن مکزیکی  او  رشد 
آمریکایی، در یک شهر کوچک تگزاس، 
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جایی که نژادپرستی متداول است قرار 
می دهد. تاریخی است، به این خاطر که 
تاریخی  لحظه  تا یک  »تالش می کند 
تجربه را با جزئیاتی روشن زنده کند« 
این  به  است  موقعیتی   .)۹۲ )دنزین: 
خاطر که »تصویری بصری از موقعیت 
خلق می کند« و شخص را در موقعیت 
شکل  به   .)۹۴ )ص  می دهد  قرار 
که  نحوی  به  است  رابطه ای  واضحی 
یک رابطه را زنده می کند، در این مورد 
رابطه وسکوئز با خواهرش همچنان که 
با یک رفیق یاری گر دوران مدرسه. در 
نهایت، تعاملی است به این خاطر که 
»بر تعامالت میان دو یا چند شخص« 

)ص ۹۵( تمرکز دارد.

فراسوی  فربه«  »توصیف  فهم 
مردم نگاری و تحلیل زندگی نامه

در  که  فربه«  »توصیف  نمونه های 
نمونه های  که  همچنانی  آمدند،  باال 
تا   ،)1۹۸۹( دنزین  در  برجسته شده 
که  هستند  گزیده هایی  زیادی،  حد 
گلچین  زندگی نامه  و  مردم نگاری  از 
که  همچنان  حال،  این  با  شده اند. 
فربه«  »توصیف  شد،  گفته  پیشتر 
نمونه  )برای  بسیاری  رشته های  در 
روان شناسی،  جامعه شناسی،  آموزش، 
رویکردهای  در  و  پروژه(  ارزیابی 
نمونه،  )برای  بسیاری  پژوهشی 
پدیدارشناسی، نظریه زمینه ای، مطالعه 
ک.  )ن.  است  شده  استفاده  موردی( 
در  گریگر،  و  پونتروتو  ۲۰۰۵؛  مورو، 
کیفی  مطالعات  اکثر  چاپ(.  دست 
نمونه  )برای  مختلف  رشته های  در 
روان شناسی، آموزش( بر مصاحبه های 
)پولکیگهورن،  متکی اند  طوالنی 
این  از  نهایی،  بخش  این  در   .)۲۰۰۵
فربه«  »توصیف  که  می کنم  بحث 
چگونه می تواند در یک مطالعه مبتنی 
ساختار  مبنای  بر  که  مصاحبه  بر 
روان شناسی  انجمن  پیشنهادشده ی 
یابد.  نمود  شده  سازمان دهی  آمریکا 

سه تایی  ساختار  یک  بر  ساختار  این 
متکی است: روش )مشارکت کنندگان 

و روندها(، نتایج و بحث.

مشارکت کنندگان
شامل  نمونه،  شخص  فربِه«  »توصیف 
مشارکت کنندگان  کامل  توصیف 
بودن  ناشناس  بی آنکه  است  مطالعه 
آن ها به خطر افتد. نمونه ای که توصیف 
برای  را  توانایی  این  باشد  شده  فربه 
خواننده در بردارد که بتواند ویژگی های 
جمعیت شناختی و روان شناختی نمونه 
را تجسم کند. برای مثال، یک مطالعه 
که  دانشجویانی  با  مصاحبه  بر  مبتنی 
دانشگاه  مشاوره  مرکز  خدمات  از 
استفاده می کنند، می تواند ویژگی های 
جمعیت شناختی ای همچون جنسیت، 
 – اجتماعی  مشخصه های  سن،  نژاد، 
وضعیت  تحصیلی،  وضعیت  اقتصادی، 
را  غیره  و  نسل  سطح  مهاجرت، 
گزارش کند. ویژگی های روان شناختی 
ارائه ی  شامل  می تواند  گزارش شده 
مشاوره،  قبلی  تجارب  نگرانی ها، 
تاریخ چه تروما، سطوح هویت نژادی و 

قومی و غیره باشد. 

روندها
از  کافی  جزئیات  با  همراه  توصیف 
برای  زمینه ای  روندها  و  موقعیت 
می کند.  فراهم  مطالعه  نتایج  فهم 
دانشگاه  مشاوره  مرکز  مثال مان  به 
بازگردیم، یک توصیف دقیق از پردیس 
و محیط پیرامون مهم است، همچنین 
مانند  دانشگاه  عمومی تر  ویژگی های 
جمعیت شناختی،  آرایش  اندازه، 
رقابتی  سطح  سازمانی،  وابستگی های 
و غیره. عواملی مانند محل مصاحبه ها، 
مدت زمان و مراحل ضبط مصاحبه ها 
و  مصاحبه کننده  واکنش های  و 
همگی  مصاحبه ها  به  مصاحبه شونده 
احساس واقع نمایی را برای خواننده به 
همراه می آورد، و درک )و نقد( تفسیر 

نویسنده در بخش های نتایج و بحث را 
امکان پذیر می کند. 

نتایج
»صدا«ی  نتایج،  فربِه«  »توصیف 
می دهد.  ارائه  را  مشارکت کنندگان 
طوالنی  نقل قول های  معنی  به  که 
گزیده هایی  یا  مشارکت کنندگان  از 
 – مصاحبه کننده  گفت وگوی  از 
نیز،  این جا  است.  مصاحبه  شونده 
با  خواننده  برای  واقع نمایی  احساس 
تجسم کردن تعامالت مشارکت کننده 
می آید  دست  به  مصاحبه کننده   –
عاطفی  و  شناختی  وضعیت  و 
را  مصاحبه کننده(  )و  مصاحبه شونده 
به دست می دهد. »توصیف فربِه« نتایج 
از بخش روش که به شکلی فربه ارائه 

شده است جریان می یابد.

بحث
مصاحبه  گزارش  یک  بحث  بخش 
توصیف  فربه  شکلی  به  که  کیفی 
شده باشد، به خوبی تجارب زیسته ی 
که  تفاسیری  با  را  مشارکت کنندگان 
ادغام  دارد  تجارب  این  از  پژوهشگر 
را  فربه  معنای  گونه،  بدین  می کند؛ 
برای  که  همچنان  خواننده،  برای 
خلق  پژوهشگر،  و  مشارکت کنندگان 
می تواند  خواننده  درنتیجه،  می کند. 
عناصر ضروری یافته ها را هضم کند، و 
می تواند تشخیص دهد که آیا به نتایج 
تفسیری مشابهی با تفسیر نویسنده ی 

گزارش می رسد یا خیر.

نتیجه
خاستگاه ها،  مختصر،  یادداشت  این 
نمونه های  از  برخی  و  تعاریف  تطور، 
مفهوم  کرد.  مرور  را  فربه«  »توصیف 
»توصیف فربه« اغلب در پژوهش کیفی 
پژوهشی  رویکردهای  و  رشته ها  در 
است.  ارجاع  محل  و  می شود  استفاده 
مفهوم،  این  محبوبیت  علی رغم 
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سردرگمی هایی نیز در میان محققان و 
دانشجویان پدید آورده است. امیدوارم 
حدودی  تا  که  مختصر  یادداشت  این 
بر چالش هایی که خود من برای فهم 
این مفهوم داشتم استوار است، توانسته 
»توصیف  مفهوم  بر  را  وضوحی  باشد 

فربه« تابانده باشد.
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:: مینو سلیمی۱

هویت  در  کهن  باورهای  و  اساطیر 
مهمی  نقش  فردی  و  محلی  قومی، 
دارند. این باورها برآیند روح جمعی و 
میراث نیاکان گذشته یک ملت است. 
با وجود اتفاقاتی که اکنون برای جهان 
رخ می دهد، هنوز اسطوره ها و باورهای 
کهن در باورهای مردم در حال تکوین 
اعتقادات  و  اسطوره  هستند.  رشد  و 
مردم  آیینی  زندگی  میان  از  مردمی 
بیرون می آید و همراه گفتاری مراسم 
نمایشی آیینی است. فرهنگ و زندگی 
و  است  پیوند  در  آیین ها  با  نیز  عامه 
اساطیر نیز عرصه تاخت و تاز آیین ها 
گرامیداشت  و  نوروز  است.  آداب  و 
روح درگذشتگان تحت عنوان عرفه و 
بزرگداشت هستی، نشانی از اعتقادات 
در  که  است  ایرانی  کهن  باورهای  و 
دارد.  جریان  مردم  امروز  فرهنگ 
برای  است  روزی  عرفه،  روز  واقع  در 
شریک  و  گذشتگان  در  گرامیداشت 
کردن آن ها در شادمانی سال نو و این 
که مرگ و نیستی پیوستار از زندگی و 
هستی است. نوروز آن چنان قدرتمند 
است که نیستی را در خود احاطه کرده 

و هستی را ماندگار می کنند. 

عرفه یا عید مردگان
سال  مختلف  آیین های  گرامیداشت 
همراه با انجام مراسمی خاص از جمله 
مردم  فرهنگی  ویژگی های  اصلی ترین 
همچون  روزهایی  که  است  کرمانشاه 
و  غریبان  پنجشنبه  بود،  پنجشنبه 
پنجشنبه آخرسال از آن جمله اند. در 
مخصوصاً  کشور  غرب  مردمان  بین 

1 - کارشناس ارشد پژوهشکده 
مردم شناسی/ دانشجوی دکتری مردم 

شناسی دانشگاه تهران

عرفه )عید مردگان( در کرمانشاه
خوبی  به  رسم  این  کرمانشاه  منطقه 
پنجشنبه های  در  که  افتاده  جای 
نان  حلوا،  پخت  به  اقدام  سال  پایانی 
گرده، شیرینی های محلی مانند بژی، 
می کنند.  محلی  آش های  و  شیرخرما 
مردم مناطق مختلف کرمانشاه پس از 
تهیه خیرات، آن ها را در میان آشنایان 
به  و  کرده  تقسیم  خود  همسایگان  و 
طلب  درگذشتگانشان  برای  نوعی 
این  در  می کنند.  مغفرت  و  آمرزش 
دست  به  مرحوم  چشم  پنج شنبه ها 
فرستادن  با  که  است  صاحب خانه 
صدقه و یا خیراتی بر اعمال او بیفزاید 
او  و  بدهد  او  به  را  بیشتری  آرامش  و 
را خوشحال کند. در پنجشنبه غریبان 
پخت  بر  عالوه  کرمانشاه  مردم  اغلب 
غذاها  و خیرات آن در میان اطرافیان، 
و  اموات خود حاضر شده  مزار  بر سر 
به قرائت فاتحه می پردازند. پختن غذا 
و پخش کردن خیرات و بر سر خاک 
تحت  نشانه هایی  از  روز  این  در  رفتن 
عنوان »روز فرشتگان« است که برای 
مردمان غرب کشور از اهمیت ویژه ای 
آخرین  نهایت  در  می باشد.  برخوردار 
این  مردم  برای  نیز  سال  پنجشنبه 
به  که  است  خاص  پنجشنبه ای  دیار 
این  می گویند.  آخرسال  پنجشنبه  آن 
برای  قبلی  پنجشنبه  دو  از  پنجشنبه 
بیشتری  اهمیت  از  کرمانشاه  مردم 
برخوردار است، به گونه ای که هرکسی 
برای ارواح مردگان خود به هرشکلی که 
شده خیراتی را می فرستد و به هر طریق 
نزدیکانش  مزار  سر  بر  را  خود  ممکن 
می رساند. در این روز بسیاری از مردم 
درگذشتگانشان  مزار  که  کرمانشاه 
قم  شهر  دیگر،  شهرهای  روستاها،  در 
می کنند  تالش  است  کربال  احیاناً  و 
که خود را به مزار آن ها رسانده و در 

آستانه سال جدید با فرستادن فاتحه و 
توزیع خیرات، برای آنان طلب آمرزش 
روان  بودن  هم  تاریخی  نظر  از  کنند. 
سال   پایانی  روزهای  در  درگذشتگان 
و در گذشته از شروع سال نو در کنار 
بازماندگان در جای جای ایران ریشه ای 
 .)1۶۹  ،1۳۹۴ )کریمی،  دارد  دیرینه 
در کلیه مناطق استان کرمانشاه جمعه 
آخر سال را »عید مردگان« عید مردل 
روزها  این  در  می گویند.   merdiyal
نو می پوشند  لباس  به حمام می روند، 
اموات می روند،  و بدین منظور سر قبر 
اموات  برای  غریبان،  عید  مانند 
می کنند  درست  خیرات  خودشان 
سر  که  افرادی  به  و  همسایگان  به  و 
از  بعد  می کنند،  تقسیم  آمده اند  قبور 
در  برمی گردند.  خانه  به  فاتحه خوانی 
گوشت(  )چلو  گوشت  و  آش  روز  این 
درست می کنند و خود را برای تحویل 
می کنند  آماده  نوروز  عید  و  سال 
)فیضی، 1۳۸۹، 11۲(. در جمعه آخر 
از عید است و  سال که یک روز قبل 
آن را سال کهنه می گویند حلوا، بژی و 
شیربرنج درست کرده و بین همسایگان 
تقسیم می کنند و در شب عید که به 
اهالی  berat می گویند  برات  آن شب 
روستا بر سر مزار اموات رفته و فاتحه 
می خوانند )گفت و گو با جواهر اسدی، 
قصرشیرین،  محلی،  مطلع  ساله،   ۸۲
1۳۹۷(. بیست و ششم، بیست و هفتم 
روزهای  اسفند،  هشتم  و  بیست  و 
ایل  میان  در  درگذشتگان  بزرگداشت 
کلهر کرمانشاه به شمار می رود. در این 
چند روز بازماندگان پس از سرزدن به 
آرامستان، دوباره به روستا برمی گردند 
رنگ  تخم مرغ  و  شیربرنج  کته برنج،  و 
شده و نان و خرمای سرخ شده برای 
مردم  بین  در  درگذشته  روان  شادی 
 ،1۳۹۳ )دبیری نژاد،  می کنند  پخش 

.)۴۶
در میان ایل های استان کرمانشاه، مردم 
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در یکی از روزهای ۲۶ تا ۲۸ اسفندماه 
زن ها  می روند.  گورستان  به  همگان 
روی  و  می کنند  حرکت  زودتر  کمی 
گورها آب می ریزند و شیون می کنند 
بلند  زن ها  رسیدند  مردها  وقتی 
می خوانند.  فاتحه  مردها  و  می شوند 
از  که  شیربرنجی  و  برنج  کته،  زن ها 
تقسیم  مردم  بین  پخته اند  قبل  شب 
سال  طول  در  که  زن هایی  می کنند. 
بچهای از آنها فوت شده باشد، تخم مرغ 
رنگ میکنند و به بچههای هم سن و 
به  غروب  و  میدهند  کودک  آن  سال 
تازه  که  خانه هایی  میگردند.  باز  خانه 
مردم  برای  نذری  نان  دارند  مردهای 
ده می فرستند و الی نان نذری خرمای 
سرخ شده می گذارند )هنری، 1۳۵۳، 
۷۶(. روزهای بیست و ششم، بیست و 
در  را  اسفند  هشتم  و  بیست  و  هفتم 
گاهشمار کردی »عرفه« می نامند. در 
این روزها بازماندگان به گورستان رفته 
گورها،  روی  بر  آب  ریختن  از  پس  و 
شمردن  به  شروع  و  خوانده  فاتحه ای 
کارهای نیک آرمیده در خاک می کنند. 
»عید  روز  سه  این  به  قصرشیرین  در 
 ،1۳۷۴ )عناصری،  می گویند  کهنه« 
۸۳(. مردم قصرشیرین چند روز قبل 
غذاهایی  کردن  درست  با  نوروز  عید 
برنج، حلوای محلی، خرما  نظیر؛ شیر 
رنگی )خرما و روغن(، گرده کلیچه و 
غذای  که  را  خود  نذورت  لواشی  نان 
تمامی  بین  می نامند،  اموات  خیرات 
می کنند.  تقسیم  محل  همسایگان 
شیوه تقسیم نذورات به این شکل است 
حلوای  جمله  از  نذورات  از  بعضی  که 
محلی و خرما رنگی را در الی یک عدد 
غذاهایی  اما  می پیچانند،  تیری  نان 
نظیر شیربرنج، نان لواش، گرده گلیچه، 
شیرینی و... را در درون کاسه یا بشقاب 
ریخته و به در خانه همسایه ها می برند. 
این روز در قصرشیرین به نام سرخاک 
روستاهای  است.  معروف  عرفات  یا 
مانند شیرین آب  مختلف قصرشیرین 

نعل شکن،  رو در روستاهای  به خرما 
ورگچ و امام حسن به جمعه آخر سال 
و در سید خلیل و سید احمد هم به 
جمعه قریبان معروف است. در این روز 
زیارت  برای  همگی  دادن  نذر  ضمن 
و  می روند  قبرستان  به  خود  اموات 
فاتحه  خود  اموات  برای  مسلمانان 
 .)1۸۳  ،1۳۸۰ )سپهرفر،  می خوانند 
از عید نوروز  در کنگاور یک روز قبل 
روز عرفه است که در شبی "علف پلو" 
نیت که  این  به  پلو می پزند  یا سبزی 
در  باشند.  و خرم  آخر سال خوش  تا 
عید  را  عرفه  روز  نیز  نقاط  از  بعضی 
این  در  معتقدند  و  می دانند  مرده ها 
روز باید خیرات درست کرده و به سر 
مزار بروند و مزار را با گالب شستشو 
روز  دو  قزوینه،  روستای  در  دهند. 
عرفه  روز  را  مانده  آخرسال  جمعه  به 
گویند و آن را محترم شمرده و به سر 
بنام  نان خانگی  نوعی  و  مزار می روند 
می کنند  خیرات   ]bersag[ "برساق" 
در   .)1۶۷  ،1۳۷۴ )صومعه سرایی، 
عید  را  سال  آخر  جمعه  ماهیدشت 
سر  بدین منظور  و  می گویند  مردگان 
عید  مانند،  می روند،  اموات  مزار 
غریبان، برای اموات خودشات خیرات 
درست می کنند و بین افرادی که آنجا 
هستند تقسیم می کنند. در روستاهای 
از عید  یا دو روز قبل  ماهیدشت یک 
معتقدند  و  می گویند  مردگان  عید  را 
که مردگان هم احساس دارند و چشم 
انتظار هستند که عیدی بگیرند. عالوه 
بر جمعه آخر سال، یک روز قبل از عید 
که سال کهنه می گویند نیز حلوا، بژی، 
شیربرنج درست کرده بین همسایگان 
تقسیم می کنند به اصطالح برای اموات 
)گفت وگو  می کنند  درست  خیرات 
مطلع  ساله،   ۷۶ عزیزی،  مریم  با 
اسالم  در   .)1۳۹۸ ماهیدشت،  محلی، 
نوروز  عید  از  قبل  دو هفته  آباد غرب 
می گویند  غریبان  عید  را  جمعه  روز 
در  که  امواتی  قبر  سر  منظور  این  به 

روستا غریب هستند و کسی را ندارند 
شیرینی،  بژی،  شیربرنج،  می روند. 
کرده خیرات  و... درست  حلوا  شربت، 
واقع  در  ذهاب  سرپل  در  می کنند. 
پنجشنبه  آخرین  به  مربوط  رسم  این 
افراد  که  می باشد  جمعه  شب  و  سال 
بر  و  قبرستان می روند  به  روز  این  در 
قرائت می کنند. مضاف  فاتحه  رفتگان 
بر این کسانی که در طول سال عزیزی 
را از دست داده اند در این روز مقداری 
متوفی  مزار  کنار  در  و  تهیه  خوراکی 
خیرات می دهند )عبداهلل پور، 1۳۸۰، 

.)۶۷1

منابع
شهین  صومعه سرایی،  آرزومند 
تهران:  کنگاور،  مردم نگاری   ،)1۳۷۴(

آرشیو پژوهشکده مردم شناسی.
گاهشمار   .)1۳۹۳( رضا  دبیری نژاد، 
و  رسمی  ادیان  تقویم  تطبیقی 
هنری  و  فرهنگی  تاریخی،  رویدادنگار 
نقش  گنجینه  انتشارات  تهران:  ایران، 

جهان.
 ،)1۳۸۰( دیگران  و  حسن  سپهرفر، 
مردم نگاری قصرشیرین، تهران: آرشیو 

پژوهشکده مردم شناسی.
گفت و گو با جواهر اسدی، ۸۲ ساله، 

مطلع محلی، قصرشیرین، 1۳۹۷.
با مریم عزیزی، ۷۶ ساله،  گفت و گو 

مطلع محلی، ماهیدشت، 1۳۹۸.
عبداهلل پور، محرم )1۳۸۰(، مردم نگاری 
سرپل ذهاب، تهران: آرشیو پژوهشکده 

مردم شناسی.
در  نوروز   .)1۳۸۹( پرویز  فیضی، 
کرمانشاه، فصلنامه میراث ملی، شماره 

۶، صص 1۰۸-11۵.
آیین  نوروز،   .)1۳۹۴( سمیه  کریمی، 
پژوهشگاه  تهران:  زندگی،  و  صلح 

میراث فرهنگی و گردشگری.
آیین های   .)1۳۵۳( مرتضی  هنری، 
مردم شناسی  مرکز  تهران:  نوروزی، 

ایران.
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:: آرمان شهرکی

را  توضیح  این  نوشته  ابتدای  در 
به واسطه  گواینکه  می دانم.  ضروری 
نژادپرستی  کشور،  این  خاصِّ  تاریخ 
و  آمریکا  کشور  تداعی گر  همواره 
است،  سیاه پوستان  و  سیاه  مسئله ی 
لیکن مرضی است دامن گیر بسیاری از 
جوامع و بسیاری فرهنگ ها. خوب یادم 
هست در دوران دانشجویی، برای منی 
که از شهری پرت و دوراُفتاده به یکی 
گونه ای   – بودم  رفته  کالن شهرها  از 
چندساله-  و  موقت  درونی  مهاجرت 
و  هرروزه  دردی  و  مسئله  نژادپرستی 
و  تیره تر  پوست  رنگ  از  بود.  جانکاه 

نژادپرستی تنها کشتِن جورج فلوید نیست!

در ردِّ نژادپرستِی وجودگرا

قیافه ی ظاهری ام بگیر، تا نوع پوشش، 
محلّی،  گویش  همان  یا  کالم  و  لهجه 
و تا تودارِی بعضن چاره ناپذیر، و مرام 
سلوک و سبک زندگی ای که باب طبع 
غذاهای  حّتی  نبود.  میزبان  جامعه ی 
بی حرمتی  مورد  نیز  زادگاهم  محلِّی 
آشغال های  مانند  آن ها  با  گرفته  قرار 
دورریختنی برخورد می شد. با افغان ها 
یکسان قلمداد می شدم که هم تحقیر 
مرا درنظر داشت هم آن ها را. می گفتند: 
»هی فالنی/قاچاقچی این ترم چقدر بار 
آوردی؟« به قول خودشان به شوخی 
شوخی ها  نصف  همیشه  اینکه  البّته. 

 Human Stain نقدی بر فیلم ننگ بشری
 Robert Benton کارگردان: رابرت بنتون

محصول آمریکا
سال ساخت: ۲۰۰۳

بود  اگرهم شوخی  بماند،  است  جّدی 
می خندید  ماجرا  یکسوی  همیشه 
افسرده تر  و  منزوی تر  دیگر  سوی  و 
شوخی هاست  همین  امثال  می شد. 
که کار را به ماجراهای تأثّرانگیز امروز 
در مرزهای شرقی مان کشانده. فضای 
تمسخر  مورد  زادگاهم  جغرافیایی 
حیوان ها  که  شگفتا  و  می گرفت  قرار 
حمله ی  از  مصون  نیز  گیاهانش  و 
نبودند.  گسترده  اما  نهان  نژادپرستی 
در جهان پیچیده ای میزیم؛ احساسات 
خدشه دارشده  شّدت  به  عواطف  و 
انسان ها  و  تاریک اند  رابطه  چراغ های 
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چنگ  شده  متوّسل  بهانه ای  هر  به 
بیزار  و  دور  ازهمدیگر  تا  می اندازند 
شوند. بعضن حاکمّیت هایی نابخرد نیز 
مسئله  را حاّدتر کرده و بر آتش نفرت 
بشری  جوامع  پول،  می ریزند.  هیزم 
در  هرکس  و  کرده  استحاله  دچار  را 
تنهایی  به  خویش،  منزوی  جزیره ی 
است  این  فوقش  و  می گذراند  روزگار 
که  است  مجازی عضو  در گروهی  که 
جز  چیزی  بیاورید  هم  را  سروته اش 
نیست. در  به شادی و شراکت  تظاهر 
قوز  باالی  قوز  نژادپرستی  وانفسا  این 
باشد  بغرنجی  همان  شاید  بماند،  که 
که فرد را به سوی خودکشی و مرگ 

سوق دهد.

سیاه،  مسئله ی  تنها  نژادپرستی 
نیست  فلوید  جورج  کشتن  و  آمریکا 
آرام آرام  زندگی  طول  در  را  برخی ها 
نفله می کند و زخم هایی کاری بر روح 
راحتی ها  این  به  که  می گذارد  برجای 
می توان  گاهی  نیستند.  ترمیم شدنی 
 Coleman Silk همچون کالمن سیلِک
زندگی  و  کرد  پنهانشان  بشری  ننگ 
بُرد  پایان  به  رمزوراز  از  هاله ای  در  را 

گاهی نه.

ننگ بشری حمله ی کوبنده ای است بر 
سنخی  یا  گونه  آن  از  نه  نژادپرستی، 
نقد  و  شده  مطرح  رسانه ها  در  که 
در  تنها  رسانه ای  نقدهای  می شود. 
جورج  امثال  که  می گیرند  پا  صورتی 
می کنم  تکرار  لیکن  بمیرند،  فلوید 
فلوید  جورج  کشتِن  تنها  نژادپرستی 
نیست. نژادپرستی آن گونه که در فیلم 
تاروپود  در  می شود  کشیده  تصویر  به 
زندگی دست کم در آمریکا تنیده شده 
بیماری زای  منبع  را چون یک  و شما 
زندگی  داده  آزار  بدن تان هرلحظه  در 
حّل  راه  می کند.  تلخ  کام تان  به  را 
تودار  آرام،  بازِی  با   – سیلک  کالمن 
دانشگاِه  استاد   – هاپکینز  بی نظیِر  و 

نژاد  با  و  یهودی(  ظاهر  )به  سرآمد 
است  راهی  ادبیات،  رشته ی  در  سیاه 
هم  و  دارد  عاطفی  سویه های  هم  که 
هوشمندانه  کاملن  عقالنی  منظر  از 
سیلک،  است.  روشنفکرانه  و  پیچیده 
به  بنا  خویش،  سیاه  مادر  و  پدر  از 
دالیلی، پوستی سفید را به ارث برده، 
زندگِی  تمامی  تا  شده  سبب  این  و 
پیش  دروغ  یک  مبنای  بر  را  خویش 
برده و به قول سارا احمد زندگی را از 
مجرای پوست خود بزید؛ یک زندگِی 
به معنای واقعِی کلمه زیرپوستی در یک 
بازی زیرپوستی و هنرمندانه از آنتونی 
دو  دوش  روی  فیلم  جهان  هاپکینز. 
اثر  ُخرده درام پیش رفته و مرکز ثقل 
گویا قرار بوده تا در تالقی این دو شکل 
زنی  با  سیلک  َسروِسِر  یکی  بگیرد. 
نیکول  متناقِض  همیشه  بازِی  با  بیوه 
کیدمن و دیگری مسئله ی نژادپرستی. 
خواسته  فیلم ساز  شاید  بی آنکه  لیکن 
و  است  اقتباسی  فیلمنامه   – باشد 
کتاب را نخوانده ام لذا نمی دانم که آیا 
هست  نیز  کتاب  در  خاصّیتی  چنین 
به  اثر  دراماتیِک  گرانیگاه  خیر-  یا 
سمت مسئله ی نژادپرستی میل کرده. 
کالمن سیلک، نژاد آفریقایی-آمریکایِی 
خویش را به قول جامعه شناِس کانادایی 
ایرونیگ گافمن، همچون یک داغ ننِگ 
بدین قرار  و  پذیرفته    stigma مخفی 
در بدنه ی جامعه پذیرفته شده است، 
نوعی پنهان سازِی ابدِی نژاد و ذات تا 
اجتناب ناپذیر  دروغی  مرگ،  لحظه ی 
در تلقِی بسیاری افراد داغ خورده. داغی 
چون شبح، ترجمان همان واژه ای که 
برای نام بردن از دو دانشجوِی سیاه، سر 
برایش  و همین  می بََرد  کار  به  کالس 
دردسر ساز می شود، Spook به معنای 
می شود  دستاویزی  همین  و  شبح. 
سیاه بودن  از  سیلک  او.  اخراج  برای 
اما  دو دانشجو روحش هم خبر ندارد 
کار از کار می گذرد و جامعه ی متمّدن 
نژادپرستی  اتهام  به  را  او  دانشگاهی! 

اخراج می کند.

با  می تواند  سیلک  کالمن  یحتمل 
برمالکردِن حقیقِت نژادی اش از اخراج 
بگریزد اما این کار را نمی کند. او بدبین 
زخم های  واقع گراست.  گمانم  به  و 
همین جاهاست  از  نژادپرستی  کارِی 
اینکه می دانی  که خون ریزی می کند. 
که داغت در جامعه در تاروپودش در 
میهمانی ها، محل کار، در کوی و برزن 
پذیرفته نخواهد شد و تمامِی جامعه ی 
به ظاهر فرهیخته و مدرن در کنج و 
زوایای پنهان وجود خویش بازهم آن 
آن  براساس  پنداشته،  داغ  نوعی  را 
رابطه شان را با تو تنظیم خواهند کرد. با 
فلش بک های متوالی به دوران نوجوانِی 
داغ پذیری  که  درمی یابیم  سیلک 
یا  تروما  یک  ماحصِل  او   Passing
به نحوی  او  است.  عاشقانه  ناکامِی 
سفیدپوست  دختری  توسط  غم انگیز 
طرد  است  بی خبر  سیلک  نژاِد  از  که 
سکانس های  از  یکی  در  می شود. 
بی نظیر فیلم، وقتی دختر برای دیدار 
با مادر سیلک دعوت می شود، در اولین 
تالقی چشم ها میان جهان سفید/دختر 
از  دختر  چهره ی  مادر/سیاه،  دنیای  و 
نگرانی و خشم درونی همچون سنگ 
نژادپرستی  و  داغ  می ماند،  بی حرکت 
می شود.  بازتولید  یا  زاده  لحظه  در 
هویّت  به  خیانت  گونه ای  داغ پذیری 
اولیه، به وطن، به نژاد، به خانواده و به 
این جهت،  از  و  تعبیر می شود  اصالت 
گویی که می تواند بقا و کامیابِی مالی به 
بار آورد، لیکن سرمنشأ یک افسردگِی 
و بدحالِی دائمی است. حال وروزی که 
هاپکینز، استادانه زیِر نقاب سیلک آن 
را اجرا کرده به نمایش می گذارد. شاید 
ابرت  راجر  تارنمای  منتقد  آنچنانکه 
نگاشته، برای هرکدام از ما، داغ پوشی 
یا داغ گذری یا داغ پذیرِی نژادی قابل 
یک  روایت گِر  فیلم  اما  باشد  تحّمل 
سفر دیگر و وانهادِن دیگر نیز هست: 
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را  دوم  درام  که  طبقاتی  داغ پذیرِی 
اگر آن  اثر شکل می بخشد.  در کلّیت 
هم طبقه ی  سفید،  مدرسه ای  دختر 
در  را  عشقش  دست  و  بود  سیلک 
گذاشت،  نژادپرستی  گردوی  پوست 
نقش آفرینی  با  فارلی  فونیا  یکی،  این 
نیکول کیدمن، به هیچ وجه در طبقه ی 
بیانش  است  مستخدمه  او  نیست.  او 
یک  سابقش  شوهر  و  است  شلخته 
اما  ویتنام.  جنگ  از  بازمانده  روانی 
در  هردو  آنها  دیگر،  چشم اندازی  از 
است  این  هم  و  مطرودین اند  طبقه ی 
Lifeboat Fac-) بلِم زندگ یکه عامل 

تا  می شود  باعث  کرده  فّعال  را   (tor
بیش از آنکه به دنبال جورشدن با هم 
باشند در پی آن باشند تا آب ناامیدی 
را از قایق مستغرق خالی کنند. آن ها 
تنها می خواهند تا کنار هم باشند. در 
برپاست  نزاعی  میانش  که  سکانسی 
روسپی ها  حّتی  که  می گوید  کیدمن 
هم می دانند که مردان پول نمی دهند 
تا کنارشان بمانی آن ها پول می دهند 
بروی.  خود  راه  به  کرده  ترکشان  تا 
اما  طبقانی  اختالف  سر  بر  دعوایی 

درهرحال کنار هم می مانند.

بازی کیدمن در غالب اوقات به هیچ وجه 
پرتو  در  اما  نیست  متقاعدکننده 
دافعه ای  چندان  هاپکینز  هنرمندی 
و  کیدمن  هم  نمی کند.  ایجاد  ما  در 
و  مطرودین،  اجتماِع  ُخرده دراِم  هم 
ُخرده درام  برابر  در  طبقاتی  داغ گذرِی 
آنکه  نژادپرستی رنگ می بازد. عجیب 
اجتماع  سکانس  من،  برای  شخصا 
او  کودکی  زمان  در  سیلک  خانواده ی 
بر سر میز ناهار و خطابه ی تحکم آمیز 
و  زیباترین ها  از  پدر،  پرشکوه  لیکن 
پندآموز  بسیار  ما  امروز  روزگار  برای 
مضاعف  تالش  نژادپرستی،  است. 
برای  مطرودین  و  ستم دیدگان 
کسب  و  جامعه  در  خویش  برکشیدن 
برای  که  هست  نیز  موقعّیت هایی 

عادی،  شهروندان  نیز  و  همتایانشان 
را  کالمن  پدر،  است.  متعارف  و  آسان 
و  بازداشته  بوکس  ورزش  پی گیری  از 
به او دستور می دهد تا راه تحصیل را 
آینده  در  بخواهد  آنکه  جای  برگزیند 
ورزشگاه  در  را  آب  لوله های  که  شاید 
گارسون  که  سیلک  پدِر  کند.  تعمیر 
و  می میرد  کار  هنگام  است  قطار 
همسرش در اثر شوک ناشی از اخراج 
او و از دست دادن شغلش. نژادپرستی 
در  نیست  فلوید  جورج  کشتن  تنها 
ذره ذره ی لحظات زندگی رخ می نماید 
باری  نیست.  هم  فلوید  رفتِن  تنها  و 
تمامی اعضای خانواده و نیز کل جامعه 
را متأثر می سازد. کار، خانواده، و حّتی 
پرده پوشی  و  نژادپرستی  که  عشقی 
از  آن،  از  برخاسته  دروغ های  و  رازها 
که  می کند  کاری  کرده،  دریغ  کالمن 
فونیا  با جذب هم سرنوشت خویش  او 
به  یک جا  همه را  تا  کند  تالش  فارلی 
فراموشی بسپرد، گذشته و معضل سیاه 
را، فونیا نیز چنین تصمیمی دارد، اما 
زندگی در بسیاری اوقات حاوی پایانی 
خوش نیست. گرچه بازی غالباً تصنعِی 
مستخدمه  یک  نقش  در  که  کیدمن 
کیدمن   – نمی نماید  باورپذیر  هرگز 
صحنه های  یا  فیلم ها  برای  اصوالً 
 – نیست  مناسبی  گزینه ی  عاشقانه 
مدرِن  تراژدِی  یک  جهان  از  را  فیلم 
ماجرا  پایان  لیکن  دور می کند  یونانی 
که در همان سکانس ابتدایِی فیلم رو 
تراژدی  یک  بافتار  در  اصوالً  می شود، 
برف گیر،  جاده ای  می کند.  خوش  جا 
زمستان، نوای غم انگیِز موسیقی و دو 
مطرودی که با انتقام گیرِی شوهر سابق 
فونیا به کام مرگ می روند. جهان بزرگ 
و زندگی ای که می توانست برای هردو 
پرشور و در غایت شادی و سرخوشی 
و توفیق باشد، در غروبی گرگ ومیش 
به  گرفته،  آرام  یخ زده،  دریاچه ای  در 
فانیا  دنیای  می رسد...  خویش  نهایت 
هم آغوشی  همان  وسعت  به  کالمن  و 

از  پیش  اتومبیل  در  نومیدانه شان 
مرگ، کوچک و دلگیر است.

تنها  زندگی  بغرنج  مسایل  از  بسیاری 
نمایندگی  به  و  حاکمّیت ها  سوی  از 
تشدید  و  ایجاد  که  هستند  جامعه  از 
می شوند. اگر جامعه ای از صمیم قلب 
و با عزمی راسخ نژادپرستی را نخواهد 
عواطف  راستین  بیان  برای  را  راه  و 
رسم های  خفقاِن  از  واهمه  و  بی ترس 
کهنه هموار کند، زندگِی هرکس شرط 
شکوفایی زندگِی دیگری خواهد بود و 
نه بدبختی و استیصال او. جایی مادر 
کولمن که از خیانت فرزندش به نژاد 
و اصالت و هویت راستین! دل چرکین 
است به او می گوید: اگر روزی فرزندت 
همسرت  به  آیا  درآمد  آب  از  سیاه 
کاکا سیاه  یک  با  که  گفت  خواهی 
است؟  زناکار  و  ریخته  روی هم 
دردها،  این  یعنی  وجودی  نژادپرستِی 
سیاست ها و حاکمّیت نژادپرست تنها 

یک سوی ماجراست.
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:: علی صدر

و  -استاد  هولمن  هیو  کالرنس 
پژوهشگر ادبیات- در شرحی مبسوط 
به  نوشتاری،  و  ادبی  فرم های  انواع  از 
پرداخت  نیز   (Essay) مقاله  توصیف 
باب  در  کوتاه  نسبتا  متنی  آن را  و 
هولمن  دانست.  مشخص  موضوعی 
بالدرنگ هشدار می دهد که به واسطه ی 
استفاده ی وسیع از این تِرم، نمی توان 
مقبولیت  که  تعریفی  هیچ  یافتن  به 
آورد،  دست  به  را  همگان  رضایت  یا 
انواع  شمردن  به  سپس  بست.  امید 
ردیف کردن  از  بعد  و  می پردازد  مقاله 

درباره ی “مقاله” 
با نگاهی تحلیلی 
بر مقاله ای از کتاب 
“دفترچه ی خاطرات 
و فراموشی” اثر محمد 
قائد– لذِت خواندِن 
“مقاله ی واقعی”

لذِت خواندِن “مقاله  واقعی”

نقادانه،  نام )هم چون توصیفی،  بیست 
و  تعلیمی  گزین گویانه،  سرگذشتی، 
لیست  این  که  می کند  اذعان  غیره(، 
کامل نیست و می شود به آن افزود. در 
ادامه مدعی می شود یک تقسیم بندی 
دوگانه ی  کاربردی،  اما  ساده  بسیار 
است.  غیررسمی  و  رسمی  مقاله ی 
غیررسمی  عنوان  عاِم  معنای  البته، 
با  نباید سبب فریب خوردگی شود که 

متنی سرسری مواجهیم.

مقاله ی  که  می دهد  توضیح  هولمان 

غیررسمی را گاهی مقاله ی واقعی هم 
می نامند. در توصیف هولمن، کیفیاتی 
شخصی  جنبه های  دارابودِن  نظیر 
)هم چون خودآشکارگری، و تجربیات و 
ظرافت  شوخ طبعی،  شخصی(،  سالیق 
با  نامنظم،  و  متالطم  ساختار  سبک، 
تازگی  نامتعارف،  و  بدیع  درون مایه ای 
خصوصیات  از  تظاهر،  از  رها  ُفرم،  در 
مقاله ی  است.  غیررسمی  مقاله ی 
رسمی اما، طوالنی تر، جدی تر، منظم تر 
منسجم تری  منطقِی  ساختار  از  و 
برخوردار است. در نظر هولمان، همین 
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کشمکش  از  خالی  نیز  ساده  تمایز 
میان  دقیق  خطی  کشیدن  و  نیست 
گاه  هم  غیررسمی  و  رسمی  مقاله ی 
ناممکن به نظر می رسد. حتی اندازه ی 
مقاله گاه در حد بحثی کوتاه است و 
گاه به درازای یک فصل از یک کتاب. 
ادبیات  استاد   – نورکوئیست  ریچارد 
از  است  معتقد  جورجیا-  دانشگاه 
شانزدهم،  قرن  در  مقاله  ابداع  ابتدای 
این گونه ی لغزنده از نوشتار، در برابر 
مقاومت  دقیقی  و  جامع  تعریف  هر 

می کند.

به  نوشتار  از  سبک  این  تاریخچه ی 
نویسنده  می رسد؛  مونتنی  دو  میشل 
شانزدهم.  قرن  فرانسوی  فیلسوف  و 
زندگی  از  فراغت  از  پس  مونتنی 
پرمشغله ی خویش، تصمیم به نوشتن 
و ارائه ی مطالبی در تحلیل نوشته های 
پیشیِن خود گرفت. آن ها را در حدود 
 Essais ۰۸۵1 و در دو مجلد تحت نام
که به معنای تالش و کوشش است به 
از  انتخاب چنین عنوانی  چاپ رساند. 
سوی مونتنی اشاره به ماهیت تجربی 
مقایسه  در  نوشتار  از  سبک  این 
بود.  فلسفی  متون  سنتی  شکل  با 
افزودن عناصر شخصی به متن، شروع 
بود.  قالب مدرن  شکل گیری مقاله در 
مونتنی در بیانی نه چندان متواضعانه 
اساِس  “خود”  کرد  اعالم  روشن گر  اما 
بر  بدین ترتیب  و  است  خویش  کتاب 
نقش پررنگ نگاهی شخصی در ساخت 
این  سوم  مجلد  کرد.  تأکید  مقاله 
که  پرداخت  موضوعاتی  به  مجموعه 
عناصر شخصی و رهایی از کلیشه های 
رایج در نوشتار فلسفی را بیش از پیش 
نمایان می کرد؛ در باب فراغت، در باب 
باب  در  دروغگوها،  باب  در  خوابیدن، 

عطر و بو، و موضوعاتی از این دست.

بیکن  فرانسیس  بعد،  دودهه  از  کمتر 
برای  عنوان،  همین  گرفتِن  وام  با 

اولین بار در زبان انگلیسی و در سال 
را  مقاالتش  مجموعه  اولین   1۵۹۷
مقاله  با ده  اول  به چاپ رساند. چاپ 
نتیجتاً  که  برانگیخت  بسیاری  توجه 
با  سوم  چاپ  و   ۳۸ با  دوم  چاپ  به 
به  بیکن،  مقاالت  انجامید.  مقاله   ۵۸
شفافیت  به  شدند،  طوالنی تر  تدریج 
غنا  از  و  شد  افزورده  پرمایگی شان  و 
برخوردار  مالحظه  قابل  فصاحتی  و 
ویژه  موقعیتی  نویسنده  به  که  شدند 
بخشید.  انگلیسی زبان  ادبیات  در 
در  و  بیکن  از  پس  هولمان،  نظر  در 
محدوده ی قرن هفدهم، به گسترش و 
غنای مقاله ی غیررسمی چندان افزوده 
نشد و آنچه بیشتر شهرت یافت، عموما 
گنجانده  رسمی  مقاالت  زمره ی  در 
آریوپاجیتیکا  مشهور  متن  می شود؛ 
مالیخولیا  آناتومِی  جان  میلتون،  از 
فهم  باب  در  رساله  و  برتون  رابرت  از 
این  در  همگی  الک،  جان  از  انسان 
مقاالت  گنجینه ی  در  و  نوشته  دوران 
ارزشمند انگلیسی زبان تثبیت شده اند.

شکل  تولد  سرآغاز  هجدهم  قرن 
تحت  که  بود  مقاله نویسی  از  دیگری 
گاهنامه ای  یا  دوره ای  مقاله ی  عنوان 
نظیر  چهره هایی  یافت.  شهرت 
از  ادیسون  جوزف  و  استیل  ریچارد 
سبک  این  نویسندگان  شاخص ترین 
اندازه،  در  خالصه تر  بودند؛  مقاله  از 
متناسب تر با روِح وقایع روز، کم عمق تر 
در بحث، غیررسمی تر در لحن و شیوه، 
استفاده ی بیشتر از شوخ طبعی و طنز، 
خصوصیات  از  موضوعات  در  تنوع  و 
تنوع  با  و  مرور  به  بودند.  مقاالت  این 
مقاله نویسی،  مختلف  سبک های  در 
قلم  به  دست  بیشتری  نویسندگان 
این گونه  را در  و بخت خویش  بردند 
جورج  و  دیکنز  از  آزمودند،  نوشتار  از 
آلدوس  وولف،  ویرجینیا  تا  الیوت 
نوزدهم،  قرن  دیگران.  و  هاکسلی 
داد  رسمی  مقاله ی  به  دوباره  مجالی 

و مقاالت تأثیرگذار متعددی درباره ی 
زیست شناختی،  تاریخی،  موضوعات 

دینی و اخالقی نگاشته شد.

هولمان  آنچنان که  و  نهایت  در 
مقاله ی  می توان  کرده،  جمع بندی 
نظر  در  مختلفی  اشکال  به  را  رسمی 
آورد، از (Article)  در مجله ای جدی، 
تا رساله ای علمی یا فلسفی که به کتاب 
بیشتر می ماند تا مقاله. تکنیک نوشتن 
به متنی نظری  بیشتر  چنین مقاالتی 
شبیه است و وجه ادبِی آن از اهمیت 
استحکام،  نیست.  برخوردار  چندانی 
شفافیت  دقیق،  و  منسجم  ساختار 
ویژگی های  از  متن،  در  پیوستگی  و 
تمامی  می توان  است.  مقاالتی  چنین 
دوران  در  ویژه  به  آکادمیک،  مقاالت 
جدید و قرن بیستم به بعد را در چنین 
سوی  در  کرد.  طبقه بندی  تعریفی 
ظرایف  از  غیررسمی،  مقاالت  دیگر، 
بیشتری  موضوعی  گستردگی  و  ادبی 
برخوردارند، نویسنده در آن آزادی عمل 
بیشتری دارد و در اسارت قواعِد سفت 
رسمی  متون  دست وپاگیر  و  سخت  و 
و  فردی  نگاه  بوی  و  طعم  نیست، 
و  می آمیزد  متن  با  را  خویش  سالیق 
از ترکیب چنین ویژگی هایی به همراه 
شوخ طبعی،  و  ظرافت  اما  نظر  دقت 

مقاله را چونان ژانری ادبی می بیند.

شد   (Article) به  اشاره ای  که  حال 
ترجمه  مقاله  فارسی  در  نیز  آن  )که 
ابهام،  از  جلوگیری  برای  می شود(، 
در  کنیم.  اشاره ای  این دو  اختالف  به 
 (Article) اهمیت  نورکوئیست،  نظر 
دارد،  خود  در  که  است  اطالعاتی  در 
 ،(Essay) مقاله  درخصوص  حال آنکه 
به  بودن  خواندنی  و  خواندن  لذت 
بیانی  به  دارد؛  بیشتر  ارزشی  مراتب 
دیگر سبک نگارش، فرم و شیوه ی بیان 
در (Essay) موقعیتی برجسته دارد، و 
هدف صرفاً بیان مطالبی چند و ارائه ی 
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اطالعاتی به خواننده نیست. از سویی، 
دارای  ساختار  و  ظاهر  در    (Essay)
و  است  بی ترتیبی  و  بی شکلی  نوعی 
و  مرتب  متنی  به  شبیه  نیست  قرار 
تأکید  نورکوئیست  آید.  نظر  به  منظم 
نامنظم  ساختار  این  عین  در  می کند 
مقاله نویساِن  از  یک  هر  متالطم،  و 
برای  مشخص  اصولی  از  صاحب سبک 
سازمان دهی متن خویش بهره می برند 
به  متن شان  که  نیست  این گونه  و 
هرجهتی کشیده شود. برای رفع ابهام 
تأکید می کنیم که در این متن، مقاله 
یعنی Essay  مگر آن که جایی نوشته 

شود منظور Article است.
لحن  که  می دهد  ادامه  نورکوئیست 
صمیمی، کمی نزدیک به زبان محاوره 
قوی ترین  معرِف  مقاله  شخصِی  و 
و  بالغت  یعنی  است؛  ژانر  این  وجه 
حضور  و  مقاله نویس  لحن  فصاحت 
لحن  تجربه ی  متن.  در  شخصیتش 
است  خدشه ناپذیر  اصلی  مقاله نویس 
و از قول ویرجینا وولف می نویسد که 
مقاله نویس،  شخصیت  حضور  و  لحن 
مناسب ترین و ظریف ترین، و در عین 
نویسنده ی  ابزار  خطرناک ترین  حال 

متن است.

میان  تفاوت  مهم ترین  نورکوئیست 
میان  ارتباط  در  را  مقاله  و  داستان 
در  می داند؛  نویسنده  و  خواننده 
که  است  آن  بر  خواننده  فرِض  مقاله، 
است.  واقعی  می گوید  نویسنده  آنچه 
نویسنده، تجربیاتی را تحویل خواننده 
رخ  حقیقتاً  که  تجربیاتی  می دهد: 
رخ  که  شکلی  همان   به  و  داده اند، 
و  دیلن -شاعر  قول جورج  از  داده اند. 
که  می کند  نقل  آمریکایی-  ویراستار 
خواننده  است  تالش  در  مقاله نویس 
از  مدلی  چنین  که  کند  متقاعد  را 
در  است.  معتبر  هم  جهان  تجربه ی 
به  معنایی دیگر، خواننده ی مقاله هم 
مشارکت در ساخت معنایی که مد نظر 

او  می شود،  فراخوانده  است  نویسنده 
نیز مفاهیم و جهان خود را به همراه 
می آورد. در هر حال و فارغ از هر نوع 
که  است  این  بر  انتظار  تقسیم یندی، 
بپردازد  امور  زیرین  الیه های  به  مقاله 
و روابط علت و معلولی امور را به بحث 
و  پدیده ها  تضاِد  و  قیاس  به  بگذارد، 
از  استدالالتی  کند،  توجه  دیدگاه ها 
زوایای متفاوت را در برابر یکدیگر قرار 
داشته  نقادانه  و  کنجکاو  نگاهی  دهد، 
باشد و درعین حال خونسردی خود را 

حفظ کند.

آلدوس هاکسلی که خود از چهره های 
شاخص مقاله نویسی است در جمله ای 
مشهور نوشت: “چیز پشت چیز، مقاله 
وسیله ای ادبی است برای هر صحبتی 
درباره ی هر چیزی”؛ تأکید هاکسلی بر 
آزادی عمل نویسنده آن روی سکه ی 
انتظاری است که خواننده دارد: غنای 
مطلب. در تالشی برای توصیف تالطم 
نظم  از  فرارش  و  مقاله  بی ترتیبی  و 
پراکنده  تفکرات  را  آن  بیکن  آهنین، 
نامید، و ساموئل جانسون به آن عنواِن 
از  داد.  ذهن  بی قاعده ی  یورش های 
سویی، حال وهوای مقاله گاه چنان به 
ادبیات در معنای استعاری اش نزدیک 
می شود که گویی صفحاتی است متعلق 
“مرگ  نمونه اش  شاعرانه؛  رمانی  به 
که سرشار  ولف  ویرجینیا  از  شاپرک” 
نویسنده ی  مشهور  توصیفات  از  است 
بر  معطوف  موضوعی  با  صاحب نام، 
جدال مرگ با شوِر زندگی. گاه با حفظ 
وجه ادبی و استعاری، چنان به وقایع 
تاریخی و سیاسی نزدیک می شود که 
از  خواننده  درک  بر  مستقیم  تأثیری 
نمونه اش  می گذارد؛  نظر  مورد  وقایع 
ارول که برای  اثر جرج  “کشتن فیل” 
درک ماهیت استعمار مورد استناد قرار 
فیلمی  اساسش  بر  حتی  و  می گیرد 
کوتاه ساخته می شود. گاه نویسنده ای 
الزامات  از  دور  به  می کند  تالش 

درباره ی  ساده  زبانی  با  کتاب هایش 
خواننده  با  عالقه اش  مورد  موضوعات 
فنه گات،  ُکرت  آنچنان که  بزند،  حرف 
از مرد بی وطن را نگاشته است،  پیامی 
و یا صریح و رک، زبان سیاست را نقد 
متن  در  ارول  که  آن چنان  می کند، 
انگلیسی  زبان  و  سیاست  درخشاِن 

انجام داد.

در زبان فارسی، محمد قائد -نویسنده و 
متفکر معاصر- به توانایی و چیره دستی 
در مقاله نویسی مشهور است. تسلط به 
زبان انگلیسی و دسترسی اش به متون 
حوزه های  در  وسیع  مطالعات  اصلی، 
مختلف، نگاه نقادانه و قریحه ی ادبی از 
ترکیبی  اوست؛  کارهای  مشخصه های 
و  عقاید  مقاله نویسی.  برای  مناسب 
اما  دارد  موافقانی  و  مخالفان  افکارش 
سبک  فن،  اهل  از  بسیاری  تأیید  به 
امضای  است،  متمایز  نوشتن  در  او 
خاص خودش را دارد، صیقل خورده و 
طنز  از  است  سرشار  و  است،  پرمالت 
و مطایبه در البالی بحث و استدالل. 
یا  مقاله  کل  با  است  ممکن  خواننده 
اما  باشد،  نقطه نظرات مخالف  بسیاری 
چون  بخواند،  یک بار  از  بیش  را  متن 
پوششی  در  نویسنده  بینش  و  دانش 
از ذوق ادبی گنجانده شده که خواندن 
چنددهه  می کند.  لذت بخش  را  متن 
مقاله نویسی و همکاری با چندین مجله 
و روزنامه ی نام آشنا در رزومه ی کاری 
او دیده می شود، اما برخی از مهم ترین 
“دفترچه ی  کتاب  قالب  در  او  مقاالت 
خاطرات و فراموشی و مقاالتی دیگر” 
به چاپ رسید که الگویی دقیق از فن 
می کشد؛  تصویر  به  او  مقاله نویسِی 
موضوع  مقاله اش  چند  که  کتابی 

بررسی این نقد قرار گرفته است.

توضیحاتی  از  جدا  کتاب،  مقدمه ی 
حاوی  مقاالت،  از  تعدادی  درباره ی 
 (Essay) مقاله  تعریف  به  گذرا  نگاهی 
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در نظر نویسنده است؛ با ارجاعاتی به 
نظر یکی دو اهل فن و اشاره ای کوتاه 
میان  در  غرب.  در  مقاله  تاریخچه  به 
نوستالژی”  “درباره ی  کتاب،  مقاالِت 
چیست؟”  “اسنوبیسم  و  کوتاه ترین 
طوالنی ترین است؛ کتاب روی هم رفته 
با  می شود.  تشکیل  مقاله  چهارده  از 
بسیاری  که  موضوعات  تعدد  وجود 
تعبیر  به  و  جامعه شناسی  مقوالت  از 
را  اجتماعی  روان شناسی  صحیح تر 
معرف  مقاالت  کلیت  برمی گیرند،  در 
است  مشخص  دیدگاهی  و  رویکرد 
و  مردم  به  می توان  آن  درون  از  که 
مسایل  و  نگریست  ایشان  جامعه ی 
و  دید،  تازه  زوایایی  از  را  بحث  مورد 
مهم تر از آن، صدا و لحن نویسنده را 
پهناور  و  وسیع  تصویر  این  روایت  در 
اما  است  استوار  که  لحنی  شنید. 
اصراری ندارد که حرف آخر را می زند؛ 
است  پیشنهادهایی  حاوی  بیشتر 
آشنا.  امور  برخی  دیدن  متفاوت  برای 
نه  است،  مقاله  این  موضوع  آن چه  اما 
آراء و عقاید مطرح شده در متن، بلکه 
اصلوب و قالب کار است، و به گمانم، از 
مهم ترین وجوه کار نویسندگی محمد 
قائد به شمار می آید. در ادامه به برخی 

جزئیات می پردازیم.

آنچنان که گفته شد مقاله ی “درباره ی 
موجود  متن  کوتاه ترین  نوستالژی” 
حاوی  حدوداً  مقاله  است.  کتاب  در 
است،  پاراگراف   1۳ در  لغت،   ۲۳۰۰
متوسط  طور  به  که  پاراگراف هایی 
حدود 1۲.۵ خط دارند. با وجود چنین 
موضوع،   1۶ به  متن  کوتاهی،  حجم 
شخصیت  یا  واقعه  داستان،  روایت، 
نسبتی  ارجاع می دهد؛  متن  از  بیرون 
تفصیل  به  آن که  از  پیش  توجه.  قابل 
به جزئیات دیگر در ساختار این مقاله 
نگاهی  مقایسه،  بپردازیم، صرفاً جهت 
به همین کمیت ها در دو مقاله ی دیگر 
انضباط  نمرۀ  مردگان  “به  می اندازیم: 

کنند”  استراحت  بگذارید  و  بدهید 
)اختصاراً می گوییم “به مردگان …”( 
“به  مقاله ی  چیست؟”.  “اسنوبیسم  و 
مردگان…” دارای حدودا ۷۰۰۰ لغت 
متوسطی  با  پاراگراف   ۴۲ در  است، 
کل  پاراگراف؛  هر  در  خط   1۳ حدود 
به  ارجاع   ۳۴ حاوی  حدودا  مقاله 
از  بیرون  وقایعی  یا  روایت  شخص، 
متن است. این مقاله به لحاظ طوالنی 
بودن در میانه ی “درباره ی نوستالژی” 
چیست؟”  “اسنوبیسم  و  )کوتاه ترین( 
مقاله ی  می گیرد.  قرار  )بلندترین( 
حدود  حاوی  چیست؟”،  “اسنوبیسم 
1۵ هزار لغت، در 1۰۸ پاراگراف است 
پاراگراف.  در  خط   1۳.۵ متوسط  با 
آن چه از مقایسه ی این اعداد می توان 
دریافت این است که اصلوب و ساختار 
کوتاهی  و  بلندی  از  فارغ  مقاالت 
است  واضح  و  نمی کند  تغییری  متن، 
در  آزادی  داشتن  عین  در  نویسنده 
استعاره ها  لحن،  موضوعات،  انتخاب 
نوشتن،  تکنیک  در  استدالالت،  و 
به  که  می کند  پیروی  الگو  نوعی  از 
مقاله  ابعاد  می انجامد.  متون  انسجام 
کوتاه  است  ممکن  موضوع  با  مطابق 
مقاله  ساختار  اما  باشد،  طوالنی  یا 
)نسبت کلمات، خطوط، پاراگراف ها و 
ارجاعات به بیرون از متن( به واسطه ی 
بی نظمی  دچار  بلندی  و  کوتاهی  این 
نمی شود. نه کوتاه ترین مقاله دچار فقر 
منابع است و سرسری نوشته شده، نه 
طوالنی ترین متن دچار خشکی بحث 
که  نکته ای  و کسل کننده شده؛  است 
در  نویسنده  دیسیپلین  با  نمی تواند 
مقاله نویسی  اصول  باالی  حد  رعایت 

بی ارتباط باشد.

ارقام کلی،  و  اعداد  این  از  اما گذشته 
مقاالت  از  یکی  جزئیات  به  کمی 
از  خودداری  برای  و  می پردازیم 
سراغ  به  متن،  این  طوالنی شدن 
می رویم.  نوستالژی”  مقاله ی”درباره ی 

پدیده ی  به  مقاله  این  خالصه  به طور 
به  انسان  در  می پردازد؛  نوستالژی 
ایرانی ها  ما  روحیات  در  و  کلی  طور 
پرسشی  نویسنده  مشخص.  طور  به 
در  که  آنقدرها  گذشته  واقعاً  آیا  دارد: 
احساس نوستالژیک ما به نظر می آید 
شکلی  به  پاسخش  بوده؟  درخشان 
تلویحی خیر است، اما نقِد حاضر قرار 
مهم  بپردازد،  موضوع  این  به  نیست 
قالب  در  مسئله  این  پرداخت  شکل 
مقاله است. متن با دو نقل قول شروع 
و  بدون حاشیه  اول  پاراگرف  می شود. 
مقدمه چینِی ناالزم، مستقیماً به سراغ 
موضوع می رود، نکاتی را مثال می زند 
به عنوان  ما،  که نشان دهد حافظه ی 
بستر شکل گیری احساس نوستالژیک، 
نتیجه گیری  به  پرخطاست،  اندازه  چه 
می رسد و مطابق با آن، تعریفی معین 
و حدودا دوخطی از نوستالژی به دست 
پاراگراف  انتهای  در  خواننده  می دهد. 
این  در  نوستالژی  مفهوم  می داند  اول 
متن )و در نظر نویسنده( دقیقاً چگونه 

چیزی است.

پاراگراف دوم حاوی چند نمونه است 
با  خواننده  و  کند  روشن  را  بحث  تا 
مطایبه  چاشنی  شود،  آشنا  مثال ها 
رنگ  متن  به  مثال ها  در  طعنه  و 
از خشکی بحث و  متفاوتی می دهد و 
علمی-آموزشی  متنی  به  نزدیک شدن 
جلوگیری می کند. نمونه ها در راستای 
دلیل  پاراگرف  همان  در  بحث اند 
طرح شان روشن می شود؛ به کمک آن 
مفهوم  از  دیگری  جنبه های  مثال ها، 
نوستالژی در خطوط انتهایی پاراگراف 
حاوی  سوم  پاراگراف  می شود.  مطرح 
به  و  راستای بحث  در  تازه،  مثال های 
همراه دالیلی است در توضیح چرایِی 
کاماًل  نویسنده  نگاه  و  لحن  خطاها. 
واضح است اما با فریاد اعالم نمی شود، 
یا به زبانی دیگر، می گوید چرا نظرش 
چنان است، بدون اینکه آشکارا بگوید 
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چهارم  پاراگراف  چیست.  نظرش 
پرسش  با  مستقیم  ارتباط  در  دوباره 
دلیلی  دارای  و  است  مقاله  اصلی 
تاریخی.  نمونه ی  دو  همراه  به  دیگر 
تا اینجا، اتصال با موضوع اصلی مقاله 
لحظه ای قطع نشده، طنزی ظریف در 
اغلب مثال ها یا روایت ها از نمونه های 
پنجم  پاراگراف  است.  نهفته  تاریخی 
است  چهارم  پاراگراف  مشابه  حدودا 
اما  می کند،  پیروی  الگو  همان  از  و 
ششم،  پاراگراف  متفاوتند.  مثال ها 
کمی لحن جدی تر به خود می گیرد و 
پرسش اصلی را از زاویه ای دیگر مطرح 
می کند، با ارجاع به دوچهره ی متفاوت 
ادبی. پاراگراف هفتم بالدرنگ به طرح 
پاسخ هایی می پردازد و لحن مقاله یک 
در  استدالالتی  می شود،  جدی تر  گام 
توضیح مفاهیم طرح شده یک به یک 
و  پیچیده  مفهوم  وقتی  می شود.  ارائه 
زوایای  از  عموماً  باشد،  چندوجهی 
مختلفی دیده می شود، پاراگراف هشتم 
و نهم، طرح همین زوایای متفاوتند به 
مفهوم اصلی و مورد پرسش. مثال ها و 
نمونه های روشنگر مستقیماً به موضع 
حفظ  لحن  جدیت  مربوطند.  مقاله 
مثال  و  نمونه  شدن  اضافه  می شود. 
دیگر در پاراگراف دهم هم ادامه پیدا 
می کند. بحث یک گام دیگر روشن تر 

می شود.

بازگشت هایی  حاوی  یازدهم  پاراگراف 
است، هم در لحن و هم در ارجاعات. 
از چند بحث  پاراگراف و پس  این  در 
نویسنده  لحن  به  طنز  کمی  جدی، 
می شود  داده  ارجاعی  بازمی گردد، 
روشن  تا  متن  ابتدایی  قول  نقل  به 
بود،  چه  قول  نقل  وجود  دلیل  شود 
نهایت  در  بخش،  این  در  ظریف  طنز 
می رود،  کار  به  دقت  و  سادگی 
یک  از  جمالتی  انتخاب  به  نویسنده 
درست  جای  در  دادنش  قرار  و  کتاب 
طنزآمیز  وضعیتی  تحلیلی،  متنی  در 

به  چیزی  آنکه  بدون  می کند،  خلق 
طور مشخص “طنز” باشد یا جمله ای 
به تنهایی  طنزآمیز، نقل شود. پاراگراف 
و  نگاه ها  حاوی  سیزدهم،  و  دوازدهم 
دیدگاه های متقاوت و متضاد است به 
اما  است  آرا مشهود  تنوع  بحث،  اصل 
انتخاِب مثال ها نشان می دهد نویسنده 
را  دیدی  زاویه ی  چه  و  نشسته  کجا 
می پسندد. حضور نویسنده، آنچنان که 
شد،  اشاره  مقاله  تعریف  در  پیشتر 
نهایی  پاراگراف  است.  ملموس  کاماًل 
در کنار مرور چند دیدگاه متفاوت به 
پرسش اصلی بازمی گردد و نویسنده با 
به  سوال  پاسخ  که  عبارت  این  گفتن 
منِش  دارد،  بستگی  ناظر  جهان بینِی 
اما  می دهد،  نشان  را  خویش  منعطف 
را  خود  جهان بینِی  آخر  جمالت  در 

تصویر می کند.

کلمات  نخستین  از  خالصه:  طور  به 
تا آخرین جمله، متن حتی برای یک 
از  اصلی  پرسش  با  را  اتصالش  لحظه 
دست نمی دهد )اصلی مهم آنچنان که 
اولین  از  داده است(.  شرح  هولمان 
بر سر  بحث  جمالت خواننده می داند 
مثال ها  متن(،  در  )شفافیت  چیست 
روشن گر  توضیحاتی  با  نقل قول ها  و 
در  همگی  می شوند،  همراه  مرتبط  و 
اصل  به  پنجره هایی  گشودن  خدمت 
و  مطایبه  طنز،  با  مقاله  لحن  سخن. 
دائماً،  نه  اما  است،  همراه  طعنه  گاه 
شود  حفظ  خواندن  لذت  است  قرار 
بی آن که به جدیت بحث صدمه بخورد. 
حرکت دائمی از مثالی به مثالی دیگر، 
از  نشان  دیگر  روایتی  به  روایتی  از 
است،  ساختار  در  لغزندگی  و  تالطم 
از  صاحب نظران  اغلب  نظر  به  آن چه 
واقعی”  “مقاله ی   بارز  مشخصه های 
یک  تنها  نوستالژی”  “درباره ی  است. 
مقاالت  ساختار  و  اصول  است،  نمونه 
محمد قائد کمابیش در تمام متونی که 
در این ژانر نوشته، به چشم می خورد. 

جریاِن رواِن بحث که در میان مثال ها 
و ارجاعاِت متعدد می لغزد و با طنزی 
امضای  به  می رود،  پیش  به  ظریف 
در  قائد  مقاالت  است.  شده  بدل  او 
شکل، زبان و لحِن مقاله نویسی سلیقه 
برای  و  می دهد،  ارتقا  را  خواننده 
نویسندگان به الگویی می ماند که هم 
هم  و  است  هوس انگیز  آن  از  پیروی 

مخاطره آمیز.
 

دریافت مقاله به همراه پانویس ها
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سوژ گی زنان و مجتمع های بزرگ تجاری، تفریحی
:: مینوش صدوقیان زاده

مقدمه
در یکی دو دهه ی اخیر شاهد ساخت 
و گسترش مجتمع های بزرگ تجاری/ 
تفریحی در شکل ساختمان های بزرگ 
و چندین طبقه در شهرهایمان بوده ایم 
جلب  خود  به  را  زیادی  جمعیت  که 
ساخت  روبه گسترش  روند  می کنند. 
این مراکز، شناخت همه جانبه ی آن ها 
پی  در  آن چه  می نماید.  ضروری  را 
شناخت  برای  است  تالشی  می آید، 
این  وجود  که  اثراتی  گوناگون  زوایای 
بر  چندمنظوره  بزرگ  مجتمع های 
زنان  بر  به ویژه  و  آن  ساکنان  و  شهر 
در  اصلی  هدف  می گذارد.  برجای 
جنسیتی  هویت  بر  تأکید  مقاله  این 
این  در  آن  بازتعریف  زنان و چگونگی 

مجتمع های بزرگ است.

مقاله  این  موضوع  به  پیش ازآن که 
هویت  متقابل  تأثیرات  درباره ی 
جنسی/ جنسیتی و فضای مجتمع های 
به  آغاز  بپردازیم، در  تفریحی  تجاری/ 
می شود  اشاره  انتقادی  رویکردهای 
سیاسی،  گوناگون  منظرهای  از  که 
به   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

تحلیل و نقد این فضاها نشسته اند.

شکل گیری  به  اقتصادی  سیاسی  نگاه 
)مال ها(  بزرگ  تجاری  مراکز  این 
پرسش  این  به  پاسخ  جستجوی  در 
چه  منافع  از  مراکز  این  که  است 
به  می کند.  حمایت  شهر  در  کسانی 
نشان  باید  انتقادی  تحلیل  لوفور  باور 
چگونه  مشخص  فضای  یک  دهد 
ساخته  استراتژی هایی  چه  بنابر  و 
فضا  که  چرا   ،)1۳۹۷ )لوفور  می شود 

و  اجتماعی  اقتصادی،  روابط  تجلی 
سیاسی و زمینه ساز آن ها است )کمال 
اطهاری، 1۳۹۸(. لوفور فضا را به عنوان 
موضوعی سیاسی و استراتژیک آکنده 
ارزیابی  ایدئولوژیک  پژواک های  از 
می کند. به باور وی تولید فضا، شباهت 
دارد.  دیگر  کاالهای  تولید  به  بسیار 
دست  در  ابزاری  است  فضا  تولید 
اشخاص و گروه هایی که فضا را از آِن 
استفاده  و  مدیریت  تا  می کنند  خود 
نگه دارند  خود  قدرت  ید  در  را  آن  از 

)لوفور،1۳۹۷(.

ساخت مراکز تجاری بزرگ در تهران 
در  بزرگ(  شهرهای  سایر  البته  )و 
سیاست های  نتیجه  در  دهه  اخیر 
یافته  گسترش  شهرداری ها  شهری 
است. سرمایه ی سوداگر پس از اشباع 
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بخش مسکن و کاهش سود و بازدهی 
آن  به سمت فعالیت در بخش سودآور 
بناهای تجاری جلب شد؛ یعنی درواقع 
گسترش مراکز تجاری به ویژه در شکل 
درنتیجه  تجاری  بزرگ  ساختمان های 
برای  هم  شهری،  کالن  سیاست های 
تأمین مالی شهرداری و هم تأمین سود 
شرایط  است.  بوده  سوداگر  سرمایه ی 
واحدهای  وجود  و  کشور  اقتصادی 
ساخت  به  اقبال  نشده  فروخته  خالی 
کرد  کم  به تدریج  را  مسکونی  بناهای 
به سمت  سرمایه  گرایش  عوض  در  و 
یافت.   سوق  تجاری  مراکز  ساخت 
برابر  پنج  تجاری حدوداً  پروانه  صدور 
شهرداری ها  برای  عادی  پروانه های 
هدف  اگرچه  می کرد.  ایجاد  درآمد 
مالی شهرداری  منابع  تأمین  اّولیه آن 
بود،  گسترده تر  خدمات رسانی  برای 
طبقات  به نفع  درعمل  شرایط  این 
سرمایه دار و حاکم منجر شد )کاظمی، 
حرکت  روند   .)1۳۹۸ امیرابراهیمی 
تجارت  به  مسکن  بخش  از  سرمایه 
نه تنها در ایران که در کشورهای مشابه 
منطقه مانند ترکیه نیز دیده می شود. 
فیضان ارکیپ ساخت گسترده ی مراکز 
به عنوان  را  اداری  برج های  و  خرید 
مکمل مسکن لوکس و پاسخ مناسبی 
که  می داند  بزرگ  سرمایه های  برای 
به دنبال مناطق سرمایه گذاری جدید 

.(Erkip 2003) بوده اند

در این روند درآمد تجاری شهر به جای 
در  خرد،  کسب  و  تجارت  در  توزیع 
و  کالن  سرمایه های  صاحبان  دست 
جمع  صاحب نفوذ  اجتماعی  الیه های 
می شود، امری که پی در پی به بازتولید 
اجتماعی  الیه های  در  قدرت  و  ثروت 
رئیس دانا  می شود.  منجر  خاص 
را  افراطی  بازارگرایی  سیاست های 
توزیع درآمد  ناعادالنه تر شدن  موجب 
اجتماعی  الیه های  ایجاد  و  ثروت  و 
اقتصاد  از  سهمشان  که  می داند 

امکانات  از  شده،  فزون تر  روزبه روز 
به  اقتصادی  و  فرهنگی  و  سیاسی 
بانکی  منابع  می برند،  سود  خود  نفع 
را در اختیار می گیرند، ساختمان های 
تجاری و مسکونی غول آسا می سازند، 
منابع را از کشور خارج می کنند و در 
فساد و زدوبند نیز حضور دارند )رئیس 

دانا، 1۳۹۸(.

در  که  این چنین  شهری  سیاست های 
راستای سیاست های نئولیبرالی تحلیل 
و  منابع  نابرابر  توزیع  روند  می شود، 
و  می کند  تشدید  را  شهری  امکانات 
می گیرد  قرار  سیاست هایی  مقابل  در 
استوار  شهروندان  برابر  حق  بر  که 
برابر  حق  با  شهری  چنین  در  است. 
ساکنان سرمایه گذاری در خدمت نیاز 
اجتماعی و نه سود شخصی درمی آید. 
عمومی  نهادهای  آن  در  که  شهری 
مقابل  در  همگانی  مشترک  منابع  از 
می کنند؛  حفاظت  خصوصی  تصرف 
سکونت کنندگان  همه ی  برای  آن  در 
بر  اثرگذاری  برای  برابری  ظرفیت 
و  نهادها  فضاها،  بر  مؤثر  تصمیمات 
هر  می شود.  تضمین  مشترک  منابع 
مداخله ی طراحانه ای که ادعای ارتقای 
این  را بدون دنبال کردن  شهر گشوده 
به  فرینده  نه  اگر  دارد  حیاتی  اهداف 
برنر،  )نیل  بود  خواهد  ناقص  شدت 

.)1۳۹۸

مادی  تجلی  به عنوان  مجتمع ها  این 
اقتصاد  کالن  سطح  در  قدرت  روابط 
تأثیرات  هم چنین  شهر،  سیاسی 
اجتماعی  بافت  تغییر  در  ناگواری 
می گذارند.  برجای  خود  منطقه ای 
مجتمع ها  نوع  این  استقرار  و  ساخت 
در یک محله یا منطقه باعث باالرفتن 
قیمت زمین و ساختمان در آن جا شده 
را  ساکنان  اجتماعی  بافت  به مرور  و 
این روند دگرگونی  تغییر می دهد. در 
که به پدیده ی اعیان سازی مکان مشهور 

اجتماعی  تهیدست  الیه های  است، 
به  اعیان شده  مناطق  این  از  به اجبار 
مناطق پایین تر و حاشیه ای شهر عقب 
رادیکال  رویکردهای  می شوند.  رانده 
را  شهر  در  مجتمع ها  این  ساخت 
می دانند،  تبعیض آمیز  و  محرومیت زا 
آن ها را به عنوان فضاهای قلعه مانند و 
که  روندی  می کشند.  نقد  به  نخبه گرا 
سیاست های  راستای  در  را  آن  لوفور 
کالن شهرها  در  فضایی  جدایی گزینی 
Ana Aceska & Bar-) دتحلیل می کن

bara Heer 2019).  در خالل چنین 
که  است  در  شهر  فضایی  روندهای 
فرودست تر  گروه های  لوفور،  باور  به 
 .)1۳۹۷ )لوفور،  می شوند  استثمار 
را  به شهر” خود  نظریه ی “حق  لوفور 
تبعیض آمیز  روندهای  این  مقابل  در 
بر  تأکید  با  و  می کند  مطرح  شهر  در 
و  استفاده کنندگان  همه ی  برابر  حق 
تحقق  فضا، چگونگی  از  ساکنان شهر 
برنامه ی  هر  کار  دستور  در  را  آن 

جامعه مدار شهری قرار می دهد.

و گسترش  پژوهش گران شهر ساخت 
به دلیل آسیب  را همچنین  مراکز  این 
به ماهیت کاماًل عمومی این قلمروهای 
شهری به نقد می کشند. ساختمان های 
بزرگ تجاری به مرور جایگزین فضاهای 
خرد تجاری خدماتی در سطح محله، 
می شوند  شهر  حتی  و  منطقه  ناحیه ، 
که  می گیرند  را  فضاهایی  جای  یعنی 
در ماهیت خود کاماًل عمومی به شمار 
می آیند. در این روند تغییرات، فضاهای 
به  تبدیل  آزاد  دسترسی  با  همگانی 
نیمه خصوصی  کنترل شده ی  فضاهای 
فضاهایی  در  مراکز  این  می شود. 
امنیتی  مکانیسم های  با  کنترل شده 
که  مقرراتی  و  دقیق  نظارت  تحت  و 
توسط مالکان خصوصی تنظیم و به کار 
گرفته می شود، قرار دارند. آن ها غالباً 
خود را با مرزهای مکانی کاماًل واضح از 
محیط پیرامونی جدا و از سایر اشکال 
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می کنند،  متمایز  شهری  بازارهای 
به طوری که حرکت و رفتار آزادانه افراد 
در بخشی از فضای عمومی محدود و 
زوال  موجب  آن ها  می شود.  مشروط 
ماهیت کاماًل عمومی بسیاری از فضاها 
و فعالیت ها می شوند و درواقع به قلمرو 
همگان  دسترس  در  که  شهر  عمومی 
 Els Leclercq) می زنند  آسیب  است، 

.(2018

فضاهای عمومی  این  در  رفتار  کنترل 
موجب می شود تا بسیاری از فعالیت های 
مانند  شهر  عمومی  قلمرو  در  آزاد 
و...  خیابانی  نوازندگی  دست فروشی، 
دموکراتیک  تجمع های  و  فعالیت ها  یا 
در این مجتمع ها غیرمعمول یا ممنوع 
تنوع،  موجب  که  پدیده هایی  باشد، 
عمومی  فضاهای  نشاط  و  سرزندگی 
 .(Els Leclercq 2018) می شوند  
برای  را  فرصت هایی  رویدادها  این 
شهروندان پدید می آورد تا به طورفعال 
با دیگران در فضا درگیر شوند، تعامل 
به جای  عمل  و  گفتار  طریق  از  فعال 
تعاملی  خدمات.  و  کاال  صرف  مصرف 
حوزه  جوهره ی  آرنت  باور  به  که 
Els Lecler-) دعمومی را نشان می ده
cq 2018). در این رویکرد به حوزه ی 
را  مراکز  این  پژوهش گران  عمومی، 
به شمار  جهانی  اقتصاد  از  پدیده یی 
می آورند که باعث کاهش عاملیت های 
 Ana Aceska) انسانی و محلی می شود

.(& Barbara Heer 2019

در کنار این ویژگی های پرسش برانگیز، 
در  مثبت  جنبه های  به  پژوهش گران 

این مجتمع ها نیز توجه کرده اند:
در  فعالیت  بی شمار  تعدادی  تمرکز 
چندین طبقه  )معموالً  مجتمع  یک 
را  تجهیزاتی  تدارک  امکان  بلند(  و 
شاید  آن  تأمین  که  می آورد  فراهم 
مقرون  فعالیت ها  آن  تک تک  برای 
سربسته  مراکز  این  نباشد.  به صرفه 

از تجهیزات تهویه هوا استفاده  عموماً 
گرمای  مقابل  در  درنتیجه  می کنند، 
سوزناک  سرمای  و  تابستان  زیاد 
دمای  با  مطلوب  محیطی  زمستان، 
و  خرید  که  می آورند  فراهم  آسایش 
فروش و فعالیت های فراغتی را با لذت 
و آرامش همراه می سازد. ازسوی دیگر، 
زمان  تمام  در  تجاری  مراکز  این 
در  چه  و  روز  در  چه  خود،  فعالیت 
مناسب  فضایی  ایمنی،  به لحاظ  شب، 
نیز  و  نگهبانان  فراهم می آورند. وجود 
که  حالی  همان  در  نظارتی  تجهیزات 
فضا را از دسترس بعضی افراد، گروه ها 
و فعالیت ها خارج می کند، فضا را برای 
راحت  و  ایمن  خود  استفاده کنندگان 
شب  در  به ویژه  که  فضایی  می سازد. 
به راحتی  بزرگ  شهرهای  مراکز  در 
این  در  امنیت  تأمین  یافت.  نمی توان 
نیز  و  زنان  منظر  از  به ویژه  مجتمع ها 
دختران جوان پدیده ی است مؤثر در 
در  که  زنان  فعالیت  و  حضور  افزایش 
منطقه  دیگر  کشورهای  پژوهش های 
با شرایط مشابه اجتماعی فرهنگی نیز 
بدان اشاره شده است )فیضان اِرکیپ 
در ترکیه، جوری و منون در شهرهای 
هند(. فیضان ارکیپ به نقل از جکسون 
در  خیابان ها  بی فرهنگی   ،)1۹۹۸(
مهمی  عامل  را  ترکیه  کالن شهرهای 
گونه  این  امن  فضای  از  استقبال  در 
می داند  خرید  خصوصی  مجتمع های 
و  جوری  همچنین   .(Erkip 2003)
پژوهشی که در شهر دهلی  در  منون 
امنیت  اهمیت  به  داده اند،  انجام  هند 
و  فروشنده  زنان  برای  مال ها  فضای 
Johri & Me-) خریدار اشاره کرده اند 

.(non 2014

برای  به ویژه  عمومی  فضای  امنیت 
زنان در مقابل مزاحمت های کالمی و 
غیرکالمی آزاردهنده ی معمول در این 
با  که  است  بنیادی  موضوعی  فضاها 
ایجاد احساس آسودگی موجب افزایش 

استفاده ی زنان از این فضاها به عنوان 
هم  می شود،  عمومی  قلمرو  از  بخشی 
و  خدمات  و  کاال  فروشنده  به عنوان 
هم به عنوان خریدار و مصرف کننده ی 
در  مراکز  این  وجود  به این دلیل  آن ها. 
شهر با امکان افزایش حضور و فعالیت 
زنان در قلمرو عمومی شهر، برای زنان 
استقالل  به  بوده،  مفید  و  کارآفرین 

فردی آن ها کمک می کند.

دراین راستا هم چنین به اثرات اجتماعی 
امن  عمومی  فضای  ژرف تر  فرهنگی 
گروه های  نگرش های  و  هویت ها  بر 
است.  شده  اشاره  اجتماعی  گوناگون 
توجه  دگرگونی هایی  به  پژوهش گران 
عمومی  امن  فضاهای  که  کرده اند 
فعالیت  و  حضور  به واسطه ی  می تواند 
نگرش های  در  زنان  بی دغدغه ی 
جنسیتی ایجاد کنند و موجب تقویت 
در  جنسیتی  متعادل تر  نگرش های 
مقابل هنجارهای نهادینه شده ی نابرابر 

شوند )صدوقیان زاده، 1۳۹۲(.

هویت  موضوع  به  بیش تر  ادامه  در 
این  فضای  با  پیوند  در  جنسیتی 
مجتمع ها توجه و از زوایای دیگری به 

آن نگاه می کنیم.

هویت جنسیتی و فضای مال
موقعیت  به  نسبت  انتقادی  رویکرد 
در  تجاری  مال های  با  رابطه  در  زنان 
پیچیده  تعاملی  نشان دهنده ی  ایران 
فضای  و  جنسیتی  هویت  میان 
ساخته شده ی مال هاست. پژوهش گران 
به عنوان  فضا  به  همواره  فضا  حوزه ی 
موجودیتی پویا و ناتمام اشاره کرده اند 
)از جمله Massy 2005(. سازمان های 
در  موجود  فرآیندهای  و  اجتماعی 
داده،  را شکل  آن  مستمر  به طور  فضا 
که  مفهوم  بدان  می کنند،  دگرگون 
رخ دادن  برای  بی طرف  ظرفی  فضا 
تغییر  آن ها  اثر  بر  و  نیست  رویدادها 
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نیز  خود  درعین حال  اما  می کند. 
هویت ها  و  رویدادها  شکل گیری  در 
تغییر  در  فضا  می کند.  بازی  نقش 
مداوم خویش رویدادها را شکل داده، 
هویت ها را تغییر می دهد. نگاه به این 
متفاوت  منظرهای  از  مستمر  تعامل 
این  می سازد.  روشن  را  آن  پیچیدگی 
رابطه در شرایط ایران ویژگی های خود 
فرهنگی  اجتماعی  در شرایط  دارد.  را 
ایران  در  عمومی  حوزه ی  بر  حاکم 
پیچیده تر  به مراتب  نقش  به  می توان 
در  نیمه عمومی  بسته ی  فضاهای  این 
فضا  و  جنسیتی  هویت  میان  تعامل 
بر  جنسیتی  هویت  تأثیرگذاری  به  و 

بازتعریف هویت فضا اشاره کرد.

نازگل باقری در پژوهشی که در تهران 
و  سنتی  خرید  مراکز  مقایسه ی  با 
تأکید  با  داده،  انجام  مدرن  مال های 
میان  تعامل  به  فضا  متغیر  بر سرشت 
مال ها  این  فضای  و  جنسیتی  هویت 
نشان  به خوبی  وی  است.  کرده  اشاره 
از  مال  فضای  تعریف  که  می دهد 
جوانان  و  دختران  زنان،  کنش های 
متأثر می شود و با شیوه ا ی که آنان در 
تصرف و تخصیص فضا به کار می برند، 
فضای  این  بازتعریف  در  را  سهم خود 

.(Bagheri 2014)  پویا ایفا می کنند
مشاهده  موضوع  به عنوان  غالباً  زنان 
توسط  ایران  مورد  در   (Day 2011)
می شوند،  نظارت  و  مشاهده  گروه  دو 
که  عمومی  فضای  مرد  کاربران  اول 
زنان را به عنوان ابژه ی جنسی تماشا 
می کنند و دوم پلیس منکرات )و گاه 
شریعت،  آن ها  به  که  محلی(  افراد 
یادآوری  را  رسمی  قوانین  و  هنجارها 
ناظران   .(Bagheri 2014) می کنند 
این  داخلی  فضای  به  به ندرت  اخیر 
بیش تر  در  و  می شوند  وارد  مجتمع ها 
ورودی  در  تنها  آن ها  حضور  موارد 
می شود.  مشاهده  ساختمان  اصلی 
این  در  منکرات  پلیس  سخت گیری 

این  که  چرا  است  کم تر  مجتمع ها 
مراکز مکان هایی نیمه عمومی هستند و 
پلیس منکرات به سهولت به آن ها وارد 
منکرات  پلیس  تمایل  عدم  نمی شود. 
به ورود به این فضاها هم چنین بدین 
علت است که حضور و فعالیت زنان و 
سربسته  مجتمع های  این  در  دختران 
در  کم تر  آن ها  می آید.  به چشم  کم تر 
معرض دید عموم هستند و حساسیت 
کم تری برمی انگیزند. در این شرایط تا 
پلیس  از مشاهده ی مستقیم  حدودی 
مد نیز پنهان می مانند، امری که باعث 
می شود تحرک جوانان و زنان در این 
فضاها در مقایسه با فضاهای باز عمومی 
و مناطق سنتی تر شهر از سوی مراجع 
رسمی شهر راحت تر تحمل شود. این 
شرایط یعنی بسته بودن فضا و ویژگی 
نیمه عمومِی حفاظت شده آن ها و عدم 
برای  منکرات  پلیس  مستقیم  حضور 
استفاده کنندگان این مجتمع ها به ویژه 
احساس  نوعی  ایرانی  زنان  و  جوانان 
فراهم  نظارت  از  رهایی  و  آزادی 
می آورد. آنان در نوع رفتار، پوشش و 
ارتباط با یکدیگر احساس آزادی عمل 
بیش تری می کنند و درنتیجه می توانند 
در تعریف مجدد فضا آن گونه که میل 
کنند   شرکت  است،  آنان  اراده ی  و 
(Bagheri 2014). زنان معنای دلخواه 
احساس  می بخشند.  فضا  به  را  خود 
کنار  در  نظارت  و  کنترل  از  رهایی 
مجتمع ها  این  مثبت  جنبه های  سایر 
ایرانی  موجب استقبال جوانان و زنان 
فضاها  این  امکانات  و  فعالیت ها  از 
می شود. درواقع شیوه ی حضور و نوع 
کنش های زنان و جوانان در تصرف و 
تخصیص فضا به طور جدی در تعریف 

مجدد هویت فضا دخالت می کند.

جنسیتی  هویت  میان  تعامل  این  اما 
و فضا را از منظر دیگری نیز می توان 
نگریست که نمی توان آن را مثبت و در 
زنان  مستقل  عاملیت  و  رهایی  جهت 

به شمار آورد. منظور تأثیراتی است که 
هویت جنسیتی از حال و هوا و فضای 
که  تأثیراتی  می پذیرد،  مجتمع ها  این 
جنسیتی  هویت  بازتولید  و  بازتعریف 
بدن  و  مدرن  سوژگی  بر  تأکید  با  را 
دنیای  ارزش های  راستای  در  و  زنانه 

سرمایه داری هدایت می کند.

پیچیده ی  تعامل  سوی  یک  بی تردید 
مال ها  فضای  با  زنان  هویت جنسیتی 
در سرشت این فضاها به عنوان فضاهای 
دیده  مدرن  خدمات  و  کاال  بازنمایی 
می شود. امری که مخاطب آن بیش و 
و  و هویت جنسی  زنان  از همه  پیش 
جنسیتی آنان است. نظام تولید کاالیی 
در بازار جهانی سرمایه داری بر پایه ی 
سرمایه داری  است.  استوار  مصرف 
آزادی  و  آزاداندیشی  مدعی  هم چنان 
و  مصرف  تشویق  برای  و  است  عمل 
از  که  زور  به واسطه ی  نه  خود  بقای 
شیوه ای  با  نیز  و  تشویق،  و  تبلیغ  راه 
برساخت  راه  از  ظریف،  و  پیچیده 
هویت هایی عمل می کند که در نهایت 
امر و هرچه بیش تر برای تحقق هویت 
و  تولیدی  کاالهای  مصرف  به  خود 
این  در  روی می آورند.  خدمات مدرن 
راستا، نظام تولید و مصرف کاال تالش 
می کند سوژه ای را شکل دهد که ظاهراً 
انتخاب هایی داوطلبانه و آزاد دارد. این 
سوژه با میل خود و فعاالنه در شرایطی 
که قدرت سرمایه در فضای اجتماعی 
فراهم  رسانه ها  تبلیغات  و  فرهنگی 
می زند.  انتخاب  به  دست  می آورد، 
تالش  بازار  و  سرمایه  قدرت  درواقع 
می کند هویت مدرن و به ویژه سوژگی 
زنانه را در پیوند با مصرف کاالی مدرن 
 Scharff 2014; Chen) بازتعریف کند

.(2013

نیازی  قدرت  درونی شده ی  ماهیت 
ندارد.  بیرونی  اجبار  و  فشار  اعمال  به 
به  شکل دادن  راه  از  قدرت  مکانیسم 
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آرزوهای  و  امیال  و  مدرن،  سوژه ی 
که  روش هایی  می کند.  عمل  سوژه 
قدرت  اعمال  برای  قدرت  ساختار 
به  نفوذ  با  می گیرد،  به کار  انسان  بر 
سرشتن  و  شکل دادن  با  و  فرد  درون 
هدایت  وی  ذهنی  آمال  و  تصاویر 
می شود. تحلیل فوکو نسبت به قدرت 
و نگاه وی به عاملیت سوژه در این جا 
وی،  باور  به  است.  روشن گر  بسیار 
قدرت به واسطه ی فرد اعمال می شود. 
نحوه ی ارتباط قدرت با فرد نه آن گونه 
بر علیه فرد که در راستای کنش  که 
از  بیرون  قدرت  می گیرد.  قرار  فرد 
تمایل  راه  از  بل که  ندارد  وجود  سوژه 
قدرت  می یابد.  تحقق  فرد  انتخاب  و 
می کند   عمل  “عمیق تر”  سطحی  در 
قدرت  به این ترتیب،   .(Scharff 2014)
درونی می شود و به واسطه ی هنجارها، 
خواسته ها و امیال فرد اعمال می شود.

در این راستا سرمایه قدرت خود را با 
برساختن و تعریف هویت مدرن تحقق 
به  بنا  مدرن  سوژه ی  این  می بخشد؛ 
باور بوردیو، با مصرف کاالها و خدمات 
مدرن منزلت و جایگاه اجتماعی خود 
را تعریف می کند. به تعبیر وی مواضع 
و  عینی  طور  به  که  زیباشناسانه یی 
آرایش،  مانند  زمینه هایی  در  ذهنی 
اتخاذ  منزل  دکوراسیون  یا  پوشاک 
تجربه  برای  است  فرصتی  می شود، 
کردن یا محرز ساختن و به رخ کشیدن 
اجتماعی  فضای  در  شخص  موقعیت 
سوژه ی   .)۹۴ و   ۳۵  :1۳۹1 )بوردیو، 
مدرن هویت خود را با بازنمایی سبک 
مصرف  در  مدرن  سلیقه ی  و  زندگی 
کاال و خدمات متمایز می کند، چرا که 
فراغتی  فعالیت های  کنونی  جهان  در 
اساسی هستند  ابزارهای  از  و مصرفی 
از  معینی  روایت  آن  به وسیله  فرد  که 
می دارد  محفوظ  را  شخصی  هویت 
)چاوشیان، 1۳۸1: ۷۲(. سبک زندگی 
و سلیقه های غالب در مصرف کاالهای 
هویت  تعریف  بستر  در  فرهنگی 

می گیرند  شکل  اجتماعی  فرهنگی، 
سازگارا  1۳۸1؛  تبریزی  )چاووشیان 

.)1۳۸۲

ابژه گی و سوژه گی بدن زنانه
در دنیای سرمایه داری زنان سوژه های 
هستند   ایده آلی  مصرف کننده ی 
زنان  به طورمعمول   .(Scharff 2014)
خانواده ی  به ویژه  خانواده  نظام  در 
اجتماعی  مرفه  و  متوسط  الیه های 
در انتخاب لوازم زندگی و خرید نقش 
عمده ای برعهده دارند و نظر و سلیقه ی 
آنان در انتخاب کاالها اهمیت دارد. اما 
موضوع  با  رابطه  در  و  مهم تر  بسیار 
تأثیراتی  جنسیتی،  و  جنسی  هویت 
آن  مدیریت  و  بدن  موضوع  که  است 
برجای  زنان  هویت  بر   دراین میان، 
جذابیت  و  زیبایی  پدیده ی  می گذارد. 
چهره و بدن زنانه، به عنوان یک هنجار 
الزام آور  قدرتمند اجتماعی فرهنگی و 
ایده آل  مصرف کننده ها ی  به  را  زنان 
می کند  تبدیل  سرمایه داری  جهان 

.(Eva Chen 2013)

رویکرد  در  محوری  اندیشه ی 
نه یک هستی  را  آن  بدن  به  انتقادی 
بلکه  روان شناختی   و  زیست شناختی  
صورت  بـه  کـه   می داند   پدیده ای  
در  درواقع  می شود.  ساخته   اجتماعی 
هستِی  یک  فرد  هویت  رویکرد  این 
بدنمند است. فرد به واسطه ی شیوه ی 
کرده،  متمایز  را  خود  بدن،  بازنمایی 
ارائه  خود  هویت  از  معینی  روایت 
رسانه ی  یک  به عنوان  بدن  می کند. 
نقش  شخص  هویت  تعریف  در  مهم 
چاوشیان  و  )آزادارمکی  می کند  بازی 

.)1۳۸1

مصرف  و  زنان  میان  دیرینه  ارتباط 
شاید بیش از همه براساس ارزش های 
بدن به عنوان امری اجتماعی، فرهنگی 
طی  زنان  دارد.  قرار  روان شناختی  و 

وجود  با  و  جنسیت  تحوالت  تاریخ 
در  اجتماعی  دگرگونی های  همه ی 
و  فردی  استقالل  تحقق  راستای 
جنسیتی،  برابر  حقوق  به دست آوردن 
هم چنان به عنوان ابژه ی جنسی نقشی 
کرده اند.  بازی  )کنش پذیر(  منفعل 
موضوع  همواره  زنان  جنسی  ابژه گی 
زیبایی و نمایش زیبایی و جذابیت را 
موضوعی  داشته،  به دنبال  زنان  برای 
بازنمایی  چگونگی  و  زنان  بدن  به  که 
پیدا  مستقیم  ارتباط  اجتماع  در  آن 
موضوع  آن که  از  صرف نظر  می کند. 
زیبایی و فریبندگی برای زن در تاریخ 
رابطه ی دو جنس به چه شکلی بوده، 
و ارزش های زمخت و ظریف آن چگونه 
است،  کرده  جان سختی  و  پایداری 
شدتی  چنین  با  هرگز  که  می دانیم 
بازنمایی نشده است. آن چه حیات این 
آن  تنور  بر  و  بخشیده،  تداوم  را  باور 
دمیده، بی گمان نظام بازار و حاکمیت 
روابط کاالیی است که در شکل اخیر 
سرمایه داری نئولیبرال گسترش وسیع 
نقد  که  امری  است،  یافته  جهانی  و 
شیوه ی عمل سرمایه داری در استفاده 
ضروری  را  جنسی  نابرابری های  از 
 Frazer 2013; Scharff) می سازد 
ایدئال  بدن  و  زیبایی  آرمان   .(2014
بر  اجتماعی  الزام  یک  به عنوان  زنانه 
می شود،  تحمیل  آنان  پیکر  و  زنان 
درونی  جنسیتی  و  جنسی  هویت  در 
را  زنان  سوژگی  کنش های  و  می شود 
هنجار  این  تسلط  با  می کند.  هدایت 
سویی  از  زنان  اجتماعی،  قدرتمند 
زیبایی  ابژه ی  به عنوان  را  خود  هویت 
و جذابیت تعریف می کنند و از سوی 
نقش  در  هویت  این  پذیرش  با  دیگر 

سوژه به بازتولید آن می پردازند.

قدرت با بازنمایی مستمر تصویر زنانگی 
درونی کردن  و  زیبا  ابژه ی  به عنوان 
عمل  اجتماعی  هویت  در  تصویر  این 
پیکر  فوکو  که  همان گونه  می کند. 
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مـکانیسم های  بـا  ارتباط  در   را  آدمی 
قـدرت و به عنوان ابژه ی قدرت  تحلیل  
و  دست کاری  بدن  تصویر  می کند، 
شده،  رام  و  ساخته  می شود،  اداره 
)فوکو  مهار می شود  و  اطاعت می کند 
1۳۸۸، 1۷۰(. به باور فوکو، بدن انسان 
این قدرت به  کانون  قدرت  می شود و 
مـاقبل  دوران  همچون   آن که   جای  
پیدا کند، تحت   برونی  تـجلی   مـدرن  
ارادی  کنترل  از  ناشی  درونی  انضباط  
حرکات بدن قرار می گیرد )آزادارمکی 
منظم  کنترل   .)1۳۸1 چاوشیان  و 
بـدن و مدیریت بازنمایی آن با لباس 
به عنوان هنجاری  زنان  برای  آرایش  و 
انسانی،  مناسبات  در  جاری  قدرتمند 
آن  ورای  از  که  است  اساسی  ابزاری 
در  و  می کنند  تعریف  را  خود  هویت 
برساخت  می کشند.  به تصویر  جامعه 
مسئله زیبایی برای زنان و احساس نیاز 
به آن به یک الزام اجتماعی بدل شده 
سرمایه  نظام  در  متبلور  قدرت  است. 

بدن زنان را تحت اختیار می گیرد.
درعین حال در جهانی که هر پدیده ای 
و  است  کاال  به  تبدیل شدن  قابل 
جست وجوی  در  سوداگر  سرمایه ی 
هر  سود  کسب  برای  خود  ناگزیر 
پدیده یی را قابل خرید و فروش می کند، 
و  دست یافتنی  امری  به عنوان  زیبایی 
امکان پذیر، رفتار و کنش زنان را برای 
دست یابی به آن هدایت می کند. تعامل 
زنان  هویت،  و  بدن  بازنمایی  میان 
کاالهای  مصرف  به سمت  به شدت  را 
تاریخ  می کند.  متمایل  زیباسازی 
جهانی شدن  دوره ی  در  جهان  کنونی 
این  در  تبلیغات  فراگیر  حضور  شاهد 
تأکید  با  سرمایه  جهان  است.  زمینه 
به  آن  مدیریت  و  بدن  اهمیت  بر 
صنعت  زنانه،  زیبایی  بازارهای  تقویت 
پوست  زیباسازی  و  آرایشی  لوازم  مد، 
گسترش  زیبایی،  سالن های  مو،  و 
کاالهای  تولید  و  زیبایی  جراحی های 
فراوان در این راستا می پردازد. تبلیغات 

از  دوره ی جهانی شدن،  در  نیز  فراگیر 
تا  رسانه ها  در  کاال  مستقیم  تبلیغات 
فیلم ها  در  آن ها  غیرمستقیم  نمایش 
و سریال ها، ویترین فروشگاه ها و... در 
جهان  این  زمینه ساز  خیابان  و  کوچه 
جهان  رویکرد  این  در  است.  مصرفی 
قدرتمند  هنجار  و  یک سو  از  سرمایه 
به طور  دیگر   سوی  از  زنان  زیبایی 
مستمر یک دیگر را بازتولید می کنند و 
 Johri & Menon)  گسترش می دهند

.(2014

بازنمایی مدرن خود  با  جهان سرمایه 
تجاری  مال های  و  مجتمع ها  این  در 
این  می کند.  عمل  راستا  همین  در 
نمایی  کالبدی  به لحاظ  مجتمع ها 
چشمگیر در شهر به نمایش می گذارند 
جلوه گری  منومان ها  هم چون  و 
می کنند. این بناهای بزرگ که معموالً 
زیبایی شناختی  جنبه ی  به  آن ها  در 
ایجاد  با  می شود،  زیادی  تأکید  فضا 
جذب  برای  مدرن  نماهای  و  فضاها 
مخاطبان به استقبال مصرف کنندگان 
طبقه ی متوسط و مرفه مدرن می روند.

آن ها محل عرضه  این که  از  صرف نظر 
برای  خدمات  و  کاال  انواع  فروش  و 
مخاطب  اما  هستند،  مشتریان  انواع 
درآن میان،  و  زنان  ویژه  به طور  آن ها 
همه ی  میان  در  است.  زنان  بدن 
عرضه  مراکز  این  در  که  کاالهایی 
سهم  گفت  می توان  به یقین  می شوند 
زنان  بدن  زیبایی  امر  به  قابل توجهی 
پوشاک  اقسام  و  انواع  دارد:  تعلق 
نیز  و  و...(  کیف  و  کفش  )لباس، 
و  صورت  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
با  بیش از همه  مراکز  این  زنانه.  بدن 
زنانه  بدن  زیبایی  امر  هدف گرفتن 
و  پوشاک  اقسام  و  انواع  نمایش  با  و 
پشتیبانی  به   ، و...  زنانه  آرایش  لوازم 
می پردازند.  آرایش  و  مد  صنعت  از 
آن چه در این راستا در این مجتمع ها 
این  بازنمایی متمرکز  است،  چشم گیر 

نوع کاالها در آن هاست، پدیده ای که 
برای  مکانی  به  تبدیل  را  مراکز  این 
کاالها  مصرف  وسیع  تشویق  و  ترویج 
و خدمات مدرن زیباسازی بدن زنانه و 
بدان واسطه تشویقی برای شکل گیری 
هویت جنسی و جنسیتی می کند که 
ابژه گی و سوژه گی زن زیبا را بازتولید 

می کند.
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رمان پیرشالیار رمانی تخیلی- تاریخی 
کتاب  قهرمان  محور  حول  که  است 
پیرشالیار  شالیار می چرخد.  پیر  یعنی 
در دنیای امروز نامی است بسیار آشنا 
در میان مردم کرد و همچنین منطقه 
شخصیت  وی  روایات  بنابر  هورامان. 
امروزه  که  است  بوده  بزرگی  دینی 
تخت  اورامان  روستای  در  ساله  همه 
دو مراسم به یاد وی و منسوب به وی 
برگزار می شود و مردمان بسیاری برای 
منطقه  این  به  مراسم  این  در  شرکت 
میروند. یکی از این مراسم در زمستان 
اردیبهشت  ماه  در  بهار  در  دیگری  و 
مراسم  این  از  یکی  می شود.  برگزار 

کومسای  دیگری  و  پیرشالیار  عروسی 
بنظر  که  مراسم  این  می شود.  نامیده 
اسالم  از  پیش  مراسم  یک  می رسد 
خاص  مناسک  و  عناصر  دارای  باشد 
زبان  به  کتاب  چندین  است.  خود 
فارسی در این باره نگاشته شده است 
از جمله کتاب پیرشالیار نوشته ی رئوف 
پیرشالیار  کتاب  و   )1۳۹۴( محمدپور 
محمودی  سارا  نوشته  هورامان 
مستند  فیلمی  همچنین   .)1۳۹۴(
تحت عنوان »عروسی مقدس« توسط 
فرهاد ورهرام در سال 1۳۷۵ دراین باره 

ساخته شده است.
با  که  می کند  سعی  پیرشالیار،  رمان 

استفاده از قوه تخیل و داده های اندکی 
روایات  نیز  و  پیرشالیار  مورد  در  که 
امروزی از این شخص و دو مراسمی که 
هرساله برگزار می گردد، حال و هوای 
آن روزهای کردستان و اورامان را زنده 
کرده و در کنار ترسیم زندگی روزمره 
آن روزگاران، داستان زندگی و ظهور 
پیرشالیار را برای ما بازگو کند. نویسنده 
داستان را به زبانی ساده بازگو می کند 
و اتفاقات بصورت خطی روی می دهند. 
عنصر تعلیق بسیار کم بکار گرفته شده 
انتهای داستان مشخص  و  ابتدا  است. 
برعهده  نتیجه گیری  و  است  واضح  و 

خواننده گذاشته نمی شود.

معرفی رمان:
 پیرشالیار

نویسنده: 
محمد کریم هورامی

زبان: 
کردی
سال انتشار:

 ۲۰۱۳ 
انتشارات: 
روژهالت، اربیل

:: سامال عرفانی
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آنچه این رمان را دارای ارزش خواندن 
می کند آن است که در ادبیات کردی 
اما  شده اند  نوشته  بسیاری  رمان های 
که  تاریخی  رمان های  اندکند  بسیار 
به رویدادهای منطقه در قالب داستان 
شاهد  کردی  فولکلور  )در  بپردازند 
روایت رویدادهای تاریخی در قالب ترانه 
هستیم که تحت عنوان نام های بیت و 
می شوند(.  شناخته  و...  حیران  بالوره، 
رمان  این  خواندن  حین  در  خواننده 
در  کردستان  روستای  یک  می تواند 
دوران حدود صد سال پیش از اسالم 
این ها  و  کند  تجسم  ذهن خود  در  را 
به کمک توصیفاتی است که نویسنده 
و  کار  روزمره،  روابط  روستا،  از  کتاب 
بدست  روزگار  آن  مردم  فعالیت های 
بخش های  قوی ترین  از  یکی  می دهد. 
توصیف  به  که  است  آنجایی  کتاب 
وجود و کارکرد و ارتباط مردم روستا 
بدست  عبادتشان  محل  و  آتشکده  به 
گاه  وی  راستا  همین  در  می دهد. 
به کار  را  اورامی  کلمات  و  مصطلحات 
کردی  زبان  به  رمان  کل  اما  می برد، 
این  »در  است.  شده  نوشته  سورانی 
رمان تا جای ممکن سعی کرده ام که 

به تعقل و اعتقادات و منش و آداب و 
رسوم و سنن منطقه هورامان آن دوران 

نزدیک شوم« )هورامی، ۲۰1۳ ص۷.(
نویسنده بر این اعتقاد است که وجود 
تاریخی پیر شالیار در حدود صد سال 
است  منطقه  به  اسالم  آمدن  از  پیش 
و اینکه وی یک شخصیت دینی مهم 
باید  اما  است.  بوده  زرتشتی  دین  در 
یادآور شد که به دلیل عدم وجود هیچ 
و  باستان شناختی  و  تاریخی  تحلیل 
زبانشناختی و همچنین مردم شناسانه 
شده  انجام  علمی  روش های  با  که 
باشد، تا به امروز دوره تاریخی حضور 
این فرد مشخص نشده است. از طرف 
دیگر بر زرتشتی بودن پیرشالیار شبهه 
وارد است و بررسی و توجه به عناصر 
میترایی  بیشتر  پیرشالیار  مناسک 

به نظر می رسد تا زرتشتی.

که  است  معتقد  رمان  نویسنده 
»سیمیار«  نامش  اصل  در  پیرشالیار 
شالیار  پیر  به  بعدها  و  است  بوده 
معروف می شود. وی در مقدمه رمانش 
اشخاص  با  مصاحبه  در  که  می نویسد 
اشعار  بررسی  و  هورامان  کهنسال 

پیرشالیار به این نتیجه رسیده است که 
نام اصلی پیرشالیار، سیمیار بوده است. 
او می گوید که سیمیار فرزانه از طرف 
پادشاهان ساسانی برگزیده می شود تا 
بخش های اوستا را که پراکنده و تاراج 
شده بود را یافته و دوباره نویسی کرده و 
برایشان یک َزند بنویسد که تاریخدانان 
این زند را »دین ُکرد« به معنای دین 
در  می رسد  به نظر  نامیده اند.  کردها، 
ُکرد  دین  از  نویسنده  مقصود  اینجا 
زبان  در  که  است  زرتشتی  کتاب  آن 
و  َکرد(  )دین  دینَکرد  تلفظ  با  فارسی 
گاه دینَکرت )دین َکرت( شناخته شده 

است.

زبانی  هیچ  به  امروز  به  تا  رمان  این 
ترجمه نشده است.
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لیاخوف  با کمک  وقتی محمدعلی شاه 
روسی در ۲ تیرماه 1۲۸۷ خورشیدی، 
مشروطه  انقالب  نماد  یعنی  مجلس 
این  و  برانداخت  را  خواهی  قانون  و 
تا  یعنی  سال  یک  از  بیش  براندازی 
ادامه  خورشیدی   1۲۸۸ تیرماه   ۲۲
یافت، به جز تبریز قهرمان که نخستین 
را  استبداد  علیه  مقاومت  شعله های 
که  بود  گیالن  فقط  این  برافروخت، 
سازمان  را  مشروطه خواه  کنشگران 
بازگشته  باره  دو  استبداِد  تا  می داد 
برای  را  این نکته  براندازد.  را  ایران  به 
بود  آدمّیت  فریدون  تنها  نخستین بار 
که اندکی برجسته کرد و به ما یادآور 
نتوانسته  ایرانی  تاریخ نویساِن  که  شد 
حرکِت  این  اهمیت  نخواسته اند  یا  و 
دهند.  تمیز  و  تشخیص  را  تاریخ ساز 
و  تبریز  نقش  بین  هم سنجی  در  او 
بختیاری ها با مجاهدیِن کمیته ی سّتار 
با استبداد صغیر  از گیالن، در مبارزه 
می نویسد: » می دانیم که ]در آستانه ی 
دفاعی  موضع  تبریز  تهران[  فتح 
به خود گرفت بود، چه رسد به این که 
عزل  یا  باشد  پایتخت  گرفتن  فکر  در 
را  کار  این  بخواهد.  را  محمدعلی شاه 
انقالبیان گیالن از عهده برآمدند. حتی 
ایالتی  انجمن  دید  خواهیم  چنان که 
]گیالن[  ملّیون  که  شد  برآن  تبریز 
دارد.  باز  تهران  به سوی  حرکت  از  را 

به مناسبت سالگرد ۲۲ تیر ماه ؛ روز سقوط استبداد

نقش برجسته گیالن در سقوط استبداد صغیر
:: ناصر عظیمی

ملّی  اردوی  حقیقی  فرماندهان  اما 
)نه سپهدار تنکابنی( آن رأی را طرد 
این که،  دیگر  معنی  با  نکته ی  کردند. 
فتح  در  بختیاریان  اردوی  مشارکِت 
بود در  تنها[ عکس العملی   [ پایتخت، 
ورنه  گیالن،  مجاهدان  پیشروی  برابر 
بختیاریان، نخست قصد آمدن به تهران 
را نداشتند، بلکه در پی این بودند که 
فرمانروایی خود را در منطقه ی اصفهان 
گردانند.  تحمیل  مرکزی  دولت  به 
به عبارت دیگر سیاست حرکت انقالبی 
کردند  تعیین  گیالنی  مجاهدان  را 
)حقیقتی که تاریخ نویسان مشروطیت 
)آدمیت،  نداده ا ند(«  تمیز  به روشنی 

.)1۳۳ – 1۳۲ :1۳۵۲
الزم است یادآوری شود که مجاهدان 
 1۲۸۷ دی ماه   ۹ در  بختیاری 
به تصرف خود  را  اصفهان  خورشیدی 
درآوردند اما اقدامی برای حمله به دژ 
استبداد محمدعلی شاهی از خود نشان 
ندادند. مجاهدین مشروطه ی تبریز نیز 
و  تاریخی  جان فشانی های  همه ی  با 
برافروختن نخستین شعله های مقاومت 
در برابر استبداد درحالی که مجاهدین 
به  حمله  راه  در  گیالن  مشروطه ی 
تهران، قزوین را به تصرف خود درآورده 
و مصمم به حمله به تهران بودند، در 
یک بزنگاه تاریخی که ما آن را گرفتار 
تاریخ«  ناهشیاِر  عامِل  »داِم  در  شدن 

روسیه ی  ارتش  ورود  با  نامیده ایم، 
خود  تاریخی  نقش  نتوانستند  تزاری 
و  اکراه  با  درنتیجه  و  کنند  تکمیل  را 
اجبار خود را تسلیم کردند. مجاهدین 
مشروطه ی گیالنی اما توانستند راهی 
تبریز  مشروطه ی  مجاهدین  که  را 
با کمیته ی موسوم  بودند  شروع کرده 
به »کمیته ی ستار« پی گیرند. تقریبن 
مشروطه ی  تاریخ  نویسندگان  همه ی 
این  نتوانسته اند  یا  و  نخواسته  ایران، 
مشروطه ی  مجاهدین  برجسته ی  کار 
آن گونه  استبداد  سقوط  در  را  گیالن 
نشان  بوده،  آنان  شأن  خور  در  که 
اینجا  در  نویسنده  ازاین رو  دهند. 
پژوهشی  بررسی  یک  در  کرده  تالش 
بی طرفانه، به جزئیات سقوط استبداد 
صغیر در بررسی تاریخ ایران و گیالن 
مجاهدین  برجسته ی  نقش  و  بپردازد 
دهد.  نشان  را  گیالن  مشروطه ی 
حاصل کار نوشته ی زیر است. یادآوری 
می شود که این نوشته بخشی از کتاب 
تاریخ گیالن )از ورود شاه عباس اول به 
گیالن تا پایان انقالب جنگل( است که 
 1۳۹۶ سال  در  ایلیا  انتشارات  توسط 
اینجا به  در رشت منتشر شده که در 

صورت یک مقاله تقدیم می شود:
یکجا  را  مقاله  کل  پی دی اف  فایل 
نقش برجسته ی گیالن  دریافت کنید: 

در سقوط استبداد صغیر

https://anthropologyandculture.com/wp-content/uploads/2020/07/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1.pdf
https://anthropologyandculture.com/wp-content/uploads/2020/07/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1.pdf
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|
سلبریتی]۲[  درک  در]کتاب[  من 
دموتیک  “چرخش  اصطالح   )۲۰۰۴(
ابزاری جهت اشاره به  را به عنوان   ”]۳[

“شخص  فزاینده  شدن  دیده  قابلیت 
]این  چراکه  کردم  ابداع  معمولی]۴[” 
سلبریتی،  فرهنگ  طریق  از  شخص[ 
خودت  سایت های  واقع نما،  تلویزیون 
بده]۵[، گفت و شنودهای رادیویی  انجام 
یک  به  تبدیل  را  خود  این ها  نظایر  و 
موضوع رسانه ای می کند. در متن آن 
کتاب، این مفهوم به عنوان ابزاری برای 
از  رسانه ها  در  سلبریتی  تکثیر  درک 
دهه 1۹۸۰ و همچنین درک استعمار 
جوامع  در  روزمره  زندگی  انتظاراِت 
نوجوانان  بین  در  به ویژه  غربی  معاصر 
رفت.  بکار  سلبریتی  توسط  جوانان  و 
از  مشخصی  جنبه های  که  جایی  در 
سلبریتی  تولید  با  واقع نما  تلویزیون 

تولید انبوه سلبریتی

“سلبریتی سانان”، تلویزیون واقع نما و “چرخِش دموتیک” ]۱[

به هم می رسیدند عالقه من استدالل 
چگونگی  تشخیص  اهمیت  درباره 
این چنین  در  سلبریتی  ساخته شدن 
از  هدف  بود.  ]تلویزیونی[  قالب هایی 
کسب  واقع نما  تلویزیون  در  حضور 
نوع خاصی از به رسمیت شناختِن خود 
مسابقه  شرکت کنندگاِن  اگرچه  است. 
برای  است  ممکن  آیدل]۶[  تلویزیونی 
به دست آوردن شانس تبدیل شدن به 
یک خواننده موفق رقابت کنند ولی ما 
اغلب شاهد آنیم که آن ها برای داوران 
درباره شخصیت های ذاتی شان-صفات 
مهارت ها  درباره  نه  و  ستارگی-  ذاتی 
دارند  موسیقی  در  که  توانایی هایی  و 
ویلیام   مثال  برای  می آورند.  استدالل 
هانگ]۷[، بدنام ]برنامه[ امریکن آیدل، 
که  جمله  این  گفتن  با  تا  کرد  تالش 
هیچ وقت در زمینه خوانندگی و رقص 
آموزش خاصی ندیده، داوران را تحت 

تأثیر قرار دهد-گویی چنین استداللی 
به عوض  سلبریتی  اگر  بود.  او  نفع  به 
و  تولید  شیوه  یک  به عنوان  این که 
مصرف شناخته شود، به عنوان ویژگی 
طبیعی یک فرد درک شود، پس به واقع 

]این استدالل[ به نفع او بوده است.
من فکر می کنم که به دلیل پیامدهایی 
در  دموتیک”  “چرخش  مفهوم  که 
عرصه جدید رابطه بین رسانه و فرهنگ 
دارد باید بیشتر روی این ایده کار شود. 
رسانه، و به ویژه تلویزیون، ظرفیت های 
ایجاد  هویت ها  ساخت  برای  جدیدی 
آثار  ظرفیت ها  این  و  است  کرده 
اجتماعی ای دارند که وسیع تر از صرفاً 
برادر  تلویزیونی[  ]مجموعه  تولید 
استدالل  حقیقت،  در  است.  بزرگ]۸[ 
من در ادامه آن خواهد بود که کارکرد 
رسانه تغییر یافته است چراکه به شکل 
هویت  ساخت  در  مستقیم  و  گسترده 

گرایِم ترنر
دانشگاه کوئینزلند-استرالیا

:: فردین علیخواه
    ترجمه
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فرهنگی به مثابه یکی از اولین عرصه های 
باید  اگرچه  است.  وارد شده  فعالیتش 
بگویم که این بحث، نسخه ای از بحث 
رسانه ای  محتوای  ضد-مهییج سازی]۹[ 
از عوام فهم کردن]1۰[ نیست.  یا تحلیلی 
پرسش موردعالقه من بیشتر آن است 
که آیا در آنچه رسانه های غربی )گاهی 
تغییری  انجام می دهند  نه همیشه(  و 
ساختاری رخ داده و آیا انفجار ]پدیده[ 
سایر  و  واقع نما  تلویزیون  سلبریتی، 
اصطالح  ساخت  به  منجر  که  عواملی 
بیانگر  شدند،  دموتیک«  »چرخش 
معاصر  مدهای  از  اساسی تر  چیزی 

رسانه ای نیست؟

||
اجازه بدهید با بررسی جریان های اخیِر 
واقع  در  آغاز کنم که  تولید سلبریتی 
بوده اند  پرسش هایی  برای  من  مشوق 
که قصد دارم در اینجا طرح کنم. من 
که  نیستم  کسی  اولین  به هیچ وجه 
متوجه تغییرات کاماًل برنامه ریزی شده 
در قلمروی مرجِح تحول سلبریتی در 
قالب های رسانه ای مختلف، به خصوص 
تلویزیون و اینترنت شده ام. این ]تغییر[، 
تغییری از نخبه به سوی معمولی است. 
در  اغلب  بودگی«]11[  »معمولی  البته 
جایی  سلبریتی  به  مربوط  مباحث 
در  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
جای دیگری، فرانسس بونر]1۲[، دیوید 
که  اشاره کرده ایم  من  و  مارشال]1۳[ 
تناقض آمیز  سلبریتی  گفتمان های 
دارند  را  ظرفیت  این  یعنی  هستند، 
جایگاه  دانستن  ارزشمند  عین  در  که 
نخبه،  افرادی  به عنوان  سلبریتی ها 
معمولی بودن ذاتی آن ها را هم تجلیل 
همواره  معمولی«  افراد   « البته  کنند. 
»کشف« می شده اند، به ناگاه از زندگی 
برای  و  می گشته اند  جدا  روزمره شان 
می کرده اند.  طی  را  مراحلی  ستارگی 
هم صنعت فیلم و هم صنعت موسیقی 
در  را  فرایندهایی  این چنین  همواره 

در  همچنین  و  فرهنگی  افسانه های 
داشته اند.  خودشان  صنعتی  رویه های 
البته اخیراً به کارگیری این رویه ها رشد 
چشمگیری داشته است. همه قالب های 
معمولی بودگی  ایده  وقف  رسانه ای 
شده اند و مصرف کنندگان فعلی رسانه ها 
به شکل گسترده ای به تماشای آنچه بر 
فرد »معمولی« می گذرد تا از گمنامی 
خارج شود و بتواند از سلبریتی]شدن[ 
مشخص و محدود خود در حد باالیی 
لذت ببرد خو گرفته اند. همخانه]برنامه[ 
برادر بزرگ ملموس ترین مثال در این 
معمولی بودگی  البته  است]1۴[.  زمینه 
نیست.  گفتگو  و  مصالحه  قابل  آن ها 
کشورها  از  برخی  در  مثال[  ]برای 
]دست اندرکاران[  آن ها  وقتی که 
برادر  ]برنامه[  همخانه های  فهمیدند 
سرگرمی  صنعت  در  قبل  از  بزرگ 
تالش  درنتیجه  و  داشته اند  اشتغال 
کرده اند تا قابلیت جدید دیده شدن ]در 
رسانه ای  کسب وکار  به  را  برنامه[  این 
قبلی شان بیفزایند اخراج شده اند. منشأ 
این هاست.  از  وسیع تر  اما  جریان  این 
اشاره  کلدری]1۵[  نیک  که  همان طور 
این  به  تا  افراد معمولی هرگز  می کند 
امکان  و  نبوده  رسانه ها  مطلوب  حد 
دیده شدن نداشته اند، و اظهاراتشان هم 
احترام  وفاداری،  با  همراه  امروز  مانند 
)کلدری،  است.  نشده  منتشر  دقت  و 

.)1۰۲ :۲۰۰۳
قالب های  واقع نما،  تلویزیون  انفجار 
اعترافی،  گفتگوی  ]تلویزیونی[ 
نمایش های  و  مستندگونه  سریال های 
شکل  به  واقعی  مسابقات  معروف 
قابل توجهی تقاضای تلویزیون  را برای 
شدن  سلبریتی  آرزوی  در  که  افرادی 
بودند باال برده اند. هم گسترش تقاضا 
ارتباط  یک  در  عرضه  گسترش  هم  و 
داده اند.  رخ  شتاب گیرنده  و  نزدیک 
واقع نما  تلویزیون  »واقعیت«  اگرچه 
اهمیت   آنچه  ولی  است  برساخت  یک 
یافته، شیوه ای است که این قالب ها]ی 

تلویزیونی[ به کمک آن از تأثیر واقعی 
بهره برداری  تلویزیون  بودن«  »زنده 
برجسته شدن  آن که،  منظور  می کنند، 
زنده بودن ]برنامه[ )مثاًل در این جمله 
که: آنچه در حال تماشای آن هستیم 
دادن  در حال رخ  اآلن  درست همین 
که  می کند  ایجاد  را  توهم  این  است( 
اصیل  و  واقعی  می شود  دیده  آن چه 
این  در  تردیدها  نتیجه،  در  و  است 
خصوص که این ]برنامه[ فقط محصولی 
را  شده  تولید  دوربین  برای  که  است 
واقع نما  تلویزیون  می کشد.  چالش  به 
زمان  یک  در  است:  »زنده«  بی اندازه 
آن  که  طوری  می افتد  اتفاق  حقیقی 
را از طریق پخش زنده اینترنتی تماشا 
می کنیم، و کسانی که آرزو دارند با آن 
تعامل مستقیم برقرار کنند، می توانند 
یا  سایت ها  از  یکی  به  دسترسی  با 
چت روم های آنالین، یا با مشارکت در 
انجام  را  کار  این  مخاطبان  رأی دهی 
ماه ها  برای  بیشتر کشورها،  در  دهند. 
و در یک زمان روزانه معین، ]برنامه[ 
برادر بزرگ نه تنها یک اتفاق رسانه ای 
زنده بود بلکه در ساختار روتین زندگی 
شد.  جای گیر  نیز  مخاطبان  روزمره 
)این، به نظر من، »واقعیت« تلویزیون 
نه آن چه که درواقع در  واقع نما است 
استعدادسنجی  یا در آزمون های  خانه 

برنامه آیدل اتفاق می افتد(.
ازجمله پیامدهای سوق یافتن به سمت 
سلبریتی معمولی و موفقیت قالب های 
تشدید   و  تسریع  واقع نما  تلویزیون 
دورریزی  و  استفاده  صنعتی  چرخه 
محصوالت این جریان ها است. اگر اجرا 
در ]برنامه[ برادر بزرگ طی چند روز 
می تواند منجر به تولید سلبریتی شود 
هم  سرعت  به  سلبریتی[  این  ]پس 
می تواند از دور خارج شود. در واقع، اگر 
مجموعه ای  و  ]تلویزیونی[،  قالب  یک 
است  قرار  دیگر،  مجموعه  به دنبال 
را  خودش  موفقیت  آمیزی  به شکل 
که  است  ضروری  پس  کند،  بازتولید 
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]برنامه[  همخانه های  محصول  هر 
برادر بزرگ به آسانی با بعدی جایگزین 
تلویزیونی  تولید  بابت،  این  از  شود. 
سلبریتی در حقیقت می تواند فرایندی 
انقضای  تولیدی دیده شود که در آن 
لحاظ شده  برنامه ریزی شدۀ محصول 
تعویض  قابل  سلبریتی-کاالی  است. 
به   )۳-1۲  :۲۰۰۰ همکاران،  و  )ترنر 
قالب  دو  هر  برای  ساختاری  لحاظ 
]برنامه اِی[ پرتماشایی که جمعیت 1۴ 
الی ۳۵ ساله را هدف گرفته اند، یعنی 
]قالب[  و  واقع نما  تلویزیون  ]قالب[ 
سریال های آبکی، اهمیتی اساسی دارد.
کریس روجک برای ارائه تعریفی از این 
شکلی خاص از سلبریتی، به معنای فردی 
که هیچ استعدادی برای پیدا کردن کار 
جز  هدفی  ندارد،  سرگرمی  در صنعت 
دیده شدن در رسانه را دنبال نمی کند و 
به عنوان یک چهره عمومی عمر کوتاهی 
»سلبریتی سانان]1۶[«  اصطالح  از  دارد، 

استفاده کرده است:
سلبریتی سانان لوازم جانبی فرهنگ ها 
هستند که پیرامون رسانه های جمعی 
سازمان یافته اند و ]به عنوان[ اصیل روی  
آن،  مثال های  می شوند.  ظاهر  صحنه 
برندگان بخت آزمایی، مشهورهای تک 
افشاگران]1۸[،  تعقیب گرها]1۷[،  آهنگه، 
ورزشی،  میادین  در  شوندگان  عریان 
افراد  معشوقه های  بالگردان ها]1۹[، 
که  دیگری  اجتماعی  انواع  و  مشهور 
را  جمعی  رسانه های  توجه  روز  یک 
جلب می کنند و روز دیگر هم فراموش 

می شوند )۲۰۰1: 1-۲۰(.
برای  فرهنگ  اشتهای  به  توجه  با 
میزان  همچنین  و  سلبریتی،  مصرف 
تقاضا برای داستان های جدید، شایعات 
رسانه ای  صنایع  که  عکس هایی  و 
شتاب  می کنند]۲۰[،  تولید  سلبریتی ها 
کاالیِی  عمر  چرخه  به  بخشیدن 
راه حل  یک  عنوان  به  سلبریتی  سانان 
تقاضاها  این  ارضاء  برای  مؤثر صنعتی 

تدارک دیده شده است.

فرهنگ  با  ارتباط  در  جریان ها،  این 
گسترده ای که سلبریتی در آن مصرف 
می شود، منجر به تغییر شکل سلبریتی 
موقعیتی  دیگر  سلبریتی  شده اند. 
جادویی نیست، برخی از تحقیقات بیان 
انتظار منطقی در ما  این  می کنند که 
به سرعت در حال شکل گرفتن است که 
روزمره مان]۲1[  زندگی  در  را  سلبریتی 
داشته باشیم. فرصت سلبریتی شدن به 
فراسوی نخبگان مختلف و به طورکلی، 
کرده  پیدا  گسترش  مردم  انتظارات 
است. از جمله تأثیرات این امر، درواقع 
سلبریتی های  مختلف  انواع  تکثیر 
در  به ویژه  است،  بده]۲۲[  انجام  خودت 
شیوه ای  سلبریتی شدن  که  اینترنت 
سایبری]۲۳[  برای خود-بیان گری  آشنا 
شده است. همان طور که من در]کتاب[ 
درک سلبریتی بحث کرده ام )فصل ۵( 
برای  دلیلی  عنوان  به  گاهی  امر  این 
خوش بینی تعبیر می شود، نشانه ای از 
طوری  به  سلبریتی،  دموکراتیزه شدن 
شهروندان  توسط  تولید  ابزارهای  که 

معمولی تصاحب شده است.
وسعتی  تحول،  مهمترین  من  نظر  از 
تنهایی«  »به  رسانه  آن  با  که  است 
است.  کرده  آغاز  را  سلبریتی  تولید 
انتخاب  به  کم وبیش  رسانه ها  زمانی 
سلبریتی های تولید شده در حوزه های 
حوزه  و  اخبار  ورزش،  نظیر  مختلف 
به  یا  می دادند،  رضایت  سرگرمی 
تبلیغات گرها  روزنامه نگاران،  واکنش 
عمومی  روابط  دست اندرکاران  و 
پاسخ می دادند، اما امروزه تلویزیون با 
سلبریتی  تولید  صنعتی  ساختارهای 
است.  یافته  بیشتری  عمودی  ادغام 
که  آن هایی  از  بهره برداری  بر  عالوه 
پذیرفته  دیگری  شیوه های  به  قباًل 
شده بودند تلویزیون آموخت که قادر 
بیشتر  را  خودش  سلبریتی های  است 
ابداع،  وسیع تر  مقیاسی  در  قبل  از 
فروش  به  و  کند  بازاریابی  و  تولید 
در  معمولی  افراد  دادن  قرار  برساند. 

آبکی  سریال های  مسابقه ای،  شوهای 
تلویزیون  برنامه های  و  مستندگونه 
را  امکان  این  تلویزیون  به  واقع نما، 
را  خودش  سلبریتی های  تا  می دهد 
نحوه  طریق  این  به  و  دهد  پرورش 
بعد  و  حین  قبل،  را  آن ها  بازاریابی 
این ها  کند-همه  کنترل  تولید  از 
فرد  هر  سلبریتی شدن  درعین حال 
را تابع نیازهای آن برنامه یا آن قالب 
میزان  می کند.  ]تلویزیونی[  خاص 
در  هم اکنون  امر  این  که  اندازه ای  و 
دیده شدن  قابلیت  و  است  انجام  حال 
تلویزیون  موفق  تولیدات  که  فراگیری 
تحول  شوند،  نائل  آن  به  می توانند 
بسیار مهمی محسوب می شود. نه تنها 
برحسب تولید و مصرف سلبریتی بلکه 
اکنون  هم  این که  بر حسب  همچنین 
رسانه چگونه در ساخت فرهنگی هویت 

و میل مشارکت دارد.
مطالعات رسانه ای و فرهنگی به طرق 
گوناگون به این تحوالت واکنش نشان 
بحث هایی  ما  خوشبختانه  داده اند. 
تلویزیون  »واقعیت«  که  داشته ایم 
نمایشی بودن  حال  عین  در  و  واقع نما 
این  طریق  از  ارائه شده  هویت های 
محیط رسانه ای به شکل عمودی ادغام 
این  )در  می کند  پروبلماتیزه  را  شده، 
و  معمولی  نمایش  به  تمایل  بحث ها، 
توجه  و  بودن در کانون تحلیل  اصیل 
اینجا  در   .)۲۰۰۳ )کلیلبورن،  است( 
دارد  وجود  هابرماسی  پسا  نقدهایی 
به عنوان  را  سلبریتی  انبوه  تولید  که 
برای  رسانه  گرایش  از  دیگر  نمونه ای 
واقعی  امر  شبیه سازی های  تولید 
تولید  مناظری جهت مصرف  به عنوان 
به عنوان  را[  ]آن  بنابراین  و  می کند 
حوزه  رفتن  تحلیل  به  از  دیگر  نمونه 
نظرهایی  همچنین  می داند.  عمومی 
شواهد  این که  بر  مبنی  دارد  وجود 
موجود در تنوع فزاینده تولید و مصرف 
سیاسی  پتانسیلی  حاوی  سلبریتی 
است که به خوبی می تواند مثبت قلمداد 
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شود )ُدوی، ۲۰۰۰(. ازجمله نمونه های 
که  است  آن  استدالل ها  این  اخیر 
این چنین برنامه سازی  ای به شیوه های 
و  اجتماعی  روند  با  مستقیم،  و  مؤثر 
رفتارها  فرهنگی مدل سازی )طراحی( 
می یابد  پیوند  اخالقی  هویت های  و 

)لومبی، ۲۰۰۳(.
مثال  اثرگذارترین  زمینه  این  در 
آن  بر  را  استداللم  که  نمونه ای  و 
اصطالح  با  کنم،  بنا  می خواهم  اساس 
نگاه   ،1۹۹۹( »دموکراتینمنت]۲۴[« 
جان  هارتلی]۲۵[   )1۲ فصل  به  کنید 
جاهای  در  هارتلی  یافت.  توسعه 
مختلفی استدالل می کند که ما شاهد 
رسانه  هستیم:  دموکراتیک شدن 
نخبه گرایانه  شکل های  شکستن 
سرگرمی های عمومی، فراگیری امتیاز 
قائل شدن برای آموزش و اطالعات و 
بر  تمرکز  برای  رسانه  به  دادن  اجازه 
ساخت هویت های فرهنگی. در ]کتاب[ 
درباره  کنکاش  با  من  رسانه،  درک 
پیوند ادعایی میان دموکراسی و تکثیر 
سلبریتی های خودت انجام بده ]پیوند 
به  دسترسی  بودن  باز  با[  دموکراسی 
»معمولی«  افزایش]اشخاص[  و  رسانه 
جدید  واژه  رسانه،  محتوای  در 
»دموکراتینمنت« را به چالش کشیدم. 
من با جان هارتلی موافقم که جریانی 
که هر دوی ما به آن توجه کرده ایم در 
درجه نخست و قبل از هر چیز دسترسی 
رسانه ای را برای زنان و رنگین پوستان و 
طبقاتی  الیه های  از  گسترده ای  تنوع 
حجم  این که  است،  کرده  امکان پذیر 
معنای  به  رسانه ای،  محتوای  فزاینده 
روزافزون خود تعیین گری است  قدرت 
رسانه   مصرف کنندگان  اختیار  در  که 
قرار گرفته است، و این که به هر دلیلی 
تنوع  و  حجم  این  جانبی  مثبت  آثار 
خوش بینی  موجب  می تواند  روزافزون 
دموکراتیک  بالقوه  زمینه های  درباره 
من  استدالل  بااین وجود  شود.  آن 
»دموکراتیِک«  بخش  که  است  آن 

پیامد  »دموکراتینمنت«  جدید  واژه 
تصادفی و موقعیتِی بخش »سرگرمی« 
سیستماتیک  مؤلفه  کمترین  و  آن 
داشته  یاد  به  است  مهم  است.  آن 
باشید که سلبریتی هنوز هم به لحاظ 
سلسله مراتبی  مقوله ای  سیستماتیک 
و انحصاری است و مهم هم نیست که 
چقدر تکثیر و گسترش می یابد. هیچ 
میزانی از مشارکت عمومی در شوهای 
و  واقع نما  تلویزیون های  مسابقه ای، 
سایت های سلبریتی های خودت انجام 
بده این واقعیت را تغییر نخواهد داد که 
درمجموع صنایع رسانه ای هنوز هم در 
این که  و  است  نمادین  اقتصاد  کنترل 
این  تا  آن ها هنوز هم تالش می کنند 
خودشان  منافع  خدمت  در  را  اقتصاد 
بکار گیرند. به عالوه درحالی که ممکن 
خوش بینانه  تحلیل های  با  من  است 
همدلی داشته باشم، می خواهم تأکید 
کنم که هیچ ارتباط ضروری بین وجه 
الگوی دسترسی  در  فزاینده جمعیتی 
با  ازیک طرف،  رسانه ای  بازنمایی  به 
طرف  از  دموکراتیک  سیاست های 
دیگر وجود ندارد. ازاین رو است که از 
این که  به عوض  تحوالت  این  من  نگاه 
بهتر  باشند،  یک چرخش دموکراتیک 
است آن ها را چرخش دموتیک ببینیم. 
تنوع به خودی خود و بدون توجه به 
این که چطور و توسط چه کسانی ایجاد 

می شوند، دموکراتیک نیست.

|||
کننده  ایجاد  دموتیک  چرخش  اگر 
دموکراسی نیست پس چیست؟ پاسخ به 
این پرسش آسان نیست. برای شروع در 
ساده ترین شکل، شاید  بتوان گفت که  
در حال ایجاد ]امکان[ برنامه سازی های 
بسیاری است. آنچه رسانه باید از معدن 
حداقل،  کند،  کسب  »معمولی«  غنی 
است.  تنوع  از  نامحدودی  نمایش های 
به خودی خود  معمولی بودگی  نمایش 
تبدیل به هدف شده و ازاین رو ابزاری 

تولید  برای  الیتناهی  و  غنی  است 
پیش  از  قالب های  در  جدید  محتوای 
)نظیر  رسانه ها  از  تعدادی  موجود. 
فن های  اینترنت(  و  رادیو  تلویزیون، 
به  که  داده اند  توسعه  را  تولیدی  ای 
اطمینان می دهد که »واقعیت«  آن ها 
نمایش  به  معمولی  شهروندان  توسط 
درمی آید، حتی وقتی که معمولی بودن 
انتخابی  فرایندهای  به  توجه  آن ها-با 
که طبق آن آن ها باید پیش بروند – 
قابل چون وچرا است. یکی از ابزارهای 
مناسب برای پاکیزه کردن این فرایندها 
پنهان کردن سلسله مراتب ضمنی  )یا 
داللت های  کردن  دراماتیک  آن ها( 
متقاضی  هزاران  دموکراتیک کننده 
عادی )آشکارا بی استعداد( است که در 
شده اند.  حاضر  هنری  آزمون های  این 
این  ]ظاهری[  تصویر  که  است  واضح 
هنرآزمایی به ما می گوید که هر کس در 
این رقابت شانس ]باال رفتن[ دارد. این 
است که سلسله مراتب  نفع کسانی  به 
سلبریتی در این چنین متنی را هدایت 
در  آن  را  انحصاری بودن  تا  می کنند 
عمل پنهان سازند و یکی از ویژگی های 
بارز چرخش دموتیک به خوبی می تواند 
امروزه  که  باشد  رسانه ای ای  صنایع 
عمل  توانایِی  قانع کننده ای  شکل  به 
که  همان طور  دارند.  را  شیوه  این  به 
دیده ایم این توانایی روزافزون به شکل 
قابل مالحظه ای تعداد افراد معمولی را 
فرایند  این  وارد  و  جذب  می تواند  که 

کند افزایش داده است.
ولی نکته های بیشتری هم وجود دارد 
ما  که  کنم  سؤال  می خواهم  من  و 
آنچه  داللت های  در  می توانیم  چگونه 
کنیم.  تأمل  کرده ام  توصیف  تاکنون 
پرسشی  برای طرح چنین  من  انگیزه 
این احساس است که ما شاهد ظهور 
با  که  هستیم  رسانه ها  برای  نقشی 
نسخه های  در  متعارف  شکل  به  آنچه 
ارتباطات  و  رسانه  مطالعات  سنتی 
اندکی  می شد  فرض  مشابه(  روال  )به 
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تفاوت دارد. گمان من آن است که این 
رسانه های  فرهنگی  تأثیر  از  جنبه ای 
معاصر است که]پدیده ای[ جدید است. 
یک بار کریس روجک به من پیشنهاد 
که  انگاره  این  درباره  باید  ما  که  کرد 
عمل  »واسط«  ابزار  به مثابه  رسانه 
می کند، تجدیدنظر کنیم؛ چراکه رسانه 
در حال حاضر به شکلی عمل می کند 
که شبیه به آن ویژگی هایی است که 
یعنی  منتسب می کردیم:  دولت  به  ما 
به مثابه منبع قدرتی که بازنمایی ها را 
در جهت حمایت از منافع اش سازمان 
روجک  پیشنهاد  درباره  من  می دهد. 
تأمل کردم و اکنون می خواهم بگویم 
دالیل موجهی داریم تا آن پیشنهاد را 
دنبال کنیم و ببینیم که درنهایت ما را 
به کجا سوق خواهد داد: ]یعنی[ درباره 
رسانه ها عمدتاً همان طور فکر کنیم که 
عنوان  کرده ایم-به  فکر  دولت  درباره 
و  خودش  خاص  منافع  با  دستگاهی 
خاص  شیوه  که[  دستگاهی  ]به عنوان 
دارد. قدرت  از  استفاده  در  را  خودش 
من  که  را  تمایزی  بدهید  اجازه   ]۲۶[

سعی در بیان آن دارم در اینجا روشن 
کنم- این یک حرکت ابتکاری است تا 
این که موردی حقیقی باشد که بخواهم 
که  می کنم  اذعان  بنابراین  کنم،  ارائه 
خواهد  خام  کمی  بعدی ام  توضیحات 
انجام  می کنم  تالش  که  آن چه  بود. 
مرسوم  ارزیابی های  مقایسه  دهم 
دانشگاهی از رسانه ها با انواع تفاسیری 
است که هم اکنون در واکنش به آنچه 
با  و  نو  تحوالتی  من  استدالل  بنابر 
اهمیت اند، ارائه می شود. بگذارید یک یا 
دو دهه عقب تر برویم و به استدالل های 
متعارفی برگردیم که ما در رسانه ها و 
ارتباط  بیان  برای  فرهنگی  مطالعات 
بین رسانه و دولت مطرح می کردیم. در 
اکثر مدل ها، این تصور وجود داشت که 
حامل  یا  واسط  به عنوان  بیشتر  رسانه 
عمل می  کند تا اینکه خودش فی نفسه 
باشد،  ایدئولوژیک  نیروی محرک  یک 

منافع  محصول  فعالیت هایش  اینکه 
عمدتاً  ]یعنی[  بود  قدرت  نقاط  سایر 
دولت و شاید هم سرمایه. رسانه ها نوعاً 
سوژه هایشان  و  قدرت  بین  نقاطی  در 
»واسطه گری« می کنند. وظایف اصلی 
ما در مطالعات فرهنگی، ازجمله، عبارت 
بود از تفسیر اینکه چگونه رسانه ها این 
عمل را انجام می دهند تا به این طریق 
چه  منافع  خدمت  در  که  شود  معین 
با چه سرانجامی قرار دارند.  کسانی و 
می توانیم  که  می کردیم  استدالل  ما 
ابزارهای  به عنوان  رسانه ای  متون  از 
کنیم.  استفاده  اطالعات  به  دسترسی 
به ندرت )دقیقاً به ندرت( می اندیشیدیم 
که متون صرفاً در خدمت منافع خود 
دارند.  قرار  رسانه ای  سازمان های 
رسانه اغلب به عنوان ابزار دستگاه های 
ممکن  )هرچند  ایدئولوژیک  دولت 
دولت- یا  نباشد(،  اینطور  ذاتاً  است 

ملت، یا بلوک های  قدرت/ شکل بندی 
حکومت  حتی  یا  مسلط،  ایدئولوژیک 
-به طور مشروط و پیوسته تعریف شده 
است. ما انتظار نداشتیم که رسانه در 
به عالوه،  باشد.  خودش  منافع  خدمت 
سرمایه  ساختاری  اهمیت  علیرغم 
تحلیل های  من  مدل ها،  این  برای 
زیادی را به یاد نمی آورم که در آن ها 
]کسب[ قدرت تجاری به عنوان اهداف 
نهایی رسانه دیده شده باشد. برعکس، 
بیشتر بحث ها از رسانه ها در طول دهه 
1۹۷۰ و 1۹۸۰ حتی زمانی که بحث ها 
بر مالکیت رسانه ها تمرکز یافته است 
ظاهراً معتقدند که قدرت تجاری فقط 
هدف  یک  به  رسیدن  برای  ابزاری 
قابل  دیگر  چیزی  به  باید  پس  است: 
فروکاستن باشد، نظیر منافع طبقاتی یا 
سایر اشکال هژمونی سیاسی و فرهنگی 
که به طور بنیادی یا ساختاری سیاسی 

است.
نکته کلی که می خواهم بیان کنم این 
است که در طول این فرمول بندی های 
عالقه مند  رسانه ای  متون  به  ما  اولیه 

تولید  درباره  آن ها  آنچه  برای  بودیم 
نهادهای  به  و  می گفتند  ما  به  معانی 
خاطر  به  بودیم،  عالقه مند  رسانه ای 
آن چه که آن ها درباره تولید فرهنگ به 
ما می گفتند، ولی ما تمایلی نداشتیم 
محرک  نیروی  به عنوان  را  رسانه ها  تا 
ببینیم-]نیروی محرکی[ قائم به خود، 
واسط  به مثابه  نه  و  مؤلف  به عنوان 
حتی  فرهنگی.  هویت  ترجمان  یا 
وقتی که ما رسانه های خدمات عمومی 
در  مشارکت شان  و  )غیرخصوصی( 
بنای هویت ملی را در نظر می گرفتیم، 
این  بررسی  به  طبیعی  شکل  به 
برنامه  هر  که  می پرداختیم  موضوع 
این  چگونه  شبکه  هر  موضع گیری  یا 
به  تا  پرداخته  و  ساخته  را  هویت ها 
فرهنگی/ به دستور جلسه  این طریق 
بیرون  در  که  ایدئولوژیکی  سیاسی 
از و وسیع تر از آن برنامه یا آن حامل 

]شبکه[ بود دست یابیم.
اخیر،  تقریباً  یا  اخیر  دهه  طول  در 
چشم انداز رسانه ای در سطح بین المللی 
غالباً  که  است  یافته  تغییر  به گونه ای 
بنای  در  رسانه  مشارکت  ماهیت  بر 
است.  نهاده  تأثیر  فرهنگی  هویت های 
برخی از تغییرات مرتبط در آن دسته 
آن ها  در  که  دادند  رخ  بازارهایی  از 
رسانه های خدمات عمومی با رسانه های 
تجاری، و اغلب با یک سازمان رسانه ای 
بین المللی جایگزین شده اند. در جایی 
که این اتفاق می افتد، دست اندرکاران 
تجاری تالش می کنند تا نقش »ملی« 
آن ها  در  هم  را  قبلی[  ]رسانه های 
لحاظ کنند که شامل بنای شهروندی 
ملی  اجتماع  یا  دولت  در  عضویت  یا 
به خوبی  من  که  استرالیا  در  می شود. 
]تلویزیونی[  شبکه  می شناسم  را  آن 
تجاری اش از هیچ فرصتی برای تثبیت 
اینکه »رسانه ملی«  بر  ادعایش مبنی 
هستند فروگذار نمی کند با وجود این 
رسانه های  اینجا  در  هنوز  که  واقعیت 
با  عمومی  بودجه های  بر  مبتنی 
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نظر  از  که  دارند  وجود  ملی  شبکه ای 
بزرگی و دسترسی )شاید نه بر اساس 
وسیع تر  بسیار  مخاطب(  رتبه بندی 
درباره  حداقل  ادعا  این  نکته  هستند. 
تجاری  نخست  مشخص،  نمونه  این 
بگویم  کامل تر  -یا  است  بودن]آن[ 
گسترش  خدمت  در  ابزاری  به عنوان 
شبکه  سیاسی  و  اجتماعی  حمایت 
است تا به دنبال آن قدرت تجاری اش 
را گسترش دهد. هرچند ممکن است 
ایدئولوژیک  پیامدهای  حرکتی  چنین 
هم در پی داشته باشد ولی این اثری 
اصلی  مسأله ی  این که  تا  است  جانبی 

]رسانه[ باشد.
استدالل خواهم کرد که هویت های بنا 
شده توسط شبکه های رسانه ای که من 
در اینجا به آن ها اشاره می کنم،  نه تنها 
»رسانه ای« شده اند، همان طور که در 
بلکه  کرده ام،  بیان  متن  این  سراسر 
هستند.  افسانه ای   و  غیرواقعی  کاماًل 
هرچند من این احتمال را قبول می کنم 
که این مشاهده همچنین ممکن است 
بر هویت های عمومی یا ملی هم اعمال 
شود ]ولی[ در اینجا توجه اولیه من بر 
بنای هویت های خصوصی توسط رسانه 
شخصی،  ]هویت های[  یعنی  است 
که  نیست  دشوار  روزمره.  و  معمولی 
دریابیم چرخش دموتیک چگونه با این 
بسیار  نمونه  در  می کند.  همکاری  امر 
دورگه  برنامه  پخش  حق  روشن اش، 
مسابقه ای،  شوهای  واقع نما/  تلویزیون 
تولید سلبریتی شکلی تماشایی از تأیید 
می دهد]۲۷[.   ارائه  شخصی  تصدیق  و 
اغماض آشکار این قالب]تلویزیونی[ از 
فقدان استعدادها و اجراهای استثنایی 
تا زمانی وجود دارد که فرد موردتوجه 
است  قادر  تناقض آمیزی(  شکل  )به 
درجه ای  با  را  خود  معمولی بودگی 
کند.  اجرا  فردیت  یا  خاص بودگی  از 
نوعش،  این  از  واقع نمایی  تلویزیون 
دعوتی آشکار از مشارکت کنندگان اش 
شخصی شان  روزمره  واقعیت  تا  دارد 

تلویزیون  که  عمومی  ]وجه[  آن  با  را 
این  کنند.  ترکیب  می کند،  خلق 
از  و  ارائه می شود  واقعیت که فرصتی 
سوی افراد »واقعی« )به عالوه اجرای 
فرایند  به عنوان  تلویزیونی(  شکل  به 
پذیرفته  توانمندسازی  یا  اعتبارسازی 
می شود، فاصله بین دو جنبه از زندگی 
روزمره را کاهش می دهد-]یعنی[ »در 
تلویزیون«-  از  »بیرون  و  تلویزیون« 
اگرچه هر فرد کاماًل آگاه است که این 
فرایندها چقدر ساخته و پرداخته است.

نیک کلدری در توصیف اش از جایگاهی 
نظام های هویتی و میل  که رسانه در 
اشغال  شهروندان  از  بسیاری  بین  در 
از جذابیت  مبسوطی  توضیح  می کند، 
می دهد.  ارائه  فرایندهایی  چنین 
کلدری  رسانه]۲۸[«  کانون  »اسطوره 
عقیده ای  که  دارد  اشاره  چیزی  به 
در  اینکه  است،  شده  پذیرفته  عموماً 
دارد  وجود  کانونی  اجتماعی،  جهان 
و به تعبیری، رسانه از آن و برای آن 
 .)۴۶  :۲۰۰۳( می زند  حرف  کانون 
و  یک سو  در  رسانه  اهالی  درنتیجه، 
افراد معمولی در سوی دیگر قرار دارند 
و عبور از مرز جداکننده این دو دسته 
یعنی گذار از حاشیه به متن اجتماع. 
توصیف  حال  در  که  زمینه ای  این  در 
رسانه  کانون  اسطوره  هستم،  آن 
برای صنایع رسانه ای مفید بوده است 
هویت هایی  شکل بندی های  به  چراکه 
سودهای  تا  شده اند  ابداع  ابتدا  از  که 
مشروعیت  آوردند  ارمغان  به  تجاری 
می بخشد. به عبارت دیگر، آنچه کلدری 
می بیند  اجتماعی  مرکزیت  به عنوان 
اثر دستگاهی است که قدرت رسانه را 
به عنوان الزامی تجاری و نه ایدئولوژیک 
و سیاسی ساخته است. این دلیل عالقه 
این خصوص  به استدالل در  زیاد من 
ابداع،  در  هم اکنون  رسانه  که  است 
توزیع شکل بندی های  عمومی سازی و 
کاماًل  نقشی  جوامع  در  میل  و  هویت 
آن  دلیل  این  می کند-و  ایفا  متفاوت 

درباره  نکته هایی  من  چرا  که  است 
مؤلفان  به عنوان  رسانه ها  مشارکت 
فرایند  این  در  واسط ها  به عنوان  نه  و 
استدالل  این  پیامدهای  طرح کرده ام. 
کاماًل روشن است، من درباره آن فکر 
کرده ام. اگر رسانه به شکلی عمل کند 
به  جامعه  کانون  طبیعی  نماینده  که 
اگر  و   )۴۶  :۲۰۰۳ )کلدری،  آید  نظر 
تسخیر  را  نمادین  تولید  کانون  آن ها 
که  را  واقعیت هایی  انواع  پس  کنند 
در  هویت  شکل های  به عنوان  آن ها 
می کنند،  ارائه  برنامه  سازی هایشان 
فرهنگی  و  اجتماعی  آثار  دارای  باید 
قدرتمندی باشد. این وضعیتی است که 

من دارم به آن واکنش نشان می دهم.

IV
یکی از پاسخ های من این است که اشاره 
کنم تأثیر شکل های جدید هویت بسیار 
جدی تر و وسیع تر از انگیزه هایی است 
که موجب ظهور و بروز آن ها شده اند. 
این الزاماً به معنای نقد آن چیزی که 
آن ها هستند نیست بلکه گستره و نفوذ 
آن ها باعث شد تا من به سؤال آغازین 
برگردم-اینکه این روزها رسانه چه نوع 
دستگاه فرهنگی است؟ شکل دیگری 
این چنین  می تواند  ]موضوع[  طرح  از 
وضعیتی  مقابل  در  ما  رود.  پیش 
از  قدرتمند  سازوکاری  آن  در  که 
مشروعیت بخشی در حال بسیج است و 
ما از خالل سایر پروژه ها -برای نمونه در 
ایجاد و بنای شهروندی، یا در گسترش 
با  ملت-  تجانس  محتمل  نمودهای 
آن آشنا هستیم چه کنیم؟ با رفتارها 
و  بازنمایی می شوند  و هویت هایی که 
به سادگی با رؤیت پذیری شان در قالب 
تجاری  سرگرمِی  صنعت  یا  منظره 
انگیزه می گیرند چه کنیم؟ برای پاسخ 
مداخله  به  توجه  با  و  سؤال-  این  به 
گسترده آن در شکل بندی های هویت 
بین جوانان بسیار  به ویژه در  فرهنگی 
مهم است که ما این کار را انجام دهیم-
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درباره  قدیمی  سؤاالت  باید  ما  شاید 
رسانه به مثابه شکل بندی را طرح کنیم 
یعنی، نه تنها بپرسیم رسانه در خدمت 
بپرسیم  بلکه  است  کسانی  چه  منافع 
چه چیزی منافع خود رسانه را تشکیل 

می دهد.
کار  این  نمی خواهم  اینجا  در  من 
از  نقطه  این  به  وقتی  دهم.  انجام  را 
من  که  بگویم  باید  می رسیم  گفتگو 
به واقع هنوز به این باور نرسیده ام که 
کار  حکومت  یک  مانند  دقیقاً  رسانه 
می کند، اگرچه این روشی مفید برای 
سامان دادن مجدد افکارمان درباره نوع 
دستگاه فرهنگی و اجتماعی است که 
است.  آن شده  به  تبدیل  اخیراً  رسانه 
]ایده[  این  استراتژی،  یک  به عنوان 
و  رسانه  رفتار  بر  تمرکز  در  می تواند 
این که آن رفتار درباره اهداف و منافع 
رسانه به ما چه می گوید، یاری برساند. 
آنچه برای من درباره رفتار نظام رسانه 
شایسته دقت و توصیف است آن است 
شرایطی  ایجاد  برای  تمرکزش  در  که 
جهت موفقیت تجاری کاماًل کوتاه مدت 
انتخاب  تاکتیک های  و  نظر می آید  به 
شده برای دنبال کردن آن نتیجه نیز 
علناً بختکی و محتمل به نظر می آید. 
نمونه هایی که من همواره به آن ها توجه 
چیزی  که  است  آن  گویای  داشته ام 
کاماًل و آشکارا پیش پاافتاده است: خلق 
مخاطب و رفتارهایی از مشارکت کننده 
تفریحی  برنامه های  آن  نتیجه  که 
اگرچه  بود.  خواهد  موفق  سرگرمی 
احتمال  این  کمتر،  پیش پا افتادگی 
این رفتارها، هر جا  باشد که  می تواند 
که اتفاق بیفتد، نتیجه مداخله مستقیم 
و محکم، در بنای میل افراد، هویت های 
است.  واقعی  از  انتظارات  و  فرهنگی 
تأثیر آن ها نه تنها خلق هزاران متقاضی 
بزرگ  برادر  ]برنامه های[  در  است که 
بلکه  می شوند،  ظاهر  آیدل  پاپ  یا 
اثرشان حتی به فراتر از مرزهای برنامه 
به شکل محصوالت  را  و خود  می رود 

بازرسی نشده  و  غیرقابل کنترل  جانبی 
نشان می دهد. به عنوان نتیجه، تحقیق 
هم اکنون  که  می دارد  بیان  حاضر]۲۹[ 
یک  بیانگر  جوانان  بین  در  شهرت 
انتخاب شغلی واقع گرایانه است هرچند 
آن ها هنوز باید تصمیم بگیرند که در چه 
عرصه ای از اجرای عمومی می خواهند 
آنچه  همه  با  کنند.  دنبال  را  شهرت 
گفته شد، نکته عجیب وغریب آن است 
که رفتارهایی که ما درباره آن ها بحث 
محتوای  فاقد  است  ممکن  کرده ایم 
من  باشد.  بایسته ای  سیاست  یا  ذاتی 
نداشته  وجود  دلیلی  که  دارم  شک 
باشد که چرا از قالب های کاماًل متفاوت 
رفتارهای کاماًل متفاوتی بیرون نیاید یا 
کاماًل  فرهنگی  هویت های  ایجاد  برای 
همچنین  من  نشوند.  بسیج  متفاوت 
بود  نخواهد  دشوار  که  می پذیرم 
چارچوب های  یا  شهروندی  از  اصولی 
که  را  مشروطی  و  ضمنی  اخالقی 
زیربنای ساختار و روایتگری بسیاری از 
برنامه سازی های واقع نمای معاصر است 

استخراج کنیم.
من در این مقاله به بیان پیامدهای مهم 
نوعی از شکل بندی رسانه ای پرداخته ام 
که رفتارها و الگوهای فرهنگی جدیدی 
را ایجاد می کند تا بتواند قدرت تجاری 
یک  در  را  خود  فرهنگی  مرکزیت  و 
تقویت  تحول  حال  در  عمومی  حوزه 
نوع  این  واقعی  محتوای  هرچند  کند؛ 
در  )حداقل  رسانه ای  شکل بندی  از 
نگاه نخست( تحت تأثیر نیازهای قالب 
سرگرمی است. این سیستمی است که 
همچون  عمل کننده  به عنوان  می تواند 
یک سیستم ایدئولوژیک توصیف شود، 
بدون آنکه دارای پروژه ای ایدئولوژیک 
ایده من آن است که هم اکنون  باشد. 
در  فرهنگی  قدرت  از  جدیدی  جنبه 
رسانه ای  بین المللی  سیستم  دسترس 
ظرفیت  این  از  نه تنها  که  دارد،  قرار 
برخوردار است که هویت های سلبریتی 
بدون هیچ پیش زمینه ای  و  ابتدا  از  را 

را  ظرفیت  این  احتماالً  بلکه  بسازد 
شکل بندی های  که  باشد  داشته  نیز 
از همان  گسترده تر هویت فرهنگی را 
دروغ بافی خلق کند. سیستم رسانه ای 
که من توصیف می کنم در حد وسیعی 
در بعد حصول نشانه شناختی و سازمان 
اقتصادی، چندملیتی یا فرامرزی است 
محلی  اثرات،  و  خرید  برنامه،  در  ولی 
شده است. طرح و توزیع قالب ها از بُعد 
اثرات  ازاین رو  و  است  متفاوت  محلی 
اغلب بسیار زیاد است. ولی درحالی که 
به خلق رفتارها و مخاطبی که  عالقه 
ممکن  می کنم  بحث  درباره اش  من 
رتبه بندی  جنگ های  برحسب  است 
خاص  بازارهای  از  برخی  در  خاص 
باشد  شده  محلی  باالیی  حد  در 
شکل  به  قالب ها  این  خود  سلبریتی 
امر  این  می شوند.  جهانی  فزاینده ای 
رسانه ای  اختالط های  برای  را  زمینه 
پهنه  در  چطور  آموخته اند  که  وسیع 
تجارت  ملی  و  فرهنگی  تفاوت های 
به  همچنین  اما  می کند،  هموار  کنند 
این معنی است که آن ها ممکن است 
در ساخت های هویتی که از هر زمینه 
فرهنگی و اجتماعی مکان زدایی شده 
و  جالبی  به طور  کنند.  دادوستد  است 
کنند،  شرایط  واجد  را  این  آنکه  برای 
مثال های متعددی از نسخه های محلی 
در دسترس است که قالب ها را تغییر 
داده اند تا درجه ای از بومی سازی را به 

آن ببخشند )روسکو، ۲۰۰1(.
نکته  بخشی،  صالحیت  آن  وجود  با 
تعجب آور  هم  شاید  و  هشداردهنده 
فرهنگی  هویت  اشکال  که  است  آن 
که رسانه امروزه تولید می کند، بسیار 
اشکال  این  و  است  اتفاقی  و  تصادفی 
شرایط  آن  با  ضعیفی  بسیار  شکل  به 
برخاسته اند،  آن  از  که  اجتماعی ای 
هدف  آن ها  اینکه  و  یافته اند  پیوند 
برای  اندکی  بسیار  احساس مسئولیت 
کسانی هستند که در وهله نخست آن ها 
را به وجود آورده اند. بنابراین چرخش 
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معنای  به  به جای اینکه  دموتیک، 
افزایش دسترسی و باز شدن مسیری 
برای نمایندگی بیشتر و بیان منسجم 
اراده و آرزوهای مردم باشد، ویژگی های 
و  غیرقابل پیش بینی  سرکشانه، 
غیرمسئوالنه انبوه قرن نوزدهم]کتاب[ 
لِبان)1۹۶۰( را آزاد کرده است- معنای 
مهارناشدنی،  ذات  با  دموتیک  واقعی 
هیجان انگیز اما آنارشیک اش: پرانرژی، 
بیش ازحد پاسخگو، قادر به برانگیختن 
یا مدیریت آسان  فاقد سازماندهی  اما 
)مارشال،  اجتماعی  و  فرهنگی  تغییر 
البته   .)۲ فصل  به  کنید  نگاه   ،1۹۹۷
من آگاه هستم که این ها دقیقاً همان 
نقدهای  که  هستند  ویژگی هایی 
از  ذائقه  بر  مبتنی  محافظه کارانه 
بنا  آن ها  پایه  بر  بزرگ  برادر  ]برنامه[ 
شده اند. ولی در اینجا دنبال کردن نقد 
مبتنی بر ذائقه موردعالقه من نیست. 
در عوض عالقه دارم بدانم که موفقیت 
شکل بندی  درباره  دموتیک  چرخش 
فرهنگی و صنعتی که آن را تولید کرده 
کار  اینجای  تا  دارد.  حرفی  چه  است 
آن  کنم  ادعا  می توانم  من  آنچه  همه 
است که این شکل بندی است که من 
ابتدا تصور می کردم  برخالف آنچه در 
نمی توانم آن را درک کنم. اما دارم روی 

آن کار می کنم.

پاورقی ها:
]1[ نسخه اولیه این مقاله در کنفرانس 
مطالعات  و  ارتباطات  رسانه،  انجمن 
 ۲۰۰۵ ژانویه  در  لندن  در  فرهنگی 
انجمن  کنفرانس  در  همچنین،  و 
نیوزیلند در شهر  و  استرالیا  ارتباطات 
کریس چرچ در جوالی ۲۰۰۵ ارائه شد. 
از همه کسانی  تا  اینجا الزم است  در 
و  نقد  نظر،  مقاله  این  بهبود  برای  که 
از  من  کنم.  تشکر  داشتند  پیشنهاد 

نظرات بسیار بهره بردم.
Understanding Celebrity ]۲[

The Demotic Turn ]۳[

یافته  تقلیل  نسخه  درواقع  »دموتیک« 
»دموکراتیک« است. درواقع ترنر کلمه 
حاکمیت  و  قدرت  معنای  به   Kratos
حذف  مردم  معنای  به   Demos از  را 
کرده است. اگر دموکراتیک را به معنای 
مردم ساالری بدانیم دموتیک به معنای 
مردم، بدون ساالری یا بدون قدرت است.

Ordinary Person ]۴[
(DIY) Do It Yourself ]۵[

Idol ]۶[
William Hung ]۷[

Big Brother ]۸[
Anti-Tabloidization ]۹[

  (Tabloidization)منظور از مهیج سازی
منظور  به  رسانه  محتوای  دستکاری 

تهییج عمومی است. م.
Dumbing Down ]1۰[

به ساده سازی محتوای رسانه به منظور 
مردم  عموم  برای  آن  قابل فهم کردن 

است. م.
Ordinariness ]11[

Frances Bonner ]1۲[
David Marshall ]1۳[

]1۴[ سو هولمز )۲۰۰۵( بحثی عالی 
و  معمولی بودگی  بزرگ،  برادر  درباره 
و جرمین،  هولمز  کتاب  در  سلبریتی، 
»درک تلویزیون واقع نما« دارد. هرچند 
مسأله او در نهایت با مسأله مورد نظر 
من متفاوت است ولی برخی موضوعاتی 
را که در این مقاله طرح کرده ام توسط 

او نیز بیان شده است.
Nick Couldry ]1۵[

Celetoid ]1۶[
Stalkers ]1۷[

Whistle-Blowers ]1۸[
Have-A-Go-Heroes ]1۹[

برایم  را  نکته  این  کلدری  نیک   ]۲۰[
روشن ساخت اینکه ما خیلی کم درباره 
وسعت این اشتهاء می دانیم »برساخت 
محصول  اینکه  تا  است«  صنعت  این 
عمومی  فرایندهای  انواع  از  برخی 
فرهنگی باشد )که درباره آن است که 

می شود(.  درک  به طورمعمول  چطور 
این نکته ای منصفانه است و من همانند 
این  به  مربوط  تجربی  کارهای  از  او 
عرصه که می توانند به این مسأله پاسخ 

دهند بی اطالعم.
را  سلبریتی  درک  سوم  فصل   ]۲1[
بسیاری  در  امر  این  واقع  در  ببینید. 
معاصر  تلویزیون های  از  تحلیل ها  از 
بونر،  معمولِی  تلویزیون های  نظیر  
شوی عجیب نما اثر داوی، یا بسیاری 
تلویزیون  قالب های  از  تحلیل ها  از 
موضوعی  بزرگ  برادر  نظیر  واقع نما 
مشترک است. ولی نقطه کانونی که من 
»فرهنگ  پروژه  می دهم  ارجاع  آن  به 
توسط  هم اکنون  که  است  دختران« 
کاترین المبی و السپث پروبین در حال 
دختران  با  مصاحبه  در  که  اجراست، 
روشنی  شواهد  سیدنی  شهر  نوجوان 
این  در  گزارش می کند.  را  امر  این  از 
مرحله بسیاری از کار تنها در ارائه های 
اینکه  تا  است  شده  طرح  کنفرانسی 
المبی  اثر  در  ولی  باشد  شده  مکتوب 
)۲۰۰۳( به آن ارجاع شده است. انتظار 
این  می رود که یک مونوگرافی درباره 

پروژه تا سال ۲۰۰۷ منتشر شود.
]۲۲[ به افراد معمولی اشاره دارند که 
تمام کارهای خاص سلبریتی شدن را 

خودشان انجام می دهند. م.
Cyber Self-Presentation  ]۲۳[

 :Democratainment ]۲۴[
ترکیب دو کلمه دموکراتیک و سرگرمی 

است. م.
John Hartley ]۲۵[

]۲۶[ نیک کولدری در اثرش »رسانه به 
مثابه فرا-سرمایه: توسعه دامنه نظریه 
میدان بوردیو« )۲۰۰۴( ایده رسانه به 

مثابه شبه دولت را نیز بررسی می کند.
]۲۷[  این نکته ای است که به خوبی در 
قسمت هایی توسط سو هولمز )۲۰۰۵( 

مطرح شده است.
Myth Of The Media Centre ]۲۸[

]۲۹[ یادداشت شماره 1۰ را ببینید.
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فرهنگ  چدید)چهارم(  چاپ  خبر 
نمادها را شنیدیم.

جدیدی  حروف چینی  چاپ،  این  بله 
و  رقعی،  قطع  و  ریزتر  فونت  با  است 
با  جلد  سه  این  درآمده؛  جلد  سه  در 
اتفاق  تا  شده  بسته  هم  به  کمربندی 
چاپ های قبل نیفتد که جلدی نایاب 
کامل  دوره ی  کردن  فراهم  و  می شد، 

بسیار دشوار شده بود.
اولین چاپ در چه سالی بود؟

جلدی  پنج  نمادهای  فرهنگ  بر  کار 
را از 1۳۷۶ شروع کردم؛ جلد اول در 
هر  جلدها،  سایر  ترتیب  به  و   1۳۷۸
شدند  چاپ  سال  دو  فاصله ی  با  یک 
تا جلد پنجم که در 1۳۸۷ چاپ شد. 
تا  ایستاد  من  پابه پای  جیحون  نشر 
فرهنگ  این  بر  تحقیق  و  ترجمه  کار 
را تمام کنم. علت طوالنی شدن کار بر 
این فرهنگ که دوازده سالی به طول 
انجامید؛ یافتن اعالم و اسماء در منابع 
مختلف بود. چنانکه می دانید اصل این 
تدوین  تطبیقی  شیوه ای  به  فرهنگ 
مؤلفان  مدخل  هر  برای  و  بود،  شده 
و  تمدن ها  در  را  گوناگون  نمادهای 
بررسی  جهان  مختلف  فرهنگ های 
بودم  مجبور  من  ازاین رو  بودند.  کرده 
تحقیق  فرهنگ،  این  ترجمه ی  برای 
انجام  مداخل  از  هریک  بر  وسیعی 

در باب 
چاپ 
جدید 
فرهنگ 
نمادها

سودابه 
فضائلی

گفت وگوی 
سودابه 

فضایلی و 
رضا شاروند 

در باب 
چاپ جدید 

فرهنگ 
نمادها

برای  می شدم  مجبور  گاه  و  بدهم، 
یافتن َعلَمی کتابی را از آن طرف آب ها 
سفارش بدهم و بحمداهلل توانستم آن 

را به سرانجام برسانم.
با  جدید  چاپ  که  گفتید 

حروف چینی جدید منتشر شده؟
را  فرصت  من  به همین دلیل  بله، 
تفصیل  و  شرح  به  و  شمردم  غنیمت 
قبلی  چاپ  در  که  پرداختم  اعالمی 
مراجع و منابع کافی برای پرداختن به 
این مجال  در  نداشتم.  اختیار  در  آنها 
این  بر  تحقیق  برای  جدیدی  منابع 
برای  سالی  دو  و  کردم،  تهیه  مداخل 
و سیصد  گذاشتم،  وقت  افزوده  ها  این 

صفحه ای به مجموعه  اضافه کردم.
که  صفحه ای  سیصد  این 
قبلی  چاپ های  برمجموعه ی 
افزوده اید، چه نوع تحقیقی است؟ 
یا  است  دراسماء  پژوهش  آیا 

پژوهش در مفاهیم؟
ترجمه ی فرهنگ نمادها تفاوتی خاص 
جمله  از  دیگر،  متون  ترجمه ی  با 
متون  حتی  و  رمان  و  شعر  ترجمه ی 
جامعه شناسی  یا  روانشناسی  فلسفی، 
چراکه  دارد،  موضوعات  این  امثال  و 
تنها  نه  فرهنگ  این  ترجمه ی  در 
اعالم  تلفظ  چگونگی  بر  می بایست 
تحقیق می کردم، بلکه هریک از اعالم 

که  بودند  شرحی  و  تاریخچه   دارای 
شرح و تفصیل آن در فرهنگ نمادهای 
نمادهای  به  چراکه  بود،  نیامده  اصلی 
تمدن ها  در  مداخل  از  هریک  خاص 
پرداخته  جهان  مختلف  آیین های  و 
بود، و اسطوره ها، قهرمانان، چهره های 
از  و  رسوم،  قدسی،  اشیاء  تاریخی، 
این قبیل را فقط از منظر نمادشناسی 
نگریسته بود؛ اغلب اوقات شرح احوال 
این  در  بحث  مورد  شخصیت های 
اصطالحات  و  موضوعات  یا  فرهنگ، 
کتاب  در  که  مداخل،  بعضی  مختلف 
اصلی فقط اشاره ای به آن ها شده بود 
را که  آنچه  و  بود،  ناشناخته  ایران  در 
تحقیق  مورد  نمادها  فرهنگ  در  من 
اعالمی است که  بر  قرار داده ام، شرح 
مؤلفان فرهنگ نمادها، فقط نمادهای 
آن را مورد بررسی قرار داده بودند اما 
یا  و  بودند،  نپرداخته  آن ها  ایضاح  به 
اینکه قولی از نویسنده ای ، یا جمله ای 
بی اینکه  بودند  آورده  را  کتابی  از 
توضیحی در مورد آن ها بدهند، و من 
همه ی  مورد  در  دیدم  واجب  خود  بر 
آن ها تحقیق کنم و آن را در البه الی 

متن و یا در پانوشت ها بیافزایم.
گفتید که در مورد تلفظ اسماء هم 

تحقیقی داشته اید؟
از  دیگر  یکی  که  است  بدیهی  بله، 
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چون  فرهنگی  ترجمه ی  معضالت 
با  است،  اسماء  تلفظ  نمادها،  فرهنگ 
هزاران  از  بیش  و  گوناگونی  به  توجه 
مطرح  فرهنگ  این  در  که  اسمی 
مطابق  آن  تلفظ  می بایست  می شود، 
با تلفظ زبان مبدأ باشد؛ زیرا برخالف 
گذشته که تلفظ فرانسوی اسماء رایج 
بود، در سنوات اخیر کوشش می شود، 
را  اسطوره ها  اسامی  بخصوص  اسماء 
تحریر  آن ها  اصلی  زبان  به  نزدیک 
اسماء  به  غیراز  البته  کنند،  تلفظ  و 
از  عادت شده،  و  شناخته شده  قدیمی 
امثالهم.  و  افالطون،  و  ارسطو  قبیل 
این فرهنگ  بر  افزوده های جدیدم  در 
مثل پنج جلد چاپ های قدیم، کوشش 
برای  مراجع  و  منابع  آخرین  به  کردم 
مراجعه  ناشناخته  اعالم  برخی  تلفظ 

کنم و مطابق با آن ها عمل کنم.
همچنان  جدید  چاپ  این  در  آیا 
بخش ایران قابل تجدید نظر است، 
و باید بر این مجموعه الحاق شود، 
یا احتیاج به یک تحقیق جامع، و 

فرهنگی مستقل دارد؟
تحقیقات و افزوده های من بر فرهنگ 
فرهنگ  چارچوب  همان  در  نمادها 
نمادهای قدیم است و تحقیقات جدید 
در مورد برخی اعالم صورت گرفته؛ اما 
اشیاء  و  آیین ها  و  اسطوره ها  مورد  در 
به همان شیوه ی  ایران،  قدسی  کتب  و 
فرهنگ دیگرم، فرهنگ غرایب، اخیراً 
فرهنگی را در دست پژوهش و تألیف 
گرفته ام و امیدوارم بتوانم آن را به بار 

بنشانم.
آیا  که  است  این  دیگر  نکته ی 
نمادها  کسانی که دوره ی فرهنگ 
کرده اند،  ابتیاع  قدیم  چاپ  با  را 
افزوده های  به  نحوی دسترسی  به 

جدید شما خواهند داشت؟
نیک خواسته ام  کتابسرای  نشر  از  من 
علی حده  کتابی  در  را  افزوده ها  که 
قدیم  چاپ  که  کسانی  تا  کنند  چاپ 
مکمل  عنوان  به  بتوانند  داشته اند  را 
جدید  افزوده های  به  قبلی،  فرهنگ 
بر  مکمل  چاپ  کنند.  پیدا  دسترسی 
اغلب  که  است  شیوه ای  فرهنگ  یک 
فرهنگ های  مورد  در  جهان  ناشران 

اختصاصی انجام می دهند.
نزدیک  شما  سال ها  این  طول  در 
به سی کتاب و ده ها مقاله تألیف، 
در  کرده اید؛  ترجمه  و  تحقیق 

ناشران،  معموالً  غربی  کشورهای 
را حمایت می کنند  مؤلف/ مترجم 
چاپ  به  را  او  تألیفات  تمام  و 
حقوقی  دولت ها  می رسانند، 
می کنند  پرداخت  او  به  ماهیانه 
کتاب  دو  چاپ  فاصله ی  در  تا 
محلی  ضمن  در  نماند،  ممره  بی 
نظر  در  هنرمندان  اسکان  برای 
و  بازنشستگی  حقوق  و  می گیرند 
بیمه ی هنرمندان در بودجه ی این 
دولت ها منظور می شود، برای شما 

چگونه بوده است؟
نیفتاده.  اتفاقی  برای من هرگز چنین 
و  می کنم  انتخاب  را  موضوعی  من 
چندسال روی آن کار می کنم، بعد به 
ناشری مراجعه می کنم، و اگر کتاب را 
پسندید، که تازه معیار پسند یک ناشر 
مرحله ی  وارد  دارد،  بحث  جای  خود 
که  می شویم،  کتاب  چاپ  و  قرارداد 
سه  معموالً  ایران  در  کتاب  چاپ 
ناشر  به  تحویل  از  بعد  سال  چهار  تا 
صورت می گیرد. شاید هستند مؤلفان 
و مترجمانی که از طریق کتاب هایشان 
آن ها  جزء  من  اما  می کنند،  زندگی 
پنجاه  دیگر  حاال  اینکه  با  نیستم؛ 
سالی هست که روزی ۷ الی ۸ ساعت 
نوشته هایم  طریق  از  اما  می کنم،  کار 
بتوانم  تا  نمی کنم  دریافت  حقوقی 
ناشران  بعضی  البته  باشم.  مستقل 
مالحظات اخالقی را رعایت می کنند، 

اما بعضی دیگر نه.
شما  یعنی  است،  عجیب  چقدر 
حقوق  مقاله  و  کتاب  همه  این  با 

مشخصی ندارید؟
از  بسیاری  مبتالبه  این  نه!  واقع  در 
اهل قلم است. شاید یکی از مشکالت 
است  ناشران  بعضی  عملکرد  از  ناشی 
که شاید بارها کتابی را چاپ می کنند، 
اما در شناسنامه ی کتاب همان چاپ 
قبلی را درج می کنند؛ یا قیمت کتاب 
مؤلف/مترجم  به  اما  می برند،  باال  را 
پرداخت  پیش  سال ها  قرارداد  طبق 
می کنند، گویی مؤلف/مترجمان خالق 
اصلی کتاب نیستند. بعضی کتاب های 
در  آنچه  برابر  ده  حتی  قیمت  به  من 
ابتدا با من قرارداد بسته شده بود، به 
فروش می رسد، و یا بارها تجدید چاپ 
می شود اما به من اطالع داده نمی شود.
شما این بی اخالقی را ناشی از چه 

می دانید؟

وجود  عدم  دلیل  به  بی اخالقی  این 
قانونی مدون برای حفظ حقوق مؤلف/
کتابفروشان،  ناشران،  است.  مترجم 
مؤلف/ اما  دارند  سندیکا  چاپچی ها 

موجودیت  اصلی  محور  که  مترجمان 
و  سندیکا  نه  هستند،  آن ها  شغلی 
نظرخواهی  تا  انجمنی  نه  دارند  صنف 
آوردن  دست  به  برای  ببینند  و  کنند 
حقوق قانونی خود و تنظیم یک قانون 

مدون چه باید کرد.
برای  سندیکایی  چنین  اگر  اما 
شود،  تشکیل  مؤلف/مترجمان 
چه  چیز  هر  از  قبل  شما  نظر  به 
باید مورد بررسی قرار  را  مشکلی 

دهد؟
بی رویه ی  چاپ  اصلی،  مشکالت  از 
ناشران  است.  ایران  در  کتاب ها 
نامداری که سال ها کتاب های با ارزش 
نشر داده اند، و حامی فرهنگ مملکت 
هستند، اینک با ناشرانی مواجه هستند 
کتاب  چند  از  بیش  شاید  هریک  که 
متوقف  کارشان  بعد  و  نداده اند  نشر 
ناشران،  این قبیل  از  هریک  شده. 
به  دوستانشان  و  نزدیکان  از  کتابی 
به  کتاب  چون  اما  می رسانند،  چاپ 
یعنی  نشده؛  چاپ  سیستماتیک  طور 
کتابی  لزوم چاپ چنین  و  موضوع  نه 
معلوم است، نه در مورد زیبایی شناسی 
کتاب، اعم از طرح جلد، یا صفحه آرایی 
در  نه  و  آمده،  عمل  به  کوششی  آن 
مورد معرفی و تبلیغات رسانه ای کتاب 
مورد  در  نه  و  گرفته،  صورت  اقدامی 
این  شده،  مبذول  توجهی  آن  پخش 
وجود  به  ایران  نشر  در  غریب  بازار 
بدیهی است که صدها کتاب  و  آمده، 
شاید  نمی شود.  دیده  و  می شود  چاپ 
تیراژ را  همین مسائل است که تعداد 

به ۰۰۲ نسخه رسانده.
به  منوط  فقط  مشکل  این  آیا 

ناشران است؟
بسیار  این  ببینید  نه!  واقع  در 
جوان  نسل  که  است  تحسین برانگیز 
شعر  سرودن  به  شوق  و  شور  این  با 
ادبی  متن های  و  داستان  نوشتن  و 
یک  نشانه ی  خود  که  می پردازند، 
و  است  فرهنگی  و  اجتماعی  نهضت 
محلی  چندان  که  نسلی  وجود  اعالم 
از  مسلماً  نمی یابد.  وجود  ابراز  برای 
به  ماندگاری  آثار  این دوران،  ماحصل 
صاحب  هنرمندان  و  ماند  خواهد  جا 
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از سوی  اما  برخواهند خاست؛  سبکی 
دید؛  باید  نیز  را  سکه  روی  آن  دیگر 
و  شعر  کتاب های  انفجار  مشکل 
به  که  بی قدر،  ترجمه های  و  داستان 
ارزش  و  می زند،  آسیب  درست،  آثار 
مرتبه ی  و  می برد  بین  از  را  کتابت 
می دهد،  کاهش  را  نویسنده  و  شاعر 
بررسی  به نظرمن  شود.  بررسی  باید 
این پدیده در حیطه ی جامعه شناسان 
است تا محقق کنند چرا در ایران، همه 
می خواهند شاعر یا نویسنده باشند. آیا 
باقی  نویسنده  و  شاعر  این ها  همه ی 
خواهند ماند و آیا به صورت حرفه ای 
به این امر ادامه خواهند داد، در واقع 
خواهد  »زمان«  را  سؤال  این  جواب 
و  می شود.  جدا  ناسره  از  سره  و  داد، 
البته همین گونه است برای مترجمانی 
مقصد  و  مبدأ  زباِن  دانستن  بدون  که 
به کمک گوگل ترنسلیت، به ترجمه ی 
و  می پردازند،  جهان  معتبر  متون 
اصلی  متن  از  نفهمیده اند  را  هرکجا 
حذف می کنند، و مسایلی از این قبیل.
بی رویه،  ناشران  مشکل  خوب 
شاعران و نویسندگان غیرحرفه ای 
به  گروه  کدام  دیگر  دیدیم،  را 
عقیده ی شما برای اهل قلم مضرند.

ویرایش  به  مربوط  نکته ی دیگر  شاید 
کتاب است، چون به عنوان مثال کار 
یا  انور،  منوچهر  چون  ویراستارانی 
کتاب  ویرایش  برای  نجفی  ابوالحسن 
است،  و ضروری  محترم  درجای خود 
امروزه  که  اخیر الورود،  ویراستاران  اما 
در بسیاری از بنگاه های نشر نشسته اند 
کارکشته  مؤلف/مترجمان  نوشته ی  و 
بدون  می کنند،  سالخی  را  خبره  و 
کمترین سلیقه ی زیبایی شناختی و یا 
سواد کافی، جای بحث دارد. می توانم 
بگویم یک جریان شبه ویرایش ایجاد 
مورد  ویراستاران  شبه  این  شده. 
هستند،  ناشران  از  عده ای  اعتماد 
چاپ  برای  متن  انتخاب  در  حتی  و 
زیر دستشان  از  و  اظهارنظر می کنند، 
روزنامه ای  نثر  یک  با  کتاب ها  تمام 
البته  می آید.  بیرون  بی شخصیت  و 
از  بعضی  که  گذاشت  نادیده  نباید 
نثر  اما  دارد.  ویراستاری  به  نیاز  نثرها 
این  نثر کسانی که  چه کسانی؟ طبعاً 
انفجار کتاب را موجب  شده اند، نیاز به 
ویراستاری دارد؛ ولی متن نویسندگان 
نه!  یقین  به  حرفه ای  پژوهشگران  و 

یکی دیگر از معضالت کتابت، مسئله ی 
استانداردی  هنوز  که  است  رسم الخط 
برای آن تعیین نشده است. چسبیدگی 
کلمات ترکیبی با پدیده ی نیم فاصله به 
دو جزء و سه جزء تقسیم می شود، در 
ترکیبی  زبانی  فارسی  زبان  حالیکه 
دو  ترکیب  از  اغلب  واژه  هر  و  است 
نیم واژه تشکیل شده، و از قضا یکی از 
امکانات تندخوانی زبان ما چسبیدگی 
است.  فارسی  خط  در  کلمات  اجزاء 
نمی توان  آنجاکه  از  عالوه براین، 
رعایت  دستنوشته  در  را  نیم فاصله 
آن  برای  قانون خاصی  نمی توان  کرد، 
نوشت، البته منظور من های جمع یا 
به اضافه و یا پیشوندها و پسوندهایی 
که شکل کلمه را تغییر می دهد نیست، 
که آن ها منطقاً باید با نیم فاصله نوشته 
که  است  وقتی  منظورم  بلکه  شوند، 
به  جدید  معنایی  ترکیبی،  کلمه ای 
اجزاء  تفکیک  دیگر  می آورد،  وجود 
آن بی مورد است. حاال با این پدیده ی 
نشری  هر  رسم الخط،  جدیدالتأسیس 
آن  از  هم  این  می زند.  را  خود  ساز 
ناخواسته ای  معضل  که  است  مواردی 

برای اهل قلم ایجاد کرده است.
و جز این ها؟

ارباب  کم کاری  گفت  بتوانم  شاید 
رسانه ها. برنامه ی درستی در تلویزیون 
و رادیو برای معرفی آثار وجود ندارد؛ 
قابل  استثنائاتی  با  مگر  هم  جراید 
احترام، برای کشف و تحلیل آثار، خود 
را ملزم نمی بینند. برخی از مجالت ما 
از  البته بعضی  از مصاحبه ؛  پُر هستند 
دارای  خود  جای  در  مصاحبه ها  این 
به  باید  مصاحبه گر  اما  هستند؛  ارزش 
باشد.  داشته  اشراف  نظر  مورد  متن 
گاهی دیده ام جوانی از طرف نشریه ای 
برای مصاحبه می آید که حتی کتاب را 
تورق  با  نخوانده و در هنگام مصاحبه 
کتاب، سؤالی باری به هر جهت مطرح 
می کند. اغلب این دست مصاحبه گران 
بر  استناد  با  سؤاالتی  نیستند  حاضر 
از قبل تنظیم کنند، و  مطالب کتاب، 
دهند،  قرار  نویسنده  اختیار  در  را  آن 
می آید  الزم  صورت  این  در  چراکه 
کتاب را خوانده باشند. بدیهی است که 
جواب ها هم چون بغتتاً داده می شود، 
مؤلف/مترجم  محفوظات  مبنای  بر 
تحقیق  هرگونه  بدون  بود،  خواهد 
اضافی یا تفکری بیشتر در مورد سؤال. 

به  مصاحبه ها  این  از  برخی  درنتیجه 
متأسفانه  و  می انجامد  خاطره گویی 
باید گفت که به خواننده چیزی اضافه 

نمی کند.
چاپ  آیا  چطور؟  مقاله نویسی 
فرهنگ  اعتالی  جهت  در  مقاالت 

هست؟
مقاالت،  معموالً  اما  هست،  که  البته 
اکثر  در  پژوهشی  مقاله ای  بخصوص 
دلیل،  دو  به  نمی شوند؛  چاپ  مجالت 
مقاله ی  یک  نوشتن  برای  اینکه  یکی 
پژوهشی مؤلف اجباراً باید وقت بگذارد 
و تحقیق کند، و در نتیجه مانند یک 
کتاب، باید حق التألیفی به آن تخصیص 
نشریات  از  بسیاری  اما  شود؛  داده 
پرداخت  را  مبلغی  چنین  نمی توانند 
کنند؛ از طرف دیگر مخاطب این دست 
نشریات به ساده خوانی و خاطره خوانی 
مقاله ای  احیاناً  اگر  و  کرده اند،  عادت 
پژوهشی چاپ شود، خوانده نمی شود.

اصالح  برای  چطور می توان قدمی 
این مشکالت برداشت؟

مربوط  قوانین  شاید  نمی دانم.  درست 
ایجاد  شود.  بازنویسی  باید  کتاب  به 
بسیار  مؤلفان/مترجمان  سندیکای 

ضروری است.
به خاطراینکه  آیا  آخر،  سؤال  و 
وقت،  سال ها  صرف  با  یک تنه 
تحقیق  و  ترجمه  را  فرهنگ  این 
شما  از  قدردانی ای  هیچ  کرده اید، 

شده؟
ببینید، همین رسیدن این فرهنگ به 
چاپ چهارم، یعنی قدردانی و تشویق. 
این  دانشگاه  استادان  از  بسیاری 
فرهنگ را تدریس می کنند، و بسیاری 
از دانش پژوهان از این فرهنگ استفاده 
کتب  و  مقاالت  در  فقط  نه  می کنند، 
به عنوان  حتی  بلکه  خود،  پژوهشی 
یا  داستان نویسی،  برای  دستمایه ای 
کارهای هنری دیگر. باید گفت در این 
کتابت  و  هنر  کار  به  که  کسی  ملک، 
این  به  روی عشق،  از  جذب می شود، 
همان  از  را  جواب  و  پرداخته،  کار 
می گیرد.  خود  مخاطب  انگشت شمار 
بسیار  هنرمندان  برای  مشکالت  البته 

است، اما ما دیگر کرگدن شده ایم.

روزنامه  در  بار  نخستین  گفتگو  این 
شرق 1۲ آبان 1۳۹۹ به انتشار رسیده 

است.
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:: اسماعیل قنواتی
اشاره

همواره  خود  تاریخ  طول  در  انسان 
و  بقا  برای  را  گوناگونی  شیوه های 
و  گردآوری  است.  آزموده  معیشت 
قدیمی ترین  از  یکی  طبیعت  از  شکار 
برخی  در  هنوز  که  شیوه هاست 
مناطق پابرجا است. هرچند شیوه های 
دستخوش  آن  اهداف  و  گردآوری 
بااین حال  است.  شده  تغییراتی 
برای  همواره  شیوه ها  این  شناخت 
بوده  اهمیت  دارای  انسان شناس ها 
است. شیوه های کار و معیشت با سایر 
پیوند  در  انسان  زندگی  جنبه های 
است، بنابراین هم از نظر انسان شناسی 
شهری، برای شناخت شهر و مناسبات 
آن، شیوه های تولید، توزیع، مصرف و 
مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
انسان شناسی  در  هم  و  آن  پیرامون 
اکولوژیک با در نظر گرفتن جنبه های 
زیست محیطی، شناخت توانمندی ها، 
اکوسیستم،  آسیب های  و  خطرات 
محیط،  با  فرهنگ  سازگاری  مطالعه 
می باشد.  اهمیت  دارای  مسیر  این 
جدی  خطری  امروز  دریاها  آلودگی 
برای همه جهان می باشد، هرچند که 
بسته  مختلف  مناطق  در  آن  میزان 
منطقه  آن  در  مسلط  وضعیت  به 
برنامه ریزی های  تأثیر  همچنین  دارد. 
زندگی  مختلف  جنبه های  بر  کالن 
تضادهای  می تواند  نیز  ماهیگیرها 

موجود در جامعه را نمایان سازد.
تصویری  مردم نگاری  یک  حاضر  کار 
فرهنگی  زمینه های  شناخت  برای 
بندر  در  شهری  زندگی  بسترهای  و 
ماهشهر می باشد. در زمینه  فرهنگ های 
فیزیکی  جنبه های  شناخت  و  مادی 
تصویری  مردم نگاری  شهر،  فنی  و 
می تواند از بهترین گزینه ها باشد. از این 
رو مردم نگاری تصویری را برای درک 
ملموس تر وضعیت برگزیده  است. این 
پژوهش به واسطه یک سفر دریایی و 

ماهی گیری در بندر ماهشهر
مردم نگاری تصویری یک سفر دریایی از اسکله صیادی خور سمایلی

حاصل طی کردن مسیر ناهموار و سفر 
به میان آب های کرانه های جنوب، به 
همراه یکی از ماهیگیرهای بندرماهشهر 
او  معیشت  شیوه  تنها  ماهیگیری  که 
می باشد، به نام مسلم عبداللهی است. 
ماهیگیری،  بر  عالوه  عبداللهی  مسلم 
هم  او  است.  سه تار  نوازنده  و  شاعر 
زبان  به  شعرهایی  هم  و  فارسی  شعر 
با  او  فضای شعر  که  می نویسد  محلی 
زمان  مدت  است.  درهم آمیخته  دریا 
سفر  بود،  روز  یک  دریایی  سفر  این 
از بعد از ظهر آغاز شد، شب را درون 
حدود  و  گذراندیم  دریا  روی  و  قایق 
همه  بازگشتیم.  دریا  از  بعد  روز  ظهر 
عکس های این مجموعه توسط نگارنده 
گرفته  قنواتی  اسماعیل  حاضر،  متن 

شده است.
خور سمایلی

یکی از خورهای منشعب از خورموسی 
در جنوب بندرماهشهر است که میان 
بندر مجیدیه و بندر صادراتی ماهشهر 
بندر  سمایلی  خور  است.  شده  واقع 
اسکله  دو  دارای  که  صیادیی ست 
ماهیگیری  قایق های  پهلوگیری  برای 
از  یکی  خور  این  می باشد.  لنج ها  و 
است  منطقه  صیادی  مهم  آبراه های 
عمیق  و  فرعی  شاخه های  به دلیل  و 
ماهیگیری،  قایق های  انبوه  مناسب، 
پرنده های  و  دریایی  گیاه های  پوشش 
فضای  خورسمایلی  اطرف،  دریایی 
دارد.  زیبایی  بسیار  و  بفرد  منحصر 
موجب گشته  جاذبه هایی  چنین 
ماهی گیری  برای  زیادی  جمعیت های 
بروند.  منطقه  این  به ساحل  تفریح  یا 
طبیعی  استعدادهای  وجود  با  البته 
در کنار این خور هیچ گونه ساماندهی 
بهینه ای در ساحل به چشم نمی خورد. 
انسانی  تجمعات  وجود  با  همچنین 
رفت وآمد  مسیر  محدوده،  این  در 
بسیار ناهموار و کم عرضی وجود دارد 

سنگین  ماشین های  مداوم  عبور  که 
مجاور  نفتی  مخازن  از  بارگیری  برای 
و  ماهیگیران  برای  زیادی  خطرات 
همچنین  دارد.  دنبال  به  مردم  سایر 
یا  رفاهی  امکانات  خورسمایلی  در 
بهداشتی نه تنها برای عموم بلکه حتی 
برای صیادانی که بطور مداوم در آنجا 
ندارد.  وجود  هستند  مشغول به کار 
آلودگی،  گسترش  باعث  می تواند  این 
سالمتی  افتادن  به خطر  و  بیماری 
مرتبط  جمعیت های  دیگر  و  صیادان 
وقتی حادتر می شود که  ماجرا  گردد. 
برای  مناسبی  شیوه های  حتی  بدانیم 
موجود  محل  در  پسماند  جمع آوری 
زباله  برای  سطل  یک  تنها  نمی باشد. 
کسی  معموالً  که  دارد  وجود  آنجا  در 
باعث  این  و  نمی آید  آن  تخلیه  برای 
به  زباله ها  دورریز  راه  تنها  است  شده 
که  منطقه ای  در  هم  آن  باشد.  دریا 
خود  در  را  زیادی  روزانه  تجمعات 
آب   این  گوناگون  به شیوه های  و  دارد 
مردم  و سالمتی  بهداشت  و  زیست  با 
مستقیم ترین  است.  ارتباط  در  شهر 
شکل این ارتباط مواد غذایی است که 
این  به  به دست می آید.  از همین دریا 
آلودگی  می توان  آلودگی ها  و  خطرات 
پسماندهای صنایع انبوه پتروشیمی را 
نیز افزود که از سمتی دیگر درون دریا 
می ریزد. در میان تمام مناطق ساحلی 
موجود در بندر ماهشهر، خور سمایلی 
امکان  که  قسمت هایی ست  محدود  از 
استفاده از ساحل را به مردم این منطقه 
می دهد، البته آن هم به صورت محدود! 
باقی مناطق ساحلی در اختیار نهادها و 
سازمان های دولتی یا صنایع گوناگون 
منابع  بر  بدین شکل حق  و  دارند  قرار 
طبیعی از مردم منطقه سلب و به حق 
انحصاری در دست مراکز خاصی بدل 

شده است.
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عکس شماره ۱: جاده خور سمایلی، 
بندر ماهشهر

می رسد  سمایلی  خور  به  که  جاده ای 
تجهیزات  مخازن،  از  انبوهی  کنار  از 
بندر  گاز،  شرکت  ایستگاه  صنعتی، 
صادراتی شرکت نفت و همچنین یک 
پایگاه نظامی متعلق به نیروی دریایی 
می گذرد.  پاسدارن  سپاه  سوم  منطقه 
اگر این مسیر ثروتی عظیم برای صنایع 
صیادان  برای  دارد،  همراه  به  نفت 
شاخص ترین  ناهمواری  ماهشهری، 

مشخصه ی آن است.

عکس شماره ۲: ورودی بندر صیادی 
خور سمایلی، بندر ماهشهر

پهلو  قایق های   :۳ شماره  عکس 
سمایلی،  خور  اسکله  کنار  در  گرفته 

بندر ماهشهر
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به  وسایل  انتقال   :۴ شماره  عکس 
قایق برای رفتن به دریا، بندر ماهشهر

و  حرا  درخت های   :۵ شماره  عکس 
پرندگان، خورسمایلی، بندر ماهشهر

تور،  با  ماهیگیری   :۶ شماره  عکس 
بندر  انداختن،  تور  حال  در  ماهیگیر 

ماهشهر
جاشو  می نشیند،  قایق  لبه  ماهیگیر 
دریا  به  و  می کند  باز  کم کم  را  تور 
تا  می کند  حرکت  قایق  می اندازند، 
انداخته شود.  دریا  تور کامل در  تمام 
در سفر ما ماهیگیر تور را دو بار به دریا 
یعنی  کار  ابتدای  در  بار  یک  انداخت 
از  پس  و  ظهر  از  بعد  ابتدایی  ساعات 
چند ساعت آن را جمع کرد و ماهی ها 
برای  تور جمع آوری کرد. سپس  از  را 
انداخت که در  به دریا  را  تور  بار دوم 
حوالی غروب بود، بعد از آن لنگر زده و 
شب را در دریا متوقف کردیم و ماندیم. 
در ساعات ابتدایی صبح درحالی که نور 
روز چشم انداز زیبایی می آفرید، توری 
را که شب قبل انداخته بودیم، ماهیگیر 
به روش متفاوتی که در ادامه، خواهیم 

دید جمع کرد.
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عکس شماره ۷: در حال کمک کردن 
به ماهیگیر برای پهن کردن تور، بندر 

ماهشهر

عکس شماره ۸: ماهیگیر به مرور تور 
را جمع می کند، بندر ماهشهر

به  را  تور  ایستاده  حالت  به  ماهیگیر 
درون قایق می کشد و ماهی ها را جدا 
منتقل  سبدی  به  را  ماهی ها  می کند. 
می کند و بعد آن را به جعبه ای درون 

قایق می ریزند.

عکس شماره ۹: در حال جمع آوری 
تور و استراحت همراهان، بندر ماهشهر
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عکس شماره ۱۰: خفاش ماهی، صید 
ناخواسته، بندر ماهشهر

کرد  در حال جدا   :۱۱ عکس شماره 
خرچنگ از تور، بندر ماهشهر

ماهی  ماهیگیر   :۱۲ شماره  عکس 
دریا  به  و  می کند  آزاد  را  غیرخوراکی 

برمی گرداند، بندر ماهشهر
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ناخواسته،  صید   :۱۳ شماره  عکس 
کوسه، بندر ماهشهر

این  در  که  است  آبزیانی  از  کوسه 
ولی  ندارد  خوراکی  مصرف  منطقه 
به طور ناخواسته کوسه های کوچک به 
برای  اتفاق زحمتی  این  تور می افتند. 
ماهیگیر ایجاد می کند، زیرا آزاد کردن 
کوسه ها خطرناک است و ممکن است 
شما را گاز بگیرند. ماهیگیر پایین تنه 
لبه  به  را  آن  و سر  را می گیرد  کوسه 
و  از حال می رود  قایق می زند، کوسه 
به  و  کرده  آزاد  را  او  فرصت  این  در 
دریا می اندازد. با اینکه می شود کوسه 
به حال خود  تا  تور رها کرد  را درون 
بماند و جان بدهد ولی ماهیگیر بدون 
دخالت یا اظهار نظر ما هر بار با جدیتی 
که نشان می داد بخشی از روال کاری 
را  کوسه ها  کردن  آزاد  اوست، زحمت 

به خود می داد و آن ها را رها می کرد.

حال  در  ماهیگیر   :۱۴ شماره  عکس 
کرد  آزاد  برای  کوسه  کردن  بیهوش 

آن، بندر ماهشهر

آزادشده  کوسه   :۱۵ شماره  عکس 
درون دریا ابتدا مکثی در آب کرده و 
بندر  از محل دور می شود،  به سرعت 

ماهشهر
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ناخواسته  صید   :۱۶ شماره  عکس 
جلبک، بندر ماهشهر

روش هایی  از  یکی  تور  با  ماهیگیری 
است که عواقب زیست محیطی بسیاری 
باعث  ماهیگیری  از  شیوه  این  دارد. 
تحمیل فشارهای زیادی به زیست بوم 
ناخواسته  صیدهای  می شود.  منطقه 
ازبین رفتن پوشش گیاهی دریا،  باعث 
از بین رفتن ماهی ها و گونه های آبزی 
نتیجه  در  می گردد.  خطر  معرض  در 
گیرکردن جلبک ها در تور گاهی چنان 
تور ما سنگین می شد که باال کشیدن 
از  بسیاری  در  بود.  دشوار  بسیار  آن 
ماهیگیری  به  نسبت  جهان  جاهای 
و  آمده  بوجود  حساسیت هایی  تور  با 
روش های جایگزینی ایجاد شده است. 
یکی از این روش ها در بندر ماهشهر 
آن  با  ادامه  در  که  دارد  نام  “بندیله” 

آشنا خواهیم شد.
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حال  در  ماهیگیر   :۱۷ عکس شماره 
آماده کردن بندیله، بندر ماهشهر
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به  زدن  طعمه   :۱۸ شماره  عکس 
بندیله، بندر ماهشهر

گرافیکی  شکل   :۱۹ شماره  عکس 
استفاده از بندیله برای ماهیگیری

ابزار  نوعی  بندیله،  قالب  یا  بندیله 
ماهیگیری است که از قدیم استفاده از 
آن در بندرماهشهر مرسوم بوده است. 
بندیله، یک بند خیلی بزرگ می باشد 
که در دو طرف آن انشعاب هایی وجود 
دارد و به هر انشعاب یک قالب وصل 
بند  این  به  فواصلی  با  ماهیگیر  است. 
وسایلی وصل می کند که بر روی آب 
مسیر  آن،  درنتیجه  و  بماند  شناور 
باعث  و  باشد  مشخص  آب  در  بندیله 
تداخل کاری با دیگر ماهیگیران یا رفتن 
قایق ها و شناوران به آن مسیر نشود. 
موضوع  خود  ماهیگیران  مسیریابی 
مجالی  که  است  قابل توجهی  بسیار 
جالب توجه  نکته  می طلبد.  را  مجزا 
مانند  بازیافتی  مواد  از  استفاده  دیگر 
نشان  به عنوان  استفاده  برای  بطری ها 
کاهش  را  زباله  ایجاد  که  بود  شناور 
می دهد. روش ماهیگیری بندیله باعث 
ناخواسته  صیدهای  از  که  می شود 
و...  دریایی  عروس های  گیاهان،  مانند 

تاحدزیادی جلوگیری شود.

عکس شماره ۲۰: ماهیگیرها در دریا 
به همدیگر سر می زنند، بندر ماهشهر
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کاری  ارتباط   :۲۱ شماره  عکس 
ماهیگیرها، بندر ماهشهر

با  ماهیگیری  قایق های  سفر  طول  در 
از  و  داشتند  مداوم  ارتباط  همدیگر 
وضعیت دریا، آب و هوا، صید، نواحی 
مختلف دریا و موارد گوناگون همدیگر را 
مطلع می ساختند. همچنین در هنگام 
لنگر انداختن، به قایق هم می رفتند و 
چای و نوشیدنی می خوردند، گفتگو و 
شوخی می کردند و این رابطه صمیمانه 
در عکس  را کاهش می داد.  کار  فشار 
شماره ۲1 یکی از قایق ها را می بینید 
از  بنزین  به سمت ما آمد و کمی  که 
ما گرفت. کمک کردن در دریا چیزی 
زنجیره ای  به طورکل  و  است  متداولی 
وجود  دریا  درون  انسانی  ارتباطات  از 
دارد که ماهیت خاص خود را داشته و 

معناهای مشخصی را می سازند.

در حال  پرنده ای  عکس شماره ۲۲: 
شکار ماهی، بندر ماهشهر

در هنگام کار پرنده های زیادی اطراف 
قایق ها جمع می شوند. پرنده ها از آب 
ماهی می گیرند و همچنین ماهیگیرها 
به آن ها غذا می دهند. این ارتباط بین 
ماهیگیرها و پرنده ها پیوسته و مداوم 
است. در ادامه خواهیم دید که پرنده ها 
استفاده  ماهیگیرها  صید  از  چطور 

می کنند.

عکس شماره ۲۳: طلوع خورشید در 
جزر دریا، بندر ماهشهر
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عکس شماره ۲۴: طلوع خورشید در 
جزر دریا، بندر ماهشهر

بندرماهشهر یکی از بزرگترین مناطق 
چیزی  می باشد.  دریایی  مدی  و  جزر 
که در تصویر مشاهده می کنید، کمتر 
اما  می شود.  دیده  آن  در  آب  از  اثری 
شب تا قبل از خواب ما در میان دریای 
طوفان  بخاطر  که  بودیم  آبی  از  پر 
مواج هم شده بود و خطر غرق شدن 
به همراه داشت. در تصور شماره  را  ما 
آن  لنگر  و  قایق  گوشه  می توانید   ۲۴
نیست.  خبری  آب  از  ولی  ببینید  را 
این ویژگی زیست محیطی امکاناتی را 
کرده  فراهم  منطقه  ماهیگرهای  برای 
و آن ها با شناخت آن روش هایی برای 

ماهیگیری ایجاد کرده اند.

ماهیگیر در حال  عکس شماره ۲۵: 
جمع کردن تور، بندر ماهشهر

را که دیشب ماهیگیر در میان  توری 
حجم وسیع آب پهن کرده بود، صبح 
این  می کند.  جمع  خشکی  میان  در 
خورشید  طالیی  طلوع  به همراه  اتفاق 
و  خیس  بستر  روی  بر  بازتابش  و 
البته  بود.  انگیز  حیرت  دریا  درخشان 
طلوع  هنگام  زود  صبح  باید  ماهیگیر 
بیدار شود و شروع به کار کند وگرنه 
پیش از او عده ای دست به کار خواهند 
کسی  زیرک  شریک های  این  و  شد 

نیستند جز پرندگان دریایی!

عکس شماره ۲۶: پرندگان در باالی 
سر ماهیگیر، بندر ماهشهر

ماهیگیرهای  اندازه  به  نیز  پرندگان 
صید  برای  گوناگونی  روش های  بومی 
سر  باالی  در  آن ها  آموخته اند.  ماهی 
بردن  برای  فرصتی  منتظر  ماهیگیر 
ماهی هایی هستند که در تور افتاده اند.
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عکس شماره ۲۷: ماهیگیر ماهی های 
جمع شده را درون گونی می ریزد، بندر 

ماهشهر

ماهیگیر در حال  عکس شماره ۲۸: 
بازگشت، بندر ماهشهر

اگر کار جمع کردن ماهی ها در نبود آب 
آغاز شد، در هنگام پایان کار آب شروع 
به باال آمدن کرده و دیده می شود که 
به  خشک  که  منطقه ای  وسعت  تمام 
از  مملو  دوباره  چطور  می رسید،  نظر 
آب گشته است. این سفر هیجان انگیز 
همراه  شگفت انگیزی  رویدادهای  با 
بود که تجربه ای متفاوت از زیستن را 
ایجاد می کرد. اگر در طول زندگی خود 
در محیطی زندگی می کنیم که سراسر 
اطراف ما خشکی زمین است، زندگی 
که  محلی  در  داشتن  حضور  و  کردن 
است  فراگرفته  آب  را  اطراف تان  تمام 
به ویژه  بود.  خواهد  متفاوت  به کلی 
هوا،  نوع  نور،  نوع  با  تفاوت  این  وقتی 
و  ادراکات  دیگر  انواع  و  صداها  نوع 

احساسات درهم آمیخته می شود.

اگر کار جمع کردن ماهی ها در نبود 
کار  پایان  هنگام  در  شد،  آغاز  آب 
دیده  و  کرده  آمدن  باال  به  آب شروع 
منطقه ای  وسعت  تمام  که  می شود 
چطور  می رسید،  نظر  به  خشک  که 
این  است.  گشته  آب  از  مملو  دوباره 
رویدادهای  با  هیجان انگیز  سفر 
که  بود  همراه  شگفت انگیزی 
ایجاد  را  از زیستن  تجربه ای متفاوت 
در  خود  زندگی  طول  در  اگر  می کرد. 
سراسر  که  می کنیم  زندگی  محیطی 
اطراف ما خشکی زمین است، زندگی 
کردن و حضور داشتن در محلی که 
تمام اطراف تان را آب فراگرفته است 
به ویژه  بود.  خواهد  متفاوت  به کلی 
نوع  نور،  نوع  با  تفاوت  این  وقتی 
هوا، نوع صداها و انواع دیگر ادراکات 
و احساسات درهم آمیخته می شود.
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 1۳ جهان  سراسر  در  آزادی  مبارزان 
سیاه پوست  زن  سه  که  روزی  ژوئیه 
)جان   Black Lives Matterجنبش
سیاه پوستان اهمیت دارد( را پایه گذاری 
جنبش  می دارند.  گرامی  کردند، 
پنج  عرض  در   BlackLivesMatter#
از  سیاه پوستان  رهایی  برای  سال 
وارد عرصه شد  اعمال خشونت دولت 
و به یکی از تأثیرگذارترین جنبش های 
جنبش  این  شد.  تبدیل  اجتماعی 
جنبش  یک  اینکه  از  بیشتر  همیشه 
جنبش  یک  باشد،  مدنی  حقوق 
این  تمرکز  است.  بوده  حقوق بشر 
جنبش کمتر روی تغییر قوانین خاص 
برای  مبارزه  در  بیشتر  و  است  بوده 
در  که  است  جامعه ای  اساسی  تغییر 
  (Dehumanization)انسان زدایی آن 

Black lives Matter لحظه ای متفاوت برای جنبش
مصاحبه با آلیسیا گارزا یکی از بنیانگذارن جنبش
(Isaac Chotiner) مصاحبه کننده: ایزاک کوتینر
تاریخ مصاحبه: June 3, 2020 ترجمه شده از نیویورکر

مجاز  سیاه پوستان  جان  سیستماتیک 
قابل توجه  تأثیر  این   وجود  با  است. 
و  سیاسی  چشم انداز  روی  بر  جنبش 

حقوقی غیر قابل انکار است.
انجمن،  مؤسسان   ۲۰1۳ سال  در 
اوپال تومتی (Opal Tometi)، پاتریس 
کالر(Patrisse Cullors) و آلیسیا گارزا 
 Black Lives جنبش   (Alicia Garza)
اهمیت  سیاه پوستان  )جان   Matter
که  چیزی  انداختند.  راه  به  را  دارد( 
واکنش  به عنوان یک هشتگ در  ابتدا 
 Trayvon) مارتین  ترایوان  مرگ  به 
پدیده ی  یک  به  و  شد  آغاز   (Martin
سراسری ملی تبدیل شد. اکنون پس 
از مرگ جرج فلوید توسط افسر پلیس 
اعتراضات  هفته ها  و  مینیاپولیس 
سراسری به حدی که در یک نیم قرن 

   Black Lives Matter،نشده دیده 
دوباره به مهم ترین موضوع این کشور 

تبدیل شده است.

به  نسبت  اعتراضات  این  چطور 
شما  چرا  و  متفاوت اند؟  گذشته 
فکر می کنید آن ها نسبت با آنچه 

درگذشته انجام شد فرق دارند؟
که  هستیم  این  شاهد  درحالی که 
عصبانیت و خشم و درماندگی با مرگ 
 George) فلوید  جورج  وحشیانه ی 
همچنان  اما  شده،  شعله ور   (Floyd
خود  خانه های  در  ما  که  است  واضح 
نشسته ایم، در حال سر کردن با جریان 
که  عزیزانی  به  رسیدگی  همه گیری، 
با  کردن  سر  شده اند،  بیماری  دچار 
مسئله ی مهم ترس و نگرانی در مورد 

:: عاطفه کاظمی
    ترجمه
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اینکه حال و آینده چطور پیش خواهد 
که  داریم  مردمی  میلیون ها  ما  رفت؟ 
از دست  داده اند و برای  شغل خود را 
ثبت بیکاری شان اقدام کرده اند و چک 
به چک و بخور و نمیر زندگی می کنند 
و معتقدم آن ها در کنار اندوه، نگرانی 
نظر  به  زیرا  سرخورده اند  ناامیدی،  و 
و  جدی  برنامه ی  دولت  که  نمی رسد 
جامعی برای برطرف کردن نگرانی های 

آمریکایی ها داشته باشد.
نسبت  من  دیدگاه  و  اعتقاد  بنابراین 
آن ها  که  است  این  اعتراضات  این  به 
دوره ای  به عنوان  زیرا  هستند  متفاوت 
میلیون ها  برای  که  می شود  مشخص 
متحده  ایاالت  ساکنان  و  آمریکایی 
را  آن ها  و  است  بوده  شخصی  عمیقاً 
است  وقوع  حال  در  آنچه  به  نسبت 
در  که  مردمی  است.  کرده  حساس تر 
این  اکنون  بوده اند،  کار  سر  گذشته 
یا  اعتراضات  به  که  دارند  را  زمان 
به  که  دارند  وقت  و  بروند  تظاهرات 
تقال  این قدر  چرا  که  کنند  فکر  این 
این  فکراند که  این  در  آن ها  کرده اند، 
واقعاً درست نیست و وقت آن است تا 
توانایی را دارم  این  کاری کنم و اآلن 
که کاری انجام  بدهم و دغدغه هایم را 
بیان کنم. بنابراین من فکر می کنم این 
به صورت قابل توجه و متمایز در حجم 
خواسته هایی که می شنویم وجود دارد. 
نام هایی چون بریونا تایلور  مردم قطعاً 
آربری  احمد   ،(Breonna Taylor)
فلوید  جورج  و   (Ahmaud Arbery)
آن ها  من  نظر  از  ولی  داده اند  سر  را 
خانواده ی  و  خود  برای  به طورواضح 
خود توی خیابان هایند، به خاطر اینکه 
نمی دانند نفر بعدی کیست و همچنین 
با  که  اقتصادی  واقعیت های  مورد  در 

آن مواجه شده اند، نگرانند.

جواب های  که  است  جالب  این 
به طور خاص روی  شما خیلی کم 
عدالت کیفری تمرکز دارد. آیا این 

فقط به این خاطر است که مسائل 
عدالت کیفری همیشه وجود دارند 
آن  بر  عالوه  چیزهایی  بنابراین  و 
متفاوتی  چیز  یا  است؟  نیاز  مورد 
در مورد روشی که جامعه در حال 
در  اجتماعی  عدالت  به  واکنش 

سال ۲۰۲۰ است وجود دارد؟
نگران  مردم  می کنم  فکر  کاماًل  من 
بگذارید  هستند.  پلیس  وحشی گری 
و  مبارزه  ما  کنم  روشن  کاماًل  را  این 
پشتیبانی کرده ایم تا جنگ علیه جان 
این  و  کنیم  متوقف  را  سیاه پوستان 
می بینیم،  را  آن  من  که  است  شکلی 
مردم  سیاه پوستان.  جان  علیه  جنگی 
این را درک می کنند که این نظام پر 
از انواع مختلف نابرابری و بی عدالتی و 
آشکاری  نژادپرستی  و  ضمنی  تعصب 
این  در  پلیس  است که در روشی که 
است  تعبیه شده  می کند  عمل  کشور 
موردش  در  تاریخی  نظر  از  وقتی  و 
کنترل  در  را  آن  بنیان  می کنید،  فکر 
عمل  نحوه ی  تکامل  و  می یابید  برده 
را  پلیس در آن ریشه دارد، مردم آن 
تشخیص می دهند. بنابراین درماندگی 
آن ها قطعاً در مورد پلیس، نظام عدالت 
کیفری و ابعاد نژادی آن و تأثیر مهلک 
آن در جوامع ماست. اما من می گویم 
اقتصادی  شرایط  مورد  در  چیزی 
هرروز  که  کشنده ای  نیروی  بر  عالوه 
می بینیم، وجود دارد که باعث می شود 
شود.  احساس  متفاوت  لحظه  این 
سیاهان  جان  برای  جنبش  همراه  ما 
اشخاص  و  سازمان ها  از  تعدادی  و 
آن  از  بخشی  که  متفاوت  رهبران  و 
تشکیالت هستند کارهای زیادی انجام 
می دهیم، ما درخواست سلب بودجه ی 
اجاره  پرداخت  مهلت  افزایش  پلیس، 
پیگیری  را  رفاهی  امکانات  و  رهن  و 
کرده ایم. الزم نیست که امکانات مردم 
نیازهای  و  آب  و  برق  کنیم،  قطع  را 

اساسی که مردم دارند.
این  بازتاب  ما  خواسته های  بنابراین 

 Black Lives واقعیت است که وقتی ما
منحصر  آن  کردیم  شروع  را   Matter
پلیس  غیرقانونی  قتل  و  خشونت  به 
نبود. آن فقط یک جرقه بود اما این که 
سیاهان  زندگی  شدن  کوتاه  مورد  در 
روی همه تخته ها صحبت کنیم برای 
می توانید  شما  بود.  عامدانه  خیلی  ما 
در مورد کیفیت زندگی ما در زمینه ی 
مسکن گزینی، تحصیل و سیستم های 
بهداشت و درمان و همه گیری و آنچه 
در آنجا می بینیم حرف بزنید. بنابراین 
این برای ما جامع تر و بزرگ تر از فقط 
سیستم عدالت کیفری و نحوه ی عمل 

پلیس بوده است.

که یک دستور  است  مهم  این  آیا 
برنامه ی خاص از معترضان شنیده 
دیگری  افراد  کار  این  یا  شود؟ 

است؟
دستور برنامه ی خاص مثل؟

مردم در اعتراضات با پالکاردهایی 
آن  روی  خاصی  اصطالحات  که 

لیست شده حضور پیدا کنند.
می دانید، من فکر می کنم این اهمیت 
داشته  را  چیزها  نوع  این  ما  که  دارد 
می کنم  فکر  من  همچنین  اما  باشیم. 
هستیم  آن  شاهد  اکنون  ما  آنچه 
مردم  که  است، جایی  تخیل  گشایش 
به شکل بسیار ارزشمندتری شروع به 
فکر کردن در مورد راه حل کرده اند. ما 
راه حل هایمان را داریم. ما می خواهیم 
ما  شود.  رعایت  معترضین  حقوق 
سرمایه  سلب  پلیس  از  می خواهیم 
سیاه پوست  انجمن های  بر  و  شده 
خواستار  ما  شود.  سرمایه گذاری 
خود  جامعه ی  برای  فوری  تسکینی 
کنترل  جامعه  می خواهیم  ما  هستیم. 
داشته باشد، ما می خواهیم این جنگ 
یابد.  پایان  سیاه پوست  مردم  علیه 
بنابراین ما در مورد خواست های خود 
شفاف هستیم ما خواسته هایی در مورد 
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هر شهر داریم و هر شهر خواسته های 
مخصوصاً  دارد.  را  خودش  خاص 
شهرهایی که اکنون در این اعتراضات 
که  دید  خواهید  هستند.  فعال  بسیار 
در  سال ها  محلی  سازمان دهندگان 
حال کار کردن در این زمینه بوده اند و 
از قبل گزارش ها و سری سیاست های 
خودشان را دارند و آنچه ما به دنبال 

انجام آن هستیم تقویت آن هاست.

آمریکایی- فعاالن  من دیده ام که 
شدن  خشن تر  مورد  در  آفریقایی 
-در  می گویند  چیز  دو  اعتراضات 
خشونت  من  منظور  مورد  این 
نخست  نیست-  پلیس  طرف  از 
مورد  این  در  اینکه صحبت کردن 
حواس پرتی از چیزی است که واقعًا 
این بد  اینکه  اهمیت دارد و دیگر 
است و توجه اکثریت مسالمت آمیز 
را سلب می کند. شما چه احساسی 

نسبت به این بحث دارید؟
پیچیده  بحث  آن  می کنم  فکر  من 
از دست دادن  به طورکلی من  و  است 
نمی کنم.  فرض  برابر  را  جان  و  اموال 
اشاره ای  در  را  دو  آن  نمی توانم  حتی 
این مباحثات  ببرم. ما  همسان به کار 
ادغام  حال  در  که  وقتی  داشته ایم،  را 
کردن  عمل  و  متفاوت  واقعیت های 
بوده ایم.  متفاوت  ارزشی  نظام های  به 
می بینم  را  این  این گونه  من  بنابراین 
همچنین  و  همکارانم  از  بسیاری  و 
مربیان دیدگاه مشابهی دارد. ما درواقع 
را  خواسته هایمان  چطور  اینکه  روی 
روی  و  داریم  تمرکز  کنیم  برآورده 
چیز اصلی که مردم است تمرکز خود 
برای  می خواهیم  و  می کنیم  حفظ  را 
ارزش  داشته هایشان  به  مردم  عشق 

قائل شویم.

می خواهم  چون  می پرسم  را  این 
در  پلیس  از  بودجه  سلب  که  این 
را  بود  خواهد  به چه صورت  عمل 

آیا  این،  بر  عالوه  دهید.  توضیح 
یک  خواسته  این  نمی کنید  فکر 
اگر  بود  خواهد  سخت تر  معامله ی 
مردم  که  برسد  نظر  به  این طور 

خارج از کنترل اند؟
بودجه ی آن ها بیش ازحد هنگفت است 
و ما این را به نحو مختلف می بینیم اما 
نه  و  راه ها-  نمادین ترین  می کنم  فکر 
هست-  هم  مادی  بلکه  نمادین  حتی 
نظامی شده  را  آن ها  ما  که  است  این 
را  تجهیزاتی  آن  همه ی  و  می بینیم 
می سازد  قادر  را  آن ها  که  می بینیم 
قمع  و  قلع  ساعت ها  شب  طول  در 
کنند. بنابراین می دانیم که آن ها منابع 
 Black گسترده ای دارند. اوایل هنگامی
یکی  کردیم،  آغاز  را   Lives Matter
گذشته  آن  ساخت  زمان  از  سالی  دو 
همراهان  از  نفر  چند  با  من  که  بود 
شگفت انگیز در نیویورک کار می کردم، 
فراتر  “امنیت  نام  به  کمپینی  روی  ما 
شهر  دولت  می کردیم.  کار  پلیس”  از 
آن  بر  که  بود  کرده  اعالم  نیویورک 
است تا صد میلیون دالر به هزار افسر 
پلیس جدید اختصاص دهد. من خود 
از  یکی  یافتم؛  وضعیتی  چنین  در 
بنیان گذاران B.L.M، مواجه شده با قتل 
اریک گارنر(Eric Garner)  و در حال 
این مردم  با خودم؛ چطور  فکر کردن 
بیشتری  پلیس های  حتی  می خواهند 
کنند؟  آزاد  ما  جماعت های  در  را 
دیگر  داریم می بینیم که  ما  وقتی که 
پلیسی  کنترل  این  درآمده!  شورش 
بیش ازحد، بر جماعت های عمدتاً فقیر 
که غالباً رنگین پوست هستند، زیرا  در 
است،  شده  نژادسازی  فقر  کشور  این 
آن هایی  ما  که  می دهد  را  معنی  این 
هستیم که بیشتر درگیر فشار قانون اند 
البته  نژادی  تعصب  این  کنار  در  و 
قتل ها  این  و  وحشی گری  شاهد  ما 
هستیم. بنابراین ما این کمپین به راه 
شکل  به  جامعه  اعضای  تا  انداختیم 
کنند  مشارکت  بحث  این  در  واقعی 

نیروی  به  وابستگی  بدون  چطور  که 
کنیم  را حفظ  امنیت خودمان  قانون، 
که  بود  این  گرفتیم  که  نتیجه ای  و 
مربی ها  و  اجتماعی  مددکاران  به  ما 
وقتی  داریم  دوست  ما  داریم.  نیاز 
خاصی  بحران های  خود  جامعه ی  در 
داریم متخصصان بهداشت روان داشته 
نداشته  اتهامی  می خواهیم  ما  باشیم. 
باشیم وقتی از روی گیت می پریم زیرا 
پول برای پرداخت بلیت مترو نداریم و 
خواهان برنامه های کاری برای جوانان 
در طول تابستان هستیم. مردم خیلی 
دقیقاً  که  می دانستند  و  بودند  خالق 
مردم  برای  و  دارند  نیاز  چیزی  چه 
راحت بود که به این نتایج برسند که 
بنابراین  باشد.  می تواند  چگونه  ایمنی 
به  بله،  بگویم  که  گفتم  را  این ها  من 
پلیس،  از  بودجه  سلب  می رسد  نظر 
فکر  و  است  جامعه  در  سرمایه گذاری 
می کنم این کاماًل خوب است و ما قباًل 
بیشتر  خیلی  به  فقط  دیده ایم  را  این 
یک  می کنم  فکر  و  داریم  نیاز  آن  از 
محلی  حکومت های  صورت  در  سیلی 
است وقتی می بینند این در حوزه های 
پلیسشان و فراتر از آن در حال وقوع 
است اما هنوز می گویند “ما می خواهیم 
بودجه ی حتی بیشتری برای این چیز 
دهیم.”  اختصاص  ناکارآمد   به وضوح 
در  و  باشید  داشته  شغلی  شما  وقتی 
بد  کنید  سهل انگاری  و  کوتاهی  آن 
خواهد  مهلک  نتیجه ای  و  می شود 
معنی ای  شد،  خواهید  اخراج  داشت، 

ندارد که به آن ادامه دهیم.

به رئیس من هیچ ایده ای ندهید!
شما خوب هستید.

 Black Lives Matter نقش  آیا 
به  نسبت  تغییری  هیچ  اکنون 

وقتی آغاز شده بود کرده است؟
در ۲۰1۳ و حتی ۲۰1۴ ما بیشتر یک 
پلتفرم و فضایی برای توسعه ی انجمن 
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و اشتراک گذاری تحلیل ها آغاز کردیم. 
 George)در سال ۳1۰۲ جورج زیمرمن
ترایوان  قتل  جرم  از    (Zimmerman
پستی  آلیسیا  می شود  تبرئه  مارتین 
در فیس بوک نوشت و من او را یافتم. 
نمی شناختم  را  پاتریس  موقع  آن  من 
به راه  او یک هشتگ در آن مورد  اما 
Do-) نا اینترنتی  مانداخت. من دامنه 

main Name) را خریدم و ما شروع به 
زبان  به عنوان  هشتگ  این  از  استفاده 
مدیران  سایر  با  و  کردیم  خود  چتر 
گذاشتیم.  اشتراک  به  را  آن  انجمن ها 
سپس در ۲۰1۴ قتل میشل براون رخ 
داد. ما گیج و مبهوت بودیم و دیدیم 
با  فرگوسن  در  مختلف  مردم  چطور 
کردند.  برخورد  پلیس  نظامی  نیروی 
برویم  پیش  دوباره  واداشت  را  ما  این 
Black Lives Mat- آزاد  حرکت  یو 
بنابراین  برسانیم.  انجام  به  را   ter
صدها نفر از ما در نقاط مختلف شبکه 
همسان اند،  مردم  زیرا  دادیم،  تشکیل 
ما  و  هستند  همه جا  فرگوسنی ها 
و  خانه  برگردیم  فقط  نمی خواهیم 
این  اینکه  شبیه  کنیم  عمل  طوری 
داد!  رخ  یک بار  فقط  که  بود  اتحادی 
ما می خواهیم کاری انجام دهیم و آن 
این  و  است  شبکه مان  شروع  ضرورتاً 
شده،  مرکززدایی  شکل  به  همیشه 
بود. ما ساختارهای مختلف را امتحان 
این  که  گفته ایم  همیشه  اما  کرده ایم 
نیرو در شعبه های محلی ادامه می یابد  
در  اتفاقی  که چه  می دانند  آن ها  زیرا 
کسانی  آن ها  و  است  دادن  رخ  حال 
اند که ناحیه را به خوبی می شناسند. 
رهبری  که  کسانی اند  ما  شعبه های 
داشته ایم  هم  را  کسانی  ما  می کنند، 
من  درحال حاضر  رفته اند.  و  آمده  که 
ایمیل هایی از جاهایی دریافت می کنم 
تشکیل  شعبه  می خواهند  مردم  که 
حرکت،  همیشه  بنابراین  دهند... 
خیزش و فروکش هست. این تحرکات 
شبیه  تراژدی هایی  وقتی  مخصوصاً 

بودیم رخ  شاهد آن  اخیراً  ما  آنچه  به 
می دهد، وجود دارند. مردم می خواهند 
شعبه تشکیل دهند و برخیزند. اما این 
که  چیزی  است،  یکسان  عمدتاً  هنوز 
خواهم گفت. در سراسر کشور شعبه ها 
وجود دارند. بسیاری از آن ها عملیاتی 
عمل  خودکفا  به صورت  و  هستند 
مطرح  را  خواسته هایشان  و  می کنند 
می کنند و البته در ارتباط با بقیه نیز 
زیبای  چیزهای  از  این یکی  و  هستند 
می بینیم  ما  درنهایت  و  است  دیگر 
با  آنچه  در  مشترکاتی  و  اهداف  که 
مسائل  سایر  یا  پلیس  مختلف  نیروی 
دارد.  وجود  است،  دادن  رخ  حال  در 
از شعبه ها بیشتر روی سیستم  برخی 
روی  بیشتر  آن ها  از  برخی  و  آموزش 
کارگران جنسی که مورد سوء استفاده 
شعبه های  دارند،  تمرکز  قرارگرفته اند 
کار  مختلف  موضوعات  روی  مختلف 
وجود  ارتباط  خط  این  اما  می کنند 
زندگی  به  نهادن  ارزش  آن  و  دارد 
ما  اینکه  فهم  و  است  سیاه پوستان 
متمرکز و یک تکه نیستیم اما از طریق 
تشکیل شبکه به طور رادیکالی شامل 

و دربرگیرنده ایم.

قرن  یک  فاجعه ای  در  ما  اگر 
یک بار و نادر قرار داشته باشیم که 
به طور مغلوب کننده ای آفریقایی-

قرار  تأثیر  تحت  را  آمریکایی ها 
ویروس  مورد  در  داد،  خواهد 
چه  این  می کنم،  صحبت  کرونا 
حرکت  این  برای  می تواند  معنایی 

پیش رونده داشته باشد؟
فکر  تا  بدهید  من  به  کوتاهی  فرصت 
جواب  آن  به  می خواهم  چطور  کنم 
چیزی  این  می کنم  فکر  زیرا  بدهم، 
است که این روزها فکر همه را مشغول 
کرده است. راستش من فکر می کنم ما 
باید نسبت به خواسته هایمان جاه طلب 
جاه طلبی  درواقع  آن ها  اما  باشیم. 
نیستند آن ها واقعاً پایه و اولیه اند. آنچه 

من پیش تر مطرح کردم فقط حداقلی 
نه  داریم  نیاز  می دانیم  ما  آنچه  است 
فقط آنچه می دانیم که می خواهیم. ما 
برای توقف، به آسیب در جامعه مان نیاز 
داریم. ما برای تعمیر شدن به خسارت 
فرصت  که  داریم  نیاز  ما  داریم.  نیاز 
و  شکوفایی  امکان  و  شأن  با  زندگی 
همه  به  ما  باشیم.  داشته  را  پیشرفت 
این چیزها نیاز داریم. بنابراین از سلب 
در  سرمایه گذاری  تا  پلیس  از  بودجه 
جامعه ی ما، این ها همه خیلی اساسی 
و حداقلی اند. پس ما می خواهیم آن ها 

را به دست آوریم.
اما آنچه ما به طور موقت انجام داده ایم 
و  بزرگ  اعتراضات  این  از  قبل  -حتی 
درزمینه  زیادی  کارهای  تجمعات- 
است.  مشترک  و  متقابل  همکاری 
مدیریت  را  آن  قباًل  من  که  سازمانی 
برای   Black Alliance می کردم 
سال  ده  حدود  آنجا  در  مهاجران-من 
سیاه پوست  مهاجران  با  و  بودم  مدیر 
آفریقایی- و  پناهنده ها  همچنین  و 
آمریکایی ها کار می کردم- مدیر جدید 
برای  زیادی  کارهای  است،  فوق العاده 
و  متقابل  همکاری  مدل  به کارگیری 
از  اعم  منابع  گردآوری  برای  مشترک 
پول، غذا یا مهارت های مختلفی که در 
جامعه ایجادشده اند، انجام داده است. 
بنابراین مردم می توانند برای یکدیگر و 
نیاز و نگرانی هایی که داریم حضور پیدا 
ببینیم.  را  این  می خواهیم  ما  و  کنند 
من فکر می کنم این یکی از مؤثرترین و 
قدرتمندترین راه های ما برای مقاومت 
در چنین لحظه ای است و درواقع عمل 
کردن به احساس مسئولیت مان است. 
ما  داریم.  نیاز  دولت  پاسخ  به  ما  اما 
قباًل بیکاری گسترده را دیده ایم و در 
بنابراین ما  آینده بیشتر خواهیم دید. 
به واکنشی جامع نسبت به همه گیری 
نیاز داریم که در مورد سالمت و هم در 

مورد اقتصاد باشد.
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شما چقدر در مورد مسائل بهداشت 
در اعتراض ها نگران هستید؟

نگرانی در مورد بیماری همه گیر زیاد 
است  واضح  مردم  برای  این  اما  است، 
که شما می توانید در خانه بنشینید و 
قرار  بیماری  این  تحت تأثیر  همچنین 
بگیرید، یا اینکه می توانید بیرون بروید 
باعزت  کاماًل  زندگی  فرصت  برای  و 
آن  برای  مشتاق اند  آن ها  و  بجنگید 
باید  ما  می کنم  فکر  من  کنند.  خطر 
و  بنگریم  لحظه  این  به  ژرفانگری  با 
دارد  مردم  برای  درواقع  که  مفهومی 
که بگویند “می دونی چیه؟ ما در این 
بااین حال  داریم  قرار  سالمت  بحران 
من نمی توانم در خانه ی خودم بمانم. 
می خواهم  من  است.  بزرگی  ریسک 
برخالف  بگیرم  آگاهانه  تصمیم  یک 
می خواهم  من  بودنش  عجیب  همه 
بیرون بروم چون فکر می کنم ارزشش 
غیرقابل تحمل  موجود  و وضع  دارد  را 
و  شده ام  متحیر  واقعاً  من  است.” 
هزاران  میلیون ها،  اگرنه  با  بنابراین 
نفر از مردم مشتاق که تصمیم گرفته 
حرکت  به  بیایند،  خیابان ها  به  بودند 
تأثیر هیبت  درآمدم. من خیلی تحت 
آن ها قرار دارم. آن ها خیلی شجاع اند و 
آن ها مردمی اند که کشور ما مدت ها به 

آن نیاز داشته است.

ماسک  همیشه  می توانید  شما 
بپوشید.

و شما می توانید همیشه ماسک بزنید 
می کنند.  را  کار  این  مردم دارند  و 
تالش  همه  مردم دارند  و  )می خندد( 
تجمعات  این  در  که  می کنند  را  خود 
آن ها  از  بسیاری  من  باشند.  امان  در 
قدردانم.  آن  خاطر  به  و  دیده ام  را 
که  کنم  تأکید  این  به  می خواهم  من 
ما می بینم که  نظاره گر ماست.  جهان 
این تجمعات متحد تمام جهان را در 
با  که  دارم  دوستانی  من  برمی گیرد، 
تصاویری از فرانسه، هلند و کاستاریکا 

من  به  مردم  و  می دهند  پیام  من  به 
حضور  اتحاد  با  که  می دهند  نشان 
برای  لحظه  این  در  واقعاً  مردم  دارند. 
من  اما  یافته اند  حضور  سیاه پوستان 
فکر می کنم آن ها همچنین این کار را 
می کنند چون برای یک دقیقه عصبانی 
شده اند تقریباً شبیه این همه گیری که 
یک مکث بود و آن ها توانستند به این 
فکر کنند که عدالت به چه شکل است 
و چه چیزی درواقع در حال وقوع است 
و توانستند در مورد آن تأمل کنند. من 
فکر می کنم آن ها سال ها ناراضی بودند 
ما  “هی!  می گویند  دارند  درنهایت  و 
می خواهیم این را به خیابان ها ببریم و 
بگوییم که می خواهیم در اتحاد با شما 

حضور یابیم.“
به  مردم  می کنم  فکر  همچنین  من 
ایالت متحده می نگرند و فکر می کنند 
برای  جامع  برنامه ای  نتوانسته ایم  ما 

مقابله با بیماری همه گیر داشته باشیم. 
آن ها می بینند که چطور تاکنون بیش 
از صدهزار نفر جان باخته اند و همچنین 
ابعاد نژادی آن را نیز مشاهده می کنند. 
مرده اند  که  افرادی  یک  سوم  تقریباً 
سیاه پوست اند و ما تنها سیزده درصد 
از کل جمعیت هستیم. بنابراین خیلی 
غیرقابل تصور اما برای ما اجتناب ناپذیر 
فشار  می کنم  فکر  من  بنابراین  است. 
و  دارد  وجود  لحظه  این  در  زیادی 
بگیرد  تصمیم  ما  دولت  که  امیدوارم 
فکر  من  دهد.  انجام  درستی  کار  که 

می کنم این تنها، آغاز است.

منبع:
Https://Www.Newyorker.Com/
News/Q-And-A/A-Black-Lives-
Matter-Co-Founder-Explains-
Why-This-Time-Is-Different
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شوپان؛  شوبان،  )پهلوی:  چوپان، 
فارسی  فشو-پاَون؛  باستان:  فارسی 
َشبان؛  جدید:  فارسی  ُشبان؛  میانه: 
کردی: شیوان؛ افغانی: شپون؛ بلوچی: 
شیپانک؛ ترکی قدیم: چولبان؛ َشبان؛ 
عربی:  چوبَن؛  آذری:  و  عثمانی  ترکی 
ص  مکنزی،  به:  کنید  نگاه  الراعی. 

1۴۳-۲۶۷؛ برهان، ص 1۲۴(.

ایران فردی  چوپان در حوزه فرهنگی 
است حرفه ای و با تجربه الزم و کافی 
تکثیر  و  نگهداری  تغذیه،  امور  در 
و  گیاه خوار  اهلی  گوچک  دام های 
نشخوارکننده و حالل گوشت )گوسفند 
و بز(. در حالی که در ایران نظارت بر 
گله احشام بزرگی چون گاو و گاومیش 
که فرآورده های دامی )شیر و مشتقات 
بر  دارند  شاخ(  و  پوست  گوشت،  آن، 
و  گالش  یا  گاواره بان  یا  گاوبان  عهده 

چوپان
:: اصغر کریمی

تصویر: اثر علی چقازردی

نظارت بر گله های احشام بزرگی چون 
برای  آن ها  از  که  قاطر  و  اسب  و  االغ 
می شود  استفاده  بارکشی  و  سواری 
همین  در  البته  است.  رمه بان  برعهده 
برای  نیز  گاومیش   و  گاو  از  حوزه 
می شود  استفاده  بارکشی  و  سواری 
)بازن، ج۳، ص ۶؛  فرهادی، ص 1۳۸؛ 

اسمعیل پور، ص 1۸۲(.

جهان  سرزمین های  کلیه  در  چوپان 
آفریقا  قاره  نقطه  غربی ترین  از  اسالم، 
که  میانه،  آسیای  شرقی ترین نقطه  تا 
و  استوا  خط  بین  شمالی  نیمکره  در 
جهان  )نقشه  شمالی  درجه   ۵ مدار 
اسالم( و در استپ های دو سوی خطی 
میلیمتر   ۲۵ آن  بارندگی  میزان  که 
دامداری  و  می کنند  زندگی  است، 
گوسفند و بز اساس معیشت و اقتصاد 
آن ها را تشکیل می دهد، حضور فعال 

چرخه  در  را  نقش  مهم ترین  و  دارد 
دامداران  می کند.  ایفا  آن ها  اقتصادی 
این سرزمین ها از اسب برای جنگیدن 
و به عنوان حیوان سواری مجلل و از 
لوازم  برای حمل چادر و سایر و  شتر 
می کنند.  استفاده  کوچ ها  طول  در 

)فیلبرگ،1۳۷۲ش، ص ۶۲(.

کوچک  مجموعه های  دامداری  در 
محیط  در  و  خانوادگی  چارچوب  در 
کشاورزی، که همان دامداری کشاورزی 
و متداول ترین شکل دامداری در ایران 
است، هریک از خانوارها بطور جداگانه 
و  )کودکان  خود  اعضای  از  بعضی 
امر  در  متخصص  را  سالخوردگان( 
نگهبانی از دام می کنند. ولی دامداری 
از  متراکم  و  بزرگ  گله های  شکل  به 
ویژگی های دامداری کوچندگی است. 
در  را  اختیاراتی  جامعه  این حالت  در 
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مقابل مسئولیت هائی، به صورت موقت 
به  خود  اعضای  از  بعضی  به  دائم  یا 
در  می کند.  تفویض  چوپان  عنوان 
ایران، پیوستگی دام و دامدار کوچنده 
دقیقاً منطبق با دامداری کوچندگی و 
حیوان اصلی آن گوسفند و بز است که 
می توانند  هم  خر  و  اسب  گاو  و  شتر 
به آن ملحق شوند )دیگار، 1۳۸۵ ش، 

ص ۳۶۹(.

مختلف  نواحی  در  چوپان:  انواع 
ایران برای براساس معیارهای متفاوتی 
در  می گذارند.  چوپان  برای  نام هائی 
دو  خراسان  شمال  کوچ نشینان  بین 
چوپان  یکی  دارد،  وجود  چوپان  نوع 
یا خان چوپان که  یا سرچوپان  اصلی 
مرد باتجربه ای است و دیگری میالک 
یا باجو، که چوپان مزدور مبتدی است 
ص۴۷۲(.  1۳۷1ش،  یزدی،  )پاپلی 
به  مربوط  اصطالحات  بودن  متفاوت 
نگهبان دام ها بر مبنای تخصص آن ها 
بیانگر آن است که دانش آن ها و نقش 
بختیاری  فرهنگ  و  جامعه  در  آن ها 
)دیگار،  می شود  شناخته  به رسمیت 
رمه خون  مثاًل   .)۸۶ ص  ش،   1۳۶۶
نگهدارنده اسب است. َهرَگلون در امور 
مربوط به خر متخصص است. گاَگلون 
تخصص  گاوداری  به  مربوط  امور  در 
دارد. شون در امور مربوط به میش و بز 
تخصص دارد. بَرَگلون بره ها را به چرا 
بختیاری ها  بین  در  واقع،  در  می برد. 
کار  بخش ها  این  در  که  کسانی 
ندارند.  برابر  اهمیت  ارزش و  می کنند 
با این که هنوز هم داشتن شناخت و 
اطالعاتی درباره اسب  به »رمه خون« 
پاره ای منزلت های اجتماعی می بخشد، 
فنی- نظام  در  درحال حاضر  منتها 
یا  چوپان  فقط  بختیاری ها  اقتصادی 
شون جایگاهی مرکزی و اساسی دارند 
)دیگار، 1۳۶۶ ش، ص ۸۷(. زیرا گاو 
عماًل فقط واحدهای کوچکی را تشکیل 
می دهند که منحصراً اختصاص به رفع 

نیازهای مصرف داخلی و روزمره دارد، 
فراوانتر  گوسفندها  تعداد  درحالی که 
بوده و حتی در جامعه بختیاری بطور 
 1۳۶۶ )دیگار،  شده اند  توزیع  نابرابر 
ش، ص ۸۸(. از سوی دیگر گاوها در 
مقایسه با سایر حیوانات هرگز مسافت 
زیادی از محل دور نمی شوند زیرا این 
حیوانات باید در بخش اعظم سال هر 
روز دوشیده شوند )دیگار، 1۳۶۶ ش، 
همیشه  نیز  کاری  حیوانات   .)۸۸ ص 
در  بالفاصله  باید  لزوم  صورت  در 
نیز  تعداد  نظر  از  و  باشند  دسترس 
تمام وقت   بطور  که  نیستند  قدری  به 
فرد متخصصی را برای نگهداری آن ها 
)دیگار، 1۳۶۶ ش، ص ۸۸(.  گذاشت 
فیلبرگ در 1۳1۴ شمسی می نویسد: 
چوپانان  روز  طول  در  پایی،  ایل  در 
مراتع  به  را  گوسفند  و  بز  گله های 
جداگانه  گله ای  بز  و  میش  می برند. 
گله  این  شبانان  و  می دهند  تشکیل 
نیز  بره  و  بزغاله  می نامند؛  چوپون  را 
گله ای جداگانه و شبانان خردسال این 
نوع گله را برگلون می نامند )فیلبرگ، 
روستا  هر  در   .)11۵ ص  ش،   1۳۶۹
آن ها،  سن  گاهی  و  دام  نوع  به  بسته 
گله های متعددی وجود دارد که با در 
نظر گرفتن تعداد آن ها، در معیت یک 
یا دو چوپان به چرا می روند. برای هر 
محل  در  آن ها،  همراه  شبانان  و  گله 
مثال  دارد.  وجود  خاصی  اصطالحات 
دره  تات نشین های  میان  در  گله  انواع 
شاهرود خلخال چنین است: گله احشام 
بزرگ چون گاوان شیرده که این گله 
را ناخیر می نامند، تحت نظارت فردی با 
عنوان ِگیه وان؛ گاوان بدون شیر تحت 
گله  َرمیان؛  عنوان  با  کسی  نظارت 
بز  و  میش  یا  )سورو(  کوچک  احشام 
شیرده )رمه( تحت نظارت َرموان؛ گله 
)الرد( و گله  بره های دوساله  قوچ ها و 
بره ها و بزغاله ها )خوارم( تحت نظارت 
خولوان  است )بازن، 1۹۸۲، ج ۲، ص 
1۲-1۳. در نواحی کوهستانی کرمان،  

مسئولیت چراندن روزانه  خلمه )بره ها 
و کهره ها( و بر گرداندن آن ها به آغل 
روز  تا  روز،  نود  مدت  به  شب ها  در 
کودکان  عهده  بر  فروردین،  سیزده 
فروردین  پاریزی،  )باستانی  است 
نیمه کوچ نشین سمنان  دامداران   .)۴۲
مشترک  گله  یک  در  را  دام های خود 
عنوان  با  شحصی  و  می آورند  گرد 
سازماندهی  /مختاباذ«  باذ  »مخته 
و  چوپان ها  کار  بر  نظارت  و  گله ها 
تهیه وسایل  مورد نیاز آن ها و تعیین 
حقوق چوپانان و توبیخ و تشویق آن ها 
ص1۴۰(.  )فرهادی،  دارد  برعهده  را 
باذ  مخته  گرگان،  دشت  منطقه  در 
عالوه بر سرپرستی چوپانان، معموالً به 
کارهای ماست بندی و کره گیری و به 
قرارمدارهای میان چوپانان و صاحبان 
در  همو  می کند.  رسیدگی  نیز  رمه 
صاحبان  بهار  اواخر  روزهای  از  یکی 
رمه را برای مشارکت مستقیم و عملی 
میزان  تعیین  و  دام ها  دوشیدن  در 
به  تا  می کند  دعوت  آن ها  شیردهی 
همان نسبت از کره و ماست و کشک 
سهم ببرند )پورکریم، 1۳۴۶ ش، ص 
-۳۸ 1۳۴۸ ش، ص  همو،   ۳۵-۳۶؛ 

.)۳۹

در دامداری سنتی ایران، فرآیند تولید 
چوپان  عهده  بر  دامی  محصوالت 
در  تخصصی  حرفه ای  چوپانی،  است. 
همه  چوپان  که  است  مدیریت  امر 
زمان،  مدیریت  یعنی  مدیریت،  اصول 
مدیریت بحران، سازماندهی، هدایت و 
رهبری؛ امانت داری؛ تعلیم تربیت را در 
دانشکده های  طبیعی  آزمایشگاه های 
کوه و کمر، در دره ها و تپه ها، در سرما 
و  عمر  سرمایه  با  و  انزوا،  در  گرما،  و 
با بهره گیری از هوشیاری و کنجکاوی 
فراهم  نیاز  به  پاسخگوئی  منظور  به  و 
آورده است. توزیع مازاد تولید بر عهده 
صاحب دام است که بخش قابل توجهی 
روانه بازار می شود و بخش اندکی نیز 
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به مصرف درون خانوار می رسد. همه 
سرمایه گله داران بزرگ کوچنده که در 
فرآیند تولید به جریان می افتد و ارزش 
دام  بصورت  می آورد،  وجود  به  افزوده 
در گله های بزرگ متمرکز و در اختیار 
چوپان  بنابراین  می گیرد.  قرار  چوپان 
امانت دار و مورد اعتماد جامعه و مورد 
بر  مبتنی  جامعه  عنصر  اعتمادترین 
اقتصاد شبانی است. او از سوی صاحب 
بین  در  بیشتر  بزرگ،  )گله دار  دام 
کوچندگان( یا صاحبان دام )دامداران 
خود  دام های  که  روستاها  خرده پای 
با  می دهند(  سازمان  گله  یک  در  را 
شرایط معینی برای نظارت بر دام ها و 
گله ها انتخاب و مسئولیت امور مربوط 

به گله به عهده وی گذاشته می شود.
که  است  عنصری  اصلی ترین  دام 
چوپان در اختیار دارد و مراتع طبیعی 
چوپان  دام.  تغذیه  منبع  اصلی ترین 
خود  تعهد  و  وظیفه  انجام  برای 
برون رفت  و  تنهائی  تحمل  به  مجبور 
از انزوا به دمیدن بر نی هفت بند خود 
کارهای  مثل  گله،  از  نگهداری  است. 
فراوانی  جسمانی  نیروی  کشاورزی، 
آمادگی  آن  منتها الزمه  نمی طلبد؛  را 
تمام  در  بودن  زنگ  به  و گوش  کامل 
پیشه  زندگی  شرایط  است.  لحظات 
به  را  بیش ازحدی  ناراحتی  چوپانی 
بطور  چوپان  می کند.  تحمیل  چوپان 
دور  به  انسان ها  جمع  از  وقت  تمام 
سنگی  درحالی که  هنگام،  شب  است. 
می خوابد،  است  گذاشته  سر  زیر  را 
روی  را  خود  نمدی  باالپوش  فقط 
یا  و  زنگ  صدای  هر  می کشد.  خود 
خواب  از  را  او  غیرعادی  صدای  هر 
اعالم  کوچکترین  برای  او  می پراند. 
خوشخالی  تنها  دارد.  آمادگی  خطر 
چوپان تنها در کوهستان، هر پانزده یا 
بیست روز یکبار دویدن ده ها کیلومتر 
ایل  چادرهای  محل  به  رسیدن  و  راه 
)دیگار،  بیند  تدارک  آذوقه ای  تا  است 

1۳۶۶ ش، ص ۸۸(.

رفتارهای  و  دام ها  درباره  او  اطالعات 
است.  او  خود  به  منحصر  نیز  آن ها 
سازماندهی،  تغدیه،  امر  در  چوپان 
با  زمان  مدیریت  و  رهبری  هدایت، 
موضوعات زیر آموخته و آمیخته شده 
است: از مقدار غذای الزم گوسفند و بز 
از مقدار غذای میش  در فصول سال، 
و بز حامله، از مقدار غذای بزغاله ها و 
از میزان توان راه رفتن آن ها  بره ها و 
و  حیوان  هر  سن  دارد.  کافی  اطالع 
قدرت بدنی آن و تفاوت رفتار تغذیه ای 
که  می داند  و  می داند  را  بز  و  میش 
میش شب می چرد و بز در روز؛ میش 
در روز استراحت می کند و بز در شب؛ 
گله  که  است  رفتار  همین  به  علم  با 
را هدایت می کند. او با اطالع از رفتار 
میش  پیروی  و  بز  رهبری  به  تمایل 
در گله، گله را هدایت می کند )پاپلی 
 یزدی، 1۳۷۰ ش، ۲۶-۲۸(. تشخیص 
با  شیرده  دام های  داشتن  شیر  میزان 
شرکت  شیردوشی  در  و  است  چوپان 
را به سوی  می کند  و دام های شیردار 
زن شیردوش که در نقطه خروج داالن 
شیردوشی )دوم( نشسته است می راند 
و دام بدون شیر را از آن می گذراند. در 
فرایند نظام دامداری سنتی، به منظور 
را در یک روز  نر  تکثیر دام، حیوانات 
در گله رها می کنند و میش ها نیز غالباً 
این  شب ها  معموالً  و  می زایند  هم  با 
کار  مرحله  دشوارترین  می افتد.  اتفاق 
است.  میش ها  زایمان  موقع  چوپان 
هنگام  شب  تاریکی  در  که  چوپان 
دام ها  گله  کنار  در  تنها  بیابان  و  کوه 
است باید بعد از هر زایمانی دهان بره 
نوزاد را به پستان مادر نزدیک کند تا 
اولین شیر را بمکد و جان بگیرد و آن 
کار  این  بگذارد.  محفوظ  جائی  در  را 
باید برای تمام میش ها که پشت سرهم 
می زایند انجام گیرد. و صبح نیز هر بره 
را به کنار مادرش بیندازد. میش، بره 
می شناسد  کردن  بو  طریق  از  را  خود 
چشم  با  باید  چوپان  ولی  می پذیرد  و 

خود  بره  میشی  اگر  و  دهد  تشخیص 
به  مجبور  را  میش  باید  نپذیرفت  را 
ش،   1۳۵۲ )کریمی،  کند  پذیرفتن 
کوهستانی  نواحی  در   .)۵1-۵۰ ص 
کرمان، خصوصاً کوهستان پاریز -بین 
و  بابک  شهر  و  رفسنجان  و  سیرجان 
نی ریز-  بخش مهمی از وظایف چوپان 
بزها،  و  میش ها  زائیدن  هنگام  در  را 
گوسفندان  کردن  خشک  و  تر  مثل 
آن ها،  برای  جا  کردن  درست  تازه زا، 
بزغاله ها  و  بره ها  از  شبانه  مواظبت 
یک  هر  مادر  شناسائی  و  )کهره ها( 
آن ها  رساندن  و  کهره ها  و  بره ها  از 
خوردن،  شیر  برای  مادرهایشان  به 
افرادی با عنوان زه کش انجام می دهند 
)باستانی پاریزی، فروردین 1۳۵۷، ص 

.)۴۲-۴1

گیاهان طبیعی خودرو،  بخش اعظمی 
از رژیم غذائی دام و حتی خود چوپان، 
را تشکیل می دهند و اطالعات چوپان 
بسیار  دام ها  علوفه  و  گیاهان  درباره 
فراتر از اطالعات خود دامدارانی است 
گذرانده اند.  دامداری  در  را  عمری  که 
او اطالعات خود را از خود دام ها و از 
چوپانان  از  و  خود  پیرامون  طبیعت 
قبلی که شاگردی آن ها را کرده، کسب 
کرده است. او گیاهان و خواص آن ها و 
بخصوص خوش خوراکی، بد خوراکی، 
را  آن ها  خوراکی  خشک  خوراکی،  تر 
می شناسد. با نوع تغذیه هریک از دام ها 
فصول  در  و  مختلف  سنی  مقاطع  در 
گوناگون سال آشنا است. می داند کدام 
زمستان  در  تا  شود  خشک  باید  گیاه 
با رطوبت باران و برف خیس و آماده 
گوشت  گیاه  کدام  گردد.  دام  خوراک 
زیاد  را  و شیر  افزایش می دهد  را  دام 
خوردن  می کند.  معطر  را  روغن  و 
کدام علف نمک می طلبد و کدام علف 
بی نیاز از خوراندن نمک به دام است. 
و  می شود  اسهال  موجب  گیاه  کدام 
کدام گیاه آن را قطع می کند که برای 
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لزوم  مواقع  در  دو  هر  از  دام  سالمت 
موجب  گیاه  کدام  می کند.  استفاده 
براق شدن پشم میش ها و کدام موجب 

ریزش پشم آن ها می شود.

رژیم  از  دیگری  مهم  بخش  نیز  ّآب 
درباره  او  اطالعات  است.  دام  غذائی 
رودهای  و  چشمه ها  آب های  خواص 
محیط طبیعی زیست پیرامونش نشانی 
در  طبیعی  عناصر  درباره  او  دانش  از 
راستای حرفه او است. او درباره سبکی 
اطالع  اطراف  آب های  سنگینی  و 
و  دیرهضمی  بر  را  آن ها  تأثیر  و  دارد 
دام های  الغری  و  چاقی  و  زودهضمی 
می شناسد  خوبی  به  نظارتش  تحت 

)پاپلی یزدی، 1۳۷۰ ش، ۲۸-۲۶(.

گرگ زدگی،  موجب  ناوارد  چوپانان 
گوسفندمرگی، پرت شدن دام از نقاط 
و  کمی  کاهش  مرتع  تخریب  مرتفع، 
پوست  و  پشم  و  روغن  و  شیر  کیفی 
 1۳۵۲ )کریمی،  می شود  گوشت  و 
در  چوپان  وظایف  ص۵1-۵۰(.  ش، 
مشخص  نیز  بحران  مدیریت  شرایط 
است: توانائی جمع و جور کردن دام ها، 
مراقبت از دام در مقابل عوامل زیان بار 
حمله  بوران،  طوفان،  سیل،  چون 
مهاجم،  انسان های  و  درنده  حیوانات 
مهار کردن دام در برابر ترس از رعد و 
برق و پیشگیری از رمیدن دام، هدایت 
و  کوه ها  سنگالخ ها،  در  دام  صحیح 
امر  او در  پرتگاه ها. همچنین مدیریت 
است:  مشخص  نیز  پرورش  و  هدایت 
هدایت و خواباندن دام در صبح و ظهر 
مناسب،  مراتع  و  دامنه ها  در  شب  و 
انتخاب و تربیت بز یا بزهای پیشاهنگ 
برای هدایت گله، تربیت سگ یا سگ ها 
یزدی،  )پاپلی  گله  از  محافظت  برای 
1۳۷۰ ش، ص ۲۷(. در کوچ بهاره که 
چشمه ها آب فراوان و مرتع سرسبز و 
ارتفاعات به کار  پرباران اند، چوپان در 
کشاورزی  حوزه  به  و  می پردازد  خود 

یکجانشینان دره ها نفوذ نمی کند. ولی 
در کوچ پائیزه چوپان به همراه گله ها 
علف  و  آب  تأمین  برای  است  مجبور 
و  ارتفاعات  به  دره ها  از  مرتباً  دام ها 
حوزه  با  تا  کند  آمد  و  رفت  بالعکس 
باشد.  نداشته  برخوردی  کشاورزی 
می افتد  راه  دیگران  از  زودتر  بنابراین 
که نمونه آن چوپانان طایفه دره شوری 
ایل قشقائی است )بک ]1[، ص ۲۷(. 
چوپانی  از  معموالً  آگاهی ها  این  همه 
این  می شود.  منتقل  دیگر  چوپان  به 
هشت  هفت  سنین  از  باید  فراگیری 
سالگی شروع شود )دیگار، 1۳۶۶ ش، 

ص ۸۸(.

جامعه ای  روستا  چوپان:  کار  تقویم 
آن  مسلط  تولید  کشاورزی  که  است 
کار  است.  جانبی  فعالیتی  دامداری  و 
فشرده کشاورزی از ابتدای بهار شروع 
و تقریباً در انتهای پائیز خاتمه می یابد. 
در فصل زمستان، فعالیت کشاورزی به 
در  دام ها  و  می رسد  ممکن  حداقل 
خوراک  از  و  می گیرند  جای  آغل ها 
که  می کنند  استفاده  مکمل  و  ذخیره 
انجام  را  وظیفه  این  کشاورزان  خود 
نیز  چوپانی  کار  بنابراین  می دهند. 
و  شروع  بهار  از  کشاورزی  جامعه  در 
در  کشاورز  تا  می شود  تمام  پائیز  در 
کشاورزی  به  بیشتر  زمانی  مقطع  این 
بپردازد و وقت و نیروی کمتری صرف 
دام کند. در جوامع دامدار کوچرو که 
پروش  بر  مبتنی  آن  مسلط  اقتصاد 
فرآورده های  از  بهره برداری  و  دام 
محدود  بطور  کشاورزی  و  است  آن 
می شود  انجام  گرمسیر  و  ییالق  در 
نوعی  کوچ  است،  جنبی  فعالیتی  و 
طبیعی  منابع  از  بهره برداری  تکنیک 
جوامع  این  در  است.  دام  تغذیه  برای 
چوپان برای یکسال استخدام می شود 
و  می بندد  سالیانه  را  خود  قرارداد  و 
درست در آخرین روز قرارداد، گله را 
یا  ببندد  قرارداد جدیدی  تا   می آورد 

گله را تحویل دهد و با گله دار دیگری 
قرارداد ببندد و برای او کار کند. بیشتر 
تا  گله داران چوپان جدیدی می گیرند 
با دلسوزی و دلگرمی بیشتری به گله 
۵۰؛  ص  ش،   1۳۵۲ )کریمی،  برسد 
کرمان،  ناحیه  در   .)۵۰ ص  کیانی، 
بعد از مراسم »رگا« )ادامه مقاله(، اگر 
آن  بود،  راضی  چوپان  از  گله  صاحب 
به  وگرنه  می دهد  او  تحویل  دوباره  را 
دیگری می سپرد. چوپان برحسب بنیه 
به صورت »نیم مرد« با دیگری شریک 
یک  و  او  روز  شبانه  یک  و  می شود 
بعدی، شخص دیگر همراه  روز  شبانه 
گوسفندان می روند یا به صورت »یک 
همراه  همیشه  چوپان  خود  که  مرد« 
پاریزی،  )باستانی  است  گوسفندان 

گوهر، ش1، ص 11۵(.

اوایل  از  معموالً  چوپان  کار  تقویم 
گوسفندان  زایش  زمان  که  بهمن، 
است، شروع می شود. مثاًل در کرمان، 
سیزده«  »لنگه  تا  بره ها  تولد  زمان  از 
آن ها(  تولد  روز  سیزدهمین  )ظهر 
بره ها  را  میش ها  شیر  بیشترین 
معینی  مدت  برای  بقیه   و  می خورند 
براساس باورهای محلی سهم قشرهای 
دنباله  )نک:  است  جامعه  خدمتگذار 
مقاله(. از سیزدهمین تا چهلمین روز 
تولد را، که بره ها اغلب همراه مادرشان 
)باستانی  می نامند  پی«  »بره  هستند، 
ص۴۲-۴1(.   ش1،  گوهر،  پاریزی، 
است.  پشم چینی  روز  پنجاهم  روز 
چوپانان  به  گله  صاحب  روز،  این  در 
چنگ  نام  به  غذائی  کارگرانش  و 
روغنی(  نان  و  خرما  از  )ترکیبی  مال 
می دهد. روز نودم روز »چوپان بندی« 
که  چوپان بندی  روز  مراسم  در  است. 
»رگا«  نام دارد، گوسفندها را به ترتیب 
از آغل بیرون می آورند و بعد از خارج 
شدن هر گروه ده تائی، گوسفند یازدهم 
سهم چوپان است. در نظام بهره برداری 
به  گله  هر  کرمان،  پاریز  در  مرتع  از 
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تناسب آغل و چراگاه حدود هشتصد و 
پنجاه تا یک هزار دام را شامل می شود 
و چوپان حق دارد گوسفندان خود را 
چراگاه  و  مرتع  از  و  بیندازد  گله  در 
)باستانی  کند  استفاده  رایگان  بطور 
همان، ش۲، ص11۶-11۴(.  پاریزی، 
به  چوپان  خراسان،  روستاهای  در 
و  بره ها  یک دهم  دستمزد  عنوان 
را  ماده ای  دام های  تمام  بزغاله های 
او  دارند.  زاییدن  امکان  که  می گیرد 
حق دارد چند رأس )۳۰ تا ۵۰ رأس( 
هزینه ای  پرداخت  بدون  را  خود  دام 
که  چوپانی  ولی  دهد.  جای  گله  در 
دستمزد خود را بصورت نقدی دریافت 
می کند از داشتن چنین حقی محروم 
است )پاپلی یزدی، فصلنامه تحقیقات 
مسلسل  شماره   ،۶ سال  جغرافیائی، 

۲۳، ص۳۳ -۳۴(.

یاور  و  یار  وسایل چوپان: کارآمدترین 
و همراه چوپان سگ پاسبانی است که 
برای حمله و دفاع آموزش دیده است. 
معموالً با هر گله دو یا سه قالده سگ 
همراه است. پس از تولد، سگی که برای 
می شود  گرفته  نظر  در  دفاع  و  حمله 
گوش ها و دم آن ها می برند تا کمتر به 
دندان گرگ بیفتد. معموالً این سگ ها 
را به نحوی تربیت می کنند  که خشونت 
و پرخاشگری به شدیدترین وجهی در 
این  گردن  دور  به  شود.  تقویت  آن ها 
سگ ها قالده پهنی می بندند که مملو 
گرگ  تا  است  نوک تیز  میخ های  از 
نتواند آن ها را خفه کند. برای این که 
شود  واقع  مؤثر  گرگ  به  سگ  حمله 
برسینه سگ سینه بندی بسته می شود 
که دارای میخ های بلندی است و باعث 
)دیگار،  می شود  گرگ  شدن  زخمی 
ش،   1۳۶۶ همو  1۶۴؛  ص   ،1۹۹۰
ص ۹1؛ اسمعیل پور ، ص ۲۸۵؛ پاپلی 
یزدی، مجله تحقیقات جغرافیائی، ش 

مسلسل ۲۳، ص ۳۷(.
برای هر گله یک رأس االغ  برای حمل 

سگ  غذای  و  چوپان  ملزومات  و  غذا 
الزم است که خود چوپان باید داشته 
گله  صاحب  درغیراین صورت  و  باشد 
از دستمزد  فراهم می کند و  مقداری 
او را برمی دارد )پاپلی یزدی، همانجا(.

شکل  به  کولباری  همیشه  چوپان 
بند همراه دارد که  توبره ای دارای دو 
بر  کوله پشتی  شکل  به  را  آن  معموالً 
دست هایش  تا  می آویزد  خود  پشت 
باشد.  آزاد  دام ها  به  رسیدگی  برای 
این توبره سبکبار است و محتویات آن 
بسیار اندک و ساده: سفره ای پارچه ای 
برای نان چوپان، کتری کوچک، قوطی 
برای  نمدین  کوچک  کیسه  کبریت، 
نواله  نان  تکه ای  نعلبکی،  و  استکان 
برای سگ، قوطی قند و چای، مقداری 
آب.   برای  کوچکی  مشک  و  نمک 
هستند:  این ها  چوپان  دیگر  وسایل 
چوب باریک و سبک و بلندی نه برای 
ضربه زدن به دام بلکه فقط برای راندن  
و هدایت آن ها، چاقوی زمختی که تیغه 
آن در دسته اش جای می گیرد و گاهی 
نیز غالفی چرمین دارد که می تواند به 
کمربند آویخته شود. اّره کوچک برای 
بریدن شاخه های نورس و دادن برگ 
هیزم؛  تهیه  احیاناً  و  به میش ها  آن ها 
که  شده  بافته  )فالخن(  قالب سنگ 
عنوان  به  اوالً  بسیار  مهارت  با  آن  از 
برای زدن گرگ و فراری دادن  سالح 
آن و ثانیاً برای هدایت گله از راه دور تا 
شعاع حدود صدمتر، استفاده می کند. 
از  زنگوله، معموالً  و  نیز زنگ  تعدادی 
جنس آهن و برنج و  هرکدام با صدائی 
مشخص و کارکردی مشخص دارد که 
و  میش ها  و  بزها  از  بعضی  گردن  به 
به منظور هدایت گله  بزغاله ها  بره ها و 
و کنترل و نظارت برآن، می بندد. به 
عنوان نمونه چوپان با اطالع دقیقی که 
از رفتارهای رهبری بزهای نر و تبعیت 
میش ها از رهبر دارد، زنگوله ای بزرگ 
و آهنین که دارای صدائی رسا است، 
به گردن بزهای نر پیشاهنگ می بندد. 

آشنائی  این صدا  با  گله  دام های  تمام 
حرکت  آن  طرف  به  همیشه  و  دارند 
گله  هدایت  امر  همین  که  می کنند 
آسان  او  برای  زیادی  بسیار  حد  تا  را 
بره های  و  بزغاله ها  گردن  به  می کند. 
کوچک پرجنب وجوش که امکان دارد 
از گله جدا بیفتند، زنگوله های کوچک 
چوپان  آن  صدای  و  می بندد  برنجی 
مطلع  دام  محل  از  را  چوپان  سگ  و 
چوپان،  قطور  چوبدستی  می کند. 
بیشتر از جنس چوب سخت و محکم 
بر  نیز پوست دم گاو  ارزن، که گاهی 
روی آن کشیده شده است، تنها اسلحه 
او در مقابل حیوانات وحشی درنده و 
1۳۵۲ش،  )کریمی،  است  دام  دزدان 
ص  ش،   1۳۶۶ دیگار  ۵1-۵۲؛  ص 
اسمعیل پور  ۵1؛  کیانی، ص  ۸۹-۹۰؛ 
عصای  اولین   .)۳۲۰  ،۲۸۶-۲۸۳ ص 
معروف چوپانی همان عصای معجزه گر 
شعیب  که  است  )ع(  موسی  حضرت 
برای  او  گرفتن  خدمت  به  هنگام  به 
)بحار، ج1۳،  بود  به وی داده  چوپانی 
-۳۷۹ ص  محالتی،  رسولی  ۷۸؛  ص 
احتیاج،  دلیل  به  چوپانان   .)۳۷۸
در  فوق العاده  قدرتی  و  مهارتی خاص 
گرگ  و  دارند  دست  با  سنگ  پرتاب 
همین  به  را  وحشی  حیوانات  سایر  و 
یا  می دارند.  نگه  دور  گله  از  طریق 
برای زدن آن ها از قالب سنگ استفاده 
می کنند )کریمی، 1۳۵۲ ش، ص ۵1(.

محلی ها  لباس  همان  چوپان  لباس 
آن  به  نمدی  باالپوش  یک  ولی  است 
چوپان  لباس  مثاًل  می شود؛  اضافه 
بختیاری، یک شلوار گشاد سیاه، کاله 
نمدی زرد نوک تیز مخصوص کارگران، 
پیراهن و کت و یک کپنک )عبانِِمت( 
بلندی  که  است  آستین  بدون  نمدین 
آن  جلوی  و  می رسد  زانو  زیر  تا  آن 
سرتاسر باز است. این عبا موقع خواب 
و بیداری، او را از برف و باران و سرما 
و گرما محفوظ نگه می دارد )کریمی، 

1۳۵۲ ش، ص ۵1(.
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کوچندگان  بین  در  چوپان:  مزد 
است:  چنین  چوپان  مزد  بختیاری 
خرج خوراک و پوشاک، از هر ده میش 
یک رأس بره نر، از هر ده بز، یک رأس 
پشم  میش،  ده  هر  پشم  از  نر،  بزغاله 
یک میش و همه این ها به انتخاب خود 

چوپان )کریمی، 1۳۶۸ ش، ص ۲۹(.
ده  چوپان  ایران  روستاهای  بیشتر  در 
دامداران  می کنند.  انتخاب  اهالی  را 
یک  در  را  خود  دام های  خرده پا 
چوپان هائی  و  متمرکز  چندگله  یا 
استخدام  آن ها  مراقبت  و  اداره  برای 
زمستان1۳۷1  )پاپلی یزدی،  می کنند. 
دهات  روستائیان   .)۲۶-۲۸ ص  ش، 
اردبیل و خلخال و زنجان و قزوین که 
به دامپروری اسکان یافته اشتغال دارند، 
پس از پایان توقف زمستانی حیوانات 
میش های  صبح  روز  هر  طویله ها،  در 
می شوند  آوری  گرد  ده  از  هرخانوار 
توسط  مشترک  گله های  به صورت  و 
دهکده  اطراف  به  مزدور  چوپان های 
به صاحبانش  روز  پایان  در  برده شده 
دیگران،  و  )بازن  می شوند  برگردانده 
و  ساالنه  او  مزد   .)۳۲ ص   ،1۹۸۲
در  )گندم  جنسی  صورت  به  بیشتر 
سردرختی  محصوالت  خرمن،  موقع 
در موقع محصول، نان روزانه( پرداخت 
در   .)۲۵۷ ص  ج۲،  )انجوی،  می شود 
روستاها، دام در زمستان در آغل است 
و چوپان بیکار )انجوی، ج۲، ص 1۴۶(
به  روز  پنجاه  ولی  ندارد  مزد  توقع  و 
مراسم  انداختن  راه  به  با  مانده  بهار 
که  مقاله(،  )ادامه  کوسه گلین  جشن 
پربرکت  و  یمن  خوش  را  آن  مردم 
و  رقص  و  نقاره  و  ساز  با  می دانند، 
پایکوبی و شعرخوانی و نمایش به در 
نقد  از  آنچه  و  دامداران می روند  خانه 
زندگی  کفاف  گردآوری کنند  و جنس 
آن ها را تا نوروز که گله ها را به کوه و 
دشت و صحرا می برند، می دهد )همو، 
همان، ص 1۳۹-1۴۶(. در 1۳1۴ ش 
نزدیکی  در  سگوند  لرهای  از  بعضی 

را  کسانی  دام های  چوپانی  دزفول، 
می کردند که در شهر سکونت داشتند 
می کرده اند:  دریافت  را  زیر  اقالم  و 
و  خوراک  نقد،  پول  مقداری  ماهیانه 
پیراهن،  دو  شلوار،  دو  )سالی  پوشاک 
)چوقا(،  لرها  باالپوش  یک  کاله،  یک 
تا  شش  )فِِرج(،  نمدی  باالپوش  یک 
هفت جفت گیوه، یک بیستم از بره های 
نر و احتماالً خوراک روزانه )فیلبرگ، 
1۳۶۹ ش، ص 11۹(. حقوق سالیانه 
بره  ده  هر  از  قشقایی  ایل  در  چوپان 
یک بره، آذوقه مثل گندم، جو، برنج، 
قند و چای، لباس شامل ملکی، کپنک، 
بره  رأس  دو  یکی  زیرجامه،  پیراهن، 
آخر  پاداش  نیز  و  سربران،  عنوان  به 
میزان  ش   1۳۷1 در  ولی  بود  سال 
دویست هزارتومان  به  چوپان  حقوق 
هم می رسیده است )کیانی، ص ۵۹(. 
و  آذربایجان  عشایر  بین  در  تا 1۳۴۵ 
ایالت مغان رسم بود که روز یکشنبه 
شیر(  )روز  »سوت گونی«  روز  را 
را  گله  دام های  تمام  می نامیدند، شیر 
به عنوان دستمزد به چوپان می دادند 
اکنون  و  شده  منسوخ  آن  از  بعد  که 
سهمی از شیر و پشم و درصدی نیز از 
بره های تولید شده به چوپان می رسد 
که  لمتون   .)۲۸1 ص  )اسمعیل پور، 
را  خود  زارع  و  مالک  کتاب  مطالب 
بین سال های 1۳1۴ تا 1۳۶ و 1۳۲۷ 
1۳۲۸ ش گردآوری کرده و آن ها در 
1۳۳1ش/1۹۵۲ منتشر کرده است از 
یکی  که  می برد  نام  گله داری  نوع  دو 
مربوط به کوچ نشینان است و دیگری 
عناصر  یا  روستانشینان  به  مربوط 
اسکان یافته. در مود روستانشینان نیز 
دو نوع گله را موردتوجه قرارمی دهد؛ 
یکی گله های عظیم متعلق به مالکان 
متعلق  کوچک  گله های  دیگری  و 
را  خود  گله های  مالکان  دهقانان.  به 
اجاره  چوپانی  به  قراردادی  با  مطاق 
می دهند که تا حدی شبیه به مزارعه 
است )ص۶۸(. دو نوع قرارداد معمول 

است »دندانی« که چوپان همان تعداد 
حیوانات گرفته شده در ابتدای پیمان 
مازاد  و  می دهد  تحویل  مالک  به  را 
و   .)۶1 )ص  می شود  صاحب  خود  را 
فالن  سالی  دامی  هر  بابت  که  »تراز« 
می دهد  مالک  به  دام  محصول  از  من 
دام ها  قرارداد  مدت  انقضای  از  و پس 
تولیدمثل  و  برمی گرداند  مالک  به  را 
تقسیم  چوپان  و  مالک  بین  اضافه 
می شود )ص ۶۹(. حداکثر تعداد یک 
کرد  نخواهد  تجاوز  رأس   ۵۰ از  گله 
نواحی۲۵  بیشتر  در  معمول  حد  و 
 1۳۷۹ )فرهادی،  است«  رأس   ۳۰ تا 
بز  و  ش، ص 1۳۹(. هر گله گوسفند 
در ایل باصری شامل ۳۰ تا ۴۰ رأس 
دام است که یک نفر چوپان با سگش 
آن را اداره می کند )بارث، 1۹۶۵، ص 
مثل  مختلف  عوامل  علت  به  اگر   .)۶
و  شدن  مریض  یا  زدن  گله  به  گرگ 
وارد  رمه  به  تلفاتی  شدن،  پرتاب  یا 
آید، چوپان متحمل هیچ گونه خسارتی 
نیست و ضرر متوجه صاحب گله است. 
با این حال سرشکستگی ناشی از این 
ایلی  تربیت  اثر  در  را چوپان  خسارت 
پیش  غالباً  و  کند  تحمل  نمی تواند 
حوادثی  چنین  اثر  در  که  است  آمده 
کلیه  از  و خودش  چوپان خجل شده 
حقوق خود صرف نظر کرده و از پیش 
که  هرچند  است  رفته  گله  صاحب 
مدتی بیکار بماند )کریمی، 1۳۵۲، ص 

۵1؛ اسمعیل پور، ص ۲۸1(.

تمام  برای  چوپان  جیره  کرمان  در 
سنگ  سی  و  من  نیم  روزانه  سال 
سیر(  چهار  من=  هشتم  یک  با  )برابر 
آرد- جو و گندم بالمناصفه- است که 
آن  به  و  آن مختص سگ  سی سنگ 
آن  چوپان  که  می گویند  خمیرسگی 
می دهد.  سگ  به  و  می کند  خمیر  را 
پشم  از  ناحیه سهم چوپان  در همین 
گوسفندان یک من و نیم برای درست 
نمد  است.  نمدی  باالپوش  کردن 
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چوپان پوشاکی با آستین های بلد است 
و سرما،  گرما  مقابل  در  را  که چوپان 
صاعقه، نیش مار و کژدم و حمله گرگ 
پاریزی،  )باستانی  می دارد  محفوظ 

گوهر، اردییهشت 1۳۵۷، ص 11۵(.
موقعیت اجتماعی و اقتصادی چوپان: 
در اجتماعات کوچنده دامدار، دامداری 
مهم ترین شیوه تولید و در اجتماعات 
روستانشین، دومین منبع تولید )پس 
چوپان  بنابراین  است.  کشاورزی(  از 
در امور فن آورانه و در زندگی نمادین 
بر  مبتنی  معیشتی  نظام های  کلیه 
دام های  از  متشکل  حیوانی  اقتصاد 
کوچک، به عنوان یک شاخص مرکزی 
پس  اغلب  چوپانان  می شود.  شناخته 
گرچه  و  می شوند  رمه دار  مدتی  از 
وضع  ولی  نیستند  زمین  صاحب 
زندگی آنان بهتر از زارعان فقیر است. 
ضرب المثل های روستایی نیز این امر را 
تأیید می کند و حاکی از تحرک افقی 
رفته،  چوپانی  به  »چوپان  است:  آنان 
چوپان گرفته. دهقان به دهقانی رفته 
دهقان نگرفته«. گاهی منشأ اجتماعی 
خوش نشین  خانواده های  به  چوپان 
ولی   .)1۴۳ ص  )خسروی،  می رسد. 
ایل  در  مثاًل  نیست  اینطور  همیشه 
از  بیش  که  افرادی  هستند  قشقایی 
نمونه شده  و  سی سال چوپانی کرده 
نظر  از  اما  افتاده اند،  زبان ها  سر  بر  و 
مادی هرگز چیزی نداشته اند )کیانی، 
از  بنابراین چوپان در روستا  ص 1۶(. 
مالکیت  نظام  و  اجتماعی  پایگاه  نظر 
ده  خوش نشین های  جزو  اراضی،  بر 
است و مالک زمین زراعی و باغ و غیره 
نیز، مثاًل  نیست و در جامعه کوچنده 
در نظام ایلی و طایفه ای ایل بختیاری، 
گله چران  بلکه  نیست،  مرتع  صاحب 
مزدور افراد صاحب دام و مرتع است. 
چوپان در ایل قشقایی نیز مرتع ندارد 
است  دام  مختصر  تعدادی  دارای  ولی 
که به خاطر چرای آن ها محتاج افراد 
است  مجبور  و  می شود  مرتع  صاحب 

چوپان گوسفندان وی باشد. او با زن و 
فرزندان، گرفتار کار دامداری در طول 
مایلند  بیشتر  قشقائی ها  است.  سال 
و  زن  که  کنند  استخدام  را  چوپانانی 
چون  باشند،  داشته  بیشتری  فرزندان 
زن و فرزند کمک خوبی برای چوپان 
خواهند بود. قراردادی که برای کارمزد 
او نوشته می شود، بستگی به تعداد دام، 
افراد  تعداد  او،  فعالیت  و  چوپان  کار 
چوپان  خود  دام  تعداد  و  وی  خانواده 
دارد )کریمی، 1۳۵۲ ش؛ کیانی، ص 
۵۹-۶۰(. تنها دارایی چوپان از یکسو 
کارچوپانی  در  او  فنی  تبحر  و  تجربه 
پدیده های  از  که  است  شناختی  و 
طبیعی دنیای وحش یعنی گله دارد، 
تغییر  بنیادی  به طور  منتها گله ای که 
شکل یافته و تحت مدیریت واحد قرار 
گرفته است. این گله در چنین حالتی 
از  مجموعه ای  مرکزی  مکان  مثابه  به 
فنون پیچیده و آگاهی و شناخت است 
که در آن چوپان امانتدار و عامل اجرای 
گله های  بختیاری  ایل  در  است.  آن 
جستجوی  در  باید  گوسفند  بزرگ 
مناسب  که  باشند  دورتری  مراتع 
پرورش آن هاست. این مراتع معموالً در 
ده ها کیلومتری قرارگاه موقتی جامعه 
گله ها  همین  شده اند.  واقع  کوچنده 
از  )گاهی  زیادی  ماه های  بتوانند  باید 
مرداد تا دی( بدون این که به قرارگاه 
دامداران  بمانند.  آنجا  در  برگردند 
واگذاری  که  عقیده اند  این  بر  بزرگ 
چنین  مدتی  در  مهمی  برنامه  چنین 
طوالنی به شخصی که قادر به تأمین 
مناسب  آگاهی های  نظر  از  گله  این 
و  الزم  تجربیات  دارای  و  نیست  فنی 
است  خطرناکی  کار  نمی باشد،  کافی 
بنابراین  )دیگار، 1۳۶۶ ش، ص ۸۸(. 
امین  دیگر  سوی  از  چوپان  سرمایه 
بودن و احساس مسئولیت او در مقابل 
اموال دیگران است. او همیشه در کوه 
و  شب  و  است  رمه  دنبال  به  کمر  و 
مونسش  و  می گذرد  بیابان  در  روزش 

گوسفندان و سگ نگهبان و گاهی هم 
نی هفت بندش. چوپان پیشه چوپانی 
)کریمی،  می کند  شروع  کودکی  از  را 
1۳۵۲ ش، ص ۵1؛ دیگار،1۳۶۶ ش، 

ص ۸۶(.

در ایل پاپی، یکی از ایالت لر لرستان، 
عنوان  به  گله  اهمیتی که  به  توجه  با 
جای  چوپان  دارد،  اقتصادی  عامل 
مهمی را در اجتماع اشغال می کند. او 
رعیت است و غالباً مرد سالمند ازدواج 
در  خود  خانواده  با  که  است  کرده ای 
دارد.  مسکن  خان  خانواده  نزدیکی 
)فیلبرگ،  نیز مرد جوانی است  گاهی 

1۳۶۹ ش، ص 11۸ و 11۹(.

مرتبط  باورهای  و  آئین ها  و  جشن ها 
مختص  که  کوسه  جشن  چوپان:  با 
و  ملی  جشن های  جزو  است  چوپانان 
سرتاسر  در  تقریباً  که  است  عمومی 
ج۲،  )انجوی،  است  معمول  ایران 
به  »بنا  می نویسد:  انجوی   .)1۰ ص 
که  موسی  حضرت  قدیمی،  افسانه ای 
می کرد،  چوپانی  شعیب  خدمت  در 
آخر  به  مانده  روز  پنجاه  بار  یک 
و  زد  گوسفندانش  به  سری  زمستان، 
خوشحال  زائیده اند،  دوقلو  همه  دید 
شد و در خانه اش فقیران را ولیمه داد 
زمستانی  جشن  بن مایه  امر  همین  و 
شد«  چوپانان  میان  در  کوسه گلین 
)همو همان، ص 1۳۹(. همو می نویسد 
مردم روستاهای استان های آذربایجان 
و زنجان معتقدند رسم کوسه گلین از 
زمان ابراهیم خلیل اهلل باقی مانده است 

)همو همان، ج۲، ص1۵(.

اراک،  روستاهای  گوسفندداران 
که  فراهان  خمین،  آشتیان،  محالت، 
چوپان  خود  دام های  گله های  برای 
پنجاهم  تا  چهلم  از  می کنند،  اجیر 
لباس  کسوت  در  چندنفر  زمستان 
از  کوسه  نام  به  جشنی  طی  چوپانی 
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بهار  پیشواز  به  و  زمستان خداحافظی 
از آن ها کپنک چوپانی  می روند. یکی 
بر تن، پوست بزغاله ای بر سر و تعدادی 
زنگوله به کمر، پاتاوه چوپانی به ساق 
و چوبدستی  پا می کند  به  و چارق  پا 
چوپانی به دست می گیرد و بوته هائی 
از  نمادی  مثابه  به  سر  طرف  دو  در 
نوازندگان  همراهی  با  می گذارد.  شاخ 
شعری  خود  همراهان  و  روستائی 
چوپانی می خواند و با زدن چوبدستی 
و  برکت  آرزوی  طویله ها  در  به  خود 
و  می کند  خانه  صاحب  برای  یمن 
ج1،  )همو،  می گیرد  را  خود  خلعت 
سفلی  میانه  دره  در   .)1۲۶-1۳۰ ص 
»ده  زمستان  تقسیمات  از  یکی  مالیر 
یعنی  می شود،  نامیده  چوپان«  بِرگ 
از زمستان  برابر چوبدستی چوپان  ده 
هفتاد  را  آن  خودشان  که  است  رفته 
روز محاسبه می کنند )همو، ج۲، ص 
۲1۵(. در روستاهای استان همدان نیز 
مراسم جشن کوسه چوپانی وجود دارد 

)همو، همان، ص ۲۴۹(.

در کرمان آخرین شیر – ده روز آخر 
شهریور و اول مهر-  را که خیلی چرب 
شیری   نان  پختن  به  اختصاص  است 
می دهند که به جای آب شیر می ریزند 
و  آن می افزایند  به  زردچوبه  اندکی  و 
روی ساج می پزند و این ایام را  کماچ 
چوپانی یا کماچی می گویند )باستانی 
پاریزی، اردییهشت 1۳۵۷، ص 11۶(.

چوپانان لنجان که ناحیه ی بزرگی در 
با  ترانه ای  است  اصفهان  غربی  جنوب 

مضمون زیر دارند:
سری هووا
سری هو

گله ام رفته سری کو
خورده برگی تنباکو

یاری جونی صدا کون
میشا بره سوا کن

میشی سفید قلمه
شیرشا زدیم دلمه

دلمه را نوشیدیم
کفشی زری پوشیدیم

هله مشک و هله مشک
جونم به قربونی مشک

مشکی مو تله داره
یک منا نیم کره  داره

کره اش مال  دیوونه
چوبش مالی چوپونه
هیهاش با ما میمونه

چوپانان دهکده پیلرگون همان ناحیه 
لنجان ترانه ای به شرح زیر دارند:

صد تا بره کرمونی
کردم برات قربونی

ابولقاسم نیمدی
چشمی راسم نیمدی

تفنگی نو خریدم
دسی ابول ندیم

یه من برنج  نم کردم
دودشا  هوا کردم
ابوالقاسم نیمدی

پسر عمه ام نیمدی
تفنگی نو خریدم
دسی ابول ندیدم

گله  مالک  کرمان  کوهستان های  در 
چوپانش  که  است  مواظب  خیلی 
چوپان  حق  خوردن  بماند،  راضی 
بزرگترین گناه محسوب می شود. حتی 
که  مرغ حق  محل  این  افسانه های  در 
شب ها تا صبح حق حق می زند در ابتدا 
حق  و  چوپان  جیره  که  بوده  اربابی 
گوسفندان او را خورده است )باستانی 
پاریزی، اردیبهشت 1۳۵۷، ص 11۵ و 

زیرنویس های ۳ و ۴(.

تغذیه  از  باقیمانده  شیر  کرمان،  در 
سهم  نوروز  از  بعد  روز  تا چهل  بره ها 
سیدی  را  ایام  این  و  است  سادات 
دالک ها،  حمامی ها،  البته  می نامند، 
شیر  این  از  نِز  آهنگران  و  نجارها 
بهره ای دارند )باستانی پاریزی، گوهر، 

چهلم  روز  در   .)۴۲-۴1 ص  ش1، 
گاهنبار  با  مصادف  که  نوروز،  از  بعد 
چوپانان  است،  زردشتیان  میدیوزیوم 
پاریز در مراسمی »آش شیر« می پزند 
و میان مردم تقسیم می کنند )باستانی 
پاریزی، گوهر، ش۲، ص 11۷-11۴(.

پیشینه: ظاهراً حرفه چوپانی همزمان 
با کسب مهارت در دامداری و منطبق 
شکل  انسان  یکجانشینی  و  مدنیت  با 
زمانی  به  آن  قدمت  و  است  گرفته 
مختلف  فنون  انسان  که  می رسد 
حفظ و نگهداری از مواد فاسد شونده 
اهلی  با  همزمان  شاید  فراگرفت.  را 
کردن غالت و سایر گیاهان و کاشت 
و داشت و برداشت آن ها باشد، انسان 
به جای شکار کردن حیوانات وحشی 
وحشی،   بز  و  گوسفند  مثل  گیاه خوار 
موفق به اهلی کردن و تکثیر و پرورش  
آن ها شد تا در زمان و مکان الزم در 
چوپانی  تخصص  و  باشند  او  دسترس 
شکل گرفت. نوشته اند بز بین سال های 
۷۵۰۰  تا ۷۰۰۰ قبل از میالد، گوسفند 
در حدود ۶۵۰۰ قبل از میالد، گاو بین 
۶۳۰۰  و ۶۰۰۰ ، قبل از میالد، شتر 
یک کوهانه حدود ۳۰۰۰ قبل از میالد 
میالد  از  قبل   ۲۰۰۰ حدود  اسب  و 
)دیگار،  1۳۸۵ ش، ص ۲۵(. نوشته اند 
روحانی ترین  و  مهم ترین  از  چوپانی 
کارهای عالم محسوب می شد )باستانی 

پاریزی، 1۳۵۷ الف، ص ۴(.

در اخبارالطوال آمده است که ساسان، 
نیای سلسله ساسانیان، گوسپندچران 
بوده است. )دینوری، ص1۳۳ ترجمه(. 
-۲۳۷ ص  )ج۴،  می نویسد  میرخواند 
بزرگ  سلجوق،  پدر  دقاق،   )۲۳۵
چوپانی،  بهانه  به  خزران،  دربار  شده 
ناحیه  به  توران  از  خود  بستگان  با 
و  ایران رفت  )ُجند( در خوارزم  زندق 
فرزندش سلسله سلجوقیان را بنا نهاد.

چوپانی  به  آفرینش  داستان های  در 
به  و  )هابیل(  آدم  فرزندان  از  یکی 
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است  شده  اشاراتی  نیز  انبیاء  چوپانی 
سال  ده  آن ها  همه  از  روشن تر  که 
نزد  در  )ع(  موسی  حضرت  چوپانی 
شعیب )ع( است. حضرت محمد )ص( 
نیز خود چوپانی می کرده و فرموده اند 
کدام پیامبری است که چوپانی نکرده 
ص،   11، ج  بحار،  )مجلسی،  باشد 
1۸؛  طه:  ۲۶؛  قصص:  ۲۲۴-؛۲۲۳؛ 
 ،۳۹۸  ،1۴۰-1۳۷ ص  ج1،  طبری، 
 ،۳۸۶ محالتی،  رسولی  ۴۷۲؛   ،۴۰1
پاریزی  باستانی   .)1۳۰  -1۳1 بالغی، 
)همانجا( از قول مجد خوافی از صفحه 
۴۳ روضه خلد نقل می کند که »... در 
اخبار آمده است که موسی علیه السالم 
و  رسالت  به  مرا  چون  خداوندا  گفت: 
فرمودی،  امر  بنی اسرائیل  پیشوائی 
تعلیم ملک داری فرمای، که من شبانی 
کرده ام و امروز پادشاهی می باید کرد؛ 
پادشاهی  موسی  ای  که  آمد  خطاب 
همان شبانی است چنانکه گوسفندان 
می داری،  نگاه  گرگ  فتنه  از  را  خود 
بندگان ما را نیز از گرگان در پناه دار«.

منابع:
عالوه بر قرآن کریم؛

اسمعیل پور، جمشید، عشایر آذربایجان 
و ایالت مغان، تبریز، 1۳۷۷

ابوالقاسم،  سید  شیرازی،  انجوی 
زمستان،  معتقدات  و  آداب  جشن ها 

امیرکبیر، تهران؛1۳۷۹
معین،  محمد  چاپ  قاطع،  برهان 

امیرکبیر، تهران ؛1۳۶1
فصلنامه  »چوپان«،  یزدی،  پاپلی 
ششم،  سال  جغرافیایی،  تحقیقات 
شماره ۴، شماره مسلسل ۲۳، زمستان 

1۳۷1
کوچ  محمدحسین،  یزدی،  پاپلی 
اصغر  ترجمه  خراسان،  نشینان شمال 
مشهد  رضوی،  قدس  آستان  کریمی، 

1۳۷1ش؛
جامعه شناسی  خسرو،  خسروی، 
روستای ایران، پیام، تهران ۸۵۳1ش؛

کوچ نشینان  فنون  ژان-پی یر،  دیگار، 
بختیاری، ترجمه اصغر کریمی، آستان 

قدس رضوی، مشهد 1۳۶۶ ش؛
دینوری، اخبار الطوال؛

حیوان،  و  انسان  دیگار،  -پیر   ژان 
اهلی،  حیوانات  و  انسان  مردم شناسی 
میراث  سازمان  کریمی،  اصغر  ترجمه 

فرهنگی کشور، تهران 1۳۸۵ ش؛
قصص   ، سیدهاشم  محالتی،  رسولی 
تا  آدم  از  انبیاء،  تاریخ  یا  قرآن 
خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله، نشر 

فرهنگ اسالمی، تهران 1۳۷۳ ش؛
انواع  به  »نگاهی  مرتضی،  فرهادی، 
چرانیدن  در  یاریگری  و  شبان  و  گله 
ایران«،  در  )خرده مالکی(  چکنه  دام 
سال  جغرافیائی،  تحقیقات  فصلنامه 
پانزدهم، شماره ۳ و ۴، پائیز و زمستان 

1۳۷۹ش، شماره پیاپی ۵۸ و۵۹؛
فیلبرگ، ایل پایی، کوچ نشینان غرب 
ایران. ترجمه اصغر کریمی، فرهنگسرا، 

تهران 1۳۶۹ ش؛
فیلبرگ، سیاه چادر مسکن کوچ نشینان 
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باغ های تاریخی 
مغولی - ایرانی 

در کشمیر:
:: نسیم کمپانی

هند  شمال  در  کشمیر  و  جامو  ایالت 
زیباترین  از  یکی  و  است  شده  واقع 
ایاالت شبه قاره هند محسوب می شود. 
و  مغوالن  ورود  از  پیش  منطقه  این 
بود  هندونشین  کاماًل  آن  به  ایرانیان 
و هندوها بر طبق سنت کهن خویش 
در  اندکی  باغ های  ساخت  به  دست 
این ناحیه زده بودند که در آن نه تنها 
گل ها و درختان تزیینی بلکه گیاهان 
دارویی نیز کاشته می شد که به آن در 
زبان سانسکریت واتیکا Vatika  گفته 
می شده است. یکی از مثال های بارز آن 
باغی به نام باغ توت یا به قول هندی ها 
میالدی   1۴ قرن  در  است.  باغ  توت 
اسالم وارد دره کشمیر شد و حکومت 
سلسله شاه میری بر آن غالب گشت. در 
این هنگام ایرانیان بسیاری راه کشمیر 
را در پیش گرفته و با ورود آنان بسیاری 
از هنرها، آشپزی، پوشاک، راه و روش 
زندگی، صنعت پارچه بافی، شال بافی و 
برای  با خود  را  فارسی  زبان  درنهایت 
ایرانیان  آوردند.  ارمغان  به  کشمیریان 
و  فرهنگ  بر  متمادی  قرن های  برای 
نفوذ فراوان داشته و  ناحیه  این  مردم 
هندیان نام این منطقه را ایران صغیر 

گذاشته اند.
در دوران حکومت سلطان زین العابدین 
که به او در زبان کشمیری لقب )بود 
فارسی  زبان  به  پادشاه  همان  یا  شاه( 
داده اند، در پایتخت تازه ساخت خویش 
An- تبه نام نوشهر باغی به نام اندورکو

تمام  زیبایی  با  را  باغ صفا  یا   durkot
کشمیر  پادشاهان  دیگر  از  ساخت. 
نوهاتا  منطقه  در  نیز  چک  حسن شاه 

Lach- نزدیک لچما کول  Nauhatta
ma Kul  باغی بزرگ و زیبا برای خویش 
تاریخی همه  گزارشات  نهاد. طبق  بنا 
نقشه برداری  براساس  کشمیر  باغ های 
آن حوض  در  که  ایرانی  باغ  از سبک 
به  که  آبراه هایی  فراوان،  فواره های  با 
یکدیگر متصل شده و آب را به سرتاسر 
و  تراس ها  هم چنین  و  می رسانند  باغ 
پله های پهنی که در امتداد آن گل ها 
و درختان متنوعی وجود دارد، ساخته 

شده است.
در قرن 1۶ میالدی مغوالن یا سلسله 
گورکانیان وارد هند شده و در کشمیر 
به  متعلق  متعدد  باغ های  ساخت 
خاندان شاهی به سبک ایرانی را شروع 
و گسترش دادند، زیرا تابستان های به 
شدت گرم و مرطوب هند مورد پسند 
و دلپذیر گورکانیان نبود و ایشان برای 
به  آن  طاقت فرسای  گرمای  از  رهایی 
کشمیر زیبا و فرح بخش روی آورده و 
در آن برای خویش نه تنها باغ ها بلکه 
نیز  متعدد  مساجد  و  زیبا  قصرهای 
ایشان  که  سبکی  و  نهادند.روش  بنا 
برای باغ های کشمیر به وجود آوردند 
یکی  می کرد  پیروی  روش  چند  از 
دومی  چنار،   متعدد  درختان  کاشت 
ساخت آبراه هایی که از کوه آب را به 
این باغ ها برساند، سوم ساخت قصری 
با داالن های زیبا و بدون در که به آن 
بارا دری Baradari  یا دوازده در گفته 
می شد که بر باالی این آبراه ها مشرف 
بود، چهارم حوضی بزرگ با فواره های 
بسیار که عالوه بر زیبایی تجسم بهشت 
در نوع خود است و پنجم برج که برای 
پاسداری از باغ های شاهی در هرگوشه 

بنا شده بود.
همه باغ های کشمیر از ساعت ۹ صبح 
باز  بازدیدکنندگان  به روی  تا ۷ عصر 
باغ 1۰  بلیط برای هر  هستند. قیمت 
برای  فصول  بهترین  و  است  روپیه 
بازدید  از این باغات فروردین تا مرداد 

است.

کشمیر  تاریخی  باغ های  زیباترین 
عبارتند از:

باغ  این   :Naseem Bagh باغ  نسیم 
در شهر سری نگر نزدیک بخش غربی 
از  یکی  و  شده  واقع   Dal دال  دریاچه 
است.  کشمیر  باغ های  قدیمی ترین 
سلسله  از  پادشاه  پنجمین  جهان  شاه 
گورکانیان هند در سال 1۶۳۵ میالدی  
این باغ را با 1۲ هزار اصله چنار بنا نهاد. 
اکنون این باغ زیبا در محوطه دانشگاه 
زمان  در  است.  شده  واقع  نگر  سری 
بخشی غالم محمد که از سیاستمداران 
و هم چنین وزیر ایالت جامو و کشمیر در 
بین سال های 1۹۴۷ تا 1۹۵۳ میالدی 
بود، خانواده سلطنتی دوگرا  Dogra که 
ایالت  هندوی  راجپوت های  خاندان  از 
قدرتی  کشمیر  در  و  بوده  راجستان 
از  میالدی   1۹۵۰ سال  در  داشتند 
این باغ به عنوان محل کارهای اداری 

دانشگاهی استفاده می کردند.
 :Shalimar Bagh باغ  شالیمار 
ساخت اولیه این باغ به قرن ۶ میالدی 
این  بر  و محققان هندی  باز می گردد 
یعنی  منطقه  وقت  پادشاه  که  باورند 
را  آن    Parvarassenaدوم پرورسینا 
برای خود به عنوان باغی مقدس ساخت 
آن  نزدیک  در  دهی  از  شالیمار  نام  و 
گرفته شده است. در قرن 1۶ میالدی 
سلطان زین العابدین این باغ را دوباره 
برای  آبراه هایی  آن  در  و  کرده  احیاء 
برقراری جریان دوباره آب ساخت، در 
سال 1۶۲۰ میالدی جهانگیر چهارمین 
در  هند  گورکانیان  سلسله  از  پادشاه 
نام  به  کوچکی  باغ  باغ،  خود  درون 
جهان  شاه  کرد.  ایجاد  »فرح بخش« 
پسر او نیز پس از پدر به ساخت و ساز 
در این باغ همت گماشت و بخش دیگر 
باغ یعنی »فیض بخش« را برآن افزوده 
و هم چنین قسمت زنانه یا حرمسرای 
شاهی را نیز در باغ فرح بخش بنا نهاد. 
یعنی  کشمیر  وقت  حاکم  او  از  پس 
ظفرخان دو قصر یکی از مرمر سیاه در 
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نزدیک دیوان خاص و بخش زنانه برای 
زنان حرم شاهی و دیگری قصر صورتی 
ساخت.  عام  دیوان  نزدیکی  در  رنگ 
سبک اصلی این باغ مانند دیگر باغ ها 
در هند از سبک ایرانی چهار باغ پیروی 
می کند، دو بخش به نام های دیوان عام 
یا محل مالقات پادشاه با مردم و دیوان 
خاص محل مالقات پادشاه با درباریان 

نیز بر آن افزوده گشت.
C h a s h m - i - S h a - ه یچشمه شا

را  باغ  این   :Chashme Shahi  -  hi
علی مردان خان حاکم وقت کشمیر  به 
دستور شاه جهان چهارمین پادشاه از 
سلسله گورکانیان هند در سال 1۶۳۲ 
زبراوان کوه های  دامنه  در  میالدی 
Zabarwan  ساخت و درواقع هدیه ای 
بزرگش  پسر  به  جهان  شاه  طرف  از 
باغ دارای  این  بود.  شاهزاده داراشکوه 
به  و  است  چشمه آب معدنی طبیعی 
و  بهترین  آن  در  که  شده  بنا  شکلی 
زیباترین عصرها و غروب ها را می توان 
نیز  باغ  این  هم چنین  کرد،  مشاهده 
عصر  در  ساخته  باغ های  دیگر  مانند 
باغ  چهار  سبک  به  هند  گورکانیان 

ایرانی ایجاد گشته است.
نشاط باغ Nishat Bagh : این باغ را 
آصف خان  دستور  به  عبدلحسن  میرزا 
همسر  نورجهان  ملکه  بزرگ  برادر 
سلسله  از  پادشاه  چهارمین  جهانگیر 
میالدی   1۷ قرن  در  هند  گورکانیان 
برطبق  یعنی در سال 1۶۳۴ میالدی 
سبک باغ های ایرانی چهار باغ ساخت. 
نشاط باغ درست در کناره بخش شرقی 
کوه  دامنه  پایین  و    Dalدال دریاچه 
زبروانZabarwan  در شهر سری نگر
Sri Nagar  مرکز ایالت جامو و کشمیر 
باغ های  از بزرگترین  قرار دارد و یکی 
درواقع  است،  کشمیر  منطقه  تاریخی 
نمونه های  بهترین  از  یکی  باغ  نشاط 
ایرانی در جهان اسالم است.  چهارباغ 
در باالی هر تراس بخشی به نام زنانا 
)زنانه( یا حرمسرا قرار داشته که درواقع 

بخشی خصوصی برای زنان حرم شاهی 
دختر  بیگم  زهره  مقبره  است.  بوده 
پادشاه عالمگیر دوم و نوه جهانگیر نیز 

در این باغ می باشد.
باغ  این   :Pari Mahalپری محل
 Sirنگر سری  شهر  غربی  بخش  در 
چشمه شاهی  باغ  نزدیک  در    Nagar
و در دامنه کوه های زبراوان واقع شده 
بزرگ  پسر  داراشکوه  شاهزاده  است. 
از سلسله  پادشاه  پنجمین  شاه جهان 
گورکانیان هند در سال 1۶۵۰ میالدی 
از آن  و  باغ کرد  این  به ساخت  اقدام 
خویش  شخصی  کتابخانه  عنوان  به 
استفاده می کرد. پری محل در نزدیک 
ویرانه های باستانی یک صومعه بودایی 
و مدرسه صوفی ها که در آن زمان به 
مال شاه بدخشی پیر و مراد داراشکوه 
داراشکوه  شد.  نهاده  بنا  داشت  تعلق 
نادره  نام همسر خویش  به  را  باغ  این 
بیگم دختر شاهزاده پرویز پسر پادشاه 
سلسله  از  پادشاه  چهارمین  جهانگیر 
پری  به  مشهور  که  هند  گورکانیان 
درواقع  نامید.  پری محل  بود،  بیگم 
این باغ به عنوان رصدخانه و هم چنین 
بررسی های ستاره شناسی و پیشگویی 
باغ  این  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
دارای قصر بارا دری و حمام شاهی نیز 

هست.
این   :Achabal Bagh باغ  آچابال 
باغ کوچک در شهر آچابال در منطقه 
آتانانگ دره کشمیر واقع شده و پیش 
وجود  نیز  کشمیر  به  مغوالن  ورود  از 
داشته و در متون کهن هندو از چشمه 
Acha-  آب معدنی به نام آچابال ناگ
bal Nag  نام برده شده  است، در  قرن 
آن  کشمیر  وقت  سلطان  میالدی   1۵
نخست  فعلی  باغ  کرد.  بنا  تجدید  را 
ملکه  نام  به  میالدی   1۶۲۰ سال  در 
و سوگلی  نورجهان همسر  یعنی  هند 
جهانگیر، باغ بیگم آباد نامیده شد،  زیرا 
کلمه بیگم به معنی ملکه در زبان ترکی 
جهانگیر  بخاطر  را  آن  سپس  است، 

چهارمین پادشاه از سلسله گورکانیان 
این  دادند.  نام  تغییر  شاه آباد  به  هند 
باغ نیز به سبک چهارباغ ایرانی ساخته 
فراوان   جوی های  و  نهرها  آن  در  و 
کاشته  متعدد  چنار  درختان  و  ایجاد 
شد، هم چنین مکانی به نام )نشیمن( 
قصر  و  جوی ها  نهرها،  این  به  مشرف 
شاهزاده  شد.  نهاده  بنا  نیز  دری  بارا 
جهان آرا بیگم دختر بزرگ شاه جهان 
گورکانیان  سلسله  از  پادشاه  پنجمین 
هند در قرن 1۷ میالدی حمامی زیبا 

نیز در این باغ احداث کرد.
این   :Verinag Bagh ویری ناگ باغ 
باغ هشت ضلعی که دارای چشمه آب 
باغ   سبک  به  و  است  طبیعی  معدنی 
ایرانی چهارباغ بنا نهاده شده را میرزا 
حیدر مهندس دربار جهانگیر چهارمین 
در  هند  گورکانیان  سلسله  از  پادشاه 
در  کرد،  ایجاد  میالدی   1۶1۹ سال 
سال 1۶۲۶ میالدی بدستور شاه جهان 
گورکانیان  سلسله  از  پادشاه  پنجمین 
هند بر وسعت این باغ افزوده گشته و 
نام شاه آباد نهادند، شاه جهان  بر آن 
از  یکی  و  بود  باغ  این  عاشق  واقع  در 
آرزوهای او در طول زندگیش این بود 
ناگ  ویری  دفن شود.  باغ  این  در  که 
باغ دارای چندین قصر بارا دری، حمام 
شاهی، نهرها و جوی های بسیار است. 
  Anantnag این باغ در ناحیه آنانتانگ
در ۷۸ کیلومتری شهر سری نگر واقع 
زبان  در  کلمه  این  معنی  است.  شده 
سانسکریت به معنی چشمه آب معدنی 
طبیعی است. کتیبه ای به زبان فارسی 
در روی دیوارهای غربی و جنوبی باغ 
کنده شده که بر آن تاریخ ساخت باغ و 

مکان های باغ ذکر شده است.
منابع:

1-The Valley Of Kashmir, Sir Wal-
ter Roper Lawrence,  Asian Edu-
cation Service 1895
2-Tourist Places In Jammu And 
Kashmir, Dr. Sutinder Singh, Edu-
creation Publishing 2011
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هدف این جستار کوتاه نقد و بررسی 
ژوزه  اثر  کوری  رمان  جامعه شناختی 
از  اجمالی  تحلیلی  ارائه  و  ساراماگو 
به  اشاراتی  با  جامعه شناختی  منظر 
نظریه  نمادین،  متقابل  کنش  نظریه 
گیدنز و مکتب فرانکفورت از این رمان 

است.

معرفی کتاب:
 Ensaio Sobre A) کوری]1[ به پرتغالی
ساراماگو]۲[  ژوزه  از  رمانی   (Cegueira
که نخستین بار در سال 1۹۹۵ منتشر 
به   1۹۹۸ سال  در  که  ساراماگو  شد. 
واسطه ی این کتاب جایزه نوبل ادبیات 
را به دست  آورد، در این رمان از کوری 
)جهل و بی بصیرتی( آدم ها سخن گفته 

 است.

خالصه داستان:
در رمان کوری شخصیت های داستان 

بررسی جامعه شناختی رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو

فاقد اسامی حقیقی هستند و تنها به 
می شود،  اکتفا  هریک  اجتماعی  نقش 
خالصه ی رمان چنین است: در پشت 
ناگهان  اتومبیلی  راننده ی  قرمز  چراغ 
کور می شود. این مرد به کوری عجیبی 
را  همه چیز  یعنی  است،  شده  دچار 
را  او  دیگری  مرد  و  می بیند  سفید 
این  اتومبیل  اما  می برد،  خانه اش  به 
به  را  او  همسرش  می دزدد.  را  کور 
علت  اما  می رساند،  چشم پزشکی 
چشم پزشک  نمی شود،  کشف  کوری 
ترتیب  همین  به  هم  اتومبیل  دزد  و 
مسئولین  چشم پزشک  می شوند.  کور 
بهداشت را باخبر می سازد. این فاجعه 
را هیوالی سفید می گویند، مسئولین 
برای جلوگیری از سرایت آن، کورها را 

در تیمارستانی قرنطینه می کنند.

بیشتر  کورها  تعداد  روزبه روز  اما 
کور  چشم پزشک  همسر  می شود. 

کوری  به  را  خودش  ولی  نمی شود 
او  نشود،  جدا  همسرش  از  تا  می زند 
داستان  آخر  تا  که  است  کسی  تنها 
نامی  هیچ  رمان  سراسر  در  بیناست. 
با  شخصیت ها  تمامی  نمی شود.  دیده 
یک نشانه شناسایی می شوند: دختری 
چشم بند  با  پیرمرد  دودی،  عینک  با 
کور شده  اول  که  مردی  دکتر،  سیاه، 
بود و... این شگرد در پردازش شخصیت 
جایگاهی  در  را  رمان  رسالت  به نوعی 
فرافردی و فراملی توصیف، و این بحران 
را برای بشر بازنمایی می کند. اهمیت 
این موضوع در این است که مخاطب 
در هر عرصه ای که باشد، به نوعی با این 
و  می کند  همذات پنداری  شخصیت ها 
از  یکی  در  را  خود  می تواند  هرلحظه 
دهد  قرار  شده  ترسیم  قالب های  این 

)طاهری و هوشنگی، 1۳۸۸:1۳۴(.

شخصیت ها  بودن  بی نام  عالوه براین، 

:: سمانه کوهستانی
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خود حاکی از بی هویتی و خودباختگی 
هویت  انسان  به  نام  زیرا  آن هاست؛ 
می بخشد و او را از دیگران جدا می کند. 
براساس  را  شخصیت هایش  ساراماگو 
نقش هایی که به عهده دارند نام گذاری 
جامعه  در  که  همچنان  می کند؛ 
انسان  هر  پسامدرن  و  مدرن  ماشینی 
بسته به نقش و کارکرد خود شناسایی 
ماهو  به  انسان  اعتبار  به  نه  می شود 

انسان بودنش )همان، 1۳۴(.

تحلیل رمان کوری:
عمیق  نقل قول  این  با  کوری  کتاب 
ببینی،  آغاز می شود: »وقتی می توانی 
کنی،  نگاه  می توانی  وقتی  کن.  نگاه 
نیز کور  رمان کوری  رعایت کن.« در 
به صورت  داستان  شدن شخصیت های 
ساراماگو  می گیرد.  صورت  تدریجی 
نابینایی  در  را  بشر  تباهی  بحران 
تا  می کشد  تصویر  به  افراد  تدریجی 
بتواند کوری انسان را نسبت به خود، 
اطرافیان و جهان پیرامون نشان دهد 
 .)1۳۸۸:1۳۴ هوشنگی،  و  )طاهری 
این رمان پست مدرن متضمن داستانی 
نمادین است که کوری در آن سمبل 
غفلت نسبت به عقالنیت حقیقی، روح، 
صرف  اکتفای  و  انسانیت  معنویات، 
وبری]۳[  تعبیر  به  و  مادی  زندگی  به 
است.  سوداگرانه  و  ابزاری  عقالنیت 
در  به کاررفته  توصیف های  همه ی 
و  جامعه  از  تمثیلی  به نوعی  داستان 

طبقات و گروه های آن هستند.

به نوعی  داستان  در  رخدادها  همه ی 
پیامی  تا  شده اند  طراحی  هوشمندانه 
این  در  دهند.  انتقال  مخاطب  به  را 
رمان هر شیء و فردی نماد و متضمن 
نماد  راهنمایی  چراغ  است،  مفهومی 
جامعه  در  صوری  عقالنیت  و  قانون 
است، افرادی که در قرنطینه گرد هم 
آمده اند، نمادی از یک جامعه با اقشار 
و اصناف مختلف می باشند. کور شدن 

که  است  افرادی  زندگی  از  استعاره 
همه چیز  به  و  می بینند  می کنند  فکر 
همین  به  کورند،  حقیقتاً  اما  واقفند، 
علت الزم است که بینایی جسمی خود 
و  تا خوی حقیقی  بدهند  از دست  را 
معرض  در  را  خود  حقیقی  استیصال 
نمایش بگذارند، در این هنگام است که 
متعفن،  محیطی  در  آن ها  سرگردانی 
درنده  خوی  و  آغاز  عریان،  و  کثیف 
هویدا  آنان  قدرت طلبی  و  خشونت 
از  سمبلیک  نمایشی  این  می شود. 
زندگی تمام کسانی که گرفتار به ظلم 
همچنان  اما  می شوند،  خودخواهانه 
می دهند.  ادامه  و  می کنند  سکوت 
که؛  سارتر]۴[  مشهور  گفته ی  برخالف 

»آدمیان محکوم به آزادی هستند«.

کوری  این  جریان  در  و  رمان  این  در 
اسارتی  به  محکوم  آدمیان  عجیب، 
در  که  حشره ای  همانند  هولناک اند، 
تارعنکبوتی گرفتار گشته، اسیرشده اند، 
با این تفاوت که خود طمعه ی اهداف و 
مقاصد صرفاً ماتریالیستی خود شده اند 
و به دست خویش خویشتن را قربانی 
کرده اند. در این رمان، کوری از نوعی 
سفید  کوری  است؛  عجیب  و  متفاوت 
اینکه  برای  باشد  نمادی  می تواند  که 
عقالنیت  اما  داریم  عقل  انسان ها  ما 
داریم  )عقل  ساراماگو  گفته ی  به  نه، 
اما عاقالنه رفتار نمی کنیم( آن چیزی 
روانی  کوری  آنند  دچار  مردم  که 
در  آنچه  فرد  می شود  باعث  که  است 
و  نکرده  درک  را  می گذرد  پیرامونش 
قدرت تشخیص کوچک ترین چیزها را 
از دست بدهد )مردی که اول کور شد 
دیگر نمی توانست تشخیص دهد چراغ 

راهنما چه رنگی ست(.

آن  بر  روانی  کوری  که  چیزی  اولین 
تعامالت  و  ارتباطات  می گذارد  تأثیر 
بین مردم است که هم ارتباط افراد در 
جامعه را در برمی گیرد و هم در خانواده. 

می توان  جامعه  در  مردم  ارتباط  برای 
گفت رفتار یک فرد در جامعه به میزان 
زیادی بر دیگران تأثیر می گذارد، زیرا 
با  که  است  مردمی  از  متشکل  جامعه 
هم در ارتباطند و تعامالتی نسبتاً پایدار 
فکری  و  روانی  این کوری  دارند، پس 
انتقال  دیگر  فرد  به  فردی  از  می تواند 
در  را  جامعه  تمام  کم کم  و  کند  پیدا 
بربگیرد و برای اینکه جامعه از مشکلی 
که درگیر آن شد بیرون بیاید و مردم 
به طور بهتری رفتار کنند، نیازمند آن 
است که مشکل از سرچشمه خود حل 

شود.

نظریه  به  می توان  خصوص  این  در 
کرد،  اشاره  نمادین]۵[  متقابل  کنش 

اصول بنیادی این نظریه عبارتند از:
1ـ  انسان ها برخالف جانوران پست تر ، 

استعداد تفکر دارند.
متقابل  کنش  با  تفکر  استعداد  ۲ـ 

اجتماعی شکل می گیرد.
۳ـ در کنش متقابل اجتماعی، انسان ها 
معانی و نمادهایی را یاد می گیرند که به 
آن ها اجازه می دهند تا استعداد متمایز 
انسانی شان را برای تفکر به کار اندازند.
قادر  را  انسان  نمادها  و  معانی  ۴ـ 
و  متقابل  کنش  و  کنش  که  می سازد 

متمایز انسانی را انجام دهند.
و  معانی  می توانند  انسان ها  ۵ـ 
نمادهایی را که در کنش ها و کنش های 
پایه ی  بر  می برند،  کار  به  متقابل شان 
تفسیری که از موقعیت می کنند، تعدیل 

تغییر دهند )ریتزر،1۳۷۴:۲۸1(.

سلسله  منظر  این  از  کوری  رمان 
کنش های متقابل افرادی است که در 
خصلت هایی  و  می گذارند  اثر  یکدیگر 

که در هم می آمیزند.

ذهن  جامعه شناسان  برخی  دید  از 
روابط  به  و  است  اجتماعی  پدیده ای 
در  این  و  می کند  اشاره  بین االذهانی 
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نه  را  کوری  که  است  درست  صورتی 
فیزیولوژیک  خاستگاه  با  بیماری  یک 
بلکه یک رخداد نامبارک ذهنی بدانیم. 
افزون بر آن، بخشی از رمان که تصاویر 
با  را  قدیسان  و  و مجسمه های مسیح 
سفید  نور  همان  رنگ  به  پارچه ای 
بسته اند از ناتوانی دین در برابر جهان 
فاصله ی  از  یا  می کنند  صحبت  نوین 

انسان از دین.

ساراماگو در کوری آیینه ی تمام نمای 
فروپاشی جامعه ی بشری را به تصویر 
درنتیجه   که  دیستوپیایی]۶[  می کشد، 
یا  بخردانه  و  حقیقی  عقالنیت  عدم 
عقالنیِت  عدم  مارکوزه]۷[  تعبیر  به 
عقالنیت دچار اضمحالل شده و به رغم 
طبیعی،  مواهب  تمام  از  برخورداری 
قرار  بغرنج  وضعی  در  فنی  و  علمی 
می گیرد. در واقع می توان گفت کوری 
اجتماعی،  معترضانه ی  رمان  یک 
و  اجتماع  آشفتگی  که  است  سیاسی 
انسان های سرگشته را انعکاس می دهد.
ساراماگو  که  داشت  اذعان  می توان 
کوری را به رشته ی تحریر درآورده، زیرا 
زیست  در جامعه ای  است که  دریافته 
پیشرفته  به رغم  انسان ها  که  می کند 
بی احترامی  مورد  ظاهری  بودن 
قرارگرفته اند، قدرت های بزرگ کرامت 
و  کرده  لگدمال  هرروز  را  انسانی شان 
را  جمعی  حقیقت  جای  جهانی  دروغ 

گرفته است.

در چنین جامعه ای آدم ها چشمانشان 
هرچند می بیند، اما در حقیقت و باطن 
دلیل  حاال  که  کورهایی  هستند،  کور 
موجهی برای رفتارهای غیرانسانی خود 
یافته اند و دیگر برچسب تمدن و بینایی 
نشده  حک  پیشانی هایشان  تارک  بر 
است، اینان کور هستند، پس مقید به 
انجام هیچ قانونی نیستند و می توانند 
بازآفرینی  را  بربریت  و  جنگل  قانون 
کنند، کور هستند، پس می توانند عزت 

و کرامت انسانی را از بین ببرند، به هم 
غذا  آوردن  بدست  برای  کنند،  تجاوز 
یکدیگر  خانه های  بکشند،  را  همدیگر 
را اشغال کنند و توجیهشان برای این 
رفتارها فقط یک جمله است )ما کور 
هستیم...!( آن ها با زبان بی زبانی نادانی 

خود را اعالم می کنند.

از غفلت،  کوری در این رمان حکایت 
نادانی و بی خبری از خود واقعی و ضمیر 
آگاه آدمیان و جامعه است که در اینجا 
می توان به مفهوم دلزدگی]۸[ زیملی]۹[ 
نیز  گافمنی]11[  مدنی]۰1[  بی اعتنایی  و 
در پیوند با آن اشاره کرد، این مفهوم 
علی رغم  آدمیان  که  معناست  این  به 
زندگی در کنار یکدیگر نسبت به هم 
خود  جامعه ی  به  نسبت  همچنین  و 
به جای  و  هستند  بی اعتنا  و  غافل 
زیست جمعی  صرفاً  اجتماعی  زندگی 
می کنند  تجربه  را  یکدیگر  کنار  در 
به شکل  رمان  این  در  مفهوم  این  که 
بیماری جسمی  به صورت  و  سمبلیک 
تحت عنوان کوری سفید خود را بروز 
واقعیت  پیوند  که  اینجاست  می دهد. 
را  خود  به وضوح  ادبی  اثر  و  اجتماعی 
تأثرپذیری و حتی  و  متجلی می سازد 
ضدیت آثار ادبی در مواجهه با اجتماع 
ساراماگو  می شود.  آشکار  بیش ازپیش 
در کوری، چشم را به عنوان اصلی ترین 
ابزاری که امکان اعتباربخشی را فراهم 
می کند، از صحنه زندگی حذف کرده 

است.

در این وضعیت همه اعتبارهایی که به 
از  بخشیده ایم  پیرامون  به  واسطه  این 
پیرامونمان  در  و هر چیزی  رفته  بین 
اصالت  از  که  بهره ای  میزان  به  تنها 
کوری  این  می یابد.  ارج وقرب  برده، 
کور  است،  بصیرت  و  بینایی  درواقع 
بینا  و  اعتباری  ارزش های  بر  شدن 
شدن بر اصالت و خود واقعی آدمیان. 
پس  کورها  که  است  شرایط  این  در 

زندگی شان،  و  خانه  از  دورماندن  از 
از  بهره ای  اندک  قرنطینه،  دوران  در 
اعتبارات مادی را که همراه خود دارند، 
ازای  در  و…  انگشتر  و  ساعت  شامل 
امر  این  که  می پردازند  غذا  دریافت 
به ما می گوید در شرایطی که اصالت 
برتری می یابد، جز ضروریاتی که برای 
بقا اساسی هستند؛ نظیر غذا خوردن و 
ابعاد  اجابت مزاج و... می توان بر همه 
دنیوی  زندگی  و  دیگر  ماتریالیستی 

چشم پوشید.

درواقع کوری مد نظر ساراماگو، کوری 
معنوی بوده و مقصود از چشم در این 
رمان به تعبیری چشم ّسر است و نه 
چشم َسر..! که یادآور این مصرع زیبای 
موالناست : »ما را به چشمَ سر مبین ما 

را به چشم ّسر ببین«.

در تقابل با این نوع از کوری، سازماندهی 
خود  عاقالنه  رفتار  و  قانونمندی  و 
ساراماگو  و  است  بینایی  آغاز  به نوعی 
در  را  چندپهلویش  و  پیچیده  کالم 
داستان  شخصیت های  تک تک  دهان 
پایان در دهان همسر  در  و مخصوصاً 
کور  ما  »چرا  گذاشته  چشم پزشک 
بفهمیم،  روزی  شاید  نمی دانم  شدیم، 
بله:  بدانی،  مرا  عقیده ی  می خواهی 
شدیم،  کور  ما  که  نمی کنم  فکر  بگو، 
اما  کور  هستیم،  کور  ما  می کنم  فکر 
بینا، کورهایی که می توانند ببینند اما 

نمی بینند«.

نظریه ی  به  می توان  خصوص  این  در 
آنتونی گیدنز]۲1[ در خصوص شخصیت 
تا  او  بودن  بینا  و  همسر چشم پزشک 
اینکه؛  کرد  اشاره ای  داستان  پایان 
و  نیست  مسئولیت  بدون  حقی  هیچ 
دیدن  حق  که  است  این  نشانگر  این 
تمام  با  است  مساوی  پزشک  همسر 
مسئولیت هایی که بر عهده دارد و این 
او  که  است  باعث شده  که  است  حق 
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گرفتار این مسئولیت ها شود. عالوه بر 
چشم پزشک  دکتر  همسر  اگرچه  این 
در تماس نزدیک با بقیه ی کورها قرار 
دارد به هیچ عنوان دچار کوری نمی شود 
کوری  که  است  نکته  این  گویای  که 
شخصیت های داستان معنوی است، نه 

عارضه ای جسمانی و فیزیولوژیکی.

نبود  می توان  را  کوری  دیگر  طرف  از 
انسانیت، اخالق و معنویات در جامعه ی 
مدرن تفسیر کرد که می تواند به شکل 
به  نسبت  مردم  بی تفاوتی  و  ناآگاهی 
همان گونه  کند.  پیدا  نمود  یکدیگر 
که دکتر چشم پزشک می گوید “عمرم 
مردم  چشم های  به  کردن  نگاه  با  را 
گذرانده ام، چشم تنها جای بدن است 
که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد” 

)ساراماگو، 1۳۸۹:1۵۵(.

به  را  خود  باور  کوری  در  ساراماگو 
و  حقیقی  عقالنیت  اجتماعی،  عدالت 
خردمحور همراه با تزکیه روح و جسم 
که تنها ضامن بقای هر جامعه ای است، 
می گوید:  ساراماگو  می سازد.  متجلی 
تمثیلی  نیست،  واقعی  کوری  »این 
انسان  فهم  و  عقل  شدن  کور  است، 
است، ما انسان ها عقل داریم اما عاقالنه 

رفتار نمی کنیم« )اعتماد، 1۳۸۵(.

اطاعت  خشونت،  نقد  این  بر  عالوه 
تاریخی  کورکورانه، دیکتاتوری و سیر 
فراگیر بودن آن از دیگر مضامین مهم 
این رمان است. هدف ساراماگو نشان 
و  انسان  روح  پیچیدگی های  دادن 
مشکالت غامض زندگی است. انحطاط 
و  مدرن  زندگی  فروپاشی  و  تمدن 
دست وپازدن پس مانده های نژاد بشری 
انسانی،  و کثافات  در منجالب مدفوع 
درواقع این دوزخی است ساخته بشر و 

ناشی از کوری خودخواسته.

انتقادی  رمانی  کوری  این،  بر  افزون 

جهان  اجتماعی  هنجارهای  به  نسبت 
مدرن است و به مشکالتی پایه ای در 
بیماری  و  گرسنگی  همچون  زندگی 
حالتی  مسئله  این  البته  و  می پردازد 
را  تمدنی  دارد، چون ساراماگو  کنایی 
بافت هایی  دارای  که  می کند  توصیف 
پیشرفته  بوده و در طول قرن ها توسعه، 
تأمین  در  بااین حال  و  یافته  تکامل 
بروز  هنگام  به  انسان  اولیه  نیازهای 
قرنطینه  درواقع  است.  بحران درمانده 
بمانند،  آن جا  مجبورند  کور  افراد  که 
امروزی خودمان  از زندان های  آینه ای 
و  اوج می گیرد  و وحشت  است. ترس 
این حقیقت نمایان می شود که  نهایتاً 
است  نادانی  و  جهل  از  نمادی  کوری 
می رسد  به جایی  و  شده  فراگیر  که 
نابینایان، دنیای  که دیگر بین زندگی 
تاریک زندانیان و افراد معمولی بیرون 

از قرنطینه تفاوتی باقی نمی ماند.

سیاسی  تفسیری  می توان  همچنین 
از رمان را نیز مطمح نظر قرار داد که 
احزاب  خودخواهانه  و  پوچ  اهداف  به 
دوره های  طول  در  حکومتی  مختلف 
مختلف اشاره کرده و بی اهمیتی آن ها 
اظهار  را  مردم  سرنوشت  به  نسبت 
هستند  مدعی  که  احزابی  می کند، 
در  برایشان  مردم  آسایش  و  زندگی 
اولویت است. شکی نیست که قرنطینه 
اردوگاه های  یادآور  نابینایان  کردن 
با  به خوبی  نویسنده  که  است  مرگی 
آن ها آشنایی دارد. خاطرات ساراماگو از 
خشونت و وحشیگری های نژادپرستانه 
جامعه دوران زندگی اش در میان جدال 
به روشنی  قرنطینه  در  نابینا  زندانیان 

احساس می شود.

از دیدگاهی فلسفی نیز می توان گفت؛ 
نادانی  و  جهل  مسئله  به  نویسنده 
خطرناک  و  اپیدمیک  مرضی  به عنوان 
در میان انسان ها پرداخته است. آنچه 
بیان  استعاری  صورتی  به  ساراماگو 

افراد  معدود  که  است  این  می کند 
قادر  جامعه  در  که  هم  روشنفکری 
بیماری های  درمان  و  تشخیص  به 
بلندمدت  در  نیز  هستند  اجتماعی 
ممکن است چشم بر نیازهای دیگران 
بسته و از آن ها غافل شوند و تأسف بارتر 
بااینکه  روشنفکران  این  گاهی  این که 
اما   آگاهند،  عواقب مشکالت  به  کاماًل 
بازهم همچون مردم ناآگاه و کوته فکر 

رفتار می کنند.

ساراماگو بارها مسئله جهل و خرد را در 
طول روایت داستانش بررسی می کند. 
است  استعاره ای  رمان  منظر،  این  از 
از عدم توانایی دیدن و درواقع فقدان 
ساراماگو  حقیقی.  آگاهی  و  بصیرت 
رمان کوری را نوشته است تا به افرادی 
که  شود  یادآور  می خوانند  را  آن  که 
پایین  را  زندگی  ارزش های  ما  وقتی 
می آوریم، خردمان را منحرف کرده ایم 
می بینیم  روزانه  که  است  این گونه  و 
در  که  افرادی  توسط  انسانی  کرامت 
تجاوز  مورد  ایستاده اند  قدرت  مسند 

قرار می گیرد.

نتیجه گیری:
همان گونه که اشاره شد، کوری با نبود 
روح و درنتیجه نبود معنویت مترادف 
که  است  مانعی  کوری  است.  شده 
بینش و بصیرت ما را مسدود می کند. 
کوری نشانه ی نمادین فساد اخالقی و 
معنوی حاکم در جامعه است. درواقع 
کوری  و  جامعه  بر  حاکم  فساد  بین 
مردم داستان وجود دارد. جامعه ای به 
تصویر کشیده شده که هیچ محصول 
مفیدی برای عرضه ندارد. درواقع مردم 
فاسد  جامعه ای  در  زندگی  حال  در 
آن ها،  کوری  عامل  هستند.  بی ثمر 
ناآگاهی، بی تفاوتی و فساد است و یا به 
گفته ی راوی آن ها مردمی هستند که 
کوری  است”.  کرده  کورشان  “شهوت 
پیامد دست  را می توان  جسمی مردم 
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حیوانی  و  انسانیت  از  آن ها  کشیدن 
شدن دانست )ساراماگو،1۳۸۹:1۹۰(.

معنوی  کوری  رمان  محوری  موضوع 
در دنیای مدرن بوده است. برای نمونه 
این ایده که یک چشم پزشک کور شود، 
این خود  مفهومی بسیار کنایی است. 
کوری  که  است  واقعیت  این  بیانگر 
کوری  درواقع  داستان  شخصیت های 
معنوی است و نه جسمی. همان گونه که 
راوی می گوید، چشم های چشم پزشک 
“دیگر نمی دید،  چشم هایی که کاماًل 
سالمت  درعین حال  اما  بود،  کور 
می نمود، بی هیچ ضایعه ای در گذشته 
یا حال، عارضی یا موروثی” )ساراماگو، 

.)1۳۸۹:۴۴

افتادن  فرو  و  تباهی  رمان  این  در 
از  ناگزیرتر  پسامدرن  دوره  در  انسان 
ارائه شده است و هیچ کس  هر زمانی 
امان  در  آن  از  عقیده ای  و  باور  هر  با 
عمده  دغدغه ی  دریک کالم  نیست. 
ذهن ساراماگو در این رمان سرگشتگی 
و سردرگمی انسان معاصر بوده است، 
از  برخورداری  علی رغم  که  انسانی 
امکانات بی شمار رفاهی از نفس خویش 
روحی  نیازهای  بدیهی ترین  و  غافل 
به  و  نمی کند  را درک  معنوی خود  و 
همین دلیل از برقراری رابطه ی انسانی 
با دیگران نیز عاجز گشته و در سیری 
ماتریالیستی  نیازهای  به  صرفاً  باطل 
و  می کند  توجه  خود  سوداگرانه ی  و 
درنهایت در دام همان مقاصد مادی و 
اهداف سطحی و دنیوی گرفتار آمده و 
توان نقد و بازاندیشی خود را در قبال 

جامعه از دست می دهد.
همان طور که از منظر جامعه شناختی 
عقیده اند  این  بر  فرانکفورتی ها  نیز 
که؛ آدمی گمان می برد که آزاد است 
و انتخاب می کند، اما او از سوی نظام 
کاپیتالیستی گزینش شده است که به 
شیوه ای خاص رفتار، مصرف و درواقع 
زندگی کند، او توهم آزادی و انتخاب 

می زند. در اینجا کوری تلنگری به این 
بازاندیشی  عدم  و  غفلت  بی بصیرتی، 

انتقادی نسبت به جامعه است.
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گله ی مبهوت در مقابل مردم آگاه 
مروری بر کتاب کنترل رسانه ی نوام چامسکی

:: زینب لطفعلی خانی

دستاوردهای  رسانه:  کنترل  کتاب 
چشمگیر پروپاگانِد چامسکی خطاب به 
ما نوشته شده است. ما انسان هایی که 
سیاستمداراِن  طریق  از  قدرت  ارباباِن 
»گله ی  نام  متخصص«،  »طبقه ی 
نهاده اند.  ما  بر  سردرگم«  و  مبهوت 
یعنی ما آن اکثریتی هستیم که به زعم 
این اقلیت، قدرت تمیزدادن صالح خود 
و جامعه ی مان را نداریم و آن دسته ی 

تصمیم  اکثریت  این  برای  باید  برتر 
کنترل  طریق  از  را  ما  ذهن  و  بگیرند 
چامسکِی  سازند.  منحرف  رسانه ای 
را  کتاب  این  می توانست  زبان شناس 
به زبانی بسیار پیچیده و برای طبقه ی 
کتاب  این  او  اما  بنویسد،  دانشگاهی 
را برای همه ی ما نوشته است. کتابی 
که  کتابی  فهم.  همه  و  آگاهی دهنده 
آگاهی  شدن  بیشتر  و  بیشتر  به  امید 

مردم نسبت به آنچه بر سرشان می آید، 
در کلمه به کلمه ی سطور آن، به چشم 
رسانه ی  کنترل  که  اگرچه  می خورد. 
آمریکا  رسانه های  روی  بر  چامسکی 
امریکا  مردم  به  و خطاب  دارد  تمرکز 
است، اما با توجه به سلطه ی رسانه های 
آمریکایی در دنیا و به طور کلی ماهیت 
و  رسانه ها  تمامی  کننده ی  دستکاری 
آگاهی حاکمیت ها و قدرت ها از اهمیت 
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کتاب  خواندن  آن،  دست گیری  در 
شهروندان  همه ی  برای  رسانه  کنترل 
خواهید  آنچه  می یابد.  اهمیت  جهان 
خواند مروری بر بخش های ابتدایی از 

فصل اول این کتاب است.

تعریف  دو  با  را  خود  کتاب  چامسکی 
می کند.  آغاز  دموکراسی  از  متناقض 
در  موجود  تعریف  اول  تعریف 
لغتنامه هاست که جامعه ی دموکراتیک 
عموم  آن  در  که  می داند  جامعه ای  را 
در  معنادار  مشارکتی  امکان  از  مردم 
اداره ی امورات خود برخوردار هستند و 
ابزارهای ارتباطی، باز و آزاد هستند. اما 
در تعریف دوم، دموکراسی، جلوگیری 
معنی  عموم  توسط  امور  اداره ی  از 
به  باید  نیز  ارتباطات  ابزار  و  می شود 
طرز سفت و سخت مورد کنترل قرار 
تعریف  اینکه  بیان  با  چامسکی  گیرد. 
می آید،  نظر  به  عجیب  اگرچه  دوم 
باشیم  متوجه  است  الزم  که  می گوید 
که این تعریف دوم، مفهومی متدوال تر 
این  تنها  نه  یعنی  است.  غالب تر  و 
گرفته  کار  به  عمل  در  دوم  تعریف 
می شود بلکه به صورت نظری نیز بارها 
تببین  این  است.  شده  تبیین  بارها  و 
نظری از اولین انقالب های دموکراتیک 
مدرن قرن هفدهم انگلستان به صورت 
گسترده ای آغاز شده و تا دوران حاضر 
ادامه یافته است. چامسکی با اشاره به 
این مطلب، می گوید که در این کتاب 
به شکل گیری این تعریف از دموکراسی 
در دوره ی مدرن بسنده خواهد کرد و 
و  رسانه  با  را  آن  ارتباط  اهمیت  علت 

اطالعات جعلی توضیح خواهد داد.
اولیه ی  تاریخ  به  کتاب  اول  بخش 
پروپاگاند  اولین  می پردازد.  پروپاگاند 
ویلسون  آمریکای  در  مدرن  دولتی 
صورت  اول  جهانی  جنگ  زمان  در 
صلح جو  ملتی  وسیله  بدین  و  گرفت 
درون  جنگ های  به  نمی خواستند  که 
اروپا کشیده شوند، تبدیل به جماعتی 

که  شدند  جنگ طلب  و  پرخاشجو 
می خواستند هرچیز آلمانی را تخریب 
و  کنند  قطعه قطعه  را  آلمان ها  کنند، 
جهان را نجات دهند. این اتفاق تحت 
خواستار  که  ویلسون  دولت  نظارت 
کمیته ای  دولت  داد.  رخ  بود  جنگ 
کریل1  کمیته  عنوان  تحت  تبلیغاتی 
ماه  داد که ظرف مدت شش  تشکیل 
موفق به تغییر افکار عمومی شد. بعد 
شرح  چامسکی  که  همانطور  آن  از 
در  بارها  و  بارها  اتفاق  این  می دهد 
مختلف  جنگ های  و  مسائل  قضایای 
هر  رسانه ای  تخریب  و  می شود  تکرار 
برتر،  طبقه ی  خواسته ی  از  غیر  آنچه 
تحت عنوان آزادی بیان، آزادی رسانه 
مطرح  سیاسی،  نظر  اظهار  آزادی  و 
می گردد. مانند ایجاد ترس سرخ که با 
استفاده از همان روش پروپاگاند قبلی 
موفق به تخریب و بستن اتحادیه های 
کمونیستی شدند. این اتفاق  چگونه رخ 
همچنان  و  می توانستند  چگونه  داد؟ 
خود  با  را  عمومی  افکار  می توانند 
روش ها  این  از  یکی  سازند؟  همراه 
مثالی  است.  جعلی  خبرهای  تولید 
می زند،  رابطه  این  در  چامسکی  که 
ساختن اخبار دردناک جعلی در رابطه 
با قساوت های آلمان ها در رابطه با قطع 
نمودن اعضای بدن کودکان بلژیکی و 
امروزه  حتی  که  است  اخباری  چنین 
بخش هایی از کتاب های تاریخ نیز این 
اتفاقات  عنوان  به  را  جعلی  خبرهای 
جالب  نکته ی  کرده اند.  نقل  حقیقی 
توجه این است که بسیاری از این اخبار 
جعلی در وزارت پروپاگاند بریتانیا تولید 
»هدایت  که  وزارتخانه ای  می شدند. 
وظیفه ی  را  جهان«  مردم  اغلب  افکار 
حال  در  آرام  آرام  و  می دانست  خود 
شکل دادن به دنیایی بود که پایه های 
بنا  بر روی داده هایی دروغین  خود را 
میان  این  در  مهمتر  همه  از  می نهاد. 
دستکاری و کنترل افکار طبقه ی نخبه 

1-Creel 

آمریکا بود که در صورت همراهی با این 
پروپاگاند، آن را به خورد عموم مردمی 
می دادند که جنگ آخرین چیزی بود 
در  بخواهند. چامسکی  بود  که ممکن 
حقه  این  که  می دهد  توضیح  ادامه 
پروپاگاند  که  حقه  این  داد.  جواب 
دولتی اگر مورد حمایت طبقه ی نخبه 
قرار بگیرد، همراهی عمومی را در پی 
خواهد داشت، نه تنها یکبار جواب داد، 
از  دیگرانی  استفاده ی  مورد  بعد  بلکه 
جمله هیتلر قرار گرفت و برای همیشه، 
قرار  استفاده  مورد  امروز  به  تا  یعنی 

گرفت.

دموکراسی  کتاب،  دوم  بخش 
پس  چامسکی  دارد.  نام  تماشاچیان 
از اشاره به موفقیت پروپاگاند و اخبار 
ساختگی در همراه سازی افکار عمومی 
با خود، به گروه هایی اشاره می کند که 
از  شدند.  دستاوردهایی  چنین  جذب 
جمله این گروه ها نظریه پردازان لیبرال 
بودند.  رسانه ای  رهبران  و  دموکرات 
لیپمان۲«  »والتر  افراد  این  از  یکی 
خبرنگاران  سرپرستی  که  فردی  بود. 
آمریکایی را بر عهده داشت و یکی از 
نظریه پردازان اصلی لیبرال دموکراسی 
محسوب می شد. لیپمان با صحبت از 
رضایت«،  »تولید  یا  رضایت«  »جعل 
تولید رضایت را روندی می داند که با 
تکیه بر تکنیک های پروپاگاند می توان 
عموم را راضی به کاری کرد که با آن 
لیپمان  عقیده ی  به  هستند.  مخالف 
دموکراسی«  هنر  در  »انقالبی  این 
همچنان  لیپمان  می شود.  محسوب 
عمومی«  »مصلحت  که  است  معتقد 
قابل  عموم  توسط  که  نیست  چیزی 
درک باشد و در این میان به »طبقه ای 
و  هوش  از  که  است  نیاز  متخصص« 
این  تشخیص  برای  کافی  استعداد 
مصلحت برخوردارند. درست مانند نگاه 
مارکسیسم- لنینیسم که توده ی مردم 

2-Walter Lippmann
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را نادان تر از آن می دانست که بتوانند 
به سمت آینده  ای درخشان برای خود 
بروند و به همین دلیل نیاز به رهبرانی 
توسط  که  را  دولتی  قدرت  که  دارند 
آمده در دست  بدست  مردمی  انقالب 
بگیرند و این جماعت نادان را هدایت 
کنند. و لذا چامسکی ایدئولوژی لبیرال 
دموکراسی و مارکسیسم- لنینیسم را 
بنابراین  بسیار به هم نزدیک می داند. 
لیپمان از نظریه ای دفاع می کند که در 
آن گروهی »طبقه ی متخصص« وجود 
سیاسی،  تصمیم گیری های  که  دارند 
و  و غیره، همه  ایدئولوژیک  اقتصادی، 
درصد  که  آن هاست  عهده ی  بر  همه 
تشکیل  را  جامعه  از  کوچکی  بسیار 
اکثریت  که  دیگر  گروهی  و  می دهند. 
لیپمان  و  می دهند  تشکیل  را  جامعه 
نام  مبهوت«  عنوان »گله ی  با  آنان  از 
طبقه ی  که  انسان  گله ای  می برد. 
متخصص باید خود را از شر لگدهایشان 

اینان  که  شد  مطمئن  باید  دارد.  باز 
تماشاچی تصمیمات و عملکردها باقی 

خواهند ماند.

نظریه  در  را  نگاه  نوع  این  چامسکی 
بسیاری از این افراد مشاهده می کند و 
آن را بخشی حیاتی از سیاست معاصر 
می داند. او مثال های دیگری را از عقاید 
بیان  متخصص  اصطالح  به  افراِد  این 
می کند. مثال دیگر این افراد رینهولد 
سیاست  و  الهیات  متخصص  نیبور۳ 
اغلب  است  معتقد  که  است  خارجی 
رفتار  ناگهانی  و  احساساتی  مردم 
–طبقه  ما  از  دسته  آن  و  می کنند، 
متخصص- که دارای عقالنیت هستیم 
»توهمات  عموم-   – آنان  برای  باید 
دیگری  فرد  کنیم.  تولید  را  الزم« 
هارولد  می برد  نام  او  از  چامسکی  که 

3-Reinhold Niebuhr 

مبهوت  گله ی  این  دارد.  نگه  امان  در 
دارای نقشی در دموکراسی نیز هست. 
»تماشاچی«  که  است  این  آنان  نقش 
یا  نقش  هیچ  آن  از  غیر  به  و  باشند 
مشارکت دیگری نداشته باشند. چرا که 
فقط و فقط مشکل ایجاد می کنند. تنها 
گاه به گاه حق دارند که به »طبقه ی 
متخصص« بگویند که »ما می خواهیم، 
شما رهبران ما باشید« و این انتخابات 
به  باید  دوباره  آن،  از  بعد  و  دارد.  نام 
صندلی های خود برگردند. یعنی همان 

جایی که در آن تماشاچی هستند.
لیبرال  شد،  گفته  که  همانطور 
اکثریت  که  است  معتقد  دموکراسی 
هستند.  مشکل  ایجاد  به  قادر  تنها 
بنابراین نیاز به چیزی است تا آنان را 
رام و آرام کرد. یعنی از طریق »تولید 
شود.  پرت  باید  آنان  حواس  رضایت« 
چیزهایی  سمت  به  باید  آنان  توجه 
جلب شود که آنان را از ایجاد دردسر 
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ارتباطات  رشته ی  بنیانگذار  السول۴ 
مدرن و یکی از پیشتازان علوم سیاسی 
در آمریکا است. او می گوید که ما نباید 
دموکراتیک«  »دگماتیسم  تسلیم 
بهترین  افراد  است  معتقد  که  شویم 
خودشان  منافع  تصمیم گیرندگان 
بهترین  ما  نیستند!  چون  هستند. 
مصلحت  برای  تصمیم گیرندگان 
این  از  باید  پس  هستیم.  عمومی 
اطمینان حاصل کنیم که آن ها فرصتی 
برای عمل بر اساس کج فهمی های خود 
نیابند. در جوامع توتالیتر و نظامی گر، 
چنین کاری آسان است. از طریق یک 
چماق. اما هرچه جامعه دموکراتیک تر 
باشد، این امکان نیز کمرنگ تر می شود. 
باید به تکنیک های پروپاگاند  بنابراین 
متوسل شد. در واقع تکنیک پروپاگاند 
برای جوامع دموکراتیک، همان چماق 

برای جوامع توتالیتر است.

عمومی  روابط  کتاب  بخش  سومین 
صنعت  در  پیشرو  آمریکا  دارد.  نام 
روابط عمومی است، چامسکی با بیان 
این نکته به هدف رهبران این صنعت 
خود  که  همانطور  که  می کند  اشاره 
افکار  کنترل  هدفشان  می کنند،  بیان 
است  معتقد  چامسکی  است.  عمومی 
موفقیت  با  همزمان  صنعت  این  که 
کمیسیون کریل و ترس سرخ، موفق به 
گسترش خود شد و در نتیجه توانست 
در سال های دهه ی 1۹۲۰ عموم مردم 
اصول  از  تبعیت  و  فرمانبرداری  به  را 
روابط عمومی  دارد. صنعت  وا  تجاری 
کنترل  در  برای  دالر  میلیون ها  سالی 
نگه داشتن افکار عمومی خرج می کند. 
شرایط  به  توجه  با   1۹۳۰ دهه ی  در 
افسردگی گسترده و نیاز به ساماندهی 
مشکل ساز  شده  که  کارگری  اساسی 
بروز  حال  در  دیگری  وضعیت  بودند، 
بود. در 1۹۳۵ اولین پیروزی بزرگ در 
ساماندهی«  »حق  یعنی  قانونگذاری 

4-Harold Lasswell

بر  مبهوت،  گله ی  اما  بدست  آمد. 
دموکراسی،  از  غالب  تعریف  اساس 
نباید »ساماندهی« کند. گله ی مبهوت 
باید تنها و جدا باشد تا خطری ایجاد 
نکند. بنابراین این بار روابط عمومی از 
طریق خرج کردن های فراوان سعی در 
تصحیح این انحرافات بوجود آمده در 
دموکراسی کرد. از منظر روابط عمومی، 
و  ضرب  طریق  از  عمومی  اعتصابات 
طریق  از  بلکه  نمی شوند،  تمام  شتم 
مردم  عموم  باید  رسانه ای،  پروپاگاند 
داده  قرار  اعتصاب کنندگان  مقابل  در 
اعتصاب ها  که  می آموزد  رسانه   شوند. 
منافع  مقابل  در  و  تخریب گر  زیان بار، 
رسانه  دارند.  قرار  عمومی  مصلحت  و 
می آموزد که نظافتچی ای که زمین را 
کنار  در  اجرایی  مدیر  و  می کشد  تی 
و  هستند  مشترک  منافع  دارای  هم، 
همه می توانند در کنار هم در هارمونی 
زندگی  و  کار  آمریکایی،  اصول  برای 
کنند و همدیگر را دوست داشته باشند. 
از  دست  اعتصاب گران  این  اگر  فقط 
بیشتر  و  بردارند  مسخره بازی هایشان 
آمریکایی  رویه ی  و  روحیه  به  این  از 
روابط  بنابراین  نکنند.  وارد  صدمه 
خود  بسیار  تجاری  ثروت  با  عمومی 
دست به کار می شود و برای رسانه ای 
که در اختیار دارد یک فرمول تعریف 
می کند که توسط این فرمول، بارها و 
هم  در  را  مختلف  اعتصاب های  بارها 
 Mohawk فرمول  این  می شکند. 
Valley formula نام دارد و به عنوان 
»اعتصاب شکن«  و  »علمی«  فرمولی 
مطرح می گردد و قادر به تحریک افکار 
عمومی با مفاهیم و شعارهایی تهی و 
است.  آمریکایی گرایی  مانند  بی روح 
چامسکی در ادامه می گوید تمام هدف 
یک پروپاگاند موفق این است که مردم 
به سؤال های اساسی فکر نکنند و حتی 
ذهنشان به سراغ این سؤاالت نیز نرود. 
یک شعار موفق مانند »از نیروهایمان 
حمایت کنید« در اصل معنای خاصی 

باره حتی معنای  این  ندارد. سؤال در 
کنند  از شما سؤال  اگر  ندارد.  خاصی 
که آیا از نیروها حمایت می کنید؟ چه 
منفی،  چه  و  باشد  مثبت  شما  جواب 
موفق  شعار  یک  نکته ی  ندارد.  فرقی 
همین است. یک شعاری می سازید که 
همه با آن موافق باشند و کسی مخالف 
شما  شعار  اصل  در  چون  نباشد.  آن 
معنایی ندارد که کسی با آن موافق یا 
مخالف باشد. چون سؤال اساسی که آیا 
جنگ طلبانه  سیاست های  این  با  اصاًل 
موافق هستید، در اینجا از میان می رود.
را  دموکراسی  مفهوم  آنچه  نتیجه  در 
که  است  سیستمی  می دهد  تشکیل 
منافع  برای  متخصص  طبقه ی  آن  در 
اصلی  صاحبان  یعنی  خود  اربابان 
جامعه، کار می کنند و بقیه ی جمعیت 
ساماندهی  توانایی  هرگونه  از  باید  نیز 
در  تنها  باید  آن ها  شوند.  منحرف 
و  بنشینند  تلویزیون هایشان  مقابل 
این مطلب را در مغزهایشان فرو کنند 
داشتن  زندگی،  در  ارزش  تنها  که 
ارزش  تنها  یا  است  بیشتر  کاالهای 
آن  به  شبیه  کردن  زندگی  زندگی، 
طبقه ی متوسطی است که در تلویزیون 
متوسطی  طبقه ی  همان  می بینند. 
آمریکایی هستند  اصول  به  که معتقد 
است.  گرفته  فرا  را  آنان  هارمونی  و 
حتی اگر به ذهن شما خطور کند که 
زندگی  در  بیشتری  ارزش  می بایست 
وجود داشته باشد، از آنجایی که تنها 
با خودتان  تلویزیون نشسته اید  جلوی 

می اندیشید که حتما دیوانه شده اید!
از  یکی  معرفی  به  ادامه  در  چامسکی 
شخصیت های برجسته ی روابط عمومی 
ادوارد برنای۵ و بیان نظرات او می پردازد 
کمیسیون  اعضای  از  یکی  اتفاقاً  که 
کریل نیز بوده است. برنای با آنچه از 
نظر  بود  کرده  کسب  کریل  تجربه ی 
خود را مبتنی بر »مهندسی رضایت« 
را  رضایت  مهندسی  او  نمود.  مطرح 

5-Edward Bernays
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و  می دانست  دموکراسی«  »جوهره ی 
معتقد بود افرادی که قادر به تولید این 
رضایت هستند، همان کسانی هستند 
که قدرت و ثروت در دست آنان است. 

یعنی صاحبان قدرت های تجاری.

چهارم  بخش  به  ترتیب  این  به 
رضایت«  »مهندسی  عنوان  با  کتاب 
می رسیم. برای ادامه  یافتن دموکراسی 
شالق  با  مردم  عموم  که  است  الزم 
سیاست های  با  همراهی  سمت  به 
ماجراجویانه ی خارجی، هدایت شوند. 
خوبی  به  هیچگاه  مبهوت  گله ی  این 
نبرد  این  همین  برای  نمی شوند.  رام 
داشت.  خواهد  ادامه  همواره  دائمی 
و  کردند  قیام  مردم   1۹۳۰ سال  در 
 1۹۶۰ سال های  در  شدند.  سرکوب 
دوباره موج دیگری از نافرمانی ها ایجاد 
شد که با ذکاوت »بحران دموکراسی« 
نام گرفت. در واقع جمعیت کثیری از 
فعاالنه  صورت  به  می خواستند  مردم 
سیاسی  عرصه ی  و  ساماندهی ها  در 
طبق  یعنی  باشند.  داشته  مشارکت 
در  دموکراسی  اول  تعریف  از  آنچه 
تعریف  اما  می رفت.  انتظار  لغتنامه ها 

غالب به دنبال بی تفاوتی، اطاعت پذیری 
عموم  منفعالنه ی  نقش  پذیرش  و 
دقیقاً  که  نقشی  همان  یعنی  است. 
آن  به  و  است  تعریف شده  آنان  برای 
طبقه ی  دوباره  بنابراین  دارند!  تعلق 
این  و  می اندیشد  چاره ای  متخصص 
یافتن  با  را  عمومی  بیماری  این  بار 
اسم  می کند.  درمان  تکنیکی  تعریفی 
این وضعیت عمومی، »سندرم ویتنام« 
حدود  که  تعریفی  می شود.  گذاشته 
سال  1۹۷۰ توسط نورمن پادهورتز۶ از 
نخبگان طرفدار ریگان مطرح شد و به 
معنی مقابله ی بیمارگونه و احساساتی 
برای مهار فرستادن نیروهای نظامی به 
دیگر نقاط دنیا بود. بنابراین به تعبیر 
طبقه ی متخصص، اکثریت مردم دچار 
به  را  آنان  که  بودند  شده  بیماری ای 
بازدارندگی بیمارگونه ای از خشونت و 
بیماری که  این  و  جنگ سوق می داد 
به  نیاز  می شد،  نامیده  ویتنام  سندرم 

درمان داشت...

پنجم  بخش  به  سپس  چامسکی 
عنوان  به  »بازنمایی  که  می شود  وارد 

6-Norman Podhoretz

راه  تحلیل  به  او  دارد.  نام  واقعیت« 
بیماری  این  درمان  برای  که  دیگری 
می کند.  اشاره  است،  استفاده  مورد 
این  بر  تاریخ«.  تحریف  و  »دستکاری 
به  که  هنگامی  تا  است  الزم  اساس 
جایی یا فردی حمله می شود، اینگونه 
بگوییم که برای دفاع از خود در برابر 
صورت  کار  این  متجاوز  هیوالهایی 
گرفته است. این شیوه نامه ای است که 
بعد از جنگ ویتنام به صورت وسیعی 
برای بازسازی تاریخ به کار گرفته شد. 
اما بسیاری از سربازان و مردم به این 
باز  بنابراین  شدند،  واقف  دستکاری ها 
می بایست کاری علیه این جنبش های 
صلح و غیره صورت می گرفت. بنابراین 
که  بود  این  تاریخ  جدید  دستکاری 
متجاوزان  برابر  در  حمالت  این  اگر 
خارجی نیست، پس در برابر متجاوزان 
داخلی آن کشورها صورت گرفته است. 
متجاوزین  برابر  در  را  کشوری  یعنی 
یعنی  می کنیم!  درونی خودش، حفظ 
ویتنامی های  دست  از  ویتنام  نجات 
جنوبی! تعریف داده شده توسط یکی 
از نخبگان ِکِندی، فردی به نام آدالی 
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مطیع سازی  در  و  مطرح  استیونسون۷ 
افکار عمومی موفق واقع شد که چنین 
چیزی حاصل تسلط کامل بر رسانه و 

سیستم آموزشی است.

در ادامه ی این بخش چامسکی به یک 
بررسی در دانشگاه ماساچوست درباره ی 
که جهت  می کند  اشاره  خلیج  بحران 
مطالعه ی عقاید و رویکردها نسبت به 
تلویزیون صورت گرفت. در این بررسی 
از افراد پرسیده شد که تعداد کشتگان 
تخمین  نفر  چند  را  ویتنام  جنگ 
می زنند؟ جواب میانگین آمریکایی ها از 
عددی  ویتنامی،  کشته شدگان  تعداد 
حالیکه  در  بود.  نفر  هزار   1۰۰ حدود 
و  نفر   میلیون  دو  عدد رسمی حدود 
عدد واقعی احتماال چیزی حدود سه تا 
چهار میلیون نفر کشته محاسبه شده 
بود. افرادی که این پرسشنامه را تهیه 
کرده بودند این سؤال را مطرح کردند 
که ما درباره ی سیستم فرهنگ سیاسی 
آلمان چه فکری می کردیم اگر همین 
سؤال را از مردم آلمان درباره ی تعداد 
هولوکاست  در  یهودی  کشته شدگان 
می دادند  جواب  آنان  و  می پرسیدیم 
سؤالی  چنین  نفر؟  هزار   ۳۰۰ حدود 
بسیاری  جواب  چامسکی  عقیده ی  به 
غالب  فرهنگ  درباره ی  را  سؤال ها  از 
آن  انجام  حال  در  آنچه  و  رسانه ای 
است، خواهد داد. تصویری که از دیگر 
می شود،  ساخته  عموم  برای  کشورها 
کوچکترین شباهتی به واقعیت ندارد. 
روی  بر  دروغی  زیر  امور،  حقیقت 
دروغ دیگر و تحت قیود آزادی مدفون 

می شود.

عنوان  تحت  کتاب  بعدی  بخش 
است.  شده  نوشته  مخالف«  »فرهنگ 
چامسکی در این بخش می گوید که با 
کنترل  برای  تالش ها  این  تمام  وجود 
نرفته  میان  از  مخالف  فرهنگ  عموم، 

7-Adlai Stevenson

که  مخالف  جنبش های  این  است. 
اغلب به عده ای از دانشجویان و جوانان 
شصت  دهه  از  بعد  می شدند،  محدود 
میالدی، رشد بیشتری کردند. تا دهه ی 
هفتاد میالدی، جنبش های اساسی ای 
شکل گرفتند از جمله جنبش محیط 
ضد  جنبش  زنان،  جنبش  زیست، 
تسلیحات هسته ای و غیره. در دهه ی 
هشتاد جنبش هایی شکل گرفتند که 
نقش بزرگی در تاریخ آمریکا و جهان 
تنها  نه  که  جنبش هایی  کردند.  ایفا 
دست به اعتراض زدند بلکه به صورت 
زندگی  به  را  خود  فعاالنه  و  نزدیک 
افرادی که مورد آسیب قرار می گرفتند 
نزدیک کردند که نقش بسزایی در روند 

رسانه های جریان اصلی بازی کرد.

در نتیجه در انتها باید گفت که آنچه 
اهمیت  دارد  تأکید  آن  بر  چامسکی 
اگاهی بخشی و مداخله ی فعاالنه در امور 
نگاهی  نگاه چامسکی  است.  اجتماعی 
منطقی و عقالنی است که اگرچه نقاط 
سیاهی از پرونده ی رسانه ها و قدرت ها 
را به نمایش می گذارد اما همچنان امید 
به تغییر از طریق جنبش های عمومی 
حرص  به  دادن  پایان  برای  مردمی  و 
برتر  طبقه ی  سوداگری  و  جنگ طلبی 
پایان  چامسکی  می زند.  موج  آن  در 
نظام های  ماجراجویی های  این  تمامی 
فاسد را در دست عموم مردم می داند 
یعنی همانطور که خودش می گوید در 

دست »افرادی مانند شما و من«.
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زندگی و شغلی باومن
فصل دوم: جامعه  شناسی باومن: 

نظریه او درباب مدرنیته
فصل سوم: روش ها و اصول )اهداف( 

مترجم
فصل چهارم: آزادی و امنیت در 

اجتماعیت مدرن سّیال
فصل پنجم: مصرف گرایی به عنوان 

شیوه زندگی مدرن سّیال
پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر

ضمائم

اشکال  و  ویژگی ها  همه  به  توجه  با 
اصلی  طرفداران  این  تغییر،  حال  در 
جامعه شناسی هستند که موجب نظم 
متمادی  سالیان  آن طی  در  ترتیب  و 
راست  با  رابطه  قطع  توانایی  شده اند، 
همیشه  جامعه شناسی  در  آیینی]1[ 
به مثابه یک کاالی کمیاب بوده و بیشتر 
جامعه شناسان به راحتی در خانواده ای 
جای می گیرند که دیگراِن قبل از آنها 
رفته  را به  یاد می  آورند. به  این صورت 
است، نظم و ترتیب که تا به امروز ادامه 
یافته مورد تأیید »اصولی« است که از 
ذات زیبایی شناسی]۲[ خودشان حاصل 
آمده و در همان جا، شکل گرفته است. 
به اندازۀ  را  آن ها  طرفداران  که  اصولی 

دسته  دارو  زندگی  در  مرگ  اهمیت 
طبقه ای  می کنند،  قلمداد  زامبی ها]۳[ 
اجتماعی که عادت به جدا کردن کلیت 
در مراحل مدرن »جامد« دارد مانند: 
کنش متقابل گرایان،  مارکسیست ها، 
روش شناسان مردم نگار، صورت گرایان، 
و  پست مدرن ها  بیشتر  و  فمنیست ها 
پساساختارگرایان و سایر نظریه پردازان 
تازه کار. این مسئله به کسی نیاز دارد 
از  تا  باشد و هم شجاع  که هم خاّلق 
گردوغبار میراث، سبک اردکی خالصی 
یابد، و سعی کند کارهای خود را انجام 
نوع  این  از  باومن  زیگمونت  که  دهد، 
همان طوری که  است.  جامعه شناسان 
پی  بعدی  فصول  طول  در  خواننده 
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خواهد برد، هیچ کسی عالقه و اشتیاق 
باومن به جامعه شناسی را ندارد و این 
موضوعی است که به او این اطمینان 
را می دهد که پویا و متفاوت از دیگران 

باشد.
این ادعا که باومن در بین معاصرانش 
متمایز و برجسته است، مثل این نیست 
متمایز  کاماًل  او  آثار  شود  گفته  که 
شخصیتی  او  برعکس،  اتفاقاً  هستند. 
نشانگر  جامعه شناسی اش  که  است 
شاخه های  از  بسیاری  مابین  دیالوگی 
همان طوری که  است.  اجتماعی  تفکر 
خواهد  داده  نشان  کتاب  این  در 
ریشه های  آشکارترین  از  یکی  شد، 
باومن  جامعه شناسی  در  روشنفکرانه 
دیدگاه ضد تأسیس]۴[ ریچارد رورتی]۵[ 
شیوه های  مورد  در  کسی که  است، 
نوشتن درباره جهان  نوآورانه  و  جدید 
باومن  رورتی،  همانند  می کند.  بحث 
هیچ  که؛  می رسد  نتیجه  این  به  نیز 
دلیلی وجود ندارد جامعه شناسان نباید 
نویسندگان خالقی باشند و به این علت 
است که او »استعداد خودش را برای 
می برد.  به پیش  متفاوت«  سخنوری 
در  را  مفاهیمی  باومن  رابطه،  این  در 
اغلب  که  می یابد  مکان هایی  انواع 
تا  نیستند  جامعه شناسان حتی حاضر 
نگاهشان کنند. برای مثال در فیلم های 
سینمایی مانند جن گیر و طالع نحس]۶[، 
مجموعه های تلویزیونی »واقعی« مانند 
سریال های  در  حتی  و  بزرگ]۷[  برادر 

خانوادگی آبکی]۸[ مانند ایست اندر]۹[.
باومن نیز مانند رورتی به شیوه دیگری 
عمل می کند که در آن نگران به جود 
آمدن این مسئله نیست که آیا جهان 
وجود  او  جامعه شناسی  در  »واقعی« 
دارد یا نه! چراکه او به سادگی می تواند 
تشخیص بدهد که اگر جامعه شناسان 
شیوه های  مورد  در  قاطعانه  بخواهند 
جدید درک )فهم( جهان بحث کنند، 
به  نمی توانند  که  کنند  قبول  باید 
برای  دیگری  کاربردی  معیارهای 
آن ها  )روایت(  تفسیر  این که  توجیه 
دیگری  هرکس  از  بهتر  جهان  این  از 

به عبارتی دیگر،  شوند.  متوسل  است، 
بررسی هایشان  و  تحقیقات   در  آن ها 
به سادگی  این که  جز  دیگری  هیچ کار 
واقعیت  به  شبیه  چیزی  کنند  فرض 
موجود؛ وجود دارد که با وقوف به آن 
)درک آن( می توانند به فعالیت هایشان 

ادامه دهند را نمی توانند متصور شوند.
بین  مهمی  بسیار  تفاوت  این حال،  با 
می دهند،  انجام  رورتی  و  باومن  آنچه 
فقط  رورتی  درحالی که  دارد.  وجود 
نظریه پردازی  شیوه های  از  نشانه هایی 
مدرن ارائه می دهد، اما باومن در آثارش 
نظریه جدیدی برمبنای مدرنیته را ارائه 
می کند. به این ترتیب او برای طیفی از 
قابلیت  جامعه شناسی  خوانندگان 
تحقق وظایف بسیار خطیری را میّسر 

می کند.
به  را  مدرنیته  از  انتقادی  بررسی  او 
بتواند  که  می دهد  ترتیب  شیوه ای 
است  به این دلیل  کند.  تشدید  آن را 
از  باومن یکی  برای  که جامعه شناسی 
ابزارهای دردسترس بسیار خارق العاده 
می ماند.  باقی  اجتماعی  تغییر  برای 
از  قبل  آثارش  که  مارکس  همانند 
عملکرد  از  آشکار  انتقادی  باومن 
بسان  است.  رورتی  مانند  فیلسوفانی 
کسی که “تاکنون جهان را به شیوه های 
مختلفی تفسیر کرده؛ حال نکته اصلی 

تغییر آن است”.
مبنای  بر  دلیل  این  به  باومن 
جامعه شناسی می خواهد جهان را تغییر 
جامعه شناسی  راستا  این  در  و  دهد 
کامل ترین  و  مهم ترین  نخستین،  او 
ساختار انتقادی از مدرنیته است. ولیکن 
صورتی انتقادی از مدرنیته ای است که 
اگر تشخیص داده شود “گونه ای از مدل 
تاکنون  احتماالً  که  است،  عاملی  تک 
علت پیچیدگی »زیست  جهان« را بیان 
نیز  را  بشری  تجربه  تمامّیت  و  نکرده 
جامعه شناسی  است”.   برنگرفته  در 
نتیجه  به عنوان  را  انتقاد  نیز  باومن 
از جهانی شدن  فرآیندهای گسترده ای 
اعالم می کند که مدرنیته مکان بسیار 
گرفته  به کار  که  است  کوچک تری 

که  است  جامعه شناسی  باومن  شود. 
بین  شکاف  اگر  می دهد  تشخیص 
طی  در  جهانی  به لحاظ  غنی  و  فقیر 
یافته  افزایش  بسیار  گذشته  سال   ۲۵
است ـو همچنان ادامه داردـ می پذیرد 
ساختن  برای  مردم  که  مشاجراتی 
زندگی آبرومند مجبور هستند تحمل 
هم  و  است  گذشته  مشابه  هم  کنند 
درعین حال متفاوت از آنچه در گذشته 
بوده. به این معنا جامعه شناسی باومن 
نقدی از مدرنیته است که برآن واقفیم. 
که  آن هایی  از  بسیاری  برای  چنانچه 
»درحال توسعه«  به اصطالح  جهان  در 
همیشه  مانند  مشاجره  کنند،  ظهور 
بپذیرد،  آن را  که  است  آماده  تجارتی 
در  که  زنانی  و  مردان  برای  نابرابری 
غرب  تورم زای  مصرف کننده  اقتصاد 
تغییر  شیوه ای  به  می کنند،  زندگی 
کرده است که در بیست یا سی سال 

گذشته تصورناپذیر بود.
باومن  مفاهیم  این  همه  به  توجه  با 
آماده  اگرچه  که  است  جامعه شناسی 
اجتماعی  محرومیت  و  فقر  پذیرش 
دوگانگی های  از  به شدت  نیست، 
انتقادی  هر  که  دارد  آگاهی  احتمالی 
است.  مواجه  آن  با  امروزه  مدرنیته  از 
بخواهیم  ما  اگر  که  می داند  باومن 
جهان را برای بهتر شدن تغییر بدهیم 
نه فقط باید این حقیقت را بپذیریم که 
نابرابری های  دلیل  به  انسانی  بدبختی 
اجتماعی موجود  و  اقتصادی، سیاسی 
است بلکه همچنین باید قبول کنیم که 
وجود آن به خاطر مردان و زنانی است 
که در جستجوی انواع زیاد و متفاوتی 
از دوگانگی آشکار در مدرنیته ـ شامل 
خودشان  زندگی  درون  دوگانگی های 
تقویت  را  آن ها  که  ایدئولوژی هایی  و 
و  بی حرکت  به طورکلی  که  ـ  کرده اند 
مواقع  بیشتر  باید در  و  بوده  بی رغبت 
چشم هایشان را ببندند و بیشتر از آنچه 
به  را  آن  ریشه های  می رود  احتمال 
آن هایی  نسبت دهند.  دیگران  زندگی 
آشنایی  هگل  حتی  یا  مارکس،  با  که 
در  باومن  که  گفت  خواهند  دارند، 
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اینجا صرفاً دیالکتیک را دوباره توضیح 
می دهد، اما این مسئله موجب برداشت 
برجسته  موضوع  درباره  سوءتفاهم 
مدرنیته  مخلوق  دوگانگی  که  باومن 
است، خواهد شد و زندگی مردم بیشتر 
به گذشته  نسبت  دیگری  زمان  هر  از 
اداره  احتمالی  رویدادهای  توسط 

می شوند.
بگوییم  جایی که  تا  ندهیم  ادامه  اگر 
امروزه  ما  که  »سّیالی«  مدرنیته 
ساکنش هستیم جهانی هست که در 
آنجا »هر کاری و هر حرفی رواست«، 
بخشی  ما  که  می کند  یادآوری  باومن 
پراکنده تر  اجتماعیت]1۰[“سبک تر،  از 
آن  در  که  هستیم  متحرک”  بسیار  و 
و  محدودیت ها  از  مجموعه ای  هیچ 
هیچ مجموعه ای از قوانین مسلم وجود 
ندارد. مدرنیته سّیال که در آن زندگانی 
افراد به طور ثابتی با دوگانگی ها و امور 
جاری مشخص شده است، عادت هایی 
که نیاز دارند، و یادگیری که منجر به 
ندارد.  زیادی  هزینه  می شود،  دو  هر 
انعطاف پذیری  سّیال  موقعیت  یک  در 
است.  عقالنیت  اسم(  )به  دستور  به 
مفید  طوالنی مدت  در  مهارت ها، 
یک  دیروز  که  آنچه  به خاطر  نیستند، 
امروز  است  ممکن  بود  کارساز  اقدام 
ثابت شود که بیهوده یا کاماًل زیان بار 
تعهدات  همان طوری که  درست  است. 
بلندمدت تهدیدی برای وثیقه گذاشتن 
به شدت  نیز  عادت ها  است،  آینده  در 
زمان حال را در برمی گیرند؛ یادگیری 
فرد  به  همان طوری که در کوتاه مدت 
است  قدرت می دهد، ممکن  و  اختیار 

در طوالنی مدت قدرت زدایی کند.
بود  گفته  )زمانی(  پیشترها  باومن 
اقتدار  با  )تقاضای(  ادعای  “برای  که 
ناگزیر  جامعه شناسی  کردن،  صحبت 
از به روزرسانی نظریه اش درباره جامعه 
این  در  نویسنده  آنچه  و  بود”  خواهد 
با  که  است  این  می کند  مطرح  کتاب 
درباره  باومن  جامعه شناسی  توسعه 
بر  او  »سّیال«  مدرنیته  اجتماعیت 
اصلی اش  وظیفه  به عنوان  موضوع  این 

متمرکز شده است. مهم ترین هدف از 
نوشتن این کتاب نشان دادن این است 
باومن کسب می کنیم،  از  ما  آنچه  که 
زندگی  اندازه(  )گستردگی،  نهایت 
که  است  چیزی  آن  از  معاصر  انسان 
آن  توصیف  به  قادر  جامعه شناسی 
است؛ و نه فقط آن، بلکه گستره کاملی 
ایده ها و مفاهیم  از نظریه های جدید، 
را  ما  »استعداد  که  می شوند،  مطرح 
درباره  کردن«  صحبت  متفاوت  برای 

جهان بهبود می بخشد.
این کتاب از ۵ فصل تقسیم شده است، 
اما از بیشتر کتاب های جامعه شناسان 
که  است  متفاوت  به این خاطر  کلیدی 
باومن  ایده های جامعه شناسی  آگاهانه 
آن ها  که  نمی دهد  ارائه  ترتیبی  به  را 
این  بیان دقیق تر  به  گسترش یافته اند. 
کتاب از یک سو کتاب درسی مقدماتی 
برای  آنچه  با  که  معنا  این  به  است، 
درک باومن ضروری و اساسی است و 
آنچه او ناگزیر است درباره درک جهان 
معاصر بگوید، سروکار دارد، و از سویی 
دیگر انتقادی را مطرح می کند که در 
تا  می شود  به کارگرفته  بینش ها  این 
بگوید  مهم  روش های  درباره  چیزی 
روابط  با  باومن  جامعه شناسی  که 
هرمنوتیکی بین جامعه  شناسی روزمره 
و متداول ارتباط دارد. همان طوری که 
دوم  بُعد  دید،  خواهند  خوانندگان 
به عنوان موضوعی در کل کتاب جریان 

دارد.
با این که فصل نخست فقط طرحی کلی 
ارائه  باومن  زندگینامه ای  جزئیات  از 
او  از  نیز  دقیقی  بسیار  بحث  می کند، 
در رابطه با روش خاص خودش درباره 
»تفکر جامعه شناختی« نشان می دهد. 
در این رابطه همچنین با سردرگمی ها 
و سوءتفاهم های مهمی مواجه می شود 
احاطه  را  باومن  جامعه شناسی  که 
بررسی  با  این  بر  عالوه  است،  کرده 
سروکار  متفکری  آثار  پروبلماتیک 
طرح  هیچ  شامل  ایده هایش  که  دارد 
برنامه ریزی آن ها نمی شود.  درسی در 
دید،  خواهد  خواننده  همان طوری که 

باومن توسط هیچ گروه جامعه شناختی 
زمینه  در  او  آنچه  و  نمی شود  اداره 
ارائه  جامعه شناختی  دیدگاه های 
می کند نه یک همکاری سیستماتیک 
با موضوعات نظری به هم وابسته و نه 
چیزی که بتوان آن را به عنوان مکتبی 

فکری توصیفش کرد.
فصل دوم براساس بررسی های پیشین 
از شرح و بحث کلی روابط درزمانی و 
هم زمانی توسعه جامعه شناختی باومن 
از اواسط دهه 1۹۸۰ به بعد ساخته شده 
است. در این رابطه این فصل با شرایط 
گسست باومن از مارکسیسم، به عالوه 
شرح کلی از نظریه مدرنیته اش سروکار 
دارد. در فرایند گسترش این دو بررسی 
همچنین  فصل  این  مرتبط،  هم  به 
آثار  اساسی  تغییر  کردن  برجسته  بر 
باومن تأکید می کند. نویسنده دو زمان 
)لحظه( خاص را پیشنهاد می کند که 
باید  باومن  آثار  مقدماتی  خواننده  هر 
در نظر بگیرد: چرخش »پست مدرن« 
مقدماتی  مفهوم  جایگزینی  و  باومن 
مفهوم  با  پست مدرنیته  »سلبی«  و 

»ایجابی« مدرنیته سّیال]11[.
اگرچه  که  می دهد  نشان  سوم  فصل 
باومن درباره موضوعات روش شناختی 
و  روش  است،  گفته  سخن  کمتر 
اهداف جامعه شناسی او داستان کاماًل 
این  ارائه  بیان می کند. در  را  متفاوتی 
به کار  را  باومن  مدرنیته  نظریه  انتقاد 
گرفته ام تا استدالل کنم جامعه شناسی 
معاصر همیشه محافظه کار و اصالحی 
تغییر  زمانی می تواند  تنها  آن  و  است 
کند که شروع به تفکر )تعمق( درباره 
خودش کند: هنگامی که آماده است تا 
آگاهانه  و  بپذیرد  را  امکان ناپذیری اش 
ناآگاهانه  ابتدای کارش  از  را که  آنچه 
این  بگذارد.  کنار  است،  داده  انجام 
ادبیات  که  است  داده  نشان  فصل 
باومن  جامعه شناسی  احساساتی 
هژمونی  برای  قابل توجهی  چالش 
جامعه شناختی به وجودآورده است که 
هنوز به شیوه ای عمل می کند که بدون 
شواهد  پیوستار  و  ارتدوکس  نظریه 
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تجربی اش این نظم و ترتیب نمی تواند 
ادامه یابد.

شده  بحث  سوم  فصل  دوم  بخش  در 
هم  و  فرهنگ  هم  باومن  که  است 
»تفکر  اساسی  موضوع  را  هرمنوتیک 
و  می گیرد  نظر  در  جامعه شناختی« 
درس های  تاحدودی  رابطه  این  در 
اساسی او برای جامعه شناسی را بررسی 
می کنم، که اگرچه رهنمودهایی برای 
چگونگی جامعه شناسی مطالعه، وجود 
گفته  که  نیست  معنی  این  به  ندارد 
شود جامعه شناسی در بررسی مشاهده 
بی نظمی های  همه  با  موجود  درباره 
دقیق،  بسیار  نمی تواند  روزمره 
اشاعه  در  باشد.  اخالقی  و  احساساتی 
موضوع نیاز اخالقی جامعه شناسی که 
مدرن  عصر  معیارهای  ارزیابی  برای 
سّیال به وجودآمده است، بخش پایانی 
برای  که  می کند  استدالل  فصل  این 
باومن، اگر جامعه شناسی در سال های 
درگیر  بیش ازحد  شکل گیری اش 
اتفاق نظر  و  اطاعت  همنوایی،  شرایط 
پذیرش  بین  انتخاب  مسئله  بود، 
مسئولیت و وارد مشاجره شدن درباره 
مناسب  بشر  نوع  برای  که  موضوعی 
درنتیجه  و  بودنش  نظاره گر  یا  است 
است  چالشی  کنش  مند،  انتخاب  عدم 

که امروز با آن مواجه است.
دو قطبی هستند که  امنیت  و  آزادی 
آن ها  مابین  باومن  جامعه شناسی  کل 
اصلی  بحث  این  و  است.  قرارگرفته 
سّیال  مدرنیته  در  که  است  باومن 
به  رو  بیشتر  آزادی  جهت  در  امنیت 
مسئله  این  و  است  )افول(  کاهش 
زنان  و  مردان  که  است  شده  موجب 
در زندگی شان هرچه بیشتر نشانه های 
فردی شدن]1۲[ را بپذیرند. با اشاعه این 
ایده باومن که امروزه جستجوی هویت 
خودساخته]1۳[ فردی سرنوشت ماست، 
نویسنده در فصل چهارم بحث خود را 
درباره روش ها و اهداف جامعه شناسی 
باومن بسط می دهد تا نشان دهد که 
چگونه سازمان فرهنگ انسانی را درون 
دانشگاه به چالش می کشد تا شکلی از 

تحلیل را پیشنهاد کند که، اگر آن در 
جهت روانشناسی اجتماعی نیست، پس 
از سارتر و تا اندازه کمی فروید، با روش 
می شود.  هدایت  وجودی  روانکاوی 
نویسنده به منظور توسعه فهم خواننده 
از اشاره )معنی ضمنی، داللت( تغییر 
ناگهانی عقیده به سمت آزادی و فردی 
شدن بیشتر، مقایسه های موشکافانه ای 
نیز بین جامعه شناسی باومن و بوردیو 
انجام می دهد. پس  از آن، قبل از توجه 
درباره  باومن  جامعه شناسی  بحث  به 
میزان و سبک آزادی های مدرن سّیال 
سنگینی  بسیار  افراد  شانه های  بر  که 
موضوع  درباره  حدودی  تا  می کند 
تعجبی  جای  و  می کند  بحث  هویت 
زیادی  زمان  زنان  و  مردان  که  ندارد 
آوردن  به دست  برای  تالش  صرف  را 

امنیت در جامعه می کنند.
فصل پنجم و نهایی کتاب تا اندازه ای 
بررسی  را  باومن  جامعه شناسی  بحث 
می کند که مدرنیته سّیال زمانی است 
توانایی  به  زنان  و  مردان  آزادی  که 
بعد  مصرف کردن آن ها بستگی دارد. 
زیبایی شناختی،  داللت های  بررسی  از 
مصرف گرایی  اخالقی  و  سیاسی 
جامعه شناختی  بحث  آزادی،  برای 
که  می دهد  قرار  موردتوجه  را  باومن 
مهمی  ضمنی  معانی  مصرف گرایی 
برای تبیین الگوهای کنترل اجتماعی 
این رابطه  در مدرنیته سّیال دارد. در 
نشان نویسنده که مدل سراسربین]1۴[ 
فوکو از کنترل اجتماعی دیگر مناسب 
سایر  مانند  اجتماعی  کنترل  و  نیست 
لیبرال،  دموکراسی های  در  موارد 
)تجاری(  کاالیی  گسترده ای  به طور 
پایانی  بخش  است.  شده  خصوصی  و 
کتاب دوباره به موضوع معانی ضمنی 
جامعه شناسی  برای  سّیال  مدرنیته 
بحث  موضوع  این  برمی گردد. 
جامعه شناسی باومن را مورد رسیدگی 
روشنفکرانه  آثار  که  می دهد  قرار 
مانند دیگر محصوالت برای فروش در 
مدرنیته سّیال به طور روزافزونی به دو 
حالت وارد رایج شده اند )در دو حالت 

صورت می گیرد(: یکی این که زباله های 
آغوش  به  را  مصرفی  فرهنگ  براق 
بگیرد و دیگر این که در جستجوی رها 
شدن از مصرف گرایی به عنوان میراث و 
جامعه شناسی  بنیان گذاران  نوستالژی 
است. کتاب با این تفکر به پایان می رسد 
که  است  زمانی  سّیال  مدرنیته  با  که 
بسیار  اعتبار  و  اصالت  این که  علیرغم 
قاطعانه جستجو می شوند، اما کمتر به  
باومن  درباره  ما  آنچه  می آیند،  دست 
داریم مردی است که نه فقط موفق به 
نوشتن کتاب های چالش برانگیز و مهم 
می شود، بلکه به نظر می رسد که او در 
هرکدام از این کتاب ها، جامعه شناسی 
را ضروری تر ازآنچه تاکنون بوده است، 

خلق و توصیف کرده است.

Orthodoxy .]1[
Aesthetic .]۲[

Zombie Category .]۳[
Anti-Establishment .]۴[

Richard Rorty .]۵[
The Exorcist & The Omen .]۶[

 :Big Brother .]۷[
که  شده  چندملیتی  تقریباً  سریالی 
مبنای آن از کشور هلند بود. این سریال 
از گروه متنوعی از شرکت کنندگان در 
مسابقه تحت عنوان میهمانان ناخوانده 
تحت  که  می کند  پیروی  سرزده   و 
نظارت مداوم در خانه ای ازپیش ساخته 
زندگی می کنند و رفتارهایشان مالک 
برنامه  این  است.  بینندگان  قضاوت 
کشورهای  از  بسیاری  در  مخاطب  پر 

جهان بیننده و طرفدار دارد.
Soap Operas .]۸[
 :Eastenders .]۹[

سریالی بریتانیایی که در سال 1۹۸۵ 
از تلویریون این کشور پخش شد. این 
سریال به قدری بی کیفیت و بی  محتوا 
بود که به یک مثال و مثلی برای امور 
سبک و سطح پایین به حساب می  آید.

Sociality .]1۰[
Liquid Modernity .]11[
Individualization .]1۲[

(DIY)Do It Yourself .]1۳[
Panopticon .]1۴[ 



ویژه نامه ی نوروز ۲۳۴۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

:: لیال مالحی زاده

ابتدا گشت و گذار ذهن بود... از آنچه 
ایام کودکی در شرق میناب، میان اقوام 
بودم.  کرده  تجربه  و  دیده  مادری ام 
میان  تجربیاتی که طی سال ها  بعدها 
آموختم،  و  کردم  کسب  مردمان  این 

آموزه هایم را آرام و پیوسته نوشتم...
بر  عالوه  پژوهش  سال   1۸ طول  در 
در  عکس  و  فیلم  مستند  و  نگارش 
مواردی که اشخاص عدم تمایل خود را 
به  انتشار عکس شان  اعالم می کردند، 
برای انتقال دقیق و درست به مخاطب، 
با  مهمی  ویژگی های  که  عکس هایی 
موضوع مورد پژوهش ام داشت، نقاشی 

آن را جایگزین عکس کرده ام.
و  است  پرتره  اکثراً  که  نقاشی هایی 
شرق  زبان  بلوچ  زنان  پوشش  نوع  یا 
و  گذشته  در  را  میناب–هرمزگان 
از  اثر  چند  در  می دهد.  نشان  حال،  
و  خاطرات  به  رجوع  با  مجموعه،  این 
دوران کودکی ام موضوعی  مشاهدات  
دورانش  دیگر  که  کرده ام،  نقاشی  را 
دیگری  چیز  اکنون  و  به سرآمده 
آوردن  مثال:  است.  شده  جایگزینش 
)نوعی  باَجَهله  خانواده  مصرفی  آب 
کوزه( از چاه یا گودال آب و رودخانه... 
نوع  همچنین  و  زنان  روزمره  کار 
برقع های  اندازه  به ویژه  زنان  پوشش 

)نقاب( زنان در گذشته.
بهتر دیدم نام این مجموعه را بگذارم 
)او اجازه نمی دهد( چرا که در بیشتر 
می پرسیدم  زنان  از  وقتی  مواقع، 
کتاب  در  چاپ  برای  را  عکس تان 
اجازه  او  می گفتند:  می خواهم 

نمی دهد...!
بندرعباس- سورو قدیم
1۳۹۹ /۰۴ /1۸ 

مجموعه عکس او اجازه نمی دهد
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یادداشت
متن  است  توضیح  به  الزم  ابتدا  در 
فرودین  در  را  مقاله  این  مقدماتی 
1۳۹۸ در »سومین کنگره روانکاوی و 
رواندرمانی پویشی ایران )پرخاشگری، 
زندگی(«  میانه  در  مرگ  و  ویرانگری 
در پنلی در مورد خشونت خانگی ارائه 
مانند  مقاله هایی  است  طبیعی  دادم. 
مفاهیم  ترجمه ی  قصد  که  مقاله  این 
عالقمندان  برای  روانکاوی  پیچیده ی 
دارند  را  رشته ها  سایر  یا  روانکاوی  به 
را  روانکاوانه  نقطه نظرهای  بخواهند 
گاهی جدای از سطح دانش روانکاوی 
وجود،  این  با  دهند.  ارائه  مخاطبان 
من همه تالش خود را خواهم کرد تا 
بیان  ساده  زبان  به  را  غامض  مطالب 
کنم. از جمله اهداف این مقاله می توان 
به معرفی آنچه من »مدل پوستی تحول 
The Skin Model Of Ego De-) ایگو»

Mo-) نامیده ام (velopment, SMED
 hammadpour-Yazdi & Jandl,
نیز  و  پارسی زبان  جامعه  به   (2019
تحقیق  برای  مخاطب  اشتیاق  ترغیب 
و مطالعه بیشتر در حوزه ی رو به رشد 
کرد.  اشاره  روانکاوی«  در  »پوست 
امیدوارم صاحب نظران درون رشته ای و 
بین رشته ای من را از نظرات و انتقادات 
یک  مقاله  این  نگذارند.  بی بهره  خود 
و  بحث  نظری،  چهارچوب  مقدمه، 

نتیجه گیری دارد.

مقدمه
 (Id) نهاد  به  دادن  مرکزیت  با  فروید 
ساختاری  مدل  هسته ی  عنوان  به 
»من«  یا  ایگو   ،(Structural Model)
در  می دانست.  نهاد  دل  از  برآمده  را 
با  رویارویی  در  نهاد  از  بخشی  واقع 
الزام ها و محدودیت های دنیای واقعی 
بیرونی از آن جدا شده و به عنوان ایگو 
 Freud, ).به کار خودش ادامه می دهد
1923/1961a)  بنابراین جایی که نهاد 
هست ناگزیر ایگو هم هست و این یک 
ایگو  همین  برای  است.  فرویدی  اصل 
از دید فروید از آغاز یک ایگو تن محور 

:: احمدرضا محمدپوریزدی
خشونت خانگی در گذار فرهنگی 
بین نسلی و در متن ایگوی جلدی 

و ایگوی متفکر آنزیو]۱[

دنیا طرف  و  میان خودت  نبرد  در 
جهان را بگیر. فرانتس کافکا

خشونت خانگی

)زیستی(  بدنی  خاستگاه  یعنی  است 
رهگذر  از  ایگو  از  بخشی  دارد. سپس 
Ego-Ide-) لدرون فکنی ایگوی ایده آ
al)  درون ایگو یک ساختار ناظر به نام 
A.) فروید  آنا  می دهد.  تشکیل  فرامن 

می دهد  نشان   (Freud, 1937/1993
اید  خواسته های  برابر  در  ایگو  چگونه 
و شدت آن ها در حالتی از درماندگی 
گرفتار می آید و به دامان سوپرایگو یا 
فرامن پناه می برد و درنتیجه ایگو تحت 
فشار اضطراب، درهای قلعه ی خودش 
در  می کند.  باز  سوپرایگو  روی  به  را 
دست  از  ایگو  استقالل  وضعیت  این 
می رود و نقش آن در حد یک ملعبه ی 
بر  می کند.  پیدا  تقلیل  فرامن  دست 
منادی  یک  ایگو  ایده آل  اساس  این 
خودشیفتگی  به  که  است  سوپرایگو 
اولیه نزدیک است. ایده آل ایگو در واقع 
Brit-) تیک »سلف کامل توهمی« اس

شدن  همانند  نتیجه  و   (ton, 2003
مورد  ایده آل  ایگو  با  سابجکتیو  سلف 
ایده آل  ایگو  است.  آرزو  یا مورد  طلب 
یا آرمانی همان چیزی است که سوپر 
ایگو از بچه انتظار دارد که باشد. ایگو 
ولی  است  درونی  نقشه  یک  ایده آل 
را  درونی  قلمروی  نیست  قادر  هرگز 
به ما نشان دهد و برای برآوردن خود 
اجرایی  بنیاد  به عنوان  ایگو  نیازمند 
است. شکاف بین ایگو و آنچه که باید 
خیلی  جراحت  یک  صورت  به  باشد 
قالب  در  که  می شود  تجربه  عمیق 
همانندسازی های ناقص و نصف و نیمه 
خودش را نشان می دهد. به عبارت دیگر، 
ایگو ایده آل و در پی آن فرامن بدخیم 
را  فرد  خودشیفته وار  ارضای  وظیفه 
ناکامی ها برعهده دارند، حال آنکه  در 
به  بیشتری  تمایل  رشدیافته،  فرامن 
امور دارد. نوع و کیفیت  واقعی دیدن 
پر کردن یا پر شدن این شکاف بسیار 
سرنوشت ساز است؛ اینکه هنر و ادبیات 
آن را پر کند یا خشونت و مصرف مواد 
یا ایدئولوژی های فرقه گونه ای که منجر 
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می شود.  دگراندیش  دیگری  حذف  به 
(Chasseguet-Smirgel, 1984)

می توان اینگونه گفت که قلب تپنده ی 
همانندسازی  فرامن  شکل دهنده ی 
  ,Krystal) است. همانطور که کریستال
همانندسازی  کار  می گوید   )1988
و  خویشتن(  یا  )خود  ِسلف  تنظیم 
هدف  با  کارکردی  یعنی  است  عاطفه 
به دیگرسخن،  دارد.  خودتنظیمی 
همانندسازی به شکل تن پرورانه تحمل 
ناکامی را راحت تر می کند. دقت کنید 
می گویم تن پرورانه نه خالقانه. در اینجا 
راه حل خشنی  هر  یا  خانگی  خشونت 
همانند سازی های  همین  نتیجه ی 
ناقص و از سر استیصال و انفعال است 
عمیق  شکاف  سر  دو  می کوشد  که 
و  انقیادی  هویت  طریق  از  را  درونی 

توهمی به هم نزدیک تر کند.

چهارچوب نظری
بهتر  وقتی  روانکاوی  در  تن  اهمیت 
جهت  تغییر  که  می شود  درک 
بزرگساالن  روی  از  روانکاوانه  مطالعه 
مد  را  نوزادان  سپس  و  کودکان  به 
به ویژه  دراین میان  دهیم.  قرار  نظر 
مطالعه های پیشگامی چون مشاهده ی 
نوزادان توسط بیک (Bick, 1968) که 
بین  پوستی  تماس  حیاتی  اهمیت  بر 
اهمیت  از  دارد  تأکید  نوزاد  و  مادر 
به سزایی برخوردار است. در اینجا بدن 
و  نهاد  یک خاستگاه  عنوان  به  نه تنها 
An-) وایگو بلکه آنطور که دیدیه آنزی

فرانسوی  روانکاو   (zieu, 1995/2016
می گوید:  فروید  از  خود  قرائت  در 
و  است  ناخودآگاه  سخنگوی  تن 
ناخودآگاه جز بدن آشیانی ندارد. این 
بر  تولد  ابتدای  از  آنچه  بدان معناست 
سر بدن می آید، و مراقب اولیه از نوزاد 
سهم  او  سرنوشت  در  است،  آن  بانی 
از  براین اساس  دارد.  تعیین کننده ای 
روان  مورد  در  وقتی  آنزیویی  دیدگاه 
صحبت می کنیم باید ببینیم این روان 

چه چیزی  دردِل  و  کجاست  خانه اش 
جای گرفته است. اینکه ایگو مانند یک 
را  روان  دربرگیرنده  یا  پاکت  پوشینه، 
است.  قابل توجهی  مسئله  می پوشاند 
آنزیو  صورت بندی،  این  موازات  به 
استعاره ی پوست را به خدمت می گیرد 
اید  برای  ایگو  دربرگیرندگی  کنش  تا 
)یا با احتیاط می توانیم بگوییم ِسلف( 
را به تصویر بکشد. همانطور که پوست 
}مانند  خود  در  و  می پوشاند  را  بدن 
کیسه یا پاکتی{ جای می دهد و محاط 
می کند ایگو هم همین کار را برای روان 
انجام می دهد. پس چرا نگوییم ایگوی 
آنزیو  که  همانطور  جلدی  یا  پوستی 
مفهوم  اینجا  در  به کارمی برد.  آن را 
درون  که  است  تقاطعی  همان  پوست 
و بیرون، فرد و جامعه و فرهنگ را به 

هم وصل می کند.
روانکاوی  در  پوست  مفهوم  از  وقتی 
روانکاو  سه  نام  می کنیم  صحبت 
کات،  وینی  است:  بقیه  از  برجسته تر 
Winn-) تآنزیو و بیک. برای وینی کا
icott, 1958/1945) پوست همان مرز 
برای  فضایی  که  است  سابجکتیوی 
فضا  این  کارکرد  می کند.  فراهم  روان 
یا  جاگیر  تن  در  را  روان  تا  است  این 
از  روانی  استقرار  این  کند.  مستقر 
از  به ماهیت بودن  جنس بودشناسانه 
می کند.  اشاره  جای گیرشدن  رهگذر 
را  بدن  چطور  مراقب  یا  مادر  اینکه 
تیمار و نگهداری می کند از نگاه وینی 
کات تعیین کننده ی بود و نبود »خود« 
شخصیت سازی  قالب  در  که  است 
فهمیده  می تواند  شخصیت زدایی  و 
شود. به عبارت ساده، شخصیت سازی یا 
شخصی سازی کردن همان از آن خود 
شخصی،  دانستن  خود  از  و  ساختن 
است  ممکن  است.  مفهومی  یا  چیزی 
مدت  برای  را  چیزی  یا  کسی  فردی 
مدیدی داشته باشد اما از نظر عاطفی 
آن را از خود نداند یا خود را متعلق به 
زوجی  مثل  درست  نکند.  درک  آن 

که سال ها ممکن است فیزیکی با هم 
ندانند.  خود  از  را  همدیگر  اما  باشند 
روانکاوی  آنالیزان مدت طوالنی در  یا 
جلسه هایش  فرآیند  در  اما  باشد 
مثل  باشد.  نگزیده  سکنی  به هردلیلی 
این می ماند که شما سال هاست ساکن 
را شهر خود  تهران  اما  تهران هستید 
آنزیو  تأکید  به  ازهمین جا  نمی دانید. 
می رسیم  مراقبتی  محیط  نقش  بر 
بودن  امن  و  گرمابخشی  چقدر  که 
اولیه ی پوست و بدن و در چشم اندازی 
به یک حس  وسیع تر جامعه می تواند 
بودشناسانه از تعلق برای فرد در رابطه 
بیانجامد.  جامعه  و  دیگری  خود،  با 
سطح  یک  به عنوان  اینجا  در  پوست 
حائز اهمیت است زیراکه به عنوان یک 
بیرونی  و  درونی  دنیای  بین  میانجی 
به خاطراین است که  می کند.  عمل 
واقعیت  بین  جلدی  یا  پوستی  ایگوی 
یا  بیرونی  دنیای  یا  درونی  و  بیرونی 
میدانی  و  است  شده  مستقر  درونی 
ایگو،  نهاد،  واکنش  و  کنش  برای 
فرامن و دنیای بیرونی یا اجتماع است. 
پوست  هم  بیک  استر  درهمین راستا، 
واقعیت  تمیز دهنده ی  به عنوان یک  را 
و  می گیرد  نظر  در  بیرونی  و  درونی 
تأکید بی چون و چرایی بر ارضای واقعی 
دارد.  نوزاد  تنی  و  دلبستگی  نیازهای 
مادر  دستان  در  باید  نوزاد  این  یعنی 
امن شود و سکنی بگزیند دقت کنید 
در اینجا صحبت از موقعیتی هایدگری 
نیست که باید در زبان سکنی بگزینیم 
از  صحبت  بلکه  شویم  هستی مند  تا 
و  بدن  که  است  پیشازبانی  موقعیتی 
نیاز آن به امن شدن بر هرچیزی مقدم 
است. همین صورت بندی را می توان به 
جامعه و موقعیت روانی-اجتماعی فرد 

تعمیم داد.
برای   (Anzieu, 1995/2016) آنزیو 
کارکرد  هشت  ابتدا  در  جلدی  ایگوی 
قایل شد: الف( نگهداری یا هولدینگ، 
ت(  حفاظت،  پ(  دربرگیرندگی،  ب( 
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فردیت، ث( درون حسی یا میان حسی، 
ج( جنسی سازی، چ( تخلیه لیبیدینال، 
Mo- هو ح( حک و ثبت )نگاه کنید ب

 hammadpour-Yazdi & Jandl,
تحولی  کارکردهای  این  تمام   (2019
مرتبط  زندگی  رانه ی  به  گونه ای  به 
هستند. آنزیو باور داشت پوست کارکرد 
حیات بخشی دارد و اگر تنها یک ششم 
انسان  شود  تخریب  گونه ای  به  آن 
او  اما  نیست،  زندگی  ادامه ی  به  قادر 
می تواند بدون چشم ها یا گوش هایش 
همچنان زنده بماند. موضع آنزیو خیلی 
ادراکی  احساس،  بدون  است  روشن 
هم در کار نیست. همانطور که بدون 
متصور  را  لگوسی  نمی توان  میتوس 
 Mohammadpour-Yazdi,) شد.  
 Jandl & Esmailpour-Motlagh,
دریافت کنندگی  اینکه  بدون   (2020
ادراک  دروازه های حسی،  گیرندگی  و 
ممکن نیست. اگر داده های حسی در 
باالتر  و  بیفتند  گیر  تاالمیک  سطح 
نروند کرتکس چه چیزی را می خواهد 
قضاوت  یا  تفسیر  ادراک  قالب  در 
درونی  تحریک های  فقط  شاید  کند؟ 
بی معنای مغزی در غیاب محرک های 
پر  پس  دهد.  بازتاب  بتواند  را  واقعی 
واضح است که اگر ایگو جلدی نباشد 
بود.  نخواهد  هم  اندیشمندی  ایگوی 
و  ادراک  اندیشمند  یا  متفکر  ایگوی 
به نوعی  و  دارد  برعهده  را  ادراک  فرا 
ثانویه  فرآیند  یک  تفکراولیه،  برروی 
تفکری را اعمال می کند. درست مثل 
با  که  اولیه  خام  ماده ی  یک  فرآوری 
نمادین  امری  به  تبدیل  پرورانده شدن 
محیط  وقتی  می شود.  تصویری  نه  و 
نگهدارنده )خواه والدینی یا اجتماعی( 
امنیت  تأمین  جای  به  بنابه دالیلی 
نیازهای  برآوردن  و  دربرگیرندگی  و 
کردن  ناکام  به  فرد،  امنیت  و  تحولی 
و صدمه زدن روانی او کمر همت ببندد 
آنگاه با جریان مخرب درونی رانه محور 
که  می شود-جریانی  یکی  دورن فردی 

میل به نابودی دارد. در نتیجه، کارکرد 
نهمی شکل می گیرد که ایگوی جلدی 
خودش  مقابل  دشوار  موقعیتی  در  را 
قرار می دهد. دراین معنا، پوست به جای 
یک دربرگیرنده، نقشی سمی و مخرب 
کارکرد خودتخریبی  و  می کند  ایفا  را 
پیدا می کند. این همان بازنمایی رانه ی 
رانه ی مرگ  به  نه تنها  که  است  مرگ 
به عنوان یک عامل درونی وابسته است 
بلکه به آنچه که در بیرون و بین فرد و 
)والدینی-اجتماعی(  اطرافش  محیط 
مستقیم  واکنش  نیز  می دهد  روی 
نقش  آنزیو  برای  پس  می دهد.  نشان 
غافِل  تخریب گِر  بی تفاوِت  مراقِب 
یا  رهاکننده  و  طردکننده  افسرده ی 
رانه ی  اندازه ی  به همان  بیش مراقب 
مرگ مهم است. او در خوانش مجدد 
خود از فروید رانه های مرگ و زندگی 
رانه های  و  ذات  صیانت  قالب  در  را 
می کند.  بازخوانی  تسلط  و  دلبستگی 
ازاین روی، آنزیو تن زیستی و اجتماعی 
را در رابطه ای غیر دو بن نگر و مکمل 
(Lafrance, 2013)  .هم تفسیر می کند

اگر بخواهیم نظریه وینی کات و آنزیو در 
Depersonaliza-) تباب زوال شخصی

tion) را در یک ترکیب جدید بازچینی 
آشفتگی  و  بیرونی  ناکوکی  هر  کنیم، 
درونی کارکرد دربرگیرندگی را مختل 
می کند و متعاقباً شدت رانه ی مرگ را 
بیشتر. در نتیجه، ایگوی جلدی دیگر 
به عنوان  خود  نقش  پس  از  نمی تواند 
ابتدا  برآید.  سلف  دربرگیرنده ی 
یا  می شود  منزوی  سپس  و  درمانده 
فقط جدا افتاده می ماند. درپی آن، ایگو 
جلدی کنش واقعیت سنجی بهینه را 
Moham-) دهم نمی تواند عهده دار شو

 madpour-Yazdi & Jandl, 2019;
 Mohammadpour-Yazdi, Jandl &

.(Esmailpour-Motlagh, 2020
 (Anzieu, 1995/2016) آنزیو  نگاه  از 
زیرساخت  یک  به عنوان  فرامن 
فرصت طلب که تاآن موقع به درون فکنی 

ایماگوهای والدینی و نقشینه ای قدرت 
بسنده می کرد، حاال از این آشفتگی و 
آشوب بهره برداری می کند و می کوشد 
تا زمام اُمور ایگوی جلدی تضعیف شده 
را در دست بگیرد و خودش به شخصه 
این  شود.  عهده دار  را  نهاد  ارضای 
فروید  که  است  نقشی  همان  دقیقاً 
فرامن  برای   (Freud, 1938/1961b)
است  مایل  فرامن  یعنی  درنظرگرفت 
دنیای  و  نهاد  بین  میانی  جایگاه  یک 
کند.  اختیار  الزام هایش  و  بیرونی 
از نظر ساختاری متعلق  جایگاهی که 
می توان گفت  درواقع  است.  ایگو  به 
به  معطوف  اراده ی  یک  دارای  فرامن 
است  آن  بر  و  است  چیرگی  و  قدرت 
تا یک پوست جایگزین ایده آل را ارائه 
جلدی  ایگوی  جای  که  پوستی  دهد. 
اید  ارضای  و  کرده  پر  را  تضعیف شده 
و نیازهایش را گردن بگیرد. هنگامیکه 
خشن  و  زمخت  پوستی  با  فرامن 
عواطف،  برای  فیلتری  مثابه ی  به 
به جای  خود  جایگزین کردن  درصدد 
معلوم  برمی آید  تحولی  جلدی  ایگوی 
درپی آن  و  احساس ها  چه بر سر  است 
ایگوی  درنتیجه،  می آید.  ادراک ها 
ایده آل  اندیشمند زیر سایه ی سنگین 
مثابه ی  به  )که  ایده آل  ایگوی  و  ایگو 
می کنند(  عمل  فرامن  دست  دو 
تسلیم  را  خود  اندیشه ورزی  ظرفیت 
همانندسازی های ناقص فرامن می کند. 
رساله ی  اصلی  هسته ی  مهم  این 
دکترای من در روان درمانی را تشکیل 
می دهد]۲[. همانطور که پیش تر گفتم 
این دست همانندسازی های شلخته و 
از سر استیصال راهی تن پرورانه برای 
خودتنظیمی عواطف باز می کند. یعنی 
ضدتحولی  ضداندیشه ی  فرآیند  یک 
بدون تفکر  را  مسائل  حل  وعده ی  که 
و به زحمت افتادن به ِسلف وحشت زده 
از  وعده ها  دست  این  گاهی  می دهد- 
به  پوپولیست  سیاست مداران  سمت 

مردم درمانده داده می شود.
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بحث
مفهوم  به  بدهید  اجازه  مقدمه  این  با 
شکل گیری  بستر  در  خانگی  خشونت 
فرامن و ایده آل من به عنوان جایگزینی 
متفکر  ایگوی  و  جلدی  ایگوی  برای 
در   (Anzieu, 1984) آنزیو  بپردازم. 
این  به  گروه ها  روی  خود  مطالعه های 
نتیجه رسید که یک پوست مشترک بین 
حس گروه بودن  آن ها  به  گروه  اعضای 
می دهد. همانطور که ما یک خویشتِن 
خویشتِن  یک  دارای  داریم  فردی 
گروهی- اجتماعی هم هستیم که هر 
دوی آن ها در تعامل با هم هویت بخش 
و حسی از خودبودن یا نبودن را مهیا 
می کنند. این نکته حائز اهمیت است 
که اُبژه ی )موضوع برای سرمایه گذاری 
است  پاره  دو  ابتدا  از  گروهی  روانی( 
یعنی در یک پاره اش آرمانی شده و در 
پاره ی دیگر گزند و آسیب رسان است. 
تمامیت  و  کلیت  یک  براساس  یعنی 
برعکس  و  است  نشده  پی ریزی  اُبژه 
برپایه ای وهمی استوار است. تجربه ی 
بالینی ما نشان می دهد که زوجین نیز 
رابطه ی خود را بر اساس همین اُبژه ی 
این حباب  و  وهم آلود شروع می کنند 
خیال انگیز  وهمی  دارای  ایمن ساز، 
است که پس از دوره ای ماه عسل گونه 
اینجاست  جالب  می شود.  ترکیده 
کوچک ترین  از  یکی  به عنوان  زوج ها 
هسته های گروه می کوشند این پوسته 
یا حباب وهم اندودشده را با ترفندهای 
است  پرواضح  کنند.  حفظ  مختلف 
ویژگی های  هرگز  وهم آلود  پوست  که 
از  و  ندارد  را  واقعی  زنده ی  پوست 
قوانین خیالی تبعیت می کند تا حکم 
واقعیت. سرنوشت یک رابطه ی عاطفی 
بین زن و مرد دقیقاً سر بزنگاه ترکیدن 
یا رو به افول رفتن این حباب یا پوست 
آن ها  اینکه  می خورد.  رقم  توهمی 
شخصیت  یا  رابطه  واقعیت  به  چطور 
واقعی  یا  و  مقابل  طرف  عیان شده ی 
واکنش  خودشان  توقع های  نبودن 

نشان می دهند سرنوشت یک رابطه ی 
عاطفی را تعیین می کند. در تجربه ی 
یکی  چطور  که  هستیم  شاهد  بالینی 
برخی  به  بردن  پی  از  پس  زوجین  از 
آن ها  که  مقابل  طرف  واقعیت های 
است،  می گرفته  نادیده  اساس  از  را 
فقط  که  می دهد  نشان  واکنش هایی 
پس از سوگ شاهد آن ها هستیم. انگار 
عزیزی را از دست داده و چه عزیزی 
با قدرت  توهمی که  از پوست  عزیزتر 
جادویی خیال انگیزش فرد را ایمن نگه 
می داشته است. حال آنکه تاپیش ازآنکه 
جاروی واقعیت فرودآید و این خانه ی 
مهربان تر،  کند  ویران  را  عنکبوتی 
لیلی وش تر یا مجنون وارتر از همسرش 
روی کره ی خاکی وجود نداشته است. 
اینجا همان برهه ی حساسی است که 
گروه،  و چه  زوج  رابطه ای چه  هر  در 
بدخیم  فرامن  به  پناه بردن  احتمال 
به شدت  جایگزین  پوستی  مثابه ی  به 
واقعیت  اینجا  در  زیراکه  دارد.  وجود 
دردناکی  و  است  محدودیت  مساوی 
آن انسجام ِسلف فرد را به هم می ریزد. 
زوجین  از  یکی  که  ازهمین نقطه است 
یا  برای تأمین دوباره  یا هردوی آن ها 
ازدست رفته ی  انسجام  مجدد  احیای 
دست  به هرکاری  خود  شخصیت 
حیطه ی  از  خارج  روابط  از  می زند، 
خشونت  و  کالمی  تحقیر  تا  زناشویی 

فیزیکی.
زوجین  از  یکی  خانگی  خشونت  در 
و  ماه عسل  پایان  به  آن ها  هردوی  یا 
آرمان های  مخدوش شدن  یا  ویرانی 
واکنشی  رابطه،  ازپیش فرض شده ی 
یک  اینجا  در  می دهند.  نشان  خشن 
مسلط تر  به شکل  دفاعی  سازوکار 
در  که  می شود  گرفته  به خدمت 
روانکاوی به آن همانندسازی فرافکنانه 
پیچیده  فرآیند  این  در  می گوییم. 
تا  می کوشند  همسران  یا  زوجین 
بیشتر  بخش های  فرافکنی کردن  با 
شدت  به  گاهی  )و  نامطلوبشان 

حسی  همسرشان،  درون  ایده آلشان( 
اُبژه مورد فرافکنی پیدا  با  از همسانی 
فرآیند  این  در  دیگر سخن،  به  کنند. 
به شکل  سلف  از  بخش هایی  پیچیده 
جای گذاری  دیگری  در  وهم گونه ای 
می شود به گونه ای که در فانتزی، حس 
یکی بودن با فرد مورد فرافکنی احساس 
به خدمت گرفتن  با  زوجین  می شود. 
را  مقابل  طرف  دفاعی  مکانیزم  این 
و  همانندسازی  با  تا  می کنند  مجبور 
سلف  یا  ایگو  ایده آل  با  یکسان شدن 
خاستگاهش  )که  درونی  تمام وکمال 
همه توانی  و  نوزادانه  خودشیفتگی 
از  پس  حاال  -که  است(  همه دانی  و 
تهدیدآمیز  فروریختن حس یکی بودن 
آسیب دیده ی  -خوِد  می شود  تلقی 
آن ها را تنظیم کنند. به عبارت دیگر، از 
طرف مقابل می خواهد برای جلوگیری 
از تجربه ی بخش های تهدیدآمیز سلف 
نقش  شوند  خودآگاه  است  ممکن  که 
کند.  بازی  را  جایگزین  خیالی  پوست 
بدین ترتیب یکی از زوجین یا هردوی 
آن ها در این فرآیند تحت فشار است تا 
همسو با فرافکنی فکر کند، عمل کند 
و حتی احساس کند. درخواسِت روان 
واضح  خیلی  زوجین  از  یکی  آزرده ی 
حتی  می خواهد  مقابل  طرف  از  است 
بخش های  فرافکنی  شده  هم  به ظاهر 
تهدیدکننده ی درونی او را تحمل کند 
تصویر  همان  شبیه  که  کند  تظاهر  و 
ایده آل و پوست توهمی ابتدای رابطه 
است. سپس او فرصت می یابد محتوای 
از  پس  را،  فرافکنی شده  ناخواسته ی 
فرافکنی،  مورد  اُبژه  توسط  فرآوری 
مقایسه  مقام  در  فقط  کند.  درونی 
فرافکنی  در  که  است  ذکر  به  الزم 
دورتر  اُبژه  از  ذهنی  نظر  از  سوژه 
همانندسازی  در  آنکه  حال  می ایستد 
اُبژه حس  با  به شدت  فرافکنانه سوژه 
من  به عبارت دیگر،  دارد.  نزدیکی 
اینگونه نتیجه گیری می کنم که تفاوت 
در  فرافکنانه  همانندسازی  و  فرافکنی 
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مسیر حرکت از غرابت در رابطه با اُبژه 
تا قرابت با او مشخص می شود. تعادل 
روان پویشی بین این دو حس دوری و 
نزدیکی سرنوشت یک رابطه زناشویی 
را رقم می زند. اگر طرف مقابل میزبان 
سیل  نه  اگر  هیچ،  که  شود  فرافکنی 
تحقیرها و تهدیدها که می تواند به آن 
بهره کشی  بر  مبتنی  خانگی  خشونت 
روانی لقب داد شروع می شود. در قدم 
بعدی وقتی یکی از زوجین یا هردوی 
آن ها از اینکه طرف مقابل نقش پوست 
شبیه  و  کند  بازی  دوباره  را  توهمی 
مغموم  و  ناکام  شود  او  اولیه  رؤیاهای 
روی  فیزیکی  خشونت  به  می شوند 
به ویژه  رابطه ای  هر  در  می آورند. 
جایگاه  در  قرارگرفتن  عاطفی،  روابط 
غیرواقعی  تصویر  یک  با  شدن  یکی 
خدمت  در  و  وهم آلود  اساس  از  و 
خویشتن کامانه  نیازهای  ارضاء کردن 
تقلیل یافتگی،  از  حسی  طرف مقابل، 
حذف شدن، خوِدواقعی نبودن یا قربانی 
و مفعول واقع شدن به فرد می دهد. در 
یکی  که  است  بحرانی  نقطه ی  همین 
شدید  روانی  فشار  زیر  که  زوجین  از 
آرمانی  تصویر  راستای  در  تغییر  برای 
است  ممکن  )حاال  است  طرف مقابل 
یک بچه در رابطه با والدین این حس 
را داشته باشد یا یک کارمند در رابطه 
از  تا  می زند  به هردری  رئیسش(  با 
از لطف  این چرخه خارج شود. خالی 
ِسلف  درنظرداشته باشید،  که  نیست 
نسبت دادن  از  پس  فرافکنی کننده 
به  غیرقابل تحمل  بخش های 
انسجام  حس  به گونه ای  طرف مقابل 
به صورت  حتی  ــ  می یابد  بیشتری 
که  وقتی  به ویژه  شکننده.  و  موقت 
با  می شود  فرافکنی  درونی  خشم 
عصبانی شدن طرف مقابل حس التیام 
به فرد فرافکنی کننده باز می گردد زیرا 
حاال این دیگری است که حس بد او 
اعم از حسادت، نفرت و انزجار را حمل 
می کند. در این معنا، خشونت یکی از 

زوجین برای آن است که همسر خود 
با  را به ریل یکی شدن و همانندشدن 
از خود در  یا  برگرداند  فرافکنی هایش 
محافظت  مداوم  فرافکنی های  برابر 
با  یا  کالمی  حمله ی  با  حال  کند، 
مثال های  از  یکی  فیزیکی.  حمله ی 
همسرانی  بین  روابط  دست  این  بارز 
آن ها  از  یکی  که  می شود  مشاهده 
سوء مصرف مواد دارد. همسر یک فرد 
هم وابستگی  یک  در  که  باید  معتاد 
شکل  به  را  او  عزت نفس  گسترده 
جراحت هایی  و  تأمین کند  مداوم 
به هرحال  او  شکننده ی  ِسلف  به  که 
رابطه(  از واقعیت  واردمی شود )جدای 
ساده  زبان  به  کند،  پانسمان  مدام  را 
و  ناقص  فرد  یک  به  هم وابسته  فرد 
وابسته  دیده  صدمه  عمیق  شکل  به 
خود  عزت نفس  سرنوشت  و  می شود 
حال  فتق  و  رتق  و  خوب کردن  به  را 
ناقص  و  شکننده  به شدت  آدِم  یک 
گره می زند. به عنوان مثال، فرد الکلی 
از  خود  متالشی شده  خویشتن  به 
رهگذر مصرف الکل یا اعمال خشونت 
همواره  و  می دهد  سروشکل  خانگی 
نگران است دیگران به این گسستگی 
در  ببرند.  پی  او  درون  بودن  تهی  و 
فضای  به  واکنشی  خشونت  معنا  این 
است.  شخصیت  زوال  یا  نبودن  خود 
مراجعانی  که  است  به همین علت 
و  دارند  سلف  عمیق  آسیب های  که 
گسترده ای  جراحت های خودشیفته ی 
را با خود حمل می کنند ازدواج واقعی 
درک  گسترده  تهدیدی  به عنوان  را 
انتظار  خود  همسر  از  تنها  و  می کنند 
همدلی و همسویی کامل دارند و هرنوع 
به شکلی  را  تصویر ذهنی خود  تغییر 
همسر  ناکارآمدی  بر  دال  پارانویید 
تا شکننده بودن  قلمداد می کنند  خود 
همسری  تنها  همین  برای  خودشان. 
راضی  را  آن ها  می تواند  روانکاوی(  )یا 
ذوب  و  نباشد  خودش  که  دارد  نگه 
فقط  به دیگرسخن،  بماند.  آن ها  در 

آن ها  خودشیفتگی  تأمین  درصدد 
عمیق  جراحت های  اینکه  نه  برآید 
ِسلفشان را که دائم فرافکنی می کنند 
تا  برگرداند  آن ها  به  و  کرده  فرآوری 
از خود را  بتوانند یکپارچگی بیشتری 
همسران  دست  این  به  کنند.  تجربه 
نوزاد  مجرد  همسران  لقب  می توان 
وش داد که همواره در رابطه ماه عسلی 
به همین خاطر  باقی بمانند.  می خواهند 
برخی بیماران از یک رابطه ی عاطفی 
اسباب کشی  دیگر  عاطفی  رابطه ی  به 
)یا  زوجی  به امیداینکه  می کنند، 
روانکاوی( را بیابند که صددرصد آن ها 
را بفهمد و به آن ها توجه تمام وکمال 
و  ییالق  مثل  درست  باشد.  داشته 
قشالق کردن از جایی که شرایط آب 
نامساعد  عزت نفسشان  برای  هوایی  و 
هواتر.  و  آب  خوش  جایی  به  است 
حقیقت  با  آن ها  رابطه ی  درواقع، 
یا  )مادر  مراقب  یک  توسط  به شدت 
ناکوک  و  اهمال کار  آن(  جایگزین 
صدمه دیده است و دیدن و دیده شدن 
دردناک  بسیار  برایشان  زخم هایشان 
است. آن ها به جای تغییر خود درصدد 
شریک  و  محیط  خشن  دستکاری 
سطح  در  برمی آیند.  خود  زندگی 
تحلیل اجتماعی، نمونه ی بارز واکنش 
انکاری به از دست رفتن پوست توهمی 
خویشتن کامانه  واکنش های  در  را 
دونالد ترامپ به نتایج انتخابات آمریکا 
می توان مشاهده کرد. جایی که پذیرش 
واقعیت مساوی از دست رفتن انسجام 
است.  فروپاشی  به  آن  تهدید  و  سلف 
ترامپ  پیاپی  شکست  از  همه  وقتی 
می زدند  حرف  مختلف  ایالت های  در 
یک  به مثابه ی  خود  گلف  زمین  به  او 
گلف  و  بود  برده  پناه  توهمی  پوست 
بازی می کرد و در توییتر شکست خود 
آنقدر  بود  امیدوار  او  می کرد!  انکار  را 
به فرافکنی ادامه دهد تا به یک ورژن 
خوب از همانندسازی در دنیای بیرون 
پیدا  دست  بیرونی  اُبژه های  توسط  و 
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کند )در اینجا ابطال انتخابات( تا آنگاه 
سلف  تنظیم  جهت  در  را  آن  بتواند 

صدمه دیده اش دوباره درونی کند.
که  دارد  وجود  قاعده ای  اینجا  در 
بر  مبتنی  اشتراکی  فضای  هرچه 
زوجین  بین  احترام  و  عالقه  و  عشق 
یا گذار  اَکت کردن  کمتر شود فضای 
و  خشونت  و  می شود  فربه تر  عمل  به 
بیشتر  همسران  بین  متخاصم  رفتار 
رابطه ی  هر  در  قاعده  این  می شود. 
یا  اجتماعی  روابط  جمله  از  دیگری 
روابط بین گروه ها یا احزاب درون یک 
جامعه هم قابل تعمیم است. در نتیجه 
برای  جایگزین  راهی  خانگی  خشونت 
از دست رفته است که  پوست خیالی 
برای  به جای کمرهمت بستن  زوجین 
نقایص  و  رابطه  واقعیت های  پذیرش 
می شوند.  متوسل  آن  به  مقابل  طرف 
مثال  یک  ذکر  با  است  الزم  اینجا  در 
این  در  کنم.  روشن تر  را  بحث  بالینی 
زوج  یک  وقتی  چطور  می بینیم  مثال 
مرزی )بردرالین(-خودشیفته آرمان ها 
رفته  دست  از  را  خود  انتظارهای  و 
می بینند با فرامن بدخیم خود ازدواج 
ایده آل  زوج  یک  تشکیل  و  می کنند 
من  که  آنچه  به این ترتیب  و  می دهند 
»زوج جایگزین فرامنی« می نامم جای 
پر  را  رفته  دست  از  ایده آل  رابطه ی 

می کند.
 1۸ ازدواج  یک  با  میان سال  مردی 
با  ساله   1۲ دختر  فرزند  یک  و  ساله 
شکایت خشونت خانگی به من مراجعه 
و  روانشناسان  با  مراجعه  از  قبل  کرد. 
مشاوران متعددی چه به صورت فردی 
همان  در  او  بود.  کرده  کار  زوج  چه 
در  چطور  که  داد  توضیح  اول  جلسه 
کنترل  همسرش  با  مشاجره  یک 
را  و دستش  داده  از دست  را  خودش 
مچ  که  طوری  است  کوبیده  دیوار  به 
و ساعدش مویه کرده بود. در اینجا با 
به قسمتی  بحث  این  اهداف  به  توجه 
که  می کنم  اشاره  فردی  درمان  از 

درمان  در  بیشتر  بیمار  فرافکنی های 
فهمیده  هفته  در  بار  یک  پویشی 
رابطه  نیز  و  بود  شده  بازیابی  و  شده 
انتقالی سادو-مازوخیستکی با درمانگر 
همچنین  بود.  شده  تعبیر  حدودی  تا 
مبتنی  استعماری-استثماری  رابطه ای 
تنبیه گر  پدر  با  رابطه  آزارطلبی در  بر 
بود  شده  مشخص  و  بود  شده  آشکار 
او  لذت  برای  گاهی  حتی  پدر  چطور 
درست  است.  می کرده  بدنی  تنبیه  را 
همان موقع که شوهر پرخاشگری هایش 
بود  شده  کم  قابل مالحظه ای  به شکل 
تشخیص  که  او  همسر  آن  موازات  به 
چند  وجود  با  بود  گرفته  بردرالین 
درمان ناموفق به تخریب وسایل منزل 
کالمی  و  فیزیکی  پرخاشگری های  و 
روزی  می داد.  ادامه  خود  گسترده 
وقتی  »جالبه  گفت  جلسه ای  در  مرد 
تا  می کنه  فیزیکی  پرخاشگری  زنم 
و  می شه«  خوب  همه چی  وقت  چند 
یک  چطور  که  کرد  تعریف  همینطور 
خود  زن  رضایت  لبخند  توانسته  بار 
یک  از  بعد  که  وقتی  ببیند درست  را 
خوردن،  کتک  و  فیزیکی  پرخاشگری 
در  است.  کرده  عذرخواهی  زنش  از 
ادامه مرد خاطر نشان کرد که »اصاًل 
او  تا  بنشینم  باشد  بهتر  شاید  ماه  هر 
تا  بزند  مفصل  کتک  دست  یک  مرا 
همه چی آروم بمونه.« یعنی اگر شوهر 
یکی شود  زنش  همانندسازی های  با 
او  که  شود  بی عرضه ای  مرد  همان  و 
آمد  خواهد  رضایت  لبخند  می گوید 
خارجی  وجود  زنش  برای  او  نه  مگر 
این  بر  جلسه ها  در  مرد  تأکید  ندارد. 
بود که زنش او را یاد پدر پرخاشگرش 
می اندازد. همانطور که پدرش دائم به 
او می گفته تو بچه من نیستی چون مرا 
او می گفته  به  نومید کردی زنش هم 
مرد  تو یک  تو سر من کاله گذاشتی 
واقعی نیستی بی عرضه ای و نمی توانی 
از  یکی  واقع،  مرا خوشبخت کنی. در 
تنبیه  مستحق  را  او  که  مرد  جرائم 

است  می کرده  زن  سمت  از  تحقیر  و 
خیانت او به پوست توهمی زن است. 
به عبارت دیگر، زن در اینجا فقط آنچه 
را می خواهد ببیند که فرافکنی کرده، 
شوهرش  گسترده ی  تغییر  و  رشد  نه 
را. همچنین، پناه بردن به هرزه نگاری، 
زناشویِی  رابطه ی  این  به  مرد  واکنش 
مسیرش  که  بود  ناکام کننده  به شدت 
حرکت  او  ایده آل های  تمام  خالف  بر 
می کرد. او تصویر ایده آِل ازدست رفته ی 
خود را در این دست فیلم ها جستجو 
می کرد و درواقع با پیوند با یک تصویر 
ناموفق  تالشی  در  دوستانه  انحراف 
دوباره  را  تخیلی  پوست  تا  می کوشید 
هرزه نگاری  پناهگاه  در  و  کند  احیاء 
در  تناقض نما  نکته  بیاساید.  دمی 
است  ناخودآگاهی  لذت  ایشان  درمان 
آنچه  از  گرفتن  قرار  از  همزمان  که 
کتک خورش  که  »بچه ای  خودش 
ملس بوده« می برد. یعنی لذت بردن 

ناخودآگاه از نشانه!
نشان  ما  به  دست  این  از  تجربه هایی 
مانند  خشن  فرامن  چطور  می دهند 
یک هوو بین زن و شوهر قرار می گیرد 
شکل  به  ناقص  همانندسازی های  و 
می شوند.  گرفته  خدمت  به  گسترده 
فرامن بدخیم در اینجا برخالف تصور 
مرسوم نه بر پایه وجدان و اخالق که 
شده  استوار  نفرت  و  خشم  پایه  بر 
کارهایی  انجام  مجوز  فرد  به  و  است 
و  او  درمان  به  کمکی  که  می دهد  را 
بلکه،  هیچ،  که  نمی کنند  رابطه اش 
هم  وخیم تر  اوضاع  اوقات  بیشتر 
مرکز  که  ایگو  درعین حال،  می شود. 
روان  در  دوراندیشی  و  خردمندی 
است تحت قیومیت و حاکمیت فرامن 
به  و  شده  ضعیف تر  بدخیم  و  خشن 
جای حل مسائل، گیج و مدهوش، از 
هر اقدام مؤثر و سازایی عاجز می شود. 
کارکرد  دو  اینجا  در  خانگی  خشونت 
بیمارگونه ی هم زمان دارد؛ هم فرد را 
اُبژه های  آزار  از  موقت  حتی  شکل  به 
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و  درونی  ترساننده ی  و  آسیب رسان 
و  می دارد  محفوظ  گسترده  گیجی 
با  تا  وادار می کند  را  مقابل  هم طرف 
از  ایده آلش  تصویر  و  آرمانی  ذهنیت 
زن یا مرد همه چیز تمام، که از دست 

رفته است، یکی شود.

نتیجه گیری
مترصد  فرصت طلب  بدخیِم  فرامن 
نقش  و  شود  تضعیف  ایگو  تا  می ماند 
این  ازدست بدهد.  را  دربرگیرندگی اش 
تجربه ی  یک  درپی  می تواند  نقص 
سوگ  یا  روانی  فشار  تروماتیک، 
غیرقابل تحمل ایجاد شود. همین جاست 
که فرامن بدخیم وارد عمل می شود تا 
ایگوی جلدی  و  پریشان  ِسلف  امنیت 
در  را  ازهم گسسته  و  شده  تضعیف 
رابطه ی بین همسران به عهده بگیرد. 
در اینجا ایگوی اندیشمند به جای اینکه 
کار اصلی خود را انجام دهد یعنی به 
فرد کمک کند تا واقعیت را بپذیرد و 
بر درد ازدست رفتن ایده آل ها فایق آید 
به چیزی در حد پادوی فرامن تقلیل 
پیدا می کند. به چیزی در حد سایه ای 

که در شخصیت فرو افتاده است.
انتقال  فرامن  مهم  جنبه ی  یک 
بین نسلی آن در بستر فرهنگی است. 
فرامین  و  قوانین  انتقال  با  فرامن 
نسلی  از  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها 
دلیل  به  اوقات  اغلب  دیگر  نسل  به 
عدم همگامی با روح زمانه واپس نگری 
باری  که  می کند  حمل  را  خشنی 
هارمونی درون  تنها  دارد.  ایدئولوژیک 
سه گانه ی  زیرساخت های  بین  روانی 
در  را  ما  می تواند  ایگو  و  نهاد  فرامن، 
برابر ایدئولوژی مهاجم از انفعال خارج 
 Butler,) باتلر  درهمین راستا  کند. 

2015) بر این باور است:
و  قوانین  بین نسلی  انتقال  با  »فرامن، 
بازنمایی های  که  جایی  نهاد،  قواعد؛ 
است  شده  سرکوب  آنچه  کشاننده 
بین  که  ایگو،  می کند؛  مالقات  را  

ایگوهای بی شمار میانجی گری می کند 
– همه مفاهیمی هستند که راهی به 
جلوی  ایدئولوژی  باب  در  اندیشیدن 
به  می خواهد  که  می گذارند  ما  پای 
به عنوان  را  خود  چطور  بگوید  ما 
موجوداتی تمایزیافته از نظر جنسیتی 

زندگی کنیم«.
این بدان معناست که نه تنها اضطراب 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود 
بلکه راه های مقابله و کنار آمدن با آن 
از  روانی-فرهنگی  فرآیندی  در  هم 
نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در 
اینجا می خواهم این نتیجه را بگیرم که 
بین نسلی  انتقال  در  خانگی  خشونت 
ایدئولوژیک  راهکار  یک  می تواند 
اختیار  در  جامعه  سمت  از  که  باشد 
فرد قرار می گیرد و در طول زمان در 
خالل فرآیند شکل گیری فرامن درونی 
می شود. در این معنا همان قدر که رانه  
مرگ قدرتمند است فرهنگ و مالزمان 
در  پررنگی  نقش  و  نیرومندند  نیز  آن 
تعیین سرنوشت انسان ها ایفا می کنند. 
پاتولوژیک  ساختار  من  تجربه ی  در 
و چه جمعی  فردی  چه در شخصیت 
از جایی دیگر خط می گیرد که گاهی 
از چارچوب روانی مرسوم است.  فراتر 
همان  پاتولوژی ها  این  تپنده ی  قلب 
ایدئولوژیک  دید  از  که  است  مولدی 
فرهنگی  منظر  از  فرد  به  باورمندانه  و 
و صدمه زدن  اجازه ی خشونت خانگی 
این  به  یعنی  می دهد.  را  دیگری  به 
دست خشونت ها مشروعیت می بخشد 
حل  راه  یک  به عنوان  را  خشونت  و 
می بیند. دراین معنا یک نسل می تواند 
غیرقابل تحمل  و  نامطلوب  بخش های 
تخلیه  بعدی  نسل  درون  را  خود 
)فرافکنی( کند و از شر آن خالص شود 
دیگر  نسل  فرافکنی ها  همین  با  ولی 
به  مهم  این  کند.  کنترل  درون  از  را 
خوبی نشان می دهد چگونه یک نسل 
می شود  اخالقی  و  آرمان گرا  به شدت 
تمام  علیه  بر  شدت  به  دیگر  نسل  و 

ارزش های اخالقی می ایستد و به نوعی 
واقع  در  می رسد.  هرج ومرج دوستی 
که  می خورد  گل  توپی  از  فعلی  نسل 
به منظور تطهیر خود فقط  نسل قبلی 
دور  جریمه اش  محوطه  از  شتاب زده 
و  فراشناخت ها  این گونه  است.  کرده 
استعاره های ایدئولوژیک فراتر از تعابیر 
شناسایی  و  می کنند  عمل  درمانگر 
هر  سرنوشت  آن ها  هوشمندانه ی 
به دیگرسخن،  می زند.  رقم  را  تحلیلی 
نامشروع  مخفی  رابطه ی  یک  با  بیمار 
خود  فرامن  با  خفا  در  که  ناخودآگاه 
دارد  بین نسلی اش  فرافکنی های  و 
جان  پای  تا  و  می شود  تحلیل  وارد 
نگه  مخفی  را  رابطه  این  تا  می کوشد 
آسیب شناسی  با  کار  در  مشکل  دارد. 
که  است  این  به ویژه  زوجین  روانی 
با  خود  نامشروع  مخفی  رابطه  آن ها 
بین نسلی شان  آموزه های  و  فرامن 
جلسه ها  در  به سختی  و  به ندرت  را 
به اشتراک می گذارند. زیراکه از اساس 
نسبت به آن ناآگاهند یا فکر می کنند 
که اگر آن را آشکار کنند به آرمان های 
سلِف صدمه دیده شان خیانت کرده اند. 
اگر  می پندارند  که  می بینیم  گاهی  یا 
از آرمان های پوسیده ی فرامن بدخیم 
فرافکنی های  با  یا  بگیرند  فاصله 
یکی  پدربزرگ ها  و  مادربزرگ ها 
ارزش  از  یا  می شوند  بی دفاع  نشوند، 
بیمار  تهی می گردند. در تجربه ی من 
درمان  در  چه  درمانی  زوج  در  چه 
را  ایگو اَش  ایده آل  می کوشد  فردی 
مراقبی  آن را  زیرا  بنشاند  کرسی  به 
یا  والدین  از  و دلسوزتر  بهتر  به مراتب 
می داند.  ناسازگارش  و  ناکوک  همسر 
در مقام تأکید، درمان خشونت خانگی 
وقتی دشوارتر می شود که فرد از نگاه 
خشونت  اعتقادی اش،  نظام  و  باوری 
خود  تا  می داند  راه حل  از  بخشی  را 
محدود  که خشونت  زمانی  تا  مشکل. 
و متوقف نشود )گذار به عمل محدود 
نشود(، و البته تا قبل از اینکه این نظام 
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باوری ایدئولوژیک تحلیل نشود، امکان 
شفابخشی و تعبیر سازنده وجود ندارد. 
از نمونه های این دست باورمندی ها به 
خشونت خانگی به عنوان راه حلی مهم 
به  می توان  روانی-اجتماعی  نظام  در 
باورهای  پایه  بر  که  کرد  اشاره  مردی 
فرهنگی اش بر این باور است که ابتدا 
باید بسترش را از زنش جدا کند و در 
بزند،  را کتک  او  است  مجاز  بعد  قدم 
طوری که سیاه و کبود نشود. یعنی او 
به یک نظام تأدیبی تنبیهی زناشویی 
یا  سازنده!  گفتمان  یک  تا  دارد  باور 
می شنیده  مادرش  از  دائم  که  زنی 
مگرنه  کند  تحقیر  را  مردها  باید  که 
غیرقابل کنترل می شوند و ممکن است 
فهمیدن  بزند.  سر  بی وفایی  آن ها  از 
که  اعتقادی  ـ  فرهنگی  پایه های  این 
دور  و  مستتر  خود  در  را  ناخودآگاه 
را  تحلیلی  کار  می دارد  نگه  تحلیل  از 
تسهیل می کند. این نوع نگاه که به دید 
وسیع تحلیلی روانکاو و رشد فردی او 
در تعلیم روانکاوی شخصی اش وابسته 
استعاره های  جادوی  و  سحر  است، 
به ارث رسیده  جمله های  و  میان نسلی 
از نسل های قبلی با زمینه ی فرهنگی-

می تواند  را  ایدئولوژیک-اسطوره ای 
فروریختن،  از  پس  تنها  کند.  باطل 
دنیای  این  فرآوری شدن  و  هضم شدن 
توهمی  محافظتی  پوست  یا  خیالی 
و  واقعیت  هاضمه ی  جهاز  درون 
تحلیل است که درک دیگری به عنوان 
موجودی واقعی با ضعف ها و قوت های 
مالقات  و  می شود  امکان پذیر  خودش 
می گردد.  ممکن  واقعی  دیگرِی  با 
درنتیجه، ایگوی متفکر تا وقتی در بند 
پوست تخیلی است، عملکردی مختل 
جلدی  ایگوی  از  نمی تواند  و  دارد 
با  پویا  رابطه ای  و  کند  تغذیه  بهنجار 

واقعیت برقرار نماید.
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به  یکسان  الفاظی  و  واحد  زبانی  همگان 
شرق  به  آدمیان  چون  می بردند.  کار 
شنعار  سرزمین  در  دره ای  کوچیدند، 
را  یکدگر  گزیدند.  سکنا  آنجا  و  یافتند 
آنها را  بزنیم و  گفتند: »بیایید خشت ها 
در آتش بپزیم!« خشت را به جای سنگ 
و قیر را به جای مالط به کار گرفتند. 
گفتند: »بیایید از برای خویش شهری بنا 
کنیم و برجی بسازیم که سر بر آسما ن ها 
ساید! خویشتن را پر آوازه سازیم و بر 

سراسر زمین پراکنده نباشیم«

باری یهوه فرود آمد تا شهر و برجی را 
ببیند که آدمیان بنا کرده بودند. و یهوه 
گفت :»اینک همه یک قوم واحد هستند و 
به یک زبان واحد سخن می گویند. و آغاز 
هیچ  اکنون  باشد!  چنین  ایشان  کارهای 
مقصودی از برای آنان محال نخواهد بود. 
ایشان  زبان  وآنجا،  آییم!  فرود  بیایید  
در  را  یکدیگر  سخن  تا  ریزیم  درهم  را 
نیابند.« یهوه آنان را از آنجا بر سراسر 

بنا کردن شهر  زمین پراکند و ایشان از 
بابل  را  آنجا  روی  این  از  شستند.  دست 
نامیدند، زیرا در آن جا بود که یهوه زبان 
جمله ساکنان زمین را در هم ریخت و از 
سطح  سراسر  بر  را  آنان  که  بود  آنجا 
پیدایش  زمین پراکند. )عهد عتیق، سفر 

باب 11، ترجمه پیروز سیار(

و  جهول  و  ظلوم  بشِر  ناف  بند  گویا 
ناتوان، از بدو تولد و ورود به این عالم، 
با وجود خردی و سستی و ناتوانی، به 
شیره جاِن قدرت گره خورده است. از 
خردی تا جوانی او در بازیافت و کسب 
رشد  و  برخاستن  برای  قدرت  و  توان 
در  نهایت،  اما  است،  بلوغ  و  بالیدن  و 
واقعی اش  بلوغ  فرازی،  وگردن  بزرگی 
در رستن و رهایی از پستان قدرت ها و 
گسستن از مرحله رشد دهانی و اولیه 
و نه تحریص و عطش آن تحقق خواهد 
یافت. یک نقش آیین های گذر و مکتب 
و تربیت سروش ها، مرشدان و پیران و 
مشاوران و حکمای کهن  آماده کردن 

دامان  در  درنیفتادن  برای  آدمیان 
اژدهای قدرت و گذر سالم و سمیرغانه 
به  صعود  مراحل  و  هفت خوان ها  از 
سرمنزل عنقاِی رستگاری، از سنگالخ 
بشر  ظاهراً  است.  بوده  قدرت  وسوسه 
مدرن در احاطه خودآیینی و فردگرایی 
مفرط، عطای مراسم و آیین گذر را به 
آنی و شیرخواری و  بقا و دوام قدرت 
آن  دایه همیشگی  و  مام  به  بستگی 
رها نکرد و این شیر در گلو و جسمش 
شد  بدل  ظلم  و  خونریزی  و  خون  به 
و خواهد شد. در فقدان هشدار و نقد 
و تربیت و اگاهِی همبسته با آیین های 
گذردهنده بشر نابالغ به انسان آگاه و 
خطرات  و  بسی  اهرمن  وسوسه  بالغ، 
سابقه ای  و  است  فراوان  همی  قدرت 
فقدان  در  امروزه  و  دارد  تاریخ  بطول 
آن و گاه در بلوغ های زودرس، تبعات 
و  بیشتر  را  ناشده  قدرت مهار  ویرانگر 

بیشتر خواهیم دید.

مهابت در  قدرت و  نمودهای  از  یکی 

:: محمدرضا مهدی زاده

جهان از باال: از استعالِی سرمایه در برج ها تا استغناِی هنر در نماها
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بشر، کسب استعال و برتری )بجای 
استغنا( است. خواست و غریزه ای که 
در صورت عدم تربیت و رام و متمدن 
نشدن )به گفته فروید(، به ویرانگری و 
ظلم و تعدی و در نهایت اظهار و اعالم 
می انجامد.  بندگان  سروری  و  خدایی 
فرعونی  استغنای  تجربه  نخستین 
و  نمرود  خیزش  از  قبل  بشر،  گونه 
فرعون و طاغیان مختلف و نه صرفاً زر 
و زورمندان، در تمامی ابنای بشر، در 
عهد عتیق و سفر پیدایش )بنای برج 
بابل( به ثبت رسیده است. خواهش و 
در  که  خداوندگاری  و  اربابی  خواست 
نهایت نه به وحدت وجود و یگانگی و 
همبستگی بشر، بلکه به تفرق، رقابت 
مختلف  پراکندگی های  و  تعرضات  و 
و  شعوب  و  قبایل  الجرم  و  انجامید. 
زبان های مختلف را برای بشر واحد و 
یک  دارای  و  همزبان  و  و همدل  یکه 
پیکرند  یک  اعضای  آدم  )بنی  پیکر 
باعث  ز یک گوهرند(  آفرینش  در  که 
شد. ما در پی قدرت و خدایی و سلطه 
جمادات  و  گیاه  و  جانور  و  همنوع  بر 
و نباتات و در یک کالم ارض و سما، 
بر گردونه و برِج عاج قدرت و ریختن 
تمام منابع و نیروها بر پای آن، سوار 
شدیم و در نهایت، فرو ریختیم و از هم 

پاشیدیم و متفرق گشتیم.

خوی و خواست قدرت طلبی بشر در هر 
زمانه، رنگ و رانه استخدام امکانات و 
تکنیک آن را هم به خود گرفته است. 
و  اهرام  از  نمادهایش  و  معابد  ساخت 
کاخ ها و طاق های فرعونی و کسرایی، 
ترامپی  و  آسمان خراش های جهانی  تا 
هنوز هم ادامه دارد. این خواست در هر 
عصر و نظام رنگ و صورِت فرایندها و 
رژیم های اعمال قدرت های آن را )بقول 
فوکو( بخود گرفته است . محیط زیست 
اولین  و حیوانات  و جمادات  نباتات  و 
مقاصد و هدِف اعمال قدرِت مشروع و 
نامشروع و نامحدود بشر شدند و وقتی 

کمک  به  هم  مدرنیسم  و  تکنولوژی 
و روی و سرعتی جنون وار  آمد، رنگ 
محیط زیست  تخریب  است.  یافته  نیز 
برای اعمال قدرت و استعالجویی بشر 
اگر امروز سرعت و تنوع عظیم یافته اما 
بی سابقه نیست. از همان عهد عتیق و 
ساختن و خرج کردن جمادات و نباتات 
برج  و  بنا  و  ساختار  برساختن  برای 
قدرت شروع شد و در میانه، حیوانات 
را هم در برگرفت و کم کم به فنا و فدا 

کردن انسان نیز منتهی شده است.

در میانه این مسیر قدرت جویی، ما با 
خیزش مجدد برج های بابلی در هرعصر 
و این بار با قربانی کردن حیوانات و حتی 
)خیزش  نیزمواجهیم  مختلف  حقوق  
این استعاره و اسطوره در هر روزگار(. 
درونگرای  معماری  خالف  بر  ظاهرا 
ساخت  خیزاِن  و  افتان  روند  ایرانی، 
برج های حکومتی را که ممثل و آیینه 
قدرت  و تبرج و تظاهر و عیان و عریان 
از  مکتوب،  منابع  در  است،  آن  کردن 
گویایی  به  عصر صفویه  تا  اسالم  قبل 
شاهدیم. یعنی زمانی که حکومتی به 
ثبات و قدرِت قاهره و ّغره و متمرکز 
و امپراطورانه و گسترده می رسد، این 
در  او  استبدادی  و  استعالیی  خوی 
برج ها و عمودی کردن جهت قدرت از 
افق ها و زمین به آسمان هم رو می کند 

یا تغییر جهت می دهد.

بر اساس متون موجود اگر از جمشید و 
کیکاوس اسطوره ای )که مسخرکننده 
قدرت و طبیعت و دیوان و در فکر پرواز 
ایزدی  فره  از  فرجام  در  و  بودند  و... 
ساقط شدند( بگذریم، از بعد تاریخی و 
واقعی در سرزمین ما در زمان ساسانیان 
و شاپور ساسانی خبر از ساخت سازه و 
اسکلت  و  استخوان  با  بزرگ  برج های 
جانوران شکاری و بصورت عمودی وش 
برای راهنمایی و عبرت و نمایش قدرت 
فقیه  ابن  است.  رفته  برج ها  این  با  

خود،  فخیم  فرهنگنامه  در   )1۳۴۹(
مختصرالبلدان، از بازمانده میل یا برج 
ُسم آجینی روایت می کند که تا زمانه 

او نیز )قرن۳( باقی مانده بود:
]-ذات  آجین«  سم  »منار  بنای  سبب  و 
الحوافر[ در همدان که مناری  ]عظیم [ 
سم  از  شده  ساخته  ]و  است   بلند  و 
را  آن  آهنین  میخ های  با  که  گورخرها 
استوار کرده اند[ در رستاقی  بنام ونجرو 
اسفجین گویند،  را  آن  که  قریه ای  در 
را  اردشیر  فرزند  شاپور  که  بود  این 
ستاره شناسانش آگاه کردند که »بزودی 
بود  خواهد  زوال  چند  یک  ترا  پادشاهی 
تو سالیانی چند در شوربختی خواهی  و 
و  فقر  آستانهء  به  که  چندان  زیست، 
مسکنت رسی، و سپس دوباره پادشاهی به 
تو بازخواهد گشت« )کدکنی،  1۳۷۴(.

ستاره  دورگشتن  میمنت  به  برج  این 
نحس دوری از قدرت )که طی داستانی 
فرِش  از  ورسیدن  افسانه ای  و  جذاب 
ذکرشده(  امیری  عرش  به  دهقانی 
ستورانی  از  انتقام  با  و  شاه  بازگشت 
رعیت  دوران  در  که  می شود  ساخته 
محوری او عامل کار و زجر و سختی اش 

شده بودند:
»شاپور گفت: راندن گورخرها در شب 
و  رنج  به  مرا  که  ....بود  مزرعه.  از 
که  هرکس  پس  می افکند.  بیدارخوابی  
ازین  است  خواستار  مرا  خاطر  شادمانی 
اوست   توان  در  که  چندان  گورخرها 
شکار کند تا از سم آنها بنایی برآورم که 
خاطرهء آن با گذشت روزگاران و سپری 
شدن روزها و شب ها همچنان باقی بماند. 
به  گورخرها  صید  پید  در  قوم  آن  پس 
هرسوی پراکنده شدند و شکاری کردند 
که  از شمار بیرون بود. پس او فرمان داد 
تا نخست سّم این شکارها را بریدند چندان 
تلّی عظیم از »سّم« شکارها فراهم  که 
تا حاضر  داد  فرمان  را  بنّایان  آنگاه  آمد. 
آیند و بدیشان فرمود که منارهء عظیمی  
آن  بلندای  که  برآورند  ازین»سم«ها 
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پنجاه ذراع و پیرامون آن سی ذراع  باشد 
و فرمود تا آن منار را از ساروج بیاگنند 
و آن انبوه »سم«ها را بر گرداگرد آن، 
از فراز تا فرود، با نظم، به کار برند و 
ایشان  دارند.  استوار  آهنین  میخ های   با 
این کار را کردند و چنان شد که گویی 

مناری است از»سّم«ها.« )همان( 1.

ظاهراً ساخت چنین بناهایی از همان 
صور  به  بعدی  قرون  تا  اسالم  قبل 
مختلف و در اعصار شاهان متمکن دیگر 
نیز  ادامه داشته است )رجوع شود به 
گزارش شفیعی کدکنی،1۳۷۴( و اوج 
و تصویرسازی شده آن برای امروز ما 
می شود  منتهی  عباس  شاه  دوران  به 
برج های  و  میل ها  این  بقایای  از  اگر 
اما  نمانده  امروز  در  چیزی  ساسانی 
نمونه  همین  تصاویر  و  شدن  ساخته 
برج را در نوشته های سیاهان غربی از 
دربار صفوی شاهدیم. برجی بزرگ از، 
شاخ و کله شکارگشتگان شاه قدرتمند 
صفوی در گزارش دالواله چنین تصویر 

شده است:
»...در اصطبل شاهی که دور از قصر 
سلطنتی است مناری گرد مانند منارهایی 
وجود  آن  نمونه  اسالمی  مساجد  در  که 
به  نمی دانم  منار  این  می شود.  دیده  دارد 
یا  و  آن  نزدیک  در  مسجدی  وجود  دلیل 
برای  یا  اطراف  کردن  روشن  قصد  به 
دعوت موذن از مردم برای ادای فریضه 
مذهبی یا امثالهم ساخته شده؛ ولی از این 
جهت جالب توجه است که از صدر تا ذیل 
آن از کله بز کوهی و حیوانات وحشی 
دیگر ترکیب شده که یک شاه یا یکی از 
خویشان او که سازنده منار بوده است، در 

یک وهله شکار  همه آنها را زده است.
در  یکی  کله ها   و  است  بلند  منار  این 
آنها  تعداد  گرفته و  قرار  دیگری  کنار 
این  مع الوصف  می رسد.  هزار  چندین  به 
شده اند  شکار  یکمرتبه  آنها  که همه  امر 
که  همانطور  زیرا  نیست  تعجب  مورد 
این  می کند  عمل  شاه بدان  نیز  امروزه 

طرح شاردن از کله منار با سر حیوانات در اصفهان در سال های ۱۶۷۰، سفرنامه 
شاردن، ج ۴ ص ۱۵۹۰ ترجمه اقبال یغمایی

شکارها چندین روز به طول می انجامد و 
هزاران نفر برای خارج کردن حیوانات 
روی  می کنند.  شرکت  آن  جنگل در  از 
همرفته این منار با این همه کله حیوان و 
شاخ هایی که از آن خارج شده حکایت از 
ذوق غیرعادی و عجیب ایرانیان می کند 
که باید گفت هیچ یک از آنها از این جهت 
به پای شاه نمی رسند و اگر فرصتی  دست 
داد و خدا خواست برای شما از کارهای 

عجیب و غریب و هوس های او حضوراً 
به  عجیب   منار  گفت.  خواهم  داستان ها 
)دالواله،  می شود«.  خوانده  کله منار  نام 

)۳۵:1۳۹۲

سال   ۵۰ حدود  که  فرانسوی  شاردن 
اصفهان  به  ایتالیایی  دالواله  از  بعد 
می رود به کمک نقاش همراهش تصویر 
این بنا و برج صفوی را چنین به ثبت 
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رسانده است:
کله منار نقاشی شده توسط گراورساِز 
کله  با  است  برجی  شاردن،  همراه 
که  حکومت  شده  شکار  حیوانات 
بعنوان سمبل و نماد قدرت شکاری و 
تیر و کمانی شاه صفوی  شمشیری و 
نمایی  شهر خود  مردمان  تمام  برای 
مشابهی  نمونه  و  کم  و دست  می کرد 
است از برج بابلی و تداوم آن از زمان 
شاپور تا شاه عباس۲. و عجیب آنست 
منار  کله  برج  باقی ماندن  علی رغم  که 
سیاح  دو  این  بازدید  زمانی  فاصله  در 
اکثر  ازمیان  بعد(  سال   ۶۰ )حدود 
از  شاه، امروزه  میدان  صفوی  بناهای 
شاید  است.  نماده  باقی  اثری  بنا  این 
بقول  که  کنونی  حتی  و  مدرن  عصر 
به شکل  از شکلی  اعمال قدرت  فوکو 
یافته )سخت و ظاهری و  دیگر تغییر 
تنبیه گر(  و  باطنی  و  نرم  به  تعذیبگر 
به  تنبیه  و  مجازات  فیزیکی  حضور  و 
شیوه های جدید و قانونی و مشروع و 
سراسر بینی و...  بدل شده است. سخن 
از این موضوع  بی اهمیت به نظر رسد. 
اما نه تنها دالیل حفظ نشدن این بنا 
در میان سازه های مختلف میدان نقش 
و عدم  فراموشی  بلکه  اصفهان،  جهان 
پشت  ذهنی  شاکله  و  الگو  در  تأمل 
و  پژوهش  که  است  موضوعی  نیز  آن 
کاوش و تعمق زیاد می طلبد. موضوع 
و سازه ای که اینک  از یادها رفته اند. لذا 
تمرکز بر این نوع و بقولی ژانر معماری 
در تاریخ و فرهنگ و سیاست و اجتماع 

ما باید جالب و درس آموز باشد.

در  سازه،  این  اهمیت  به  توجه  با 
بازسازی  و  حفظ  و  شهرسازی 
بود  بهتر  شاید  فرهنگی،  میراث 
ما  شهری  مدیران  و  شهرسازان 
از  عاری  بناهای  از  بسیاری  بجای 
سنت  و  فرهنگ  و  تاریخ  و  تفکر 
احیای  و  ساخت  طرح  معماری، 
صورت  و  ظاهرا  با  )ولو  سازه  این 

خوانشی  با  را  سیاهش(  سابقه  و 
و مدرن  و دموکراتیک  نو  انسانی، 
/احیا  /نوسازی  وهنرمندانه ارائه 
را  قدرت  این منار  ما  و  می کردند 
عاقبت  و  تاریخی  سمبل  به عنوان 
استعال و قدرت غیرانسانی در همان 
می شد  حتی  و  داشتیم  محوطه 
را  کله منارهایش  بدیع،  در طرحی 
و طرح های هندسی سر  احجام  با 
و  بازاوری  عصر  همان  حیوانات 
را  کاربری هایش  و  خلق می کردند 
بجای نمایش قدرت عریان و خشن، 
طبیعی،  تاریخ  حیات وحش،  موزه 
تاریخ سیاسی و اجتماعی اصفهان 
گالری  معماری،  موزه  ایران،  و 
متعدد  مراکز  و  معاصر  هنرهای 
رهایی بخش   اجتماعِی  و  فرهنگی 
برای  قدرت  از  بدور  یا  عاری  و 
الاقل  می دادند.  قرار  شهروندان 
این یادمان سازه خوبی برای تأمل 
دیرپا  اسطوره  این  سرگذشت  بر 

فراهم می ساخت.

هرچند بعد از صفویه قدرت های متمرکز 
محض  به  اما  می روند  انحطاط  به  رو 
خودیابی و شناختی جدید و مستقل، 
این استعالی قدرت جویانه رنگ زمانه 
تبلورش  که  رنگی  می گیرد.  بخود 
عمدتا در قدرت افقی و جهان گشایی و 
جهان گیری است و قدرت عمودی آن 
)مانند  آرامگاهی  برج های  ساخت  در 
گنبد قابوس یا رادکان مشهد یا طغرل 
ری در قبل از صفویه(. هنوز مردگان 
قدرت  قلمرو  بسط  به  آنان  آرامگاه  و 
می انجامد و ازگوربرخاستن و به آسمان 
تیزبین  عقاب  کیکاووس،  چون  رفتن 
تکنولوژی و پول و سرمایه مدرنیسم و 

ورود به این عصر را می طلبد.

نگاه  و  شناخت  و  ناصری  عصر  با 
غربی شدِه ناصرالدین شاه و به یمن 
سفرهایش به فرنگ، برج شمس العماره 

قجری  مسکونی  برج  اولین  بعنوان 
توپ  و  التقاط  اولین  و  سربرمی آورد 
مروارید نوگرایی را در فضای معماری 
سنتی ما می افکند و به ارمغان می آورد. 
بعدها  و  پهلوی  عصر  به  رسیدن  با 
پول  و  خون  و  خوان  در  درغلطیدن 
نفت، قدرت سیاسی و نفتی، جوانه های 
از  باز  را  قدرت پرستانه  استعالی 
خفتگی بیدار می کند. برج های تجاری 
مدرن  نمادهای  به عنوان  مسکونی  و 
شدن حکومت و شبه مدرنیسم پهلوی 
می کنند.  بلند  آسمان  بر  سر  یک یک 
بعد از پالسکوی القانیان )1۳۴1 و نیز 
آلومینیوم او در1۳۴۳ و در همان ناحیه 
و راسته( در مرکز  یا شمال آنروز نئون 
و نور و خرید و دیوانساالرِی به اصطالح 
که  جدید-  حکومت  جمشیِد  تخت 
و  بلندمرتبه سازی  راسته  واقع  در 
آزمایش و رقابت سرما یه داری نوظهور 
می کنند  فراز  سر  برج ها،  است- 
)بازمانده هتل ها و فروشگاه ها تا بانک 
تجارت و شرکت نفت و نیز شرکت ها 
همچون  خانواده هایی  پیمانکارهای  و 
محدوده  این  در  را  و...  فرمانفرمایان 
سپهر  برج  باشم(.  داشته  بیاد  تهران 
بانکی  و  مالی  سرمایه  که   )1۳۵۷(
برج های  نهاده،  پای  و  سفره  آن  بر 
بعدها  و   )1۳۴۸( سامان  دوقلوِی 
قلوِی اسکان  برج های سه  باالتر  کمی 
)شروع از1۳۵1(، آ اس پ )1۳۵۴( و 
بین الملل )1۳۸۴( و... سربلند می کنند. 
مسکنتی  پیوستار  اگر  اینجا  در 
»خانه- آپارتمان- مجتمع- برج و 
آسمانخراش« را در نظر بگیریم این 
آسمانخراش های  نقش  سازه ها  و  بنا 
قدرت- استعالجویی  ممثل  و  عصر 
می روند.  شمار  به  خود  دوران  محوِر 
بهجت آباد،  مسکونی  مجتمع های 
میرداماد  و  ساعی  اکباتان،  ستارخان، 
بعضاً  که  هستند  برج هایی  چند  هر 
هدفشان قشرکارگر یا متوسط ثروتمند 
نیز هست و گاه با استقبال هم مواجه 
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نمی شوند، اما در فضای فرهنگ مصرف 
و تمایزگذاری هویت با آپارتمان نشینی 
رقابت  روند   )1۳۹۹ فکوهی،  به  )رک 
آسمانخراش سازی ادامه دارد. این روند 
کسب  و  جنگ  از  بعد  حتی  و  بعدها 
در  نشد.  تعطیل  هم،  موقت  پایداری 
میالد  برج  یادمانی،  برج های  بخش 
جای شهیاد پهلوی را گرفت و در بخش 
برج های مسکونی تجاری، برج های 
سفید و نگین و... این بار با نقل مکان 
جای  اعیانی  نقاط  و  شهر  شمال  به 

آسمانخراش های قبلی را گرفتند.

آسمانخراش سازی  اشاعه  و  صادرات 
در  را  تهران  قدرت  استعالطلبی  و 
و  مازندران  دریای  پای  تا  و  نوردید 
و  مشهد  تاجرپذیر  و  زایر  شهرهای 
تبریز نیز جا باز کرد و نشان داد قدرت 
صرفاً سیاسی نیست و بسان بت عیاِر 
دم به دم  اقتصادی،  و  مالی  لباس  در 
عصر  در  می شود.  صورتگر  و  جابجا 
مدرن دیگر نه مناره ها و کله مناره های 
شمس العماره  و  انسانی  و  حیوانی 
قجری، بل آسمانخراش های طبقاتی و 
به آسمان کشیده  پنت هاوس های سر 
شوکت  و  بی مکنت  خالیِق  به  ناظر  و 
نامتجدد،  و  متوسط  طبقه  ِعداِد  در  و 
سوی  این  در  )حداقل  و  حکمران 

جهان( جایگزین برج های بابل شدند.

کهِن مکنت  تختگاِه  و  مرکز  از  برج ها 
و شوکت پای درکشیدند و به شمال و 
قبله وقطب سرمایه و تجارت و مصرف 
و  ازدحام  و  تراکم  با  رفتند.  وتفریح 
جمعیت رو به انفجار در شهرهای دارای 
رشد  ناگزیر،  منابع،  و  فضا  محدودیت 
افقی جایش را به رشد عمودی داد و در 
کنار خانه ها و منازل کهن که پذیرای 
و  نسل   در  نسل  و  هسته ای  خانواده 
با  زندگی  و  محله  و  بودند  دودمانی 
آن ها معنی می شد اینک دست نیافتنی 
و به دریغ یاِد )نوستالژی(گاه گاهی و 

خانه- موزه های تاریخی بدل می شوند 
و در نهایت مجتمع ها و آپارتمان های 
گاه انبوه سازی شده، گونه غالب سکونت 

گردید.

افزایش  با  و  کالن شهرها  در  هرچند 
جز  چاره ای  مسکن،  منابِع  و  هزینه 
حفظ  اما  بود،  نخواهد  عمودی  رشد 
تنوع و تکثر زیستی و فرهنگی و خلق 
هستی های  و  ایده ها  و  زیست جهان ها 
حفظ  و  امنیت  گروی  در  مختلف 
اعیان سازی  مسکنت هاست.  تنوع 
و  آیین  و  هنر  خلق  محله سازی،  و 
بامعنا  کوچه غنی،  و  محله  و  خاطره 
و  خلق  راستای  در  همبستگی ساز  و 
استعالجو  قدرت  از  تبری  و  استغنا 
بهزیستانه  سیاست هایی  و  وکنش ها 
نه  است  استغنایی  و  توانمندساز  و 
و  نفی  با  که  قدرت طلب  استعالجویی 
له کردن و ایجاد نابرابری و پایگان به 
تعالی و برج های مدور و چرخاِن قدرِت 

متمرکز و منحصربه فرد می رسد.

دوستدار  بشر  ذات  در  استعالجویی 
طبیعی در  خوی  این  اما  است.  رشد 
غیاب مناسک و آداب تزکیه و تصفیه 
انحصاری  قدرت طلبی  به  کنترل،  و 
نهایت   در  و  اقتصادی  و  سیاسی 
نابرابری، فقر و عدم توازن و بخش بندی 
و  حداقل  داراِی  به  جوامع  عمیِق 
ناداراِن حداکثر انجامیده و انقالب ها و 
و  تفرق  و  بهره کشی  و  تباهی  و  فساد 
ناهمدلی اجتماعی را دامن خواهد زد. 
نمودهای  شهر،  یک  آسمانخراش های 
جای  اگر  انسانی اند،  جوامع  بابل  برج 
و  اجتماع ساز  مجتمع هاِی  را  آن ها 
زندگی  و  شور  از  پر  و  همدل  منازل 
آن ها  نگیرید.  جامعه  کل  رضایت  و 
نمودها و قلب تپنده اصلی جوامع اند که 
نشان خواهند داد ضریب جینی و شدت 
خراشنده  شاهین  برابر  در  نابرابری 
آسماِن خدا  وخلق، چقدر است. آن ها 

معیار و نماد و استعاره وضعیت و روند 
قدرت برای  جریان  دموکراتیزه کننده 
ما  آرمانی  و  زبانی  وحدت  و  همزبانی 
فنا  بابلی  برج های  پای  هستند که در 

و فدا می شوند.

از منظری دیگر می توان به این تمایالت 
این  نگریست.  نیز  تعالی  یا  قدرت 
منظر ظریف و بیانگرانه، حوزه سینما 
و نحوه ورود و قاب گیری جهان با آن 
است. امروزه در سینما تمایز و تلطیف 
و  فرانگرنده  و  استعالیی  رویکرد  این 
برتری خواهی را )در برابر استعالجویی 
پیدایش،  در  انحصاری(  و  قدرت طلب 
از  نماهای  و همگانی شدن  گسترش 
 Aerial( هوایی  فرانگِر  زوایای  و  باال 
می توان  هلی شات  و  های انگل   )shot
دید. جهان و واقعیت از باال هرچند 
معرف خوی سراسربینی، خداوندگاری 
)God’s eye view( و خواست دانایی 
و دیدن جهان و جزییاتش در زیر بال 
و پر خویش است، اما با خود، فروتنی، 
خضوع و خشیتی تکین را هم از ناتوانی 
برابر بزرگی و عظمِت  و ذره بودن در 
گونه های دیگر جز انسان فراهم می آرد. 
قدرِت تصعید و واالیشی هنر در اینجا و 
با رفتن مجازی بر برج های بابِل تصویری 
بظاهر  ابژه  و  جهان  عظمت  دیدن  و 
ناتوان در برابر حقارت سوژه قدرقدرت، 
دستاورد و فرصتی است هنرمندانه تا 
اعجاب  اگر  سرمایه دارانه.  و  تکنیکی 
و  فروتنی  و  استغنا  و  و شعر  و شکوه 
حیرت سینمایی، زمانی در ید نماهای 
و  امکانات  که  بود  هوایی  و  هلی شات 
قدرت محدود و منحصر بفرد و سرمایه 
)عمدتا هلی کوپتر نظامی( الزم داشت، 
اینک به کمک دوربین های کوادکوپتر 
و مجهز به ربات و پهباد که تقریباً ارزانتر 
ما  است  بیشتری  افراد  دسترس  در  و 
موفق به عمومی سازی و تحولی عظیم 
شناخت  و  انعکاس  و  تصویرگری  در 
واقعیت ها می شویم و شاید بتوانیم بجای 
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رفنشتال(  )لنی  اراده«هاِی  »پیروزی 
انفرادی، استبدادی و سرمایه دار، آثاری 
اعجاب انگیز و عمیق تر و نمایانگِر جهان 
از باال را جایگزین دید و چشم اندازهای 
انحصاری قدرتمندان و زر و زورمندان 
کنیم. همه بدون استثنا و بی تمایز، تمام 
جهان و هستی را از باال و آسمان نظاره و 
تجربه کنیم و آنرا از انحصار قارون های 
اینک  بدرآریم.  بابل  برج های  ساکن 
خداوندگاری،  قدرت طلب،  نگاه های 
و  ثروت  برج های  نمرودِی  و  متکبر 
جای  می توانند  شده  قارونی  مکنت 
فروتن،  مستغنی،  نگاه های  به  را  خود 
معبودانه  حیرت زده،  اما  فرصت ساز، 
که جهان  دهند  کنجکاوی  و  کاوشگر 
می بینند  دیگرگونه  صنع،  سر  از  را 
)نه  عاشقانه  و  متواضعانه  خلِق  در  و 
تاجرانه( خالق شریک می شوند. دیگر 
شاید بخش و سهم مهمی از رهایی و 
استغنا و وارستگی از تبختر، غرگی و 
اژدهای هفت سر فرعونیت و استبداد 
رهایی بخش  »هنر  در  قدرت،  شر  و 
همگانی شده« خفته و غنوده باشد. 
و  آزادی  به  خود  البته  که  هنری 
آزادگی رسیده باشد و برکنار از صنعت 
طی  و  سفر  و  پرش  مهیای  فرهنگ، 
مراحل کمال، برای زدودن و کنار زدن  

ظلمات باشد.

منابع
 )1۳۴۹( احمدبن محمد  ابن فقیه، 
مختصرالبلدان، ترجمه ح مسعود، بنیاد 

فرهنگ ایران.
شاردن )1۳۷۴( سفرنامه جلد چهارم، 

ترجمه اقبال یغمایی، نشر توس.
 )1۳۷۴( محمدرضا  کدکنی،  شفیعی 
یکی دخمه کردش  ز سّم ستور، مجله 
کلک، آبان و آذر و دی 1۳۷۴-  شماره 

۶۸ و ۶۹ و ۷۰.
دالواله، پیتر )1۳۹۲( سفرنامه، ترجمه 
و  علمی  انتشارات  شفا،  شعاع الدین 
فرهنگی، چاپ ششم، چاپ اول 1۳۴۸.

آپارتمان هایی   )1۳۹۹( ناصر  فکوهی، 
بی ریشه  تر،  آدم هایی  برای  بی ریشه 
شماره   ،1۳۹۹ تیر   ۳۰ کوچه،  مجله 

سوم.

پانویس
برجِ  این  سازنده  پایانی  1- سرگذشت 
قدرت در عصر ساسانی نیز جالب است: 
به  را  خویش  منار،کار  سازندهء  چون 
و در آن  بود  برد، شاپور نشسته  پایان 
می اندیشید. آن را سخت  ظریف و نیکو 
یافت و بدان مرد بّنا که آن را برآورده 
نیامده  فرود  منار هنوز  باالی  از  بود-و 
بود- گفت: »آیا بر ساختن چیزی زیباتر 
ازین هم توانایی داشتی؟« گفت:»آری« 
شاپور گفت: »به خدا سوگند که ترا ]در 
آن باال[ رها می کنم تا دیگر برای کسی 
چنین بنایی نسازی! نه فروتر ازین و نه  
برتر ازین.« آنگاه تازیانه بر اسب زد و او 
را در همان باالی منار رها کرد. و خود 
با یارانش روانه  گردید. )و این بنا را در 
فالنی بنا کرده بود که در نزدیکی آن 
هیچ کس نبود و آن قریه که در آنجاست  
بعدها بوجود آمده است.(آن مرد گفت: 
»ای شهریار! من از تو خواستار عطا و 
اگر چنان است که  کرامت بودم. حال 
از تو یک  تو قاتل من خواهی بود مرا 
حاجت است که برآوردن آن بر پادشاه 
پرسید که »آن  نیست.« شاپور  دشوار 
حاجت چیست؟« گفت: »این است که 
پادشاه فرمان دهد که قدری  چوب به 
من دهند تا از برای خویش در اینجا، 
پناهگاهی سازم و در آن باشم تا آنگاه 
که مرگ من  فرارسد، عقابان و کرکسان 
و دیگر پرندگان شکاری، مرا نشکرند.« 
بدو  می خواهد  »آنچه  گفت:  شاپور 
ابزار  او  و  دادند  او  به  چوبی  دهید.« 
نّجاری با خویش داشت. از چوب برای 
خود بال هایی ساخت  همچون پر مرغان 
و آن ها را به یکدیگر پیوست. و در یکی 
باد تندی وزیدن داشت،  از شب ها که 
آن بال ها را بر خویش بست و باد در آن 

بال ها پیچیده و او را به زمین رسانید، 
بی آنکه هیچ آسیبی بدو رسد ]و از آنجا 
نیافتندش [  جستند  هرچه  و  گریخت 
دست  او  مرگ  بر  شاپور  بدین گونه  و 
بردند  شاپور  به  آگاهی   چون  نیافت. 
گفت: »خداش بکشد که چه استوارکار و 

صنعت پیشه بود!«
گوید:  ابن فقیه همدانی [  ]یعنی  مؤلف  
و آن منار درین قریه تا روزگار ما باقی 
است و سخت  مشهور. شاعران همدان 
شعرهایی  آن  دربارهء  را  ایشان  جز  و 
نقل   آن شعرها  از  ما چیزی  که  است 
نمی کنیم زیرا غالباً سست است و شعر 
نمی شود.  دیده  آن ها  میان  در  نیکی 
همچنین ایشان را دربارهء شبدیز و جز 
او، از آثار دیگری که در ناحیت جبل۴ 
هست، اشعاری است که نقل آن سودی 
ندارد و ما آن را ترک کردیم  ]و دربارهء 
آن»منار سم آجین«، یکی از شاعران 
گفته است: مانندهء »مناِر ُسم آجین« 
به تاب  را اگرچه بگشتم  آفاق  نیافتم، 
آنسان،  کز  َکدواده ای شگرف  توش؛  و 
بنشنیده  و  نادیده هیچ چشم  بروزگار 
کدکنی،1۳۷۴(  )شفیعی  گوش.  هیچ 
بسیار  نسخۀ  از  کدکنی  ترجمه  این 
مهم آستان قدس رضوی، یعنی چاپ 
کتاب   اصل  از  سزگین  فواد  عکسی 

البلدان صورت گرفته است.

۲- حکایت و سرگذشت پایانی معمار 
و  استعاره  نیز  آن ها(  )قتل  بنا  این 
مشابهت زیادی با سرگذشت برج بابل و 
برج شاپور ساسانی دارد: فدا و فنا شدن 
در پای قدرت و همکاری فرمانبرانه و 
البته  آن.  با  انتقادی(  )نه  چشم بسته 
در  منار(  )سم  شاپور  منار  سرنوشت 
است.  دیگر  گونه های  همدان  ونجر 
)رهایی و فرار افسانه ای و پروازگونه بنا، 
از دست شاه ستمگر و افسانه شدن!( 
روایت  در  نیز  او  اولیه  وضعیت  لیکن 
ابن فقیه، مشابه گزارش شده است که 

در پانویس قبلی آمده است. 
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:: مریم ناوی
در طول هزاره ها پرستش پیکرک های 
اظهار  برای  روشی  معابد،  در  خدایان 
مؤمنان  جانب  از  بندگی  و  خلوص 
مؤمنانی  است.  بوده  میانرودان  در 
الهه  یا  اله  هر  خویشکاری  بر  بنا  که 
مراسمات  یا  می کردند  قربانی  برایش 
و آیین های مخصوصی را از سر صدق 
نیت به انجام می رسانند تا در پناه لطف 
یا برکت  یافته  این خدایان طول عمر 
کسب وکارشان  و  زندگی  به  رونق  و 
ذهن  در  سؤال  این  شاید  شود.  وارد 
پرسشگر انسان امروزی بارها به وجود 
پیکرک ها  این  چگونه  که  باشد  آمده 
داشتند-  دنیوی  مصالح  اکثراً  -که 
الوهیت  مقام  به  و  می شدند  برگزیده 
در  خدایان  که  باور  این  می رسیدند؟ 
نیز  زمین  روی  بر  اما  هستند  بهشت 
روزگار  آن  انسان  تالش  دارند  خانه 
و  باشکوه  معابد  داشتن  برپا  برای  را 
تندیس های پرعظمت خدایان منطقی 

جلوه می دهد.
این  بررسی  از  قبل  باشد  بهتر  شاید 
بسیار  آیین  به توضیح دو  ربوبی  روند 
مهم که نقشی کلیدی در این فرآیند 

داشتند بپردازیم:

Pit Pi  باز کردن دهان یا
Pi Mis  شستن دهان یا

در این دو روش دهان پیکرک ها با کمک 
صمغ  روغن،  عسل،  قبیل  از  موادی 
توسط  و  شده  باز  کاج  و  سرو  درخت 

پیکرک های ربوبی؛
از زایش تا مرگ

فرآیندهای  طی  در  که  مقدسی  آب 
مخصوص و گوناگون تطهیر شده و در 
جام ویژه ای نگهداری می گردد شسته 
شده و پس از آن پیکرک توانایی ورود 
در پانتئون خدایان را داشته و به مقام 
شستشوی  آیین  می رسد.  پرستش 
آیینی دو روزه است که توسط  دهان 

آشیپو اجرا می گردد.
ماده  دو  از  دهان  کردن  باز  آیین  در 
اصلی استفاده می شود: عسل و روغن 
)کره آب شده( دقیقاً به شیوه ای که در 
دوران باستان برای اولین تجارب آماده 
این  از  خوردن  غذا  برای  نوزاد  کردن 
دو ماده استفاده می گردید زیرا عقیده 
داشتند دو طعم متضاد شیرین و ترش 
خوراکی ها  و  مزه ها  دنیای  با  را  نوزاد 
محققین  از  گروهی  می گرداند.  آشنا 
انجام این آیین را کاماًل مشابه اعمالی 
می دانند که ماما در هنگام تولد نوزاد 
دهان  کردن  باز  و  نمودن  تمیز  برای 

وی انجام می دهد.
آیین ها  این  شروع  برای  قدم  اولین 
انجام نمایشی شبیه به زایش پیکرک 
است یعنی بعدازآنکه کار ساخت آن که 
با گران بهاترین جواهرات و سنگ ها و 
سازندگان  ماهرترین  توسط  چوب  یا 
پایان پذیرفت، تندیس را هم از کارگاه 
آشیپو  از  هم  و   (Bit Mummi) معبد 
دور  الهه  یا  اله  زایش  امر  در  مسئول 
می نمایند و در هنگام طلوع خورشید 
روز مناسبی که بر طبق پیشگویی های 
برای  باشد  فرخنده  و  مناسب  نجومی 
می شد.  گرفته  نظر  در  مراسم  شروع 
تولید  برای  محلی  معبد  کارگاه 
تندیس ها، ذخیره سازی مواد و مصالح 
خدایان  سه گانه  است.  ساخت  ابزار  و 
)یا  اآ  شامل:   تطهیر  امر  در  مسئول 
انکی سومری( ، شمش و آسالویی )که 
بعداً به عنوان مردوک شناخته می شد(. 
بود   مقدس  آب های  خدای  چون  اآ 
به عنوان پدر تندیس ها در نظر گرفته 

می شود.
خانه  در  و  رود  کنار  در  باید  مراسم 
حصیری مخصوص یا Reed Hut  که 
برای این آیین ساخته گردیده بود اجرا 
می گردید. قرار دادن میز پیشکشی ها، 
ساغرپاشی و عود سوزاندن از ملزومات 
ظرف  بود.  مذهبی  آیین های  تمامی 
گز  چوب  جنس  از  بزرگی  مانند  تغار 
یا Tamarisk  -که شباهت ظاهری آن 

به رحم مادر می تواند نمادی از باوری 
پیکرک در داخل زهدان باشد – از آب 
اسپرم  مایع  از  نشانه ای  که  رودخانه 
روی  بر  سپس  و  می گردید  پر  است، 
خشت زایمان الهه دینگیر ماه قرار داده 
نه پیکرک خدایان  به تعداد  می شد و 
گوناگون در اطراف تندیس قرار گرفته 
در  بود.  بارداری  ماه  نه  از  نمادی  که 
کار،  مسئول  آشیپوی  مراسم  انتهای 
به طور نمادین دست خود را با چاقویی 
بر  نشانه ای  تا هم  از چوب گز می برد 
تندیس  از ساخت  دست کشیدن وی 
خدا باشد و هم به نوعی تطهیر از دست 
زدن به اندام ربوبی. تمام ابزار و لوازمی 
استفاده  مورد  پیکرک  ساخت  در  که 
قرار گرفته بود در این مرحله به بدن 
به  و  آویخته  شده ای  تطهیر  گوسفند 
بر  نشانه ای  که  می شود  سپرده  آب 
ساخت  عدم  بر  تندیس  سازنده  تعهد 
دوم  روز  در  است.  پیکرک  دوباره 
به معبد منتقل گردیده و در  پیکرک 

جای مناسب خویش نصب می شود.
می شود  زاده  پیکرک  که  همان گونه 
عللی  به  بنا  هرگاه  دارد.  نیز  مرگ 
بر  پیکرک  دیدن  صدمه  قبیل  از 
طی  در  دشمنان  عمدی  ضربات  اثر 
جنگ یا شکستگی ها و فرسودگی های 
وی  ربوبی  امر  در  اختاللی  غیرعمدی 
ایجاد گردد مراسم تدفین برای وی در 
 Sitz Im  نظر گرفته می شود. این آیین
مراسم  این  طی  در  دارد.  نام   Leben
متعلقات  تمام  با  صدمه دیده  پیکرک 
ربوبی اش در پارچه ای پیچیده شده و 
بر  تا  می شود  سپرده  رودخانه  آب  به 
به سوی  میانرودان  مردمان  باور  طبق 
در  شود.  برگردانده  اآ  خدای  پدرش 
اشاره  مخفی  مقابر  به  متون  از  بعضی 
از  پس  صدمه دیده  پیکرک  که  شده 
تفکیک اجزا در آنجا مدفون می گردد.

منابع:
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123, No. 1 (Jan- Mar. 2003), Pp. 
147-157.
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از  هنر  مفهوم  تعریف  برای  تالش 
دیرباز میان فالسفه در کار بوده است. 
همواره  مختلف  نحله های  فیلسوفان 
با  مشخص  تعریف  یک  می کوشیدند 
هنر  برای  معین  کافی  و  الزم  شروط 
دست و پا کنند تا محکی باشد بر آثار 
از  هنر  تشخیص  برای  راهی  و  هنری 

ناهنر پیش روی متخصصان بگشاید.
طول  در  مختلفی  هنری  نظریه های 
گشته اند  مطرح  هنر  فلسفه  تاریخ 
پیدایش  و  زمان  گذر  با  یک به یک  که 
کارآمد  هنری  آثار  از  نوینی  گونه های 
و  داده اند  دست  از  را  خود  بودن 
این  از  کرده اند.  عیان  را  ایرادات خود 
جمله می توان از نظریه بازنمودی هنر 

و نظریه فرم گرایانه هنر نام برد.
حرکت های  آغاز  دوران  بیستم  قرن 
پیدایش  و  بود  نوآورانه  و  متحورانه 
هنرمندان  رنگارنگ  آفرینش های 
پیشرو چالشی جدید پیش روی فالسفه 
این قرن قرار داده بود. تنوع بی سابقه 
هنر  از  که  نوبنیاد  هنری  سبک های 
بود  آغاز شده  رومانتیک در قرن قبل 
و اکنون با امپرسیونیسم و سمبولیسم 
رخ می نمود دیگر با محک تعریف هنر 
در اعصار پیشین سازگار نبود؛ چه اگر 
چنین آثاری را با تعریف و نظریه های 
پیشین هنر بررسی کنیم چه بسا مهر 

ناهنر بر تارک آن بخورد.
روابط  توسعه  دلیل  به  ازطرف دیگر 
با ممالک  اروپا  قاره  تجاری و سیاسی 
هنری  آثار  از  عظیمی  سیل  دیگر، 
فرهنگ ها و کشورهای مختلف به این 
هنری  قواعد  از  که  شد  سرازیر  قاره 
این  در  داشتند.  بسیار  فاصله  غربی 
آشفته بازار ایجادشده تشخیص هنر از 
ناهنر و مشخص ساختن مرز میان این 
دیگر  گشت.  ضروری  بیش ازپیش  دو 
امکان نداشت از طریق احکام قراردادی 
محدودکننده  تعریف های  و  ناآزموده 
»مثاًل  نگریست.  جدید  هنری  آثار  به 
ورود مجسمه ی  مورد  در  پرسشی که 
کنستانتین  پرواز  در  پرنده  انتزاعی 
آیا  که  بود  این  شد  مطرح  برانکوزی 

نوویتگنشتاینیسم
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مجموعه ای  یا  است  هنری  اثری  آن 
چنانچه  صنعتی؟  و  فلزی  قطعات  از 
مشمول  بود  صنعتی  مجموعه ای 
اثر  چنانچه  و  عوارض گمرکی می شد 
آمریکا  دولت  عوارض  از  بود  هنری 
اینکه  تعیین  البته  می گشت.  معاف 
قصد  به  فقط  ناهنر  یا  بود  هنر  اثری 
سیاسی  مسائل  قسم  این  حل وفصل 
)کارول،1۳۹۲،  نمی گرفت.«  صورت 
هنری  جایگاه  تشخیص   )۳۲۷-۳۲۶
کاربست های  در  ضروری  امری  اشیاء 
هنری مان است. اینکه شئی هنری باشد 
یا نباشد معلوم می کند که آیا و چگونه 
و  زیبایی شناسانه  تفسیرگرایانه،  باید 

منتقدانه بدان واکنش نشان دهیم.
در دهه 1۹۵۰ جمع کثیری از فالسفه 
به ارائه تعریف واحد و مشخصی از هنر 
که چون محکی بر آثار هنری زده شود 
تشکیک نمودند. این فیلسوفان که اغلب 
از کتاب پژوهش های فلسفی لودویگ 
بودند  پذیرفته  تأثیر  ویتگنشتاین 
نامید.  نوویتگنشتاینیان  می توان  را 
نوویتگنشتاینیان براین عقیده بودند که 
صحیح است که برای تشخیص هنر به 
بر  صرفاً  مسئله  اما  نیازمندیم  روشی 
نمی توان هنر  این است که اصوالً  سر 
را تعریف کرد و چون نمی توان آن را 
در  محکی  نمی توان  پس  کرد  تعریف 
مفهوم  ذیل  را  اشیاء  و  گرفت  دست 
بهترین  شاید  نمود.  دسته بندی  هنر 
برهان مد  از شمه  ارائه ای  برای  شیوه 
نظر نوویتگنشتاینیان عباراتی باشد که 

موریس وایتس نگاشته است:
موارد  است.  باز  مفهومی  خود  »هنر 
جدید پیوسته پدید آمده اند و بی شک 
هنری  آمد، صورت های  خواهند  پدید 
هنری جدید، ظهور  تازه، جنبش های 
آن  مستلزم  امر  این  و  کرد  خواهند 
است که عالقه مندان معموالً منتقدان 
حرفه ای، دراین خصوص که آیا مفهوم 
تصمیم  خیر،  یا  یابد  تعمیم  باید  هنر 
شروطی  زیبایی شناسان  شاید  بگیرند. 
را وضع کنند ولی این شروط هیچ گاه 
کافی  و  الزم  مفهوم  آن  صدق  برای 

را  هنر  مفهوم  صدق  شروط  نیست. 
و  تمام  صورت  به  نمی توان  هرگز 
ممکن  همواره  زیرا  کرد،  احصا  کمال 
هنرمندان  را  جدیدی  موارد  که  است 
ایجاد  یا  پیش بینی  طبیعت  حتی  یا 
کنند. پس برهانم این است که همین 
و  یابنده  گسترش  بسیار  خصلت 
غافلگیرکننده هنر و تطورات همیشگی 
و آفرینش های بدیع آن تضمین وجود 
هر مجموعه ای از خصوصیات معرف را 
وایتس،   ( غیرممکن می سازد«  منطقاً 

1۹۵۶، کارول، 1۳۹۲، ۳۳۰-۳۲۹(.
بودند  براین باور  نوویتگنشتاینیان 
یک  ارائه  از  فیلسوفان  گذشته  در  که 
تعریف نهایی برای هنر عاجز مانده اند 
آن ها  دارد،  دلیل  یک  تنها  امر  این  و 
در انتخاب نخستین پیش فرض خود به 
خطا رفته اند: فرض را بر تعریف پذیری 
هنر گذاشته اند. هنر را به مثابه امری 
بسته در نظر گرفته اند و نه امری باز. 
پس کوشش های ایشان لزوماً و منطقاً 

به شکست انجامیده است.
وایتس معتقد است هنر در ذات خود 
تعریف پذیری  از  و  است  باز  مفهومی 
هنری  سبک های  تنوع  است.  گریزان 
قرن بیستم و ظهور هنرمندان پیشرو 
چنانکه  مدعاست.  این  بر  شاهدی 
فواره  با  دوشان  مارسل  فی المثل  که 
به  را  هنری  نظریه های  تاریخ  خود 
را  نتوانیم هنر  اگر  ولی  سخره گرفت. 
از  را  هنر  چگونه  پس  کنیم  تعریف 
که  اینجاست  دهیم؟  تشخیص  ناهنر 
مشابهت  اسلوب  از  نوویتگنشتاینیان 
The Method Of Fam- اخانوادگی ی

ily Resemblance  صحبت می کنند. 
بر طبق این روش ما هنر را به کمک 
در عوض  نمی کنیم،  تعریف شناسایی 
با  مشابهت هایشان  مبنای  بر  را  آن ها 

آثار هنری نمونه تشخیص می دهیم.
هر اثر هنری جدید رونوشتی دقیق از 
پاره ای  از  اما  نیست  قبلی  هنری  آثار 
دارد.  آن ها  با  شباهت هایی  جهات 
شباهت  روش  این  نظر  مورد  استعاره 
خانوادگی است. به همان طریق که یک 

خانواده  اعضای  از  کدام  هر  از  نوزاد 
دقیقاً  حال  عین  در  و  دارد  نشانی 
هنری  آثار  نیست،  آن ها  از  هیچ کدام 
هنری  آثار  از  نشان هایی  هم  نوین 
شبیه  جهات  برخی  از  دارند،  قبلی 
برخی جهات شبیه  از  و  یکی هستند 
خانوادگی  مشابهت  اسلوب  دیگری. 
و  تقابل  زودی  به  نوویتگنشتاینیان 
تعریف گرا  رویکرد  با  را  خود  رقابت 
علنی کرد و این پرسش را مطرح نمود 
را  که چگونه می توان مدعی شد هنر 
بایستی بر اساس یک تعریف مشخص 
و شروط الزم و کافی معین شناسایی 
قرن ها  از  پس  هیچ کس  ولی  کرد 
این  چیست.  هنر  بگوید  نتوانسته 
هنر  باز  مفهوم  ارائه  با  همراه  پرسش 
فرض  رد  برای  خوبی  و  موجه  دالیل 
تعریف ناپذیری هنر به دست داد. این 
شکل  به  ابدا  نوویتگنشتاینیان  ادعای 
بر  ابطال  صد در صد مهر بیهودگی و 
نظریه های هنری قبلی نزد، بلکه مدعی 
شد آن ها در حوزه نقد هنری کارهای 
شایان توجهی انجام داده اند ولی تنها 
در همین اندازه می توانند مدعی باشند 

و نه تحدید حدود هنر.
ویتگنشتاینی سه جزء  نو  فلسفه  پس 
باز هنر، اسلوب مشابهت  دارد: مفهوم 
هنری  نظریه های  به سازی  خانوادگی، 
صورت  به  آن ها  معرفی  و  پیشین 
دستاوردهایی ناخودآگاه در نقد هنری. 
شکاکانه  موضعی  صرفاً  دیدگاه  این 
نسبت به رویکرد تعریف گرایانه نیست 
جامع  دیدگاه  آن  رد  عالوه بر  بلکه 
که  می دهد  ارائه  را  خود  فلسفی  و 
برداشتی یگانه از نحوه طبقه بندی هنر 
تاریخ فلسفه هنر در خود  بازخوانی  و 
دارد. این فلسفه که البته ایراداتی نیز 
بر آن وارد است- که در نوشتار بعدی 
بخش  در  کرد-  خواهیم  اشاره  بدان 
در   1۹۶۰ و   1۹۵۰ دهه های  عمده 

فلسفه هنر غالب بود.
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سوگواری یک امر عمومی است که با 
زندگی انسان گره خورده است. سوگ 
بنیادینی اند که  از مسائل  و سوگواری 
در  اما  دارد.  و  داشته  وجود  همواره 
تغییر  دستخوش  گوناگون  زمان های 
به  گاهی  آن  از  بخش هایی  می گردند. 
شکل جزئی از دین نمود می یابند، گاه 
شکل  به  و  می شود  آئین  از  قسمتی 
رسم درمی آیند و درواقع شکلی از آئین 

اجتماعی را به خود می گیرند.

شیوۀ برگزاری آئین سوگ در مکان های 
مختلف و برای افراد مختلف، متفاوت 
است. در این میان آئین ها و مراسم سوگ 
چشمگیرتر  همیشه  برگزیدگان،  برای 
رهبران  شامل  برگزیدگان  این  است. 
و  علمی  شخصیت های  ملّی،  و  دینی 
و  قوم  ریش سفیدان  و  بزرگان  ادبی، 
طایفه و نیز خویشان درجه یک سببی 

و نسبی است.

سه سال پیش که مدخل »ترحیم« را 
ایران«  مردم  فرهنگ  »دانشنامۀ  برای 
دایرۀلمعارف بزرگ اسالمی می نوشتم؛ 
و  مناسک  مختلف،  منابع  به  رجوع  با 
و  خویشان  که  را  مختلفی  آیین های 
متوفی  برای  مرگ  وقوع  با  آشنایان 
یادداشت برداری  می کنند،  برگزار 
از  حکایت  تهیه شده  فیش های  کردم. 
میهن  جای جای  در  مراسم  این  تنوع 
آیین های  پهناورمان دارد. در حقیقت 

سال 99، سال کرونا
سال خاموشی مناسک سوگ

مرگ، سوگواری و ترحیم در فرهنگ 
مردم ایران و در میان اقوام، گروه ها و 
خاص  تشریفات  و  اشکال  به  اقلیت ها 
رسم ها  و  آیین ها  این  می شود.  برگزار 
مبتنی بر اعتقادات و دستورات دین و 
مذهب رایج و متأثر از باورهای بازمانده 
از ادیان و مذاهب پیشین هستند. این 
مراسم که نسل اندرنسل و پیوسته برپا 
هرکدام  فلسفۀ  آن که  بدون  می شود 
گیرد،  قرار  برگزارکنندگان  موردتوجه 

تنها به نوعی رسم ُمبدل گردیده اند.

هدف  دو  مراسم  این  برگزاری  در 
و  آمرزش  طلب  یکی  است؛  موردنظر 
درگذشته،  شخص  روان  برای  آرامش 
یعنی جنبه اعتقادی و دیگری همراهی 
و همدلی با بازماندگان و حفظ احترام 
و رعایت شئون خانواده، یا همان جنبه 
این  در  آنچه  حال  این   با  اجتماعی. 
مراسم اجرا می شود رنگ و بوی دینی 
و اعتقادی دارد و نشانه های آن برگرفته 
از نمادهای مذهب، باورهای اعتقادی و 
به  الزام  بازماندگان  که  است  فرهنگی 
انجام آن دارند. آنطور که می توان گفت 
مهمترین کارکرد این آئین ها و باورها 
آن است که به بازماندگان کمک کند تا 

بر رنج و اندوه مرگ غلبه نمایند.

نشان  ایران  مردم  اجتماعی  تاریخ  اما 
می دهد که در سده های اخیر چند بار با 
وقوع همه گیری و بیماری های کشنده 

مناسک  و  آئین ها  مجالس،  فراگیر؛  و 
سوگ آن چنان که بایدوشاید و درخور 
شخصیت ها  برگزیدگان،  شایستگی  و 
فوت شده،  نسبی  و  سببی  خویشان  و 

برگزار نشده است.

ما،  اخیر  سده های  تقویمی  تاریخ  در 
وبا  سال  به عنوان  قمری   1۲۳۶ سال 
در دوران قاجار شناخته می شود. این 
بیماری مهلک که به »مرض موت« یا 
راه  از  بود،  معروف  نیز  مرگی«  »مرگا 
بوشهر به دالکی و ازآنجا به شیراز رسید 
انتقال  ایران  مرکز  به  نیز  شیراز  از  و 
نوروز سال 1۳۲۲ شمسی  در   یافت. 
بود،  دنیا درگیر جنگ جهانی  نیز که 
ایران درگیر  بیماری کشنده و همه گیر 
»تیفوس« شد و این همه گیری تلفات 
زیادی را به بار آورد. این دو همه گیری 
در کشور  اخیر  یکصد سال  که حدود 
شیوع یافت و مرگ و میرهای زیادی 
خاطر  در  هنوز  داشت  همراه  به  را 
کهن ساالن و پیرمردان و پیرزنانی که 
در آن شرایط روزگار سپری کرده و از 
آن جان سالم به دربرده اند، مانده است. 
سال هایی که به دلیل شیوع این امراض 
برای  نمی توانستند  بازماندگان  مهلک 
درخور  و  باید  آن چنان که  خود  اموات 
مراسم  و  آئین  است،  آنان  شخصیت 

بزرگداشت برگزار کنند.

تاریخ  تقویم  در  نیز   1۳۹۹ سال 

:: سید علیرضا هاشمی
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شمسی، سالی است که آیندگان از آن 
حافظه  در  و  برد  خواهند  نام  به کرات 
تاریخی ایرانیان خواهد ماند. سالی که 
با سرایت ویروس کوید 1۹ از شهر قم 
نفر  نقاط مختلف کشور، میلیون ها  به 
بیماری  تأثیر  تحت  کشور  سراسر  در 
کرونا قرار گرفتند و از میان آن ها ده ها 
هزار نفر مغلوب این بیماری شدند و به 

دیار باقی شتافتند. 

این بیماری ناشناخته که ابتدا بر روی 
بیماری های  دارای  و  کهنسال  افراد 
که  جهشی  با  بود  اثرگذار  زمینه ای 
عبور  افراد  سنی  مرزهای  از  داشت 
همه گیری  به نوعی  ناگهان  و  کرده 
و  مبتالیان  تعداد  و  شد  تبدیل  سنی 
را در  از آن  ناشی  درنتیجه مرگ ومیر 

همه گروه های سنی افزایش داد.

برخی  مرگ  شاهد  که  بود  ازاینجا 
و  هنرمندان  بزرگان،  فرهیختگان، 
و  نزدیکان  گاه  و  عادی  افراد  تا   ...
یک  هر  که  افرادی  بودیم.  خویشان 
بنابر شخصیت و جایگاهی که در قلب 

و فکرمان داشتند، مورداحترام و تکریم 
بودند و برخی به واسطه رابطه سببی و 
نسبی، در قلب و جانمان جای داشتند.
را  اجازه  این  همه گیری،  شرایط  اما 
نداد که خویشان و دوستان و آشنایان، 
به  بتوانند  جامعه،  دیگر  افراد  همراِه 
بزرگداشت  برای  و  عزیزان  این  یاد 
یا  طبیعی  مرگ  به  که  یادشان  و  نام 
مادر  همچون   - کهن سالی  و  بیماری 
کرونا  به  ابتال  دلیل  به  یا  و   - عزیزم 
نیکو  مراسمی  شتافتند،  حق  دیار  به 
همراه با آیین های مرسوم برپا نمایند و 
تنها به گردهمایی مختصری با رعایت 
پروتکل ها و شیوه های بهداشتی بسنده 

کردند.

در حال حاضر نمادی که از این عزیزان 
گوری  سنگ  و  آرامگاه  مانده  به جای 
است که بر پیکره متوفی قرارگرفته و 
برای بزرگداشت یاد آن ها بنا شده است. 
گردهمایی  محل  که  یادبودی  سنگ 
خویشان و یاران و دوستان آن عزیزان 
از دست رفته است؛ سنگ مزاری که 
اما  شده،  ساخته  مرگ  مفهوم  برای 

گردهمایی  برای  مکان هایی  به  تبدیل 
زندگان شده است. 

قدسی شدن«  نظر»  بنابر  ازاین رو 
از  یک  هر  در  امروزه  دورکهیم،  امیل 
به  »مزار«ها،  سنگ  این  آرامستان ها 
یک  افراد  میان  آیینی  امر  یک  مثابه 
دسترفتهشان  از  عزیز  برای  خانواده 
ظهور یافته و قبور بزرگان، فرهیختگان 
»بارگاه«  شکل  به  نیز  مشهور  افراد  و 
برای عموم افراد جامعه متجلی گردیده 

است.

سال 1۳۹۹ در تاریخ تقویمی ما سالی 
کرونا  بیماری  همه گیری  که  است 
و  ازدواج  تولّد،  شامل  گذار  آئین های 
داد؛  قرار  خود  سیطره  تحت  را  مرگ 
سیطره ای که گسترۀ شادی آیین های 
تولّد و ازدواج بین خانواده ها و اقوام را 
محدود گرداند، و غربت مرگ را در میان 
نزدیکان و خویشاوندان، محسوس کرد. 

»روحشان قرین رحمت خداوند«.  
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انسان شناسی و فرهنگ به سیاق هر ساله بخشی را در 
و  فرهنگی  بزرگان  تکریم  و  احترام  ادای  برای  ویژه نامه، 
هنری اختصاص می دهد که در سال جاری درگذشته اند. 
اما امسال این بخش برای ما بسیار سنگین و سیاه است. 
و  عالی  شورای  محترم  اعضای  از  نفر  سه  سو،  یک  از 
پشتوانه های فکری و فرهنگی خویش را از دست داده ایم و 
از سوی دیگر، نه تنها ایران که همه جهان به ماتم بیماری 
لحظه  این  تا  جان فرسای کووید -۱۹ گرفتار شده است. 
آمارها، مرگ بیش از دو میلیون و ششصدهزار نفر را به 
دلیل ابتال به این بیماری تأیید می کند و از این میان حدود 

۶۱ هزار نفر از هم وطنان ما هستند.

و شاد  آرزومند روزهای روشن  و فرهنگ  انسان شناسی 
پیش روست و برای همه بازماندگان این غم جهانی آرزوی 

صبوری می کند.
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استاد  و  مترجم  آشتیانی،  منوچهر 
اجتماعی  علوم  و  فلسفه  پیشکسوت 

درگذشت.
به گزارش ایسنا، صفحه ای با نام »آراء 
و آثار دکتر منوچهر آشتیانی« با اعالم 

این خبر نوشته است: 

»در این عمر ُگریزنده 
که گویی جز خیالی نیست

تو آن جاودان را 
در جهان خود پدید آور

که هرچیزی فراموش است 
و آن دم را زوالی نیست

استاد  آشتیانی،  منوچهر  دکتر 
اجتماعی  علوم  و  فلسفه  پیشکسوت 
ایران، پس از یک دوره بیماری طوالنی، 

امروز )۸ مهر 1۳۹۹( درگذشت«.

عضو  و  مردم شناس  داورپناه،  افشین 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  هیئت علمی 
خبر  درباره  اجتماعی،  مطالعات  و 
ایسنا  به  آشتیانی  منوچهر  درگذشت 

درگذشت منوچهر آشتیانی
گذشته  سال  آشتیانی  استاد  گفت: 
و  شدند  گوارشی  ناراحتی های  دچار 
البته نسبتاً بهبود پیدا کردند، اما اواخر 
مغزی  سکته  دچار  امسال  مردادماه 
بیمارستان شهدای  در  و مدتی  شدند 
سکته  اثر  در  بودند.  بستری  تجریش 
مغزی بخشی از توانایی های حرکتی و 
تکلم شان را از دست داده بودند. از ۲۸ 
مرداد هم در خانه تحت مراقبت بودند، 
اما در این ۴۰ روز به تدریج بدن ایشان 
را  جهان  امروز  این که  تا  رفت  تحلیل 
ترک کردند و در آرامش ابدی فرورفتند.
به گفته داورپناه، احتماالً پیکر آشتیانی 
مهرماه(  نهم  )چهارشنبه،  صبح  فردا 
نام آوران  قطعه  در  تشییع،  از  پس 
بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.
او همچنین اظهار کرد: منوچهر آشتیانی 
تاریخ زنده علوم اجتماعی ایران بود و به 
دلیل فعالیت های سیاسی و نشست و 
برخاست و قرابت با سیاسیون و بزرگان 
فرهنگ )او خواهرزاده نیما یوشیج بود( 
و اندیشه معاصر ایران، منبعی مهم برای 
تاریخ شفاهی معاصر بود. »پرسیدن و 

جنگیدن« مجموعه گفت وگوهای رضا 
نساجی با استاد آشتیانی است که سال 
و  شد  منتشر  نی  نشر  توسط   1۳۹۶
زندگی نامه،  از  خواندنی  است  کتابی 

وقایع، خاطرات و دیدگاه های ایشان.

 1۳۰۹ مهر   1۹ در  آشتیانی  منوچهر 
خواهرزاده  او  شد.  متولد  سنگلج  در 
میرزاحسن  نوادگان  از  و  یوشیج  نیما 
سال  در  آشتیانی  بود.  آشتیانی 
دانشگاه  دکتری  دوره  از   1۹۷1
از  او  شد.  فارغ التحصیل  هایدلبرگ 
بود.  گادامر  و  لویت  کارل  شاگردان 
»کارل  به  می توان  آشتیانی  آثار  از 
شناخت«،  جامعه شناسی  و  مارکس 
کارل  شناخت  »جامعه شناسی 
مانهایم«، »ماکس وبر و جامعه شناسی 
شناخت  »جامعه شناسی  شناخت«، 
»جامعه شناسی  کلیات(«،  و  )مقدمات 
»گفتارهایی  شئلر«،  ماکس  شناخت 
پیرامون شناخت مناسبات اجتماعی«، 
جامعه شناسی  بحران  به  »درآمدی 

جهانی« و... اشاره کرد.
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فرهاد احمدی معمار و شهرساز در سن 
۶۹ سالگی بر اثر سرطان درگذشت.

هنرهای  دانشکده  فارغ التحصیل  او 
زیبای دانشگاه تهران در سال 1۳۵۶ و 
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و 
شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی بود.

ایران به  از جمله معماران معاصر  وی 
شمار می  آمد که طرح  های خود را با 
اصول  بر  مبتنی  و  آکادمیک  گرایش 
نظری تبیین شده  ای طراحی می کرد و 
با تأکید بر زمین مداری و پیوند محیط 
با فضا، معماری خاصی را پدید آورده  

بود.

درگذشت  فرهنگ  و  انسان شناسی 
به  را  معمار  و  دانشگاه  استاد  این 
اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر، جامعه 
تسلیت  ایشان  خانواده  و  دانشگاهی 

می گوید.

درگذشت 
فرهاد احمدی
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قامتی بلند داشت و چهره ای سوخته و 
لهجه ای شیرین و دلی بزرگ و قلبی به 
مهربانی یک کودک. آرام بود و فروتن. 
و  بود  خجول  لب.  به  لبخند  همیشه 
کم حرف. دست کم در جمع  های رسمی 
که جز چند بار اقبال آن را نداشتم که 
او را ببینم، هرگز تالش نمی کرد، خود 
را »نشان« دهد. نه نیازی به این کار 
آنکه  به  نیازی  دیگران  نه  و  داشت 
بشنوند  زبانش  از  »فاخرانه«  سخنان 
چه  و  بزرگ  انسان  چه  با  بدانند  تا 

دانشمند ارزنده ای روبرو هستند.
او کافی  ادبی  بر کارنامه  نگاهی کوتاه 
بود تا درک کنی به چه اندازه به کار 
از  حد  چه  تا  و  داشت  باور  جمعی 
خودنمایی و تک روی بی زار و بی اعتقاد 
به آن بود. ده ها ترجمه بزرگ از تاریخ 
تاریخی  روایت های  سایر  و  کمبریج 
دانشنامه  یک  و  بود  داده  انجام  ایران 
بزرگ  پهنه  در  فارسی«  »ادب  بزرگ 
پروژه ای  قالب  در  را  ایران،  فرهنگی 
هنوز  اما  بود؛  رسانده  پایان  به  بزرگ 

درگذشت مرِد بزرگ ادب: حسن انوشه

وقتی از او می پرسیدند: چرا دست به 
ایران« نزده، خود  نوشتن یک »تاریخ 
را در آن »حد« نمی دانست که چنین 
کند و از دیگران یاد می کرد که از او 

فاضل ترند.
انسان هایی چون انوشه، به نسلی تعلق 
سال  ده ها  تا  باید  گمانم  به  که  دارند 
که  باشیم  آن  حسرت  در  تنها  دیگر 
هزاران  تقاطع  و  حادثه  دست  شاید 
واقعه بتواند یکی دیگر از آن ها را در این 
پهنه بار دیگر ظاهر کند. هم از این رو، 
هر یک از آن ها که می روند، باید هزاران 
کرد  آرزو  بار  هزاران  و  افسوس خورد 
شاید روزی بار دیگر بتوانیم سرزمینی 
برای  مناسب  که خاکی  باشیم  داشته 
باشد.  آن ها  بزرگ  شخصیت  پرورش 
کسانی که کار را واالترین فضیلت خود 
بشمارند و از شهرت و ثروت همچون 
در  روزی  بگریزند.  خطرناک  شیطانی 
نهادی پس از یک جلسه که برای یک 
بود،  دائره المعارف جدی تشکیل شده 
از  »وحشت« ش  و  نفرت  از  را  روایتی 

آلوده شدن به »ننگ پول« برایم گفت 
که  افسوس  گفتم:  خود  پیش  من  و 
چنین روایت هایی را شاید در این زمانه 
او  زبان کسانی همچون  از  بتوان  تنها 
شنید. چندی بعد در تماسی تلفنی که 
با او داشتم از او درباره دلیل نپذیرفتن 
مسئولیتی که قرار بود به او واگذار شود 
»عدم  دالیل  به  بودند  گفته  من  به  و 
توافق علمی« بوده، پرسیدم؛ خندید و 
گفت، هرگز چنین چیزی نبوده است، 
آن ها می خواستند در کنار کار علمی، 
به من واگذار کنند و  مسئولیت مالی 
هم  بانکی  یک حساب  گفتم:  نیز  من 
ندارم، چطور می خواهم دست به چک 
چنان  با  سخن  این  در  ببرم.  پول  و 
می کرد  صحبت  پول  از  »هراس«ی 
که از سّمی مهلک. و چنین است که 
فاصله اخالق او و اخالق عمومی را در 
انوشه،  روزگار خویش درک می کنیم. 
رفت اما یادگارها و میراث پربارش برای 
باقی  ایران،  ادبیات  همیشه در زبان و 

خواهد ماند.

:: ناصر فکوهی
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دکتر غالمعباس توسلی پس از تحمل 
یک دوره بیماری و در اثر عارضه قلبی 
در سن ۸۵ سالگی درگذشت. این استاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران در طول 
عمر خود سمت های مختلفی از جمله 
ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران، سخنگوی نهضت آزادی، رییس 

درگذشت غالمعباس توسلی
داشت.  غیره  و  جامعه شناسی  انجمن 
دکتر غالمعباس توسلی در طول عمر 
تألیف  کتاب  جلد  بیست  خود  علمی 
کرد که برخی از آن ها مانند نظریه های 
کار  جامعه شناسی  جامعه شناسی، 
به  و...  دین  جامعه شناسی  شغل،  و 
ایشان  رسیده اند.  مکرر  چاپ های 

همچنین حدود شصت مقاله علمی ـ 
و  داخلی  معتبر  مجالت  در  پژوهشی 

بین المللی منتشر کرد.

انسان شناسی و فرهنگ درگذشت این 
استاد دانشگاه را تسلیت می گوید.
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تئاتر، سینما  بازیگر  پورحسینی  پرویز 
و تلویزیون بود که کار خود را از سال 
در  بدهی  گل  مرد  نمایش  با   1۳۴۰
رادیو آغاز کرد و در سال های فعالیت 
خود، در فیلم ها و سریال های بسیاری 
نقش آفرینی کرد. این هنرمند فقید به 
دلیل ابتال به بیماری کرونا در تاریخ ۷ 

آذر سال ۹۹ درگذشت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

درگذشت پرویز پورحسینی
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شهر در غم استاد خویش... 
درگذشت دکتر سید محسن حبیبی

حبیبی  دکتر  می کردم  فکر  همیشه 
پهنه ای  به  دارد؛  تعلق  به عصری دیگر 
گویی  می شناسیم.  ما  آنچه  با  متفاوت 
ستم دیده  بود  غریبه ای  خود  دیار  در 
اما همانقدر مهربان که دوست داشتنی؛ 
تحسینش  همه  که  متفاوت  غریبه ای 
را؛  تخصصی اش  دانش  می کردند: 
مهربانی و فروتنی اش را؛ روحیه شاداب 
و همیشه امیدوارش را؛ وفاداری و عشق 
همه  به ویژه  و  زیبایی  به  را  بی پایانش 
زیبایی های معماری و فرهنگ ایران را. 
می شد  چگونه  می کردم  فکر   همیشه 
و  ده ها  ما  حبیبی،  یک  جای  به  اگر 
چنین  چگونه  داشتیم؟  حبیبی  صدها 
معجزه ای می توانست زندگی مان را نیز 
فکر  دهد.  تغییر  معجزه آسا  گونه ای  به 
بدترین  در  می توان  چگونه  می کردم، 
قلبی  زد،  لبخند  و  کشید  درد  شرایط، 
آکنده از اندوه داشت و ذره ای از بار آن 
همیشه  نگذاشت.  دیگری  دوش  به  را 
فکر می کردم تا کسانی همچون محسن 
و  »عشق«  »خوبی«،  هستند،  حبیبی 
نمی توان  را  انسان  وجود  در  »زیبایی« 
نفی کرد: اینکه »آدم های خوب« وجود 
دارند و افسردگی و دلتنگی و غم و اندوه 
تصور  که  است  آن  از  بیشتر  ما  بزرگ 
اندک  بی اندازه  آن ها  تعداد  می کنیم 
است و البته از اینکه بسیاری از آن ها را 
بسیار دیر کشف می کنیم و قدرشان را 

نمی دانیم.

سخنم را از دوستی با دکتر حبیبی از 
این »کشف« آغاز می کنم: از پاریس و از 
دانشگاه پاریس هشت که او نیز همچون 
من فارغ التحصیل آن بود، با یک نسل 
ابتدای دهه 1۳۶۰  او در  فاصله. وقتی 
این  در  را  خود  شهرسازی  تحصیالت 
دانشگاه تمام کرد و به ایران بازگشت، 
تحصیل  سال های  نخستین  تازه  من 
جامعه شناسی را در آنجا آغاز می کردم. 
و سال ها بعد بود که در گفتگوهایمان با 
هم از آن سال های پاریس یاد می کردیم. 
با همه شادی  ها، نوستالژی و اندوه ها و 
زندگی در زیباترین شهرهای جهان را. 
و این برای حبیبی که عاشق ایران بود 
به  داشت شهرهای کشورش  و دوست 
زیباترین شهرهای جهان تبدیل شوند و 
دست کم اندکی از شکوه و جالل کهن 
برخی از مکان هایشان را بازیابند، بسیار 

اهمیت داشت.
در حقیقت »کشف« حبیبی برایم یک 
شروع  که  زمانی  شد،  آغاز  بعد  دهه 
حوزه  در  دکترایم  رساله  نوشتن  به 
بخش  کردم.  سیاسی  انسان شناسی 
بزرگی از این رساله به مفهوم شهر در 
می توان  که  آنگونه  آن  سیاسی  مفهوم 
شهر ایران باستان تعریف کرد، مربوط 
می شد. و در جستجوهایی که در منابع 
کارشناسی  رساله  یک  به  می کردم 
برخوردم که سال ها پیش از آن نوشته 
جوانی  که  بی نظیر  رساله ای  بود.  شده 

دانشجو درباره شهرهای باستانی ایران 
تألیف کرده بود و حتی تصاویری از آن ها 
را  به طراحی کشیده بود: برای نخستین 
با واژگان چون »شهر هخامنشی« ،  بار 
اسالمی«،  »شهر  ساسانی«،  »شهر 
و  برمی خوردم،  و...  سیاسی«  »شهر 
چنان به هیجان آمده بودم که دوست 
داشتم زودتر به ایران بازگردم و جوانی 
را که حال حتما استادی مهم شده بود 
از  دیگرش  آثار  که  به خصوص  ببینم. 
از  را  جذابش  بی نهایت  ترجمه  جمله 
»شهرسازی:  عنوان  با  شوآی  فرانسواز 
تخیالت و واقعیات« که دانشگاه تهران 
منتشر کرده بود، دنبال می کردم. آنجا 
بود که دریافتم حبیبی با کوله بار بزرگی 
از هوش و استعداد، دانش و حتی تجربه 
زمینه  در  ویژه  به  اجرایی  و  کارعملی 
بسیار  و  بود  آمده  پاریس  به  مسکن، 
را  خود  کار  تا  بازگشت  ایران  به  زود 
سخت ترین  در  و  شکل  جدی ترین  به 
و  پر ارزش  عمر  پایان  تا  شرایط 

بی مانندش از سر بگیرد.
دانشگاه  در  اخیر  سال های  طول  در 
تهران بسیار به یکدیگر نزدیک شدیم. 
همیشه او را تحسین می کردم و در او 
بیش  کمی  شاید  دانشگاهی  فرد  یک 
از اندازه کالسیک، شاید کمی بیش از 
اندازه  از  بیش  بی شک  و  مؤدب  اندازه 
برای جامعه ای که در  وقار  با  و  فروتن 
صفاتی  می دیدم.  می کنیم،  زندگی  آن 

:: ناصر فکوهی
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در  نمی توانم  و  نتوانستم  هرگز  که 
خود بیابم. یک »آدم خوب« در معنای 
بارها  و  بارها  می دانم  که  کلمه،  واقعی 
بدون آنکه چیزی از او بخواهم، دربرابر 
بازی های  و  دشمنان  کینه توزی های 
دفاع  من  از  دانشگاهی  شیطنت آمیز 
پرونده  مشکالت  به  بارها  آخرین  کرد. 
اگر  که  می شد  مربوط  من  »استادی« 
آن  پس  از  هرگز  شاید  نبود  حبیبی 
نمی بردم.  در  به  سالم  جان  حمالت 
او  در  عظیمی  احترام  و  محبت  ابتدا 
نسبت به خود می دیدم، اما بعدها درک 
کردم که این محبت و احترام به هیچ 
رو خاص من نیست و آن ها را از هیچ 
و  نمی کند  دریغ  بداند  الیق  که  کسی 
از آنکه فردی در میان  در واقع بیشتر 
مفید  به  برای  او  که  بود  ارزشی  باشد، 
بودن در حال دیگران احساس می کرد 
و احترام به چیزی که شعار زندگی اش 
به  نسبت  عشق  عشق.  می دانست: 
پرسش نامه  در  همه چیز.  و  همه کس 
شعار  آیا  بودم:  پرسیده  او  از  پروست 
زیرا  نیست؟  کاری«  »نظم  زندگی اش 
کمتر کسی را در زندگی به نظم او دیده 
در  نه! شعار من  داد:  پاسخ  او  و  بودم. 
و  است: عشق.  کلمه  فقط یک  زندگی 
تمام زندگی ام را از این طریق می توانید 
بفهمید. عشق به همه کس و همه چیز. 
»نفرت آورترین چیز«  پرسیدم  وقتی  و 
که  گفت  بروشنی  چیست؟  نظرش  به 
کند،  صحبت  »نفرت«  از  خواهد  نمی 
بگوید  که  است  آن  ترجیحش  بلکه 
غم انگیزین  آدم ها  در  برایش  چیز  چه 
این  و  چیزهاست  افسوس آورترین  و 
که  بود  »بیچارگی«  نظرش  به  چیز 
صرفاً  مفهومی  اینکه  از  بیشتر  آن  از 
مادی درک کند، مفهوم »نبود هدف«، 
و  زندگی«  شوق  و  »ذوق  نداشتن 
می گفتم:  می کرد:  درک  را  »بطالت« 
فقر را می گویید؟ و می گفت: نه لزوماً؛ 
به نظر من از آن معتادی که در خیابان 
سرش دائم زمین می افتد، بیچاره است 
برغم  که  میلیاردری  نشین  برج   آن  تا 
میلیاردهایش هیچ چیز در زندگی ندارد 
جز هراس از دست دادن پول هایش و 
بیچارگی را برغم همه زرق و برق های 

ظاهری می توانی در چهره اش ببینی.
برغم  حبیبی،  دکتر  با  من  نزدیکی 
)او،  زندگی  در سبک  کاملمان  جدایی 
کسی که شب ها زود به بستر می رفت، و 
سحرگاه از خواب بلند می شد و با نظمی 

خارق العاده کار می کرد، در مقابل من، 
کسی که سحرگاه به بستر می رفت و هر 
ساعتی ممکن بود از خواب بیدار شود 
کمتر  که  داشت  ترتیب«ی  و  »نظم  و 
ترتیب« می داند(  را »نظم و  کسی آن 
نگاه  داشتیم:  زیادی  مشترک  پُل های 
و  شهرسازی  معماری،  به  بین رشته ای 
فرانسواز  چون  نظریه پردازانی  فرهنگ، 
بارت،  روالن  و  لوفبور  هانری  و  شوآی 
نگاهی انسانی به شهر و انسان شهری 
باالترین  به  می تواند  چگونه  که 
فراموش  هرگز  برسد.  خالقیت ها 
»امپراتوری  کتاب  چقدر  که  نمی کنم 
شیفته  و  می کرد  تحسین  را  نشانه ها« 
در  بود.  ژاپن  و  توکیو  به  بارت  دیدگاه 
سال های آخر تعدادی از کتاب ها را آغاز 
کرده بود  که به نظرم  نخستین نسل 
ایران  در  شهری  فرهنگی  تاریخ  یک 
بهارستان  میدان  تهران،  درباره  بودند: 
و... بارها در تهران، قزوین، مشهد، ... با 
یکدیگر کنفرانس های مشترک داشتیم 
و اینکه در کنار چنین استادی بنشینم 
گوش  حرف هایم  به  و  بگویم  سخن  و 
اینکه در  دهد و آن ها را جدی بگیرد؛ 
علوم  اصحاب  از  بسیاری  که  شرایطی 
 اجتماعی »انسان شناسی« را به مضحکه 
تشویقم  همیشه  حبیبی  می گرفتند، 
می کرد که همین مسیر را پیش بروم، 
بود  زندگی  در  افتخار  بزرگترین  برایم 
و تا پایان عمر خواهد بود. دانشجویان 
که  کرد  معرفی  من  به  را  بی شماری 
وارد  را  اجتماعی  علوم  داشتند  دوست 
این راه دوستان  از  کارهایشان کنند و 
دنبال  را  زیادی  پروژه های  و  مشترک 
سرانجام  به  نیز  ندرت  به  و  کردیم 

رساندیم.
که  بود  استادی  یک کالم حبیبی،  در 
اگر روزی قرار بر آن باشد که به معنای 
و  می توان  بازگردیم،  کلمه  این  واقعی 
باید از الگوی زندگی و آثار وی برای این 
کار استفاده کرد. استادی که هرچند در 
نگاه اول، شاید بیش از اندازه کالسیک 
می آمد اما آشنایی حیرت انگیزی با تمام 
نظریات مدرن داشت و رویکردش نسبت 
به مفهوم »حق شهر« لوفبوری، گویای 
باور عمیقی بود که به عدالت اجتماعی 
داشت.  وجود  او  در  شهر  خالل  از 
از  جدیدی  کتاب  که  پیش  سال  چند 
فراوسواز شوآی را از فرانسه برایش به 
»انسان شناسی  درباره  آوردم  ارمغان 
گویی  که  بود  کرده  ذوق  چنان  فضا« 

را  اسباب بازی اش  نخستین   کودکی 
هدیه می گیرد.

امروز  گفت  باید  که  روست  این  از 
بی مانند،  دوستی  بزرگ،  استادی 
جایگزین ناپذیر  و  کم نظیر  اندیشمندی 
را از دست دادیم. بازهم دوستی دیگر 
که در این سال لعنتی و روزگار نفرین 
می دهیم:  دست  از  کرونایی،  شده 
روز یک  ارزشمندی که هر  انسان های 
به یک از دست می روند بی آنکه امیدی 
در  نه  و  امروز  نه  جایگزینی  که  باشد 
هرگز برای آن ها بیابیم. یکی دو هفته 
ایام  این  در  بار  چندمین  برای  پیش 
زدم. حالش خوب  زنگ  او  به  کرونایی 
نفسش  بیماری  که  بود  نبود. مشخص 
مرگ  است.  بریده  واقعی  معنای  به  را 
خود را در الیه های صدایش جای داده 
امیدواری  و  نشاط  با  اما همچنان  بود، 
صحبت می کرد و از روزگار پسا کرونایی 
پروژه های  و  کنیم  تازه  را  دیدارها  که 
و  نوشته ها  و  سخنرانی ها  و  دیگر 
جدل های نظری و فکری نوشتن ها و... 
یاد می کرد. حبیبی نمی توانست نا امید 
باشد، به معنایی، گویی ذاتاً نمی توانست 
جز مثبت فکر کند و بی شک مثل همه 
آدم های خوب، غم  های بزرگی در دلش 
ناگزیر  به  یا شاید خاطراتی که  داشت 
پیش  بود  ممکن  کسی  هر  زندگی  در 
بیاید، نمی دانم، زیرا هرگز هیچ کدام از 
آن ها را بازگو نکرد، شاید هم هیچ کدام 
را هرگز نداشت، اما هرگز نمی خواست 
با گله و شکایت کم ترین باری از زندگی 
بگذارد؛  دیگران  زندگی  دوش  بر  خود 
مثبت  نکات  به  نمی خواست جز  هرگز 
و آن چیزهایی که می توان در معجزه 
حیات پدید آورد فکر کند و هرگز جز 
این نکرد. یاد و خاطره ش همیشه زنده 

خواهد ماند.
امروز روز تسلیت به خانواده محترم او، به 
هزاران هزار دانشجویان و اساتید تربیت 
و  در کالس هایش، همه دوستان  شده 
عالقمندانش و همه دوستداران فرهنگ 
ایران است... با همه شهر باید به ماتم 
استاد خود بنشینیم تا بتوانیم فردا بار 
مثبت  روحیه  و  اندیشه  همان  با  دیگر 
برای  که  هرکاری  مثبت،  کارهای  به 
بهتر کردن زندگی انسان ها از دستمان 

برمی آید بازگردیم.

ناصر فکوهی
۷ مهر 1۳۹۹
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فلش بک یک:
درحال  که  بود  دیروز  همین  دقیقن 
درباره  دوستان  از  یکی  با  مکالمه 
موضوعات مرتبط شهری بودیم که یاد 
سیدمحسن حبیبی افتادم و رفرنسی را 

به او در این باب پیشنهاد دادم...

فلش بک دو:
پانزده  از  کمتر  شاید  قبل تر  کمی 
روز قبل بود که با برادرزاده استاد در 
کی  استاد  گفتم  که  بودیم  گفت وگو 
این  بر  کنیم  تأمل  کمی  تا  می آید 
زادگاهش  در  قدمی  ناموزونی شهری؛ 
بزنیم و از قدیم برایمان بهتر و بیشتر 
بگوید؛ از قضا قرار بود به زودی بیایند...

فلش بک سه:
اما اآلن امروز است مورخ ششم مهرماه 
1۳۹۹ که دیگر اثری از سیدمحسن در 
این کره خاکی نیست مگر آثارش مگر 
خوبی هایش و مگر بنیان هایی که وی 
در این هستی برجای گذاشت و خود را 
در آثارش برای من که همواره شیفته 

گفت وگو با وی بودم ماندگار ساخت.

***
آثارش  در  آدمی  معروف  قولی  به 
ماناست اگرچه از این کره خاکی روزی 
پرکشد. هم معماری می دانست و هم 
دیالکتیک  نوعی  می اندیشید.  شهری 
میان سنت و مدرن پدید آورد؛ این از 
دغدغه های اصیلش بود. تز دکترایش]1[ 
را در پاریس بر همین موضوع متمرکز 
ساخت تا شاید شالوده ای برای اتصال 
نو به دست دهد. همین سوژه  کهنه و 
برایش جدی تر شد تا حتا تسری داده 
شد به آثار بعدی اش که نمونه اش را 

می توان در آن پژوهش جدی »مکتب 
در  شهری  طراحی  زبان  اصفهان، 

شهرهای کهن]۲[« یافت.

برای منی که در سیستم آکادمیک با 
اولین کتب و مقاالت وی با مناسبات 
و  یادش  همواره  شدم  آشنا  شهری 
تا  شار  کتاب  با  برایم  ابد  تا  خاطرش 
گمانم  به  است.  خورده  گره  شهر]۳[ 
خیلی های دیگر هم همین حس و حال 
اما تنها خود را در قفسی از  را دارند. 
یک شیوه برخورد با پدیدارهای شهری 

محدود نساخت.

و  نظری  مبانی  تطور  و  تحول  سیر 
شهرسازی  و  معماری  عملی  حکمت 
به  شیوایش  قلم  به  هم  را  ایران]۴[ 
نگارش درآورد. قلمی که همواره زنده 
است. نوعی بداعت و نوعی شاعرانگی 
و  هست  و  بود  جاری  سطورش  در 
خواهد بود. هربار مواجهه با متونی که 
به رشته تحریر درآورده است این حس 

ناب را برایت به ارمغان می آورد.

رویش  و  سر  از  طراوت  که  حسی 
گزاره ها  مخالف  اگر  حتا  نمی افتد. 

باشی.

شهرسازی  آثار  برگردان  عرصه  در 
بود.  فعال  نیز  فرانسوی  علی الخصوص 
مِن نوعی اگر از سوسیالیسم تخیلی تا 
فرهنگ گرایان و معاصران را می شناسم 
تنها و تنها برگردان کتاب شوای]۵[ بود 
که مرا آموخت که شاید استاد حبیبی 
با  را  این سخت زبانی  می توانست  تنها 
بیانی شیوا و به زبان مادری مان انتقال 
دهد و نوشتار را برایمان ملموس سازد. 
آخرین اثری که از او چندین بارخواندم 
از  اینبار  بود.  شهر]۶[«  »قصه  همان 
نگریست.  شهر  به  ادبیات  دریچه 
نووارگی ایران را از این منظر از طریق 

خوانش ادبیات معاصر تبیین کرد.
خوبانی  رفتن  اما  دردناکند  رفتن ها 
است.  مصیب بار  بیشتر  او  چون 
تزهای  که  آنجاست  آزردگی اش 
فکری بهتری را می توانست بپروراند و 
شاگردان بیشتری را می توانست تربیت 
کند. پختگی فکری در عرصه ای علمی 
به سادگی حاصل نمی شود که چنین 
ساده از دست می رود. عرق های ذهنی 

چندباره  خوانش های  و  می خواهد 
عمر  از  و  مداوم  رفتن های  دوباره  و 

خویش فداکردن برای تولید علم.

و  ندارم  باور  را  رفتنش  هم  هنوز 
وجودش را در آثارش باور دارم تا شاید 

بیشتر از پیش برایم زنده بماند.

شاید زود بود، آری بی شک خیلی زود 
بود فقدانت. هنوز چشم به راه نظریه های 
قوام یافته تر از وی بودیم. گویی همین 
مرحله از زندگی فرصت این شکفتگی 
و تبلور غنی علمی را به فرد می دهد. 
این سراسیمگی در نگارش را این عدم 
نبودنت  برای  همه  و  همه  را  تمرکز 
تحمل می کنم تا شاید راهت ادامه یابد.
زود  چنین  این  کنم  وصف  نمی توانم 

رفتنت را...

شهرسازی  نانوشته  قصه  تو  از  بعد 
به  چگونه  نمی دانم  را  سرزمین  این 
پیوند  پرکشیدنت  تلخ  خاطره ای]۷[ 

می توان داد.

دوستدارت
مجتبی لرزنگنه
ششم مهرماه 1۳۹۹

پاورقی ها:
]1[ ترکیب شهری از »شهر سنتی« به 

»شهر نوین«
طراحی  زبان  اصفهان،  مکتب   ]۲[
حبیبی،  کهن؛  شهرهای  در  شهری 
دفتر  اهری  زهرا  و  سیدمحسن 

پژوهش های فرهنگی، 1۳۹1.
تاریخی  )تحلیلی  شهر  تا  شار  از   ]۳[
آن  کالبدی  سیمای  و  شهر  مفهوم  از 
تفکر و تأثر(؛ انتشارات دانشگاه تهران، 

.1۳۹۰
معماری  فکری  جریان های  شرح   ]۴[
دفتر  معاصر؛  ایران  در  شهرسازی  و 

پژوهش های فرهنگی، 1۳۸۹.
تخیالت  و  واقعیات  شهرسازی:   ]۵[

انتشارات دانشگاه تهران، 1۳۷۵.
شهر  نماد  تهران-  شهر،  قصه   ]۶[
نوپرداز ایرانی 1۲۹۹–1۳۳۲ انتشارات 

دانشگاه تهران، 1۳۸۹.
شهر«.  »خاطره  کتاب  به  اشاره   ]۷[
حبیبی.  محسن  سید  متاخر  آثار  از 

انتشارات ناهید، 1۳۹۴.

با یاد رفتنت...
:: مجتبی لرزنگنه

دل نوشتی به یاد 
استاد دکتر سیدمحسن حبیبی. 

استاد دانشگاه تهران.
متولد ۱۳۲۶ ، کرمانشاه؛ 

درگذشت ۶ مهرماه ۱۳۹۹ ، تهران.
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از  جوانمرد  عباس  ایسنا  گزارش  به 
 ۹۲ سن  در  ایران،  تئاتر  پیشکسوتان 

سالگی درگذشت.

آقای  گفت:  محمدی  بهجت  فیروزه 
جوانمرد امروز هفتم مهر در تورنتوی 
که  بود  سالی  سه  و  درگذشت  کانادا 
نداشت  پرواز  اجازه  بیماری  دلیل  به 
و به همین دلیل به ایران نیامده بود. 
در  هنرمند  این  که  کرد  اضافه  وی 
عباس  بود.  بیمار  گذشته  سال های 
از  یکی   ،1۳۰۷ سال  متولد  جوانمرد 

درگذشت عباس جوانمرد
گروه  مؤسس  و  تئاتر  پیشکسوتان 
را  خود  تحصیالت  که  بود  ملی  تئاتر 
در رشته بازیگری به سرانجام رساند و 
به جز بازیگری در کارگردانی تئاتر هم 
از برخی آثاری  فعالیت  زیادی داشت. 
کرده،  اجرا  تئاتر  در  هنرمند  این  که 
سرگشته”،  “بلبل  طالیی”،  “افعی  به 
دریای  در  “غروب  پنهان”،  ماه  “قصه 
و  می میرد”  اکبر  “پهلوان  غریب”، 
اشاره  می توان  جا”  خرمن  در  “سگی 
را  خود  هنری  فعالیت  جوانمرد  کرد. 
بعدها عالوه بر  آغاز کرد و  از دهه ۳۰ 

را  تله تئاترهایی  تئاتر،  سالن  در  اجرا 
که  کرد  کارگردانی  تلویزیون  در  هم 
و  “موش ها  تله تئاتر  به  جمله  آن  از 
و  پاییز”  در  “مرگ  “معرکه”،  آدم ها”، 
جوانمرد  کرد.  اشاره  می توان  “محاق” 
“تئاتر،  مانند  هم  متعددی  کتاب های 
هویت و نمایش ملی”،  “شهر طالیی” 
ملی”  نمایش  و  تعزیه  بر  “تکمله ای  و 

منتشر کرده است.
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با یاد سازندۀ فیلم نفس های مریم و آن ماهی ای که گرد گنبد می گشت
:: محمد تهامی نژاد

روز 1۲ فروردین، این خبر از قول کامبیز 
درم بخش توسط خبرگزاری ها منتشر 

شد:
به  درمان  برای  که  کیومرث  »برادرم 
و  کرده  رجوع  پاریس  در  بیمارستانی 
درآنجا دچار بیماری کرونا شده بود، در 
گذشت. با توجه به شرایطی که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا وجود دارد، ما هم از 
چگونگی و زمان مراسم تدفین بی اطالع 
هستیم. با توجه به این که برادرم سال 
هاست در پاریس زندگی و کار می کند، 
فکر می کنم به احتمال زیاد پیکرشان 

در پاریس دفن خواهد شد«.
کیومرث درم بخش )متولد 1۳۲۴(، بیش 
از صد فیلم مستند ساخت. نخستین بار 
در دهه پنجاه، در یک برنامه تلویزیونی 
کردم.  گفتگو  او  با  فیلم جرس  بارۀ  در 
انجام  نیز که سال 1۳۷۷  زیر  گفتگوی 

شده در ماهنامه فیلم انتشار یافت:
انفجار  با  تهران همزمان  دو  »در بخش 
اولین بمب اتمی جهان به دنیا آمدم. در 
مسئول  که  پدرم  همراه  سالگی،  شش 
واحد فیلم ارتش بود جمعه ها به یکی از 
سینماهای مایاک، متروپل، ایران یا هما 

ارتشی  خانواده های  برای  که  می رفتیم 
سروان  پدرم  می دادند.  نمایش  فیلم 
مستند  فیلم  چهار  اصل  از  درم بخش 
مختلف  فیلم های  آنجا  در  می گرفت. 
دیدم.  فاشیسم  و  نازیسم  نفی  باره  در 
سومکا  حزب  یکبار  حتی  هست  یادم 
از  کرد.  اعتراض  فیلم ها  این  نمایش  به 
لویی  سن  مدرسه  وارد  سالگی  هفت 
بعد هم  نهم داشت.  تا کالس  شدم که 
رفتم دارالفنون. در سن لویی با فیلم های 
ژان روش، رنوار و برسون آشنا شدم. در 
کودکان  نقاشی  کتاب های  نوعی  آنجا 
ما  اختیار  در  دسن انیمه  مجله های  و 
و  داشت  دقیق  استوری بوردهای  بودکه 
از نظر شناخت سینما به من کمک کرد. 
مدرسه سن لویی در کوچه سینما مشعل 
الله زار بود. در همین کوچه مغازه ای بود 
که فریم فریم )فیلم جفتی( می فروخت. 
بود؛  کرده  دسته بندی  را  فیلم ها 
کابویی،  سرخ پوستی،  دلیله  و  سامسون 
جنگی، اساطیری، کینگ کنگی، ریشارد 
بخش  فرح  نوین  از  من  پرتره...  تالماج، 
بزرگترین مجموعه دار تمبر ایران، آلبوم 
تمبر می خریدم و قاب های عکس را در 

آن می گذاشتم و با جعبه نمایش اسالید 
روی پرده می انداختم. در چنین فضایی 
اند  بل  آپارات  با یک  پدرم  رشد کردم. 
ما  برای  را  چهار  اصل  فیلم های  هاول، 
نمایش می داد. اولین بار در شش سالگی 
در  شمال  نانوک  و  فالهرتی  رابرت  با 

خیابان چراغ گاز مالقات کردم.
پدرم مستندی درباره بوت کالب )جنب 
در  اسب دوانی  و  سیتی(  رادیو  سینما 
جاللیه ساخت و میهن پرست را در همان 
دهه 1۳۳۰ به صورت 1۶ میلیمتری با 
نوری  محمد  تابش،  نقشینه،  شرکت 
)خواننده(، پروین سلیمانی و نادره جلوی 
دوربین برد. من و برادرم کامبیز در این 
فیلم شمشیربازی می کنیم. میهن پرست 
و  متفقین  توسط  ایران  اشغال  داستان 

مبارزه پارتیزان ها با اشغالگران بود.
مرا گذاشت  پدرم  بودم که  پانزده ساله 
البراتوار عکاسی روزنامه کیهان. انوشفر 
حسین  و  بود  عکاسی  سرویس  رئیس 
پرتوی، سعید مرآت، باقر زرافشان و رضا 
ایران  خبری  عکاس های  اولین  داودی، 
تابستان  اولین  بودند.  روزنامه  آن  در 
1۳۳۹ در سیل تهران، هیچ عکاسی در 
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روزنامه حاضر نبود. انوشفر به من گفت: 
آن  بگیر.  عکس  برو  و  بردار  را  دوربین 
من  به  هم  را  عکاسی  درس  اولین  روز 
داد: “در تهران یک فاجعه اتفاق افتاده، 
کنتراست بگیر” چون تضاد بین سفیدی 
و سیاهی باید زیاد باشد. فردایش عکس 
در روزنامه چاپ شد و من شدم عکاس.

به پیشنهاد دری، سردبیر کیهان ورزشی 
مخصوص  عکاس  شدم  و  رفتم  آنجا  به 
تختی. شبی که در تهران تختی به جنگ 
میدان  گوشه  می رفت،  مدوید  الکساندر 
نشسته بودم: تختی گفت عکاس کوچولو 
دیافراگمت درسته؟ بِرم رو سگک؟ نگاه 
کردم درست نبود. گذاشتم روی ۵/۶ و 
گفتم برو. ده ثانیه بعدش ایران صاحب 
یک مدال طال شد و من از این صحنه 
عکس گرفتم. بعد از مسابقه تختی آمد و 
مرا بوسید. پرسیدم آقا تختی چرا اینقدر 
به من محبت داری؟ گفت به هزار دلیل 
ولی یک دلیلش مهم تره. تو تنها عکاسی 
هستی که بدون فالش عکس می گیری.

خیلی از موضوع ها و انگیزه ها و مضامین 
دانسته ها  به  متکی  من  فیلم های 
وآگاهی های قبلی است. از جمله درس 
نیما  که  مدرسه ای  همان  در  خواندن 
سبب  بودند.  کرده  تحصیل  هدایت  و 
 )1۳۵۴( بهاری  سفر  فیلم های  ساختن 
است  من  خانه  دنیا  و  هدایت  درباره 

)1۳۵۶( در باره نیما است.
Re- سال 1۳۴۷ به فرانسه رفتم و در 

عکاسی  کار  به   porter Association

اولین  جزء  شاید  پرداختم.  خبری 
عکاسان ایرانی بودم که در خارج عکس 
اآلن خبرگزاری های خارجی  می گرفتم. 
است.  ایرانی  عکاسان  عکس های  از  پر 
بعداً آمدم به سی پاپرس، از طریق فروش 
انقالب  جریان  در  جمله  از  عکس هایم 
ماه مه 1۹۶۸ به روزنامه ها، خرج درس 
مدرسه سینمایی ام را درآوردم. دو سال 
رها  نیمه کاره  و  رفتم  وژیرار  مدرسه  به 
کردم و سال 1۳۵۰ به ایران آمدم. در سه 
)گوزن ها،  شدم  عکاس  سینمایی  فیلم 

خاک و تختخواب سه نفره(. بعد براساس 
گزارش که از زندگی ساربانان کویر تهیه 
ایران زمین  گروه  به  بودم، طرحی  کرده 
دادم که تصویب شد و در دوره مرحوم 
فره وشی راهی کویر شدم و فیلم جرس 
را ساختم که عشق آسان نمود اول ولی 
فیلم شهریور  )ماهنامه  افتاد مشکل ها« 

1۳۷۷ ص ۵1(.
کیومرث  دربارۀ  مختاری  حسین 
درم بخش به من گفت: »وقتی در دفتر 
و  فیلم بردار  با رضا جاللی  بودم  پاریس 
مرحوم فنی زاده برای ساختن فیلم بوف 
کور به پاریس آمد و برخی امکانات دفتر 
پاریس در اختیارش قرار گرفت. حسین 
مختاری به نوشته ای از اینستاگرام نظام 
در  که»کیومرث  کرد  اشاره  نیز  کیایی 
بود  پاریس  در  اسالمی  انقالب  جریان 
ایران  به  خمینی  امام  هواپیمای  در  و 

بازگشت«.
بی بی سی دیروز نوشت مرحوم درم بخش 
ده ها  و  بود  فرانسه  مقیم   ۵۷ سال  از 
برنامه برای شبکه های داخلی و فرانسوی 
ساخت«. حسین مختاری نیز افزود که: 
به همراه همسرشان  وقتی  بار  »آخرین 
می رفت،  پاریس  به  خانم  ثریا  سرکار 

تلفنی با من خداحافظی کرد«.
به  درم بخش  کیومرث  فیلم  نخستین 
 )1۳۵۳( کویر  ساربانان  جرس،  اسم 
بسیار خوش تصویر است و بدون استفاده 
بهره گیری  با  و  انتخابی  موسیقی  از 
مونوگرافی  یک  صحنه،  سر  صدای  از 
هنری به حساب می آید. با شتر عصاری 
و صدای گردش چرخ ها شروع می شود. 
این تصویر قطع می شود به مواجهه شتر 
کاروان  مقدمه  از  بعد  کویر.  در  ترن  با 
راه  به  کاروان سرایی  از  دهل  و  ساز  با 
تصویر  می گذرد.  قرآن  زیر  از  می افتد. 
می دهد،  نشان  امیرچخماق  مناره های 
آن ها در یزد هستند. در نمای بعد از چپ 
در کویر وارد کادر می شوند. ساربانان بر 
به  نماز  می کنند.  اتراق  روان  ماسه های 
جا می آورند و ساربانی خسته در خواب 

)اسلوموشن(  را  آفتاب، خود  زیر  قیلوله 
درون رودخانه با آبشاری کوتاه می بیند.

صدای ساربانی را می شنویم که حکایت 
شتر مست و صاحبش را بازمی گوید. شب 
شترهایشان  و  ساربان ها  و  می رسد  فرا 
دایره وار نشسته اند، گرد آتش در کویر، 
نی،  همراه  به  خراسانی  جوان  ساربان 
شیوه  به  می دهد.  سر  عاشقانه  نوایی 
فیلم های سورئالیستی، ساعتی شماته ای 
یک  که  است  شترآویخته  برخورجین 
دقیقه تیک تاک آن به ریتمی خوشایند 
بدل می شود و شب را به صبح می پیوندد. 
سکانس طوفان شن، از لحظات درخشان 
در این فیلم است. که در تدوینی زیبا، 
)کار فرخ چوبک(، در واقعیت به نهری پر 

آب قطع می شود.
من در نخستین نقد بر جرس )فیلم بردار 
علی هجرت و صدابردار علی مّدرج( آن 
را مستندی تصویرگرا و ناب نامیدم که 
شاخه ای تازه در نسل دوم مستندسازان 
زیبا  و  عکاسانه  تصویر  به  که  بود  ایران 
در  تمایل  این  می داد.  اهمیت  صدا  و 
محمدرضا  و  نصیبی  نصیب  فیلم های 
اصالنی از وجه تجربی و تدوینی، دارای 
کویر،  ساربانان  ویژگی  هستند.  تأکید 
عالوه بر دانش سنتی ازجمله پیش بینی 
سه  بر  درم بخش  تأکید  طوفان،  وقوع 
عنصر مدرن: قطار، ساعت و قطب نما نیز 

هست.
هفت   1۳۷۶ سال  درم بخش  مرحوم 
به سفارش مرکز  را  باغ ملکوت  قسمت 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
به صورت ویدیویی در سیما فیلم، تهیه 
شروع  نقاره خانه حضرتی،  با  فیلم  کرد. 
می شود و با این تصویر به پایان می رسد: 
سین  هفت  سفره  تنگ  از  قرمز،  ماهی 
حرم حضرت  دورگنبد  و  می آید  بیرون 
بدین وسیله  و  می چرخد  رضا  امام 
فیلم ساز بین آیین های ایرانی و اسالمی، 

پیوندی زیبا برقرار می سازد.
یادش گرامی باد
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 روشنا: کتاب خوانی آرام آرام در ما جان 
گرفت... شد بخشی از زندگی و معنایی 
خواهرم  شب ها  که  آن زمان  بودن.  از 
نویِد  و  می کرد  جمع  دورهم  مارا 
اولیور  می داد.  را  تازه  کتابی  خواندن 
توئیست، تام  سایر، ماجراهای هکلبری 
دریا،  و  پیرمرد  بزرگ،  آرزوهای  فین، 
دهکده،  در  بیگانه ای  عمو تام،  کلبه ی 
ماهی  شازده کوچولو،  سفید،  کوه های 
...؛ ما  سیاه کوچولو، اولدوز و کالغ ها، 
می بلعیدیم  ِجان  گوش  به  را  کلمات 
موسیقِی  خواهرم  صدای  نواِی  و 
آرام بخِش قبل از خوابیدن بود. صدایی 
سمِت  و  آگاهی  و  دانایی  پیام آوِر  که 
روشنا بود. صدایی که فضیلِت نیکویی، 

مژده رساِن عشق #نجف-دریا-بندری
:: آذر جوادزاده

جهاِن  در  مؤثربودن  صداقت،  اصالت، 
خودآگاهی  و  رشد  ندای  و  هستی 
شب های  داشت.  به همراه  خود  با  را 
برای  کتاب خوانی  شب های   ... روشن، 
ما نقش بست  همه ی دوران در ذهن 
وقتی  اوج  رسید  به  خوشحالی مان  و 
به  توانست جان سالم  توئیست  اولیور 
در ببرد، تام سایر به خواهانش رسید و 
هکلبری فین به ماجراجویی ادامه داد 

و به تشخص تکیه زد. 

دو سه شبانه روز گذشت، یعنی 
می توانم بگویم شناکنان گذشت، 
آهسته و آرام و خوش ُسر خورد 

و رفت. ما وقتمان را این جور 

می گذراندیم: رودخانه آنجا خیلی 
بزرگ بود، گاهی یک میل و نیم 

پهنایش می شد؛ شب ها می راندیم 
و روزها قایم می شدیم؛ همین که 

شب به آخر می رسید نگه می داشتیم 
و کلک را مهار می کردیم – تقریباً 
همیشه تو آب ساکن یک شاخه؛ 

آن وقت بته های جوان پنبه چوب 
و بید را می بریدیم و روی کلک را 
می پوشاندیم. بعد ریسمان ها را به 
آب می انداختیم. بعدش می رفتیم 
توی آب و شنائی می کردیم که تر 

و تازه بشویم، آن وقت روی کف 
ماسه ای رودخانه، که آب تا زانو بود، 

می نشستیم و آمدن روز را تماشا 
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می کردیم. هیچ صدایی نبود – ساکِت 
ساکت – انگار تمام دنیا خواب بود...

»ماجراهای هکلبری فین«

همه چیز پیرمرد کهن بود، مگر 
چشم هایش، و چشمه ایش به رنگ 
دریا بود و شاد و شکست نیافته بود.
چون از ساحلی که قایق را آنجا به 

خشکی رانده بودند باال می رفتند، پسر 
گفت: »سانتیاگو، من بازم می تونم با 
تو بیام ها، حاال یه خرده پول داریم.«
پیرمرد ماهیگیری را به پسر آموخته 

بود و پسر دوستش می داشت.
پیرمرد گفت: »نه. قایقت رو شانسه، با 

همونا باش.«
»مگه یادت نیست، هشتاد و هفت روز 
هیچ ماهی نگرفتیم، بعدش سه هفته 

هر روز ماهی های درشت گرفتیم.«
پیرمرد گفت: »یادم هست. می دونم 

رفتنت از روی بی اعتقادی نبود.«
»بابام مجبورم کرد. من هم بچه ام، 

باید حرف بابامو گوش کنم.«
پیرمرد گفت: »می دونم. خیلی هم 

طبیعی یه.«
»بابام زیاد اعتقاد نداره«

پیرمرد گفت: »آره. ولی ما که اعتقاد 
داریم. غیر از اینه؟«

پسرک گفت: »نه. می خوای تو کافه 
یه آبجو برات بگیرم، بعدش این چیزا 

رو ببریم خونه؟«
پیرمرد گفت: »باشه. صیادا باهم 

رودرواسی ندارن.«
»پیرمرد و دریا«

پرورش  کانون  کتابخانه ی  خاطره: 
فکری میدان ژاله )موزه ی کانون پرورش 
فکری کنونی( با معمارِی شگفت انگیز 
استاد  درس های  کتاب،  از  انبوهی  و 
»منوچهر نیستانی« شاعر و اندیشمند 
توانا؛ آشنایی با غول های  مهربان ادبیات 
به  ترجمه،  ادبیات  یا  ایرانی  داستانی 
درستی مرکز جهان بود. حس ِ امنیتی 
با حضور در فروشگاه های  که همیشه 
قفسه های  انبوه  و  کتاب،کتابخانه ها 
آثار  دیدن  با  می شود.  تداعی  کتاب، 
نویسندگان و مترجمان نام آور همچون: 
فاکنر،  ویلیام  وایلد،  اسکار  شکسپیر، 

ساموئل بکت، ارنست همینگوی، چارلز 
دیکنز، صمد بهرنگی، سیمین دانشور، 
جالل آل احمد، پروین اعتصامی، فروغ 
فرخزاد، لطیف تلخستانی )علی اشرف 
ساعدی،  غالمحسین  درویشیان(، 
صادق هدایت، محمد قاضی، ابوالحسن 

نجفی و استاد نجف دریابندری!

کودکانه،  تخیل پردازی  یک  در 
ترجمه ی کتاب را مانند گل قاصدکی 
می پنداشتم که نویسنده موقع نوشتن 
کتاب، هریک از قاصدک ها را به سمت 
این  و  می فرستاد  کشوری  جغرافیای 
قاصدک به واژه ی نوشتاری همان کشور 
تبدیل می شد، واژه ها کتاب می شد و ما 
می خواندیم. وه! خوشا دوران ِ کودکی 

که آسمان اش هیچگاه ابری نیست! 

حضور در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، حضور در کالس های مفرح 
تئاتر  اجرای  و  فیلم  نمایش  آموزشی، 
عشق،  تخیالت،  به  پنجره ای  ...؛  و 
احساس، اندیشه ورزی و واقع نگری بود. 
پنجره ای برای شناخت از نویسندگان 
و مترجمان َقَدر این مرز و بوم؛ و نوبت 
با  رسید  دریابندری  نجف  استاد  به 
سخاوت.  از  دریایی  و  بخشنده  جانی 
اعتبار ادبیات ترجمه و ادبیات فارسی، 
است  دریابندری  نجف  استاد  همانا 
و  خواستن  و  عشق  از  گستره ای  که 
هنری  آفرینش  و  فروتنی  توانستن، 
نامش  بود و همیشه ی همه ی دوران، 
ادبیات  و  پارسی  ادبیات  عرصه ی  در 
خواهد  و  درخشیده  خوش  ترجمه، 

درخشید.

به نظر من ترجمه نوعی آفرینش است 
و آفرینش به یک معنی به معنای 

آسان کردن یک دشواری.
»استاد نجف دریابندری«

مرد: موضوع جنگ رو بذاریم کنار.
زن: خیلی مشکله. هیچ کناری نمونده 

که موضوع جنگ رو اونجا بذاریم
»وداع با اسلحه«

گفت: »چطور شد که به فکر ترجمه ی 

تاریخ فلسفه ی غرب افتادی؟«
زندان  به  پیش  سال  چند  که  گفتم 
افتادم و چون سال های درازی در پیش 

داشتم به این کار پرداختم.
پرسید: »جرمت چه بود؟«

جاده  غلط  طرف  از  »ظاهراً  گفتم: 
می راندم.«

چپ  طرف  منظورت  »البد  گفت: 
است؟«

گفتم: »بله.«
گفت: »می توانم تصور کنم که در آن 
جاده  چپ  طرف  از  دنیا  قسمت های 

باید کار خیلی خطرناکی باشد.«
 و  از ته دل خندید.

با  دریابندری  نجف  کوتاه  »دیدار 
برتراندراسل«

خویشتن: دانشکده ی علوم اجتماعی 
نگارستاِن  موزه ی  )باغ  تهران  دانشگاه 
آموختن  برای  محلی  فقط  کنونی( 
پژوهشگری  و  جامعه شناسی  درس 
مجاِل  و  منزلت  یک  خود  )که  نبود 
فوق العاده بود(، بلکه جایی برای شدن 
و رشد فزاینده بود. مسیری برای بهتر 
شیفته،  جان  وارونه!  دنیای   ِ دیدزدن 
کنند  چنین  کلیدر،  کریستف،  ژان 
بزرگان، خوشه های خشم، معنی هنر، 
جامعه شناسی هنر....؛ که فضای خالی 
بین خویشتِن درون با هیاهوی بیرون 
را با واژه های کتاب پر می کرد. در پناه 
برای  دمی  و  بود  قرار  و  آرام  کلمات، 
آساییدن. کتاب، هستی بخش، مایه ی 
فراخ و قوت بود. »این  امید و سمت ِ 
چنین همدمی لطیف که دید / که نه 
رنجید و نه برنجانید.« به راستی عبور 
خویشتِن  شناخت  برای  درون  مرز  از 
نقطه ی  و  دشوار  بزنگاهی  خویش، 
و  بُن مایه  اما  بود!  خودآگاهی  عطف 
غنای  شناخت از کجاست؟ می گویند: 
آفرینشگر،  دست های  دست ها...، 
دست ها  اندیشه ورز،  دست های 
می اندیشند، دست کنشگر، دستی که 
می کند،  خراب  که  دستی  می سازد، 
دست فریبنده، یا دستی که رهنمونت 
همان  یا  اغواگر،  دست  می کند، 
تو  حس  همه ی  هم اکنون  که  دستی 
می نویسد، دست خالق، دست های  را 
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پینه بسته، دستی که آغوش بی دغدغه 
می شود و یا دستی که در هوا می چرخد 
برای همیشه می رود، دسِت عاشق،  و 
دسِت محبت، دسِت مهرورز، دستی که 
دستی که  می جنگد؛  و  می گیرد  سالح 
طناِب محبت را رها می کند، دستی که 
نِخ نفرت را به سوزن می کشد. دستی 
کمال،  دست  می روید،  باغچه  در  که 
دست انسانی، دست عشق آفرین، و یا 
آن دو دست جوان که زیر بارش یکریِز 
دستاِن  همان  همه،  شد!  مدفون  برف 
کنشگری و اندیشه ورزند! و یک سوال 

برای همیشه: حقیقت نهفته ی دست!

و او با خود گفت:
آیا روِز جدایی همان روزِ  دیدار است؟
و آیا خواهند گفت که شبانگاِه من به 

راستی همان بامداِد من بود؟
پس من با آن کس که خیشش را در 

شیاِر خاک رها کرده است چه بگویم،  
و با آن کس که چرِخ چرُخشتش را از 

کار بازداشته؟
آیا دِل من درختی خواهد شد با 

شاخه های پُربار،  تا میوه هایش را 
بچینم و به این مردمان بدهم؟

و آیا خواهش های من مانندِ  چشمه ای 
خواهد جوشید تا پیاله های ایشان را 

پُر کنم؟
آیا من چنگی هستم که سرانگشتاِن 

َقَدرقدرت مرا بنوازند،
 یا نی لََبکی که َدمش از میانم بگذرد؟

من جوینده سکوت ها هستم؛
 آیا در این سکوت ها چه گنجی 

یافته ام که با اطمیناِن خاطر بذل و 
بخش کنم؟

اگر روزِ  دروِ  من این است، در کدام 
زمین هایی بذر افشانده ام، و در کدام 

فصل هایی که به یاد ندارم؟
اگر به راستی این همان ساعتی ست 

که باید فانوسم را بلند کنم،
 آنچه در فانوس می سوزد شعله من 

نخواهد بود.
من فانوسم را خالی و خاموش بلند 

خواهم کرد،
 نگهبان شب است که در او روغن 

می ریزد و او را روشن می کند.
این سخنان را بر زبان آورد.

 اما بسیار چیزها در دلش بود که 
ناگفته ماند.

 زیرا که نمی توانست راز ِژرِف درونش 
را بر زبان بیاورد.

»پیامبر و دیوانه«

خوش  بسیار  استاد  بود.  نکته پرداز  و 
مشرب و خوش ذوق و خوش قریحه بود 
و قهقهه هایش مشهور بود. بسیارخوان 
و بسیاردان بود. درک وسیعی از هیچی 
و زرق و برق دنیای مادی داشت و در 
پِی یافتن معنایی انسانی و فضیلت های 
بشری، که حقیقتا سخت و غیرممکن 
به نظر می رسند؛ تالش های ارزشمندی 
کرد. استاد راهی ناآزموده را محک زد 
با پیروزی، عشق و سربلندی  از آن  و 

بیرون آمد.

در خاورمیانه بیداری خواب را نهیب 
می زند.

 این بیداری پیروز خواهد شد، زیرا 
سرداِر آن خورشید است و لشکرش 

سپیده دم. 
»پیامبر و دیوانه«

چیز غریبی است که مردم به چه 
زودی این طور با هم آشنا می شوند. 

ممکن است این آدم های بخصوص را 
انتظار شبی که در پیش است با هم 

متحد کرده باشد. ولی گمان می کنم 
این کار بیشتر به آن مهارت در شوخی 

و شیطنت بستگی دارد... شاید وقت 
آن رسیده است که این مساله شوخی 
و شیطنت را با شور و شوقِ  بیشتری 

مورد توجه قرار دهم. چون باالخره 
وقتی فکرش را می کنم، می بینم این 

کار آن قدرهاهم  بد نیست – خصوصاً 
اگر رمز گرمی و محبِت انسانی در 

همین شوخی و شیطنت نهفته باشد.
از این گذشته، به نظرم هیچ مانعی 
ندارد که ارباب از پیش خدمتی که 

در کار خودش استاد است انتظار 
شوخی هم داشته باشد. بنده البته 

مقدار زیادی وقت صرف یادگرفتن فن 
شوخی کرده ام، ولی امکان دارد که 
تا به حال این کار را با جدیت کافی 
دنبال نکرده باشم. فردا که به سرای 

دارلینگتن برگشتم -.........- شاید 
تمرینم را با جدیت بیشتری شروع 

کردم. پس امیدوارم تا برگشتن ارباب 
وضعم طوری باشد که بتوانم اسباِب 

بهجِت خاطر ایشان را فراهم کنم.
»بازمانده روز«

بافت عبارت گفتاری با بافت عبارت 
نوشتاری فرق دارد. و این گوِش 

حساس می خواهد.
»استاد نجف دریابندری«

در  باغچه ای  با  خانه  حیاط  ُرستن: 
مرکز  نظاره گِرکودکی است که سرتاپا 
شوق و اشتیاق برای کشف زیبایی ها و 
زندگی  را می کاود....  باغچه  پلشتی ها، 
را می کاود. آن چه را که در زندگی کم 
کنکاش  برای  تالش  می طلبد.  است 
در هزارتوی الیه های ذهن بشری که 
به  و  کتابخوانی  مواجهه، کنشگری،  با 
ویژه ادبیات داستانی؛ شاید بتوان به آن 

دست یافت.  
خابیر ماریاس نویسنده ی نامی اسپانیا 
نوشتن  از  »هدف  سؤاِل  به  پاسخ  در 
فاکنر  می کنم  »فکر  گفت:  چیست؟« 
تاریکی  عمق  در  وقتی  گفت  که  بود 
این  خاطر  به  می کنید  روشن  کبریت 
می خواهید  ببینید،  بهتر  که  نیست 
تاریک  دورتان  قدر  چه  شوید  متوجه 
است. به نظر من ادبیات دقیقا همین کار 
را می کند. جوابی به سؤال ها نمی دهد، 
بلکه  نمی کند،  هم  واضح ترشان  حتا 
کورکورانه هجمه ی تاریکی ها را کشف 

می کند، و آن ها را بهتر می نمایاند.« 
استاد نجف دریابندری به قول بسیاری 
می شناختند،  نزدیک  از  را  ایشان  که 
روشن بین،  روشنفکر  یک  نمونه ی 
بذله گو  و  ظریف  فهمیده.  و  هوشمند 
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من این رو قباًل هم تو زن ها دیده ام.  
دیده ام آدم هایی رو از اتاق بیرون 
می کنند که با محبت و دلسوزی 

اومده اند سراغ شون، اومده اند 
کمکشون کنند، اون وقت به یک 
جونور بی قابلیتی می چسبند که 

هیچ وقت براشون چیزی به جز یابوی 
بارکش نبوده اند.

»گور به گور«

در این دنیا به هیچکس به اندازه ی 
هنرمند خوش نمی گذرد. 

»کتاب مستطاب آشپزی«

از  استاد محمدعلی موحد در صحبت 
»حاالت و مقامات« نجف دریابندری، 
شاید  که  می کند  اشاره  نکته  دو  به 
باشد:  نجف  ویژگی های  عصاره ی 
به معنی  خودآموز  است  آدمی  نجف 
خودآموخته. خوْد استاد خود بوده، خوْد 
ِکشت و خود ِدروید؛ و به تعبیر نظامی 
آن ها  از  ران خود خورده«.  از  »کباب 
نیست که متاعشان در تفاخر به حضور 
چند صباحی در سر کالس فالن وبهمان 
از  یکی  با  رساله ای  گذراندن  احیاناً  و 
به همین دلیل است  آنان خالصه شود. 
که در نوشته ها و سخنان نجف، خالف 
آموزشی،  رسمی  نظام  فرآورده های 
نشانی از خودنمایی و اظهار معلومات 
احساس  مخاطب  و  نمی شود  دیده 
صحبت  او  با  دوست  یک  که  می کند 

می کند.

دیگر آنکه در این دور و زمانی که ما 
هستیم، سرعت بی سابقه و حیرت انگیز 
که  است  چنان  تحوالت  هولناک  و 
پیوند میان نسل ها در کمترین مسافت 
پدر  فرومی گسلد.  زمان  کوتاه ترین  و 
که  می شوند  بیگانه  چندان  پسر  و 
زبان یکدیگر را نمی فهمند. در چنین 
که  نویسنده ای  شده،  برپا  که  قیامتی 
امروز چیز می نویسد و مورد توجه عامه 
قرار می گیرد، هر دم در خطر آن است 
که مخاطبان خود را از دست بدهد و 
رابطه اش با نسل های بعدی قطع شود. 
که  است  نویسندگانی  معدود  از  نجف 
موفق  میدان  این  در  زیادی  حدود  تا 

عمل کرد.
نجف همواره توجه و عالقه ی جوانان را 

جلب می کرد.
»شب نجف دریابندری« در شب های 

بخارا

فقط شعله ی آزادی است که تالش 
می کند تا فضای تاریک و کریه زندگی 

روی این زمین را روشن کند.
»رگتایم«

بهتر است از زمانه ی خودمان بدگویی 
نکنیم. نسل ما از نسل های پیشین 

بدبخت تر نیست. )سکوت(
 اما بهتر است ازش تعریف هم نکنیم. 

)سکوت(
 بهتر است اصاًل حرفش را نزنیم. 

)سکوت حکیمانه(
»در انتظار گودو«

بسیار  که  دریابندری  نجف  استاد 
بسیار  کرد،  ترجمه  بسیار  نوشت، 
درباره اش  بسیار  نوشته اند،  درباره اش 
مصاحبه  ایشان  از  بسیار  گفته ا  ند، 
پاسخ  در  و  زد  قهقهه  بسیار  گرفتند، 
شوخی،  با  را  آن  دنیا  این  هیچِی  به 
شادی و تالیف و ترجمه ی متون متنوع 
هنر،  تاریخ،  شعر،  نمایشنامه،  )رمان، 
هنر  درباره ی  و  سینما  تاریخ  فلسفه، 
نو  از  را  عشق  کرد.  سپری  آشپزی( 
واقعی  معنای  به  و  رویید  و  زد  جوانه 
زندگی را به چالش گرفت.  نویسنده ی 
»از این لحاظ«، »درد بی خویشتنی«، و 
مترجم کتب متنوعی همچون: »چنین 
»تاریخ  هنر«،  »معنی  بزرگان«،  کنند 
دیوانه«،  و  »پیامبر  غرب«،  فلسفه ی 
»خانه ی  باتگیت«،  »بیلی  »رگتایم«، 
تالیف  خاطر  به  که  آلبا«،....؛  برناردا 
آشپزی  »مستطاب  ارزشمند  کتاب 
گنجینه ی  عنوان  به  پیاز«،  تا  سیر  از 
زنده ی بشری )نادره کاران( ثبت ملی 
میراث  آوران  نام  فهرست  در  و  شد 
استاد  گرفت.  قرار  ناملموس  فرهنگی 
پانزدهِم  آخرین  در  دریابندری  نجف 
اردیبهشت/   /1۵( قرن  اردیبهشت 
پیوست.  ابدی  آرامش  به   )1۳۹۹

یادشان گرامی و مانا!

منابع:
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نشر کارنامه
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هشتم، نشر چشمه
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سعادت تا ابد
:: ناصر فکوهی

درگذشت اندیشمند و بزرگ مرد زبان و 
ایران اسماعیل سعادت )1۳۰۴- ادب 

)1۳۹۹
روز دوشنبه 1۲ شهریور 1۳۹۹ ایران یکی 
از ارزشمندترین اندیشمندان و در همان 
حال یکی از الگوهای کم مانند اخالق و 
کار و زحمت و انسانیت در یک زندگی 
فرهنگی را از دست داد: اسماعیل سعادت 
در سن ۹۵ سالگی با بر زمین گذاشتن 
کوله باری چنان سنگین ما ترک کرد که 
نسل هایی پی درپی باید بیایند تا شاید 
بتوانند از آثار ترجمه پرارزش فلسفی و 
ادبی او سیراب شوند و تا قرن ها نامش 
را بر آستانه برخی از مهم ترین مکاتب و 
اندیشه های جهان در زبان فارسی ببینند 
و شاکرش باشند. امروز، شکی ندارم که 
همچون نسل های گذشته تا نسل هایی 
و  جوانان  نیز،  آینده  در  دور  بسیار 
زحمتکشان حوزه فرهنگ، انگیزه بزرگی 
در کار و زندگی شرافتمندانه او خواهند 

یافت. 
نخستین بار که نام »سعادت« را شنیدم، 
زمانی بود که کتاب »زندگی میکل آنژ« 
نوشته رومن روالن، به ترجمه زیبای او 
را که انتشارات »کتاب های جیبی« در 
سال 1۳۴۶ منتشر کرده بود، می خواندم. 
در آن زمان نوجوانی دوازده سیزده ساله 
زیبای  و  شیرین  زبان  با  هم  که  بودم 
فارسِی سعادت، آشنا می شدم و هم از 
این دروازه بی مانند به عظمت دو انسان 
بزرگ پی  می بردم:  ادیب  و  و هنرمند 
عشق  سعادت،  ترجمه  با  که  میکل آنژ 
به هنر و به ویژه هنر رنسانس اروپا تا 
که  روالن  و  ماند  زنده  قلبم  در  امروز 
انسانیت و شرفش در زندگی و سیاست 
و فرهنگ برایم الگویی در زندگی شد و 
بعدها انگیزه ای که خود نیز دو کتاب از 
او ترجمه کنم. ما کودکان و نوجوانان در 

آن دوران تشنه آثار ارزشمندی بودیم 
که بتوانیم جهان را بشناسیم و از این 
راه شاید بتوانیم شناختی و هویتی برای 
خود بیابیم. تشنه بودیم زیرا بدبختانه در 
یک معنا و خوشبختانه در معنایی دیگر، 
اندیشه  امروز، در عرصه  »وفور« کّمی 
اما ستارگان درخشانی  نداشت،  وجود 
اما  بودند،  اغلب جوان  که خود  بودند 
وظیفه خویش می دانستند دانش خویش 
را به نسل های پس از خود منتقل کنند. 
ما نه جهان را می شناختیم، نه ایران را، 
نه هنر را و نه ادبیات را. و به برکت وجود 
انسان های شریف و اندیشمند و بزرگوار 
و همان حال خوش فکری چون همایون 
صنعتی زاده که  انتشارات جیبی را به 
راه انداخته بود تا کتاب های ارزشمند را 
به بهای ارزان در اختیار همه بگذارد و 
مترجمان و پژوهشگران پرکار و درخشانی 
چون سعادت توانستیم با هنر و فرهنگ و 
فلسفه آشنا شویم و چشممان به دنیا، تا 

اندازه ای، باز شود.
خوشبخت  و  بود  خوشبخت  سعادت، 
ماند، زیرا نه تنها از ابتدای جوانی آموزگار 
بود تا آخر عمر طوالنی و پربارش، هرگز 
قلم خویش را جز برای پیشبرد و شناخت 
معتبرترین کتاب های فلسفی و علمی و 
ادبی به کار نبرد و میراثی عظیم بر جای 
گذاشت. از دهه ۳۰ تا امروز در انتهای 
دهه ۹۰ دستکم شصت سال عمر او صرف 

ترویج و پراکنش دانشی شد که تا ابد 
باقی خواهد ماند. و بی شک ده ها هزار نفر 
با کار سعادت که در سکوت و آرامش و به 
دور از هر گونه غوغا و تنش و خودنمایی 
و دشمنی و حسادت، در خلوت خویش 
به انجام می رساند، با فلسفه و فرهنگ و 

هنر جهان آشنا شدند.
دیروز، انسانی دیگر از تبار بزرگانی که 
تکرار  ما  تاریخ  در  هرگز  دیگر  شاید  
نشوند، از تبار سینایی ها و طیاب ها و... 
از  را ترک کردند،  که همین روزها ما 
دست رفت. اما برای کسانی که نهادهای 
نشر  و  ترجمه  »بنگاه  ارزشی چون  پر 
کتاب«، »انتشارات فرانکلین«، »مجله 
کتاب های  کتاب«، »سازمان  راهنمای 
جیبی«، و... را بنیان گذاشتند و رشد و 
توسعه دادند و دانش ترجمه و ویراستاری 
عظیم  کار  )با  دائره المعارف نویسی  و 
ادب  و  زبان  »دانش نامه  در  سعادت 
مقام  به  این سرزمین  در  را  فارسی«( 

بلندی رساندند، مرگ معنایی ندارد.
در  همچون  می توان  امروز  را  سعادت 
اندیشه اسپینوزا، که موضوع جدیدترین 
کارهای وی بود، در ذرات وجودش  که 
باز یافت.  در ذرات تمام عالم پراکنده 
از این رو اگر بگوییم: سعادت به ابدیت 
ماند،  خواهد  برجای  ابد  تا  و  پیوست 
سخنی به هیچ رو گزاف نگفته ایم. روحش 

شاد و یادش همیشه زنده بماند.
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جغرافیدان، نویسنده، و استاد دانشگاه

درگذشت سیروس سهامی
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خبر درگذشت سینایی را دیروقت روز 
نشستم  بیدار  صبح  تا  شنیدم.  شنبه 
او می دانستم مرور کنم.  از  را  تا آنچه 
سینایی  چهل  دهه  اواسط  از  گرچه 
تلویزیونی ها  ما  ولی  می شناختم،  را 
دنیای  دو  در  هنری ها  و  فرهنگ  و 
در  می کردیم.  کار  و  زندگی   متفاوت 
در  حرفه،  اهالی  هفتاد،  دهه  اواسط 
شدیم.  نزدیک تر  هم  به  سینما  خانه 
تا  گاه  شیردل  کامران  و  سینایی  با 
دیروقت، برای نگارش متنی، دور یک 

میز می نشستیم.
آن روزها رفتند.

بود  قرار   1۳۸1 سال  اسفند  ششم 
نکوداشت  برنامه  آبادان  جشنواره  در 
خسرو سینایی برگزار شود و من برای 
تصمیم  بودم.  شده  دعوت  سخنرانی 
گرفتم ببینم می توانم از طریق پژوهش 

خسرو سینایی
و میراث مستقل بودن
:: محمد تهامی نژاد

از  تازه ای  شناخت   به  محتوا  تحلیل 
سینایی برسم یا نه؟ دو تا از گفتگوهای 
مهم چاپ شده در فصلنامه فارابی بهار 
1۳۷۵ و ماهنامه فیلم مرداد 1۳۷۹ و 
یک مقاله به قلم ایشان در مجله نقد 
قرار  موردمطالعه   1۳۷۵ پائیز  سینما 
روی  و شمارش،  تحلیل  واحد  گرفت. 
مقاله و مصاحبه ها، سه واژه »داستانی، 
و  بود.  مستقل«  سینمای  و  مستند 
ازنظر تحلیل مفهومی، فراوانی کلمات  
فیلم ساختن  قرار گرفت.  موردبررسی 
متغیر وابسته و فیلم داستانی، مستند 
و یا مستقل، متغیرهای مستقل بودند. 
و  مستقل  سینمای  که  شدم  متوجه 
مستقل بودن، بیش از دو واژه دیگر بکار 
رفته و تأکید بیشتری بر آن وجود دارد. 
و اگر واژۀ مستند را بکار برده، بیشتر 
به  کامل خود  انتساب  به خاطر سلب 
آن است]1[. معذلک برای درک دقیق تر 
مفهوم مستقل بودن و کاربردهایش و 
فیلمساز  را  خود  سینایی  چرا  این که 
یا  مستندساز  نه  می نامید  مستقل 
در  بیشتری  وقت  باید  داستانی ساز،  
شیوۀ تحلیل ارتباطی )و تجربۀ زیستی 
او از جمله تحصیل در وین( و مشاهده 

و تحلیل فیلم هایش صرف می شد:
 )1۳۹۹-1۳1۹( سینایی]۲[  نظر  به 
ایرانیان همواره پیوندهای هنرمندانه ای 
تاریخ  و  باورها  زندگی،  طبیعت،  با 
داشته اند ]۳[ و این قصه را سینایی به 
تجربی،  مستند،  داستانی،  صورت های 
هنری و فیلم صنعتی باز گفت و شیوه 
فیلمسازی خود را مستقل نامید. برای 
من سه تعریف از  استقالل وجود دارد:

Indie اول: استقالل معادل
دوم: استقالل در انتخاب نوع فیلم

سوم: استقالل در مواجهه با واقعیت

Indie استقالل معادل
مستقل  فیلم  که  معناست  این  به 
سیستم  از  خارج  و  کمتر  بودجه  با 
سینایی  می شود.  تولید  فیلمسازی 
فیلمسازی  از  روشی  چنین  موافق 

سینما  اقتصاد  داشت:  اعتقاد  اما  نبود 
بفروش  اما همه چیز  است  خیلی مهم 
که  داشت  امید  هرچند  نیست]۴[. 
آخرین فیلمش را با بودجه بین المللی 
تولید کند. باوجوداین به دشواری های 
چنین انتخابی نیز وقوف داشت. خود او 
گفته است »هنرمندانی که می خواهند 
اقبال  با  غالباً  باشند،  متفاوت 
تماشاگرانی که بر اساس عادت هایشان 
نمی شوند.  روبرو  می کنند  قضاوت 
بنابراین ممکن است هنرمند سرکوب 
شود. هنرمند متفاوت باید جرأت الزم 
را برای مقاومت در برابر انتخاب هایش 
داشته باشد. به این ترتیب است که بیان 

هنری گسترش پیدا می کند«.
یزد  )آبادان،  بار در سفرهایی  من سه 
و مازندران( همراه ایشان بودم و بارها 
با او گفتگو کردم و به عیان دیدم که 
کوچکترین  و  مؤلف  حق  به  نسبت 
حساس  بسیار  آثارش  در  دستکاری 
یزد  در  بار  یک  بود.  پرخاشگر  گاه  و 
قطع  را  فیلمش  تیتراژ  که  سینمایی 
کرد، به هم ریخت. سینایی به حقوق 
خود نسبت به فیلم هایش آگاهی کامل 
داشت. اگر فیلمی مشارکتی می ساخت 
عبور  فیلم  نمایش  در صد حق  و ۳۰ 
از نمی دانم متعلق به او بود، هیچ نوع 
فروش  و  نمایش  و  قرارداد  از  تخطی 
را  قرارداد  دیگر  طرف  توسط  فیلم 
برنمی تافت. بارها شنیدم و خواندم که  
آثار من  نمایش  اجباری در  گفت چه 
دارید. هرگونه تغییر در فیلم هایش را 
تجاوز به اثر هنری می دانست. همچنان 
که در قیچی زدن و حذف و اضافه “عبور 
از نمی دانم، سفر به تاریخ، عروس آتش 
پریشان  بسیار  مصورالملکی”،  حاج  و 
شده بود. سینایی غالب فیلم هایش را 
شخصاً تهیه یا مدیریت کرد. در برخی 
فیلم های دوره فرهنگ و هنر و بعدتر 
اسم عباس محمدی نام به عنوان مدیر 

تهیه دیده می شود.

استقالل در انتخاب نوع فیلم
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ساخته  فیلم  مختلف  انواع  سینایی 
خود  سبک  بودن  ترکیبی  به  است، 
مستندسازی  در  و  داشت.  اعتقاد 
تعریفی از پرورش خالق امر واقع ارائه 
به آن گفتگوی واقعیت و  داد که من 
خیال نام نهاده ام. ضمن این که گفته 
را مدیون مستند  است: »من دو چیز 
و  سریع  تصمیم گیری  یکی  هستم؛ 
توضیح  در  سینایی  باورپذیری«.  یکی 

مستقل بودن گفته است:
من سال ها پیش گفتم فیلم های من، 
عادت  متأسفانه  است.  مستقل   فیلم 
کرده ایم که اگر فیلم داستان نداشت،  
بازیگر نداشت،  نقاشی متحرک نبود و 
عروسکی هم نبود و عوامل هم واقعی 
این طور  اصاًل  مستند.  بگوییم  نبود ، 
نیست. ممکن است راجع به این صندلی 
سفید کسی فیلم بسازد؛ صندلی واقعی 
است اما فیلم کاماًل انتزاعی است؛ پس 
توصیه من این است که از ابزار سینما 

برای بیان ذهن خالق استفاده کنیم.
ابرشهر پیر مستند است و بر پژوهش 
)پرفورماتیو(  ذهن گرایی  و  گفتار  و 
هنری  اثری  شرح حال  است،  متکی 
خیال  و  واقعیت  گفتگوی  شیوۀ  در  و 
است]۵[، در کوچه های عشق و عروس 
آتش فیلم هایی داستانی بلند هستند. 
است.  داستانی  مستند  پائیز  کوچه 
یک  گسترش  ترکمن  اسب،  فرش، 
ایده به شکلی هنری است. بسته بندی، 
به  نگاهی هنری  زنجیر،  آخرین حلقۀ 
صدای  و  مونتاژ  بر  که  است  صنعت 
و  موسیقی  و  مرد  و  زن  گویندگان 
پژوهش )سهراب فرسیو( متکی است، 
با بسته بندی های طبیعی مثل جمجمه 
برای محافظت از مغز تا تخم مرغ برای 
و حلزون  انار  از یک سلول،  محافظت 
و  می شود  شروع  گندم  خوشه های  و 
بشر  زندگی  تحول  بر  مروری  ضمن 
فرهنگ  و  کاربردی  هنرهای  تاریخ  و 
و  بسته بندی  دانش  به  بسته بندی، 
بسته های مدرن می رسد. هیجان فیلم 
از طریق حمل یک بسته بسیار سنگین 

جاده های  در  عظیم  کانتینری  روی 
کوهستانی نیز انتقال می یابد. به گمان 
بین  چالش  زنجیر،  حلقه  آخرین  من 
فیلم صنعتی، مستند صنعتی و تاریخ 
یک  خدمت  در  نه  که  است  صنعت 
کارخانه و یک محصول بلکه در معرفی 
شدن  صنعتی  دشواری های  و  راه ها 

کشور است.
روز،  یک  سرزمین،  یک  هنری   فیلم 
قرمز  بادکنک  مانند   )1۳۴۹( راه  یک 
)آلبر الموریس-1۹۵۶( دیالوگ اندکی 
دارد و با نوع تدوین صدا و تصویر، یک 
اثر تجربی و ذوق گسترش دانش بین 
یک  لحظاتی  است.  سرزمین  فرزندان 
قصه تعریف می شود و یا بچه ها نمایش  
ولی  می بینند.  فیلم  و  می کنند  اجرا 
)مانند  چکناواریان  لوریس  موسیقی 
موسیقی موریس لو رو، در فیلم بادکنک 
قرمز( جای گفتار، افکت و گفتگو را در 
سراسر فیلم گرفته و به نظر می رسد که 
کتاب و  فیلم هم همان نقش بادکنک 
که  بچه هایی  و  دارد  را  جادویی  قرمز 
درون  و  شتر  بر  سوار  و  راه وبیراه   در 
دست  به  کتاب  کانون،  کتابخانه های 
دارند و می خوانند را عاشق خود کرده 

است.
حتی می دانیم که سینایی فیلم عروسکی 
به عبارت دیگر  است.  ساخته  هم 
قرار  طبقه بندی ای  هیچ  زیر  سینایی 
از  مستقل  جنبه  این  از  و  نمی گرفت 
فیلمش  نخستین  بود.  طبقه بندی ها 
در  بود.  داستانی  اثری  ماهیگیری، 
فرهنگ و هنر هم فیلم های داستانی، 
داستانی  کوتاه  فیلم  و  مستند  هنری، 
دماوندی«  »جناب  فیلم  ساخت. 
درباره  آخرین روزهای زندگی مرحوم 
جناب دماوندی نخستین شخصی که 
صدای اذان گویی اش ضبط شد، فیلمی 
ایران نیز  مستند است]۶[. توریست در 
حضور  از  مشارکتی  مستند  اثر  یک 
است.  ایران  در  اروپایی  توریست های 
بر  را سینایی  رنگین  همچنین جزیره 
نادعلیان در  مبنای کوشش های دکتر 

هرمز و نقشی که در تربیت و راه اندازی 
کارهای دستی کودکان و زنان جزیره 
خاک  فروش  نقد  و  ساخت  داشت 

رنگین را پنهان نگه داشت.
با تحلیلی که از مستندسازی به دست 
آورد، خود را “فیلمساز” می شناخت و 
نداشت.   اصراری  بودن  مستندساز  بر 
مستندساز  قدیمی  »مهر  که  می گفت 
بودن را بر من می زنند. این مهر باعث 
انجام  را  کارها  از  بسیاری  نتوانم  شده 
به عنوان  پایین  سطح  گزارش  دهم... 
مستند همه جا پخش می شود، واقعاً با 
دیدن آن ها از فیلمسازی بیزار شده ام، 
یکسری  نیست،  مستند  که  این ها 
تصویر گویاست. با دیدن این ها احساس 
می کنم به حرفه ام توهین شده است. 
فیلم  کوچک  دوربین  یک  با  هرکسی 
ساخته و می گوید که فیلمساز هستم. 
فیلم ها را با نوعی زرنگی به کانال های 
از  آدم  اما  می فروشند،  خارجی 
دیدن شان شرمنده می شود. نسلی ۵۰ 
سال روی این موضوع کار کرد تا بگوید 
یکسری  نمی شود که  مستند چیست. 
بگذارید  آن صدا  روی  بگیرید،  تصویر 
که  این ها  به  است.  مستند  بگویید  و 

مستند نمی گویند.«]۷[

استقالل در مواجهه با واقعیت 
در فیلم های سینایی، همان استقالل 
در تفکر هنری و انتقال درک تاریخی 
 Voice مطرح است که بیل نیکولز آن را
شیوۀ  در  آثارش  برخی  و  می نامد 
آن که  از  قبل  پرفورماتیو ساخته شده 
اجرایی  یا  پرفورماتیو  فیلم  نوع  این 

نامیده شود.
حداقل سه دسته افراد و شخصیت ها در 
مستندهایش، حضور دارند، یک دسته 
مثل حسین یاوری، حاج مصورالملکی، 
نصیری، گیزال  ژازه طباطبایی، محمد 
سینایی، جناب دماوندی، محمدابراهیم 
همسر  و  نیازی  نیازمحمد  جعفری، 
و  آثار  با  خانم  قربان تاج  هنرمندش 
عمل خویش بر زمانه پیروز شده بودند 
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و سینایی از آن ها پرتره ساخته است. 
نحوۀ مواجهه سینایی با حسین یاوری و 
حاج مصورالملکی نوعی نگاه پرفورماتیو 
یا مستند اجرایی است. که مستندساز 
را  تا داستان و دکوپاژ خود  می کوشد 
یا  مطالعه  مورد  شخصیت  ذهنیت  از 
مشارکت جو بیرون بکشد.]۸[ دسته دوم 
رفتار  با  یا  که  بی نام ونشان اند  مردمان 
)تهران  سرخ پوش  زن  مثل  خویش 
زمانه  خاطره  در   )1۳۵۶ سال  امروز 
مانده اند. یا مثل بچه های فیلم مستند- 
داستانی آن سوی هیاهو )1۳۴۷( در 
باغچه بان  ناشنوایان  مدرسه  جمع 
شناخته  معلمانشان  کوشش های  و 
که  آن هایی  سوم:  دسته  می شوند. 
همواره مورد تهاجم بوده، تباه شده و 
تصوری از آن ها و سرنوشت شان در آثار 
هنرمندان و تاریخ، مانده است )شکل 
فعل  فیلم  دختر  واقعیت گرایانه اش 
مجهول است و شکل کاماًل انتزاعی اش 
در  و  طباطبایی  ژازه  مجسمه های  در 
بنمایش   )1۳۴۷( شرح حال   فیلم  
درآمده اند. می توانم گفت هنر و تهاجم 
مضمون  ایستادگی اش  و  انسان  به 
مرکزی بخش بزرگی از آثار سینایی را 
واقعیت مجسمه های  تشکیل می دهد. 
ژازه طباطبایی و خیال خسرو سینایی 
مجسمه ساز  رؤیاهای  تجسم  خود  که 
فرد،  سرنوشت  از  دیگری  جلوه  است. 
مناسبات  چرخ دنده های  البه الی  در 
متصلب اجتماعی است. در اینجا دیگر 
عامل  یک  به صورت  فرد،  به  تهاجم 
این  بلکه  نیست،  جنگ  و  خارجی 
به دنیای مجسمه های  کبوتریست که 
بدل  آهن  به  گذاشته،  قدم  آهنین 
می شود و قدرت و زیبایی و پروازش از 
او گرفته می شود. همان مشتی است که 
در فیلم سرمرز )our War  ،1۳۷۰( بر 
سر کودک کرد عراقی کوبیده می شود. 
شرح حال و مجسمه های ژازه، هشدار 
می دهند که آزادگی و انسان آزاده، در 

معرض تهاجم اند.
داستانی  فیلم  دلیل  چه  به  سینایی، 

ساخت؟   1۳۵۸ سال  را  باد...  زنده 
محمد تاجیک درباره این فیلم نوشته 

است:
آغاز  در  را  باد”  “زنده  فیلم  »سینایی 
در  ایران  این که  برای  ساخت  انقالب 
آن سال ها سینمای مستقل و معتبری 

داشته باشد«]۹[
فیلم شنیده  این  در  که  اولین کالمی 
می شود » انقالب« است. فریاد انقالب با 
گلوله پاسخ می گیرد و جای پنجه های 
بر  انقالبی  )مردمان(  مرد  خونین 
دیوارهای شهر می ماند. صحنۀ حرکت 
افرادی در خیابان و  پن دوربین روی 
مسلسل ها،  روی  پن  حرکت  به  قطع 
تعریف  را  مسالمت جویانه  مقاومت 
عینی تر  مفهوم  تهاجم  به  و  می کند 
انقالب  ولی  می بخشد.  گسترده تر  و 
دیگر،  سوی  در  نمی کند.  تعریف  را 
افرادی را می بینیم که هنوز تصمیمی 
ندارند.  خیابان  در  فعال  حضور  برای 
صحنه حضور  رقیه چهرآزاد و غالمرضا 
طباطبایی را در کوچه به یاد می آورم که 
می خواهند راه بی خطر خود را در میان 
تیراندازی  )صدای  کنند.  طی  طوفان 
برای خرید  شنیده می شود(. چهرآزاد 
خانه اش  به  می خواهد  و  آمده  بیرون 
برگردد و غالمرضا طباطبایی از کوچۀ 
پرخطر، خود را به خانه می رساند که در 
)مهدی  انقالبی  یک  به  ناباوری  کمال 
این  در  است.  داده  پناه  هاشمی( 
صحنه، فرهنگ مباحثه، شرایط آن  و 

تأثیرپذیری، قابل تأمل است.
اندیشۀ  در  سال ها  همان  در  سینایی 
اتمام فیلم مهاجرت بزرگ لهستانی ها 
یا مرثیه ای  تا رکوئیم]۰1[  بود  ایران  به 
که هیچ گاه برای بزرگداشت قربانیان و 
درگذشتگان لهستانی سروده نشده بود 
را بسراید. کار تحقیق سال ها پیش  آغاز 
مرثیه گمشده،  مانده بود.  ناتمام  شده، 
گردآوری اسناد و ثبت زندگی مردمان 
خوشبختی است که آواره شدند و در 
نیز  غربت درگذشتند. قطار زمستانی، 
داستان همین مهاجرت بود که ساخته 

ابرشهر پیر و سفر به تاریخ، نیز  نشد. 
مردمانی  زندگی  از  هنری  روایت های 
مغوالن،  در هجوم  که  است  تاریخ  در 
سال ها زندگی و تجربۀ هنری و زیبایی 

را از کف دادند.
کوتاه  فیلم   1۳۴۹ سال  در  سینایی 
داستانی به اسم فعل مجهول را ساخته 
از  ناشی  تباه شدگی،  حکایت  که  بود 
خصلت تهاجمی فرهنگ پدرساالر بود. 
فعل مجهول )در مجموعه نامه هایی به 
انجمن اولیاء و مربیان، بر مبنای شعری 
از سیمین بهبهانی( فعل آن پدری است 
که دلم را ز درد پرخون کرد. مادرم را 
به مشت و سیلی کوفت، خواهرم را ز 

خانه بیرون کرد«.
و معلم می گوید: درس امروز قصۀ غم 

توست. تو بگو! من چرا سخن گفتم؟
و این گفتگو در ذهن سینایی تا عروس 
عروس  یافت.  ادامه   ،)1۳۷۸( آتش 
فعل  همان  از  دیگر  جلوه ای  آتش 
نژاد  فرخ  گفتگوی  در  است.  مجهول 
دو  با  نخلستان،  در  احمدی  مهدی  و 
فرحان  هستیم.  روبرو  باورمندی  نوع 
منه«،  ناموس  »او  می گوید  وقتی  هم 
دختر  که  را  رقیب  منطق  می تواند 
که  می داند  دکتری  را  موردعالقه اش 
هم شأن او )فرحان( نیست، خلع سالح 
که  حقی  به  اعتقاد  با  زن،  ولی  کند. 
برابر  در  دارد،  دیگر  تاریخی  در  ریشه 
را  روشی  و  می ایستد  منطقی،  چنین 
بر می گزیند که دارای تاریخی مخفی 
است و کار سینایی در این میان افشای 

راز آن تاریخ بود.
فیلم گیزال )1۳۷۳( نیز این تهاجم را به 
صورتی انتزاعی، نشان می دهد. دوربیِن 
نقاشی  تابلوی  درون  به  لقمانی،  علی 
خانم گیزال نفوذ می کند، آن چشم آبی 
خوشرنگ که در تابلویی دیگر، تخریب 
و ویران شده و از شکل افتاده، حاصل 
این دسته  به زندگی است. در  تهاجم 
از آثار سینایی مقاومتی وجود دارد که 

مورد تهاجم قرار می گیرد.
سینایی شادی را از زندگی انسان حذف 
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داستانی کوچه های  فیلم  نمی کرد. در 
رقص  صحنه های  هم   )1۳۶۹( عشق 
هست.  آبادانی  بچه های  پایکوبی  و 
زیباترین صحنه فیلم مستند-داستانی 
کوچه پاییز )1۳۷۵(، آواز دست جمعی 
است.  هنرجدید  گالری  در  دوستان 
چهلمین  خاطر  به  دوستان  از  جمعی 
گرد  جدید  هنر  گالری  برپایی  سال 
زمان  گذشت  هرچند  آمده اند،  هم 
است  گشاده  زندگی  بر  تطاول  دست 
نوای  با  و  ولی هنرمندان در کنار هم 
آکاردئون او، می خوانند »روزی من هم 
جوان بودم«. روزی من هم جوان بودم، 
توصیف هنرمندانی است با چهره های 
گذر  از  یادگارهایی  با  هریک  گشاده، 
نمی دانم،  از  عبور  که  همچنان  زمان. 
فیلمی سرشار از شور و سرزندگی شاعر 
ابراهیم جعفری است.  نقاش محمد  و 
که در خانه سماع کنان، شعر نمی دانم 
نمی دانم مولوی را می خواند یا در سر 
کالس، دوربین به حس غریب استادی 

شاعر و عاشق نزدیک می شود.
مرحوم سینایی، قصه حاج مصورالملکی 
است.  گفته  رمز،  زبان  به  را   )1۳۵1(
یک  بام  بر  کالغی،  غارغار  با  فیلم، 
درخت کهن، که بر تنه آن نام محمد 
حسین حاج مصورالملکی نوشته شده و 
حرکت تیلت دان آغاز می شود. درخت 
مینیاتوریست،  خانه  دیوار  به  کهن، 
دیزالو می شود. نقاش، در پس پنجره ای 
قفسی،  برابر  در  و  آهنین  میله های  با 
ایستاده است. در ابتدا، منظور از کالغ، 
کامأل، در ابهام می ماند. صدای غارغار 
درخت  پر  پارکی  به  را  ما  تابلو،  روی 
دنبال کالغی  به  کودکانی،  می کشاند. 
به نخی بسته  را  می دوند. کودکی آن 
و به دنبال خود می کشد. بعد، کودکی 
را می بینیم که کالغ را بدست دارد. در 
این فصل از فیلم، مشخص می شود که 
حاج مصورالملکی، موضوع کار خود را 
.خسرو  است  برگزیده  مردم،  میان  از 
گسترش  مرکز  جلسه  در  سینایی 
”عزیز ترین  گفت:   )1۳۹۲ )بهمن ماه 

است که  برای من جایی  فیلم  صحنه 
و  می رود  پارک  به  مصورالملکی  حاج 
در آنجا دختر و پسر جوانی را می بیند 
که انگیزه آفرینش تابلوی شیخ صنعان 
پخش  در  )که  می شود  ترسا  دختر  و 
معلوم  و  شد  حذف  دختر  تلویزیونی 
نبود که حاج مصورالملکی چه چیزی 
را دیده که سبب آفریدن آن مینیاتور 

شده است(.
سکانس  گنگ  نماد  شناخت  سرنخ 
بدست  هنگامی  )کالغ(،  افتتاحیه 
می آید که در یک جلسه دوستانه در 
خانه مرحوم حاج مصورالملکی، یکی از 

دوستان، شعری از مولوی می خواند:

چون که زاغان خیمه بر گلشن ]بهمن[ زدند
زدند تن  و  شدند  پنهان  بلبالن 

البته با تمام جوایز دولتی و بین المللی که 
در ابتدای فیلم فهرست می شود، شاید 
سینایی می توانست، حاج مصورالملکی 
را بلبلی پنهان شده و خاموش مانده، 
از هیبت زاغان و زمستان، تصویر نکند 
اما با رجوع به تاریخ زندگی خود آقای 
از  فیلمساز مستقل  عنوان  به  سینایی 
سویی و عدم تمکین حاج مصورالملکی 
هنرها،  شبه  و  وارداتی  هنر  هجوم  به 
درک تر  قابل  موضوع  دیگر،  سوی  از 

می شود.

پاورقی ها:
]1[ خبرگزاری ایسنا )1۸ تیر 1۳۹۰(: 
اینکه  بیان  با  سپس  خسروسینایی 
به  مرا  که  است  بسیاری  سال های 
بودنم،  می شناسند،  مستندساز  خاطر 
فیلم های  ساخت  هنری  کارنامه   به 

داستانی اش اشاره کرد.
]۲[ خسرو سینایی اصفهانی

فرش،  فیلم  مقدمه  از  نقل  به   ]۳[
ترکمن، اسب

]۴[ ویژگی های یک هنرمند مستقل از 
نگاه سینایی ) سالم نو ۳۰ اردیبهشت 

)1۳۹۸

]۵[ من خیال خودم را بابت این بحث 
کردم.  من  راحت  داستانی  و  مستند 
سینما را بعنوان ابراز ترکیبی استفاده 
کردم. سینما برای من در خدمت ابزار 
) همان  است.  است. در خدمت ذهن 

ایسنا 1۸ تیر 1۳۹۹(
]۶[ شرح آن فیلم  را از قول سینایی در 
روزنامه خراسان ۲۶ مهر 1۳۸۶ خواندم 
از سایت  نقل  به  نویسنده و  نام  بدون 
را   1۳۵۲ فیلم  این  متأسفانه  آفتاب. 
هرگز ندیده ام و ظاهراً سینایی بر وجه 

انتقال و تداوم هنر، متمرکز شده بود.
نکردن  کار  بودن،  مستقل  تاوان   ]۷[
انصاف  تحلیلی  و  )پایگاه خبری  است 

۲۸ فروردین 1۳۹۹(
]۸[ من نیز سال 1۳۴۹ چنین تجربه ای 
در سینمای ایران مشروطیت تا سپنتا 

داشتم.
تاجیک  )محمد  سینما  سینما،   ]۹[
خسرو  کارنامه  بر  مروری  دیماه  دهم 
فیلم  اولین  زنده باد   :)1۳۹۵ سینایی. 
)بعد از انقالب( بود که در یک جشنواره  
الف بین المللی یعنی جشنواره  کارلووی 
گرفت.  جایزه   1۹۸۰ سال  در  واری 
خسرو سینایی درباره این فیلم گفته: 
ایران  در  خواستند  که  را  فیلم  همین 
سندیکای  رییس  دهند  نمایش 
سردر  گفتند  وگفت:  آمد  سینماداران 
حق  و  است  قبیحه  صور  سینماها، 
آن  تلویزیون  در  بزنید،  سردر  ندارید 
تبلیغ کرد.  زمان و روزنامه ها نمی شد 
پرده  روی  شرایطی  در  زنده باد  فیلم 
البته  آمد که سردر سینمایی نداشت. 
با هزار بدبختی پول جمع کرده و سردر 
سینما را چاپ کرده بودند. سردری که 
بر دیوار و  بود  فقط یک دست خونی 
یک سری سایه ای که مشت شده بود. 
فیلم زنده باد در این شرایط بر روی پرده 
آمد. بعد از چهار روز که مردم حتی در 
جنوب تهران در وسط فیلم، برای آن 
دست می زدند فیلم را برمی دارند و بعد 

توقیف می شود.
Requiem ]1۰[
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خسروِی سال های دور، جوانی خوش رو 
از  برون آمده  خندان.  و  شاد  و  است 
پدری  دارد.  دوستش  که  خانواده ای 
و  صداقت  از  الگویی  او  برای  که 
آرزوهایی که  با  از خود گذشتگی است. 
نمی فهمند.  را  آن ها  چندان  دیگران 
پدر  هم چون  باید  آن سال ها  خسروِی 
شود:  پزشک  خانوادگی اش،  سنت  و 
بر  بیماران  دغدغه ی  گوشی به گوش، 
بیمارستان ها  و  سپید  جامه ی  و  دل 
زنگ  صدای  با  بی خوابی  شب های  و 
بیماران و دردهایی که از جان انسان ها 
خسرِو  روزی،  اما  می افتند.  جانش  به 
فرو  رؤیا  از  ابری  درون  آن سال ها، 
می رود و وقتی از آن بیرون می آید، نه 
پزشک، که فیلمساز شده است: دوربین 
جای گوشی پزشکی را گرفته و سرش 
را بر بالین جامعه خم می کند و با درد 
پرشور  خسرو  می شود.  دردمند  آن 
با  می سازد.  زیادی  فیلم های  و  است 
دردهایش  از  و  می آید  کنار  جامعه 
امروز  و  می گذرند  سال ها  می گوید. 
برمی دارد،  قدم  آهسته  خسرو،  همان 
عصایی در دست، پشتی خمیده، مویی 
سفید، رویی سفید، چشمانی پر اشک و 
آرزوهایی که نمی خواهد رهایشان کند. 
وسواس  با  که  دارد  جمله ای  خسرو 
»هرگز  می کند:  تکرارش  پیوسته 
و  زمانه ای  چه  در  که  نکنیم  فراموش 
در کجای این عالم زندگی  می کنیم.« 
نه، فراموش نمی کنیم. اما تو خودت در 

وداع با مرد شادمان. . . 
»جزیره ای  در  می کنی؟  زندگی  کجا 
رنگین« و در بی زمانی: جایی از یک سو 
میان آب های گرم مدیترانه و شادمانی 
روح التین، بی دغدغه، خندان، پرشور 
ریشه هایش  با  ایتالیایی  در  آشوب؛  و 
می تواند  که  جایی  باستانی،  ُرم  در 
نواختن  با  تنها  را  و شب هایش  روزها 
نوشیدنی ها  با  رقصیدن،  با  آکاردئون، 
و خوراک های گوارا، بی کمترین غمی 
دیگر،  سویی  از  و  بگذراند؛  فردا  برای 
و  سرد  رودخانه های  کنار  جایی، 
اروپای  گاه حتی عبوس  و  خاکستری 
شمالی، در عقالنیتی ناب، سر در کتاب 
و دغدغه مند امروز و فردا، آرام و معقول 
و حساب شده؛ یک زندگی آکنده از فکر 
و فلسفه و اندیشیدن و نوشتن و دیدن 
و خود خوردن و تأمل. خسرو کجایی؟ 
خودم هم نمی دانم. قلبم میان این دو 
قطب متضاد در نوسان است. چشم هایم 
گاه پر اشک و لبریز از نگرانی از آینده ی 
دارم  دیگرانی می شود که دوست شان 
تا  کنم  فراموش  را  خود  می خواهم  و 
دیگران همه جایگاه شان را بیابند؛ اما 
همین چشمان گاه خندان اند و پر امید 
و پرشور و شتاب برای کارهای بعدی 
پایانی  هرگز  که  بعدی ام  و  بعدی  و 
آرزویی  هنوز  امروز  خسرو  ندارند. 
سر  در  بزرگ تر  رؤیاهایی  و  بزرگ 
فیلسوفانه،  نگاهی  با  آینده،  به  و  دارد 
برایش  که  عمری  از  با خوشنودی  اما 
کامل بوده، می نگرد. توهم هایش را از 

دست داده، اما نه رؤیاهایش را. گاه از 
چند  هر  می گرید،  جهان  اندوه  فرط 
چند  هر  زیبایند،  هنوز  خواب هایش 
از  هنوز  زندگانی اش  کوچک  جزیره ی 
سال های  روشن  رنگ های  و  نقش ها 
پربار، شیرین و شاد است. نزدیک صبح 
را به سیگارش  است. خسرو پُک آخر 
زمین  بر  را  آکاردئونش  می زند. 
می گذارد. پُشتش دیگر درد نمی کند، 
قامتش راست شده، کالبدش جوانی  را 
شاید  که  خوش سیما  جوانی  بازیافته، 
هوس کرده باشد عقالنیت سرد شمال 
را برای همیشه ترک کند و به گرمای 
نسیِم  باز گردد؛  آب های پرشور جنوب 
سبک و خنکی بر او می وزد، دوربینش 
سینما  پرده ی  می کند،  خاموش  را 
سفید و خالی است. خسرو برمی گردد، 
به من، به ما، به دوربین نگاه می کند، 
نیست،  سبک  نمی زند،  لبخند  دیگر 
شادمانی از دستش رفت، دلش خالی 
کسی  چه  غصه ی  بی دغدغه.  و  است 
هیچ چیز  از  نمی خواهد  بخورد؟  را 
از  حسرتی  هیچ  و  بنالد  هیچ کس  و 
آرزوهای برباد رفته را بر دل نگه دارد... 
عصایش را به گوشه ای پرتاب می کند 
و با قدم های جوانی بازیافته، در جایی 
میان شور و عقل، در میان ابر عمیقی 
فرو می رود و از چشم ها ناپدید می شود.

:: ناصر فکوهی
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پدرم وقتی ُمرد…
دل نوشته ای برای خسرو سینایی

:: ناصر فکوهی

هنرمندان و نویسندگان و فیلم سازانی 
بر  کار  برای  اخیر  سال  بیست  در  که 
تاریخ معاصر فرهنگ ایران با آن ها رفت 
و آمد داشتم، اغلب انسان هایی عاشق 
عاشق  کارشان،  عاشق  اغلب،  بودند. 
هنرشان و عاشق زندگی. اغلب آدم هایی 
بودند که معنای سختی و فشار در این 
پهنه را با گوشت و پوست خود احساس 
راه  این  در  می دانستند  و  بودند  کرده 
با چه طوفان  هایی سهمگین باید دست 
و  با چه پستی هایی  به گریبان شوند، 
اما،  ناجوانمردی هایی.  و  تلخ کامی ها 
توانسته  طوالنی،  عمری  در  آنها  اکثر 
از  و  بگذرند  سخت  راه  این  از  بودند 
گله ای  باشند.  راضی  خود  زندگی 
نداشتند و تنها حسرتی که بر دلشان 
بر  تنها پرسشی که  سنگینی می کرد، 

به  که  بود  این  می زد  یخ  لب هایشان 
جوانان،  به ویژه  و  همه،  جرم  کدامین 
باید چنین عذاب بکشند و چنین روح 
و جسمشان، زنده زنده به آتش کشیده 
شود تا بتوانند زیبایی بیافرینند. پاسخ 
جرمی  هیچ  می دانستند:  همه  اما،  را 
در کار نبود... جز: عشق. عشقی که در 
عشقی  می زد،  موج  وجودشان  سراسر 
یک  درخشش  چشم هایشان  به  که 
زندگی زیبا را می داد و به لب هایشان ، 

لبخندی ابدی.

از  بود.  جنس  این  از  سینایی،  خسرو 
از دستشان  جنس آدم هایی که وقتی 
مرگ  می دانی  هرچند  می دهی ، 
بیماری  یک  بزرگ   ِ درد  بر  مرهمی 
العالج و بنابراین یک رهایی برایشان 

که  آدم هایی  نداری؛  آرام  است،  بوده 
یا  دیر  که  تو می دانی  و هم  هم خود 
پی درپی  فصول  این  از  یکی  در  زود ، 
تو را ترک می کنند، اما حاضر نیستی 
واقعیت را بپذیری. خسرو، چون پدری 
مهربان بود، و امروز با شنیدن خبری 
که انتظارش را از چندین هفته پیش 
خود،  میل  برغم  حتی  و  می کشیدم 
تا درد  از راه برسد  آرزو داشتم زودتر 
برود،  میان  از  می کشد  که  عظیمی 
گریه امانم نداد. دوست داشتم و هنوز 
»اسطوره جاودانگی«  که  دارم  دوست 
انسان هایی  »خوب«،  آدم های  برای 
را  بزرگ که همیشه خود  با قلب های 
طلبکار  نه  و  می دانند  زندگی  مدیون 
داشتم  واقعیت می داشت. دوست  آن، 
برای  دستکم  ابدی«  »جوانی  اسطوره 

عکس از مهرداد اسکویی
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هرگز  می داشت.  واقعیت  آدم ها  این 
از  هوشمندی  لبانشان،  از  لبخند 
از  امید  وجودش،  از  شادی  ذهنش، 
کلمه ای  هرگز  نمی رفت.  بیرون  دلش 
زشت بر زبانش نمی آمد حتی در حق 

بدترین دشمنش.

فیلمسازی  بود،  بزرگ  هنرمندی 
ارزشمند، نویسنده  و شاعری توانا. هم 
درست است اما بیشتر باید بگوییم: در 
انسان های  یافتن  برای  که  روزگاری 
و  دلسوز  و  مهربان  و  پاک  و  شریف 
به  چراغ  باید  دیگران،  برای  پردغدغه 
چرخید،  شهر  گرد  به  و  گرفت  دست 
چه  رفت؟  دست  از  خوب  انسان  یک 
بلند  روح  جای  توانست  خواهد  کسی 
در  بر  هربار  بگیرد.  را  او  نازک  دل  و 
خانه شان می رفتم، با قامتی خمیده، اما 
با رویی گشاده، در را باز می کرد و گویی 
سال هاست مرا ندیده، چنان استقبالی 
چرا  می خوردم  حسرت  که  می کرد 
در  حتی  نتوانسته ام  زندگی  در  هرگز 
از دوست داشتن  این حد  به  خیاالتم 
برسم. با خسرو سینایی در یک محله 
با چند کوچه فاصله، زندگی می کردیم. 
روحی شاداب داشت و همیشه امیدوار، 
همیشه دلبند  و خشنود از زندگی اش 
و حاصل آن، چه در خانواده و چه در 
نگران  همیشه  البته  و  عمومی.  عرصه 
برای  می تواند  آینده  که  فاجعه ای 
هرکدام از ما به ارمغان بیاورد. که برای 

او آورد.

فیلم  ساعت  صدها  که  ما  گفتگوهای 
بی شک  می گیرند  بر  در  را  صدا  و 
انتشار خواهد رسید و نشان  روزی به 
خواهند داد که چطور این مرد بزرگ، 
تخیل  قدرت  و  هنر  و  سینما  از  فراتر 
روز  به ساعت،  خارق العاده اش، ساعت 
... روح مرا شیفته  به روز، ماه به ماه، 
کشاند  آنجا  به  امروز  مرا  و  کرد  خود 
نام  پدر«  »مرگ  از  و  کنم  جرأت  که 

ببرم. روحی سه گانه داشت: قالبی که با 
گستره و ژرفای بزرگی در فرهنگ ایران 
و شناخت گسترده اش ساخته شده بود 
که  اروپایی  فرهنگ  دو  از  ترکیبی  و 
سال ها با آن ها زندگی کرده بود. از یک 
احتیاِط  و  اعتدال  سو: خویشتن داری، 
عقالنیت خالص گرا )پوریتن(ی شمال 
از  و  تحصیلش(  محل  )اتریش  اروپا 
شادمانی  و  شورش گری  دیگر،  سوی 
و آزادی کامل در بیان احساسات غم 
و شادی، یا میراث روحیه مدیترانه ای 
جنوب اروپا که به آن عشق می ورزید. 
زیبایی ترکیب این فرهنگ ها با یکدیگر، 
خالق،  استثنایی:  بود  ساخته  انسانی 
با خردورزی روش مند  امیدوار،  صبور، 
طغیان  با  و  وجودش  از  بخشی  در 

خالقیت هنری در بخش دیگرش.

با  روزی  تنها  شاید  اما  رفت،  خسرو 
مرگ بتوانم او را و میراثش را از زندگی 
اما  رفت،  خسرو  بگذارم.  کنار  خود 
تا  جهانی  این  زندگی  به  آورده هایش 
صدها سال یاد و نامش را برای مردمان 
نگاه  زنده  جهانیان  برای  و  کشور  این 
خواهد داشت. قطره های اشک ما بدرقه 
راه پدری که نمی خواست اما با دست 
دوزخیان  که  کرونایی  شده  نفرین 
همین زمین آن را به جان انسان هایی 
شد،  ناچار  بودند،  انداخته  او  چون 
هزاران هزار فرزند خود را تنها بگذارد 
و راه ابدیت را پیش بگیرد. امروز زبانم 
فرح  و  گیزال  به  گفتن  تسلیت  برای 
گرامی شاهدان گفتگوهای بی پایان ما، 
قاصر بود؛ می دانم چه اندوه بزرگی بر 
قلب های مهربانشان نشسته، غم بزرگی 
که نه تنها روح آن ها را در تیرگی فرو 
برده،  بلکه قلب همه فرزندان آن انسان 
واال را امروز از هم درید. یادش همیشه 

زنده خواهد ماند.

اعتماد روزنامه   1۳۹۹ مرداد  یازدهم 
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صدایی که خاموش نمی شود
:: ناصر فکوهی
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شیراز است. حافظیه. گرمای تابستان. 
شب است و بادی آرام می وزد. جوان، 
ساده  و  الغر  تن ،  بر  سپیدی  پیراهن 
است  نشسته  زمین  روی  بی آالیش،  و 
نوازندگی  اساتید  ساز  آوای  میان  و 
خجالت زده  کرده اند،  احاطه اش  که 
اما  باشد.  آنجا  نباید  شاید  می نماید. 
به  را  او  سرنوشت  دست  تا  هست 
اوجی برساند که شاید هرگز تصورش 
نمی خواست.  شاید  نمی کرد.  هم  را 
»خسروی  جای  به  می خواست  شاید 
تنها  اساتیدش  همچون  ایران«،  آواز 
بتواند در گوشه ای آرام اما بدون تنش 
همان  سایه  زیر  تنش زده،  جامعه ای 
نمی خواست  شاید  کند؛  رشد  اساتید، 
تا  شود  تبدیل  بلند  چنین  سروی  به 
بادها اینگونه آزارش دهند زمانه چنین 

بر او ضربه زند.
پاییزی  جم.  بیمارستان  است.  تهران 
و  مرده  هزاران  از  غم زده  و  بی روح 
چشم هایی  و  مضطربند  که  قلب هایی 
که نگرانند. می دانستند چنین می   شود. 
سال ها بود با این درد دست به گریبان 
است،  پرکرده  را  وجودش  درد  است. 
بیرون  بدهد.  امید  دیگران  به  باید  اما 
بیمارستان، مردم قهرمان می خواهند. 
کالبد بی جانی به آن ها وعده داده شده 
که بر سردوش بگیرند و بر حال خود 

بگریند.
شیراز است. جوان موهای سیاه زیبایی 
چشمانش  روشن.  چهره ای  و  دارد 
دوخته  زمین  بر  چشم  نمی بینی.  را 
است. گویی از آنکه اساتیدش، صدای 
تا  می کنند  خاموش  را  سازهایشان 
خجول  شود،  بلند  هوا  در  او  صدای 
و  و جسور  پرتوان  اما  است. صدایش، 
بی باک می رود تا دل های بی شماری را 
فتح کند. صدایش جهان فرهنگ ما را 
پُر می کند. صدای جوانی که خواندن 
را با سوره های کتاب آسمانی آموخته 
است؛ و محبت را در آرامش سازهای 
ضربه های  با  قرن هاست  که  ایرانی 
ناله سر می دهند  نوازندگانش  کوچک 
رنج دیده  و  بزرگ  شاعران  اشعار  با  و 
این پهنه همان وقتی که مغول ها خون 
می ریختند، آن ها عشق را می نامیدند، 
و  عشق  جنگ  در  می دانستند  زیرا 
خشم، همیشه عشق پیروز است. موالنا 
آنجاست و عطار و حافظ. عاشقانی که 
با  نبرد  برای  جز شعرهایشان سالحی 

اهریمنان خونریز نداشتند.
نیست.  دیگر  او  غم انگیزند.  خیابان ها 
با صدایش هست.  همیشه  از  بیش  او 
روان  اشک ها  می دهند.  را  »خبر« 
می شوند. شاعران به صدا در می آیند. 
را  بی شماران  اندوه  عمق  که  صدایی 
در خود دارد به آسمان پرواز می کند. 
تسلیت ها از همه سو سرازیر می شوند. 
بتوانی  تابوت نیست که  زیر  جایی در 
بر  را  بی جان  کالبد  بار  این  از  اندکی 
بدنت بکشی. و یا. اصاًل تابوتی نیست. 
می داند.  کسی  چه  نباشد.  شاید  یا 
کروناست.  شده  لعنت  روزگار  روزگار، 
و مرگ در غربتی غریب و تنهایی. ولو 
بوده  انتظارش  در  سال ها  که  مرگی 
مرگ  از  کمتر  هنرمند،  مرگ  باشی. 
انسان های متعارف اندوهبار است زیرا 
میلیون ها فرزند با هنرش آفریده و در 
هر لحظه ای در گوشه ای از جهان کسی 
به یادش، در غم غربت، به یاد وطن، به 
یاد دوست و عزیزی از دست رفته، یا 
صرفاً برای یادآوری خوشی ها و زندگی 
به  بازگشت  و  خویش  ازدست رفته 
که  زندگی شادابی  و  دوران شکوفایی 
بار  چندمین  برای  را  آن  می شناخته، 
زنده می کند، به گوش هایش می سپارد 
و  یاری کنند  نیز  احساساتش  و شاید 
گریستن  قدرت  چشمانش  به  بتوانند 
نطفه  بتواند  بدین گونه،  شاید  بدهند؛ 
خویش  وجود  در  را  ابدی  شادمانی 
زنده کند و شکوفه شادی را در دلش 
بر  را  لبخنِد دخترکی جوان  زیبایی  و 

لبانش.
که  نیز  آوایش  و  آن جاست  سیاوش 
فرو  آسمانی  رؤیایی  در  را  مجلس 
می برد. سال ها پیش است. وقتی رادیو 
خراسان قرائت قرآن این جوان را پخش 
حدس  نمی توانست  کسی  می کرد، 
چنین  صحنه ای  بر  روزی  که  بزند 
بعد  سال  ده ها  و  بدرخشد  شکوهمند 
ایرانی  از هنر و آبروی  به نمادی  بدل 
شود. بدل به نمادی از مقاومت در برابر 
همه بدی ها و زشتی هایی روزگاران؛ به 
صدای مردمانی که دوستش دارند. در 
سر  را  آن ها  آواز  و  بایستد  اول  صف 
دهد. گویی از حافظ و موالنا می خواند. 
او  دوران  برای  را  اشعار  آن  گویی 
ساخته اند که تا آن ها را در اوج نومیدی 
کسانی که دوستش داشتند و دارند و 
آواز  خسروی  بخواند.  داشت،  خواهند 

ایران لقبی توخالی نیست. و بزرگترین 
که  آوازخواندن  هنر  در  نه  آن  ارزش 
آنکه  هنر  است.  مردم داری  ارزش  در 

دوستت بدارند و دوستشان بداری.
امشب. در ناکجا آبادیم. جایی نامعلوم. 
زندگان  برای  آوازی  و  سیاوش  خشم 
خود  خواننده   که  مردمی  عشق  و 
زشت  چهره ی  از  و  دارند  دوست  را 
بیزارند.  بی خردی  و  بی فرهنگی 
شجریان در حافظه  تاریخی فرهنگ ما 
پرشور  آن سال های  در  ثبت می شود. 
آواز، شجریان خود بدل به نام و نشانی 
برابر  در  فرهنگ  قدرت  برای  می شود 
آوایی  خشونت.  و  انتقام  کور  قدرت 
است.  رمضان  رود.  آسمان  به  دیگر 
در سراسر ایران. آن سال هاست و این 
سال ها و همه جا سخن از یک »ربّنا«ی 
ذهنیت همه   در  که شجریان  تاریخی 

ایرانیان برجای گذاشته است.
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طیاب، یهودی سرگردان چهار گوشه ی 
تا کوه های زاگرس.  از دل کویر  ایران 
همراه با باد. »آرزوهایی بیکران و نگاهی 
خانه«.  و  دوردست  افق  به  مشتاق 
گرمایی  خاک.  و  خورشید  و  باد  آب، 
وامی دارد  را  مسافر  که  طاقت فرسا 
بُخسبد  روزها  و  بیافتد  راه  به  شب ها 
درون »سوراخی  آبادی ها،  در  و حتی 
نکند؛  نابودش  گرما  تا  بجوید«  پناه 
نمکی که در هوا جاری است و بر سینه 
و  ماسه ای  تپه های  می کند؛  سنگینی 
هولناک؛ گذر از »نمک سفید«، »میان 
خور« و »حلوان«، جایی  که چاله هایی 
به شکل کندوی زنبوران عسل دارد که 
با »لبه های تیز خود پای شتر ها را به 
خون می اندازند«. اما همان کویری که 
اگر خاک سرخش هم چون ابیانه با آب 
ارگی  به  بم،  یا هم چون  ترکیب شود، 
بدل شود و یا هم چون خراسان تمدنی 
باستانی را بسازد، سرچشمه ی زندگی 

همراه با باد...
درباره منوچهر طیاب

:: ناصر فکوهی
پاره ای از کتاب »همراه با باد« اثر ناصر فکوهی

و حیاتی جاودانه می شود. و آب... آب 
زیبا و نیلگون، هر چند تلخ باشد مثل 
آب »عین الرشید« که می تواند شتران 
را سیراب کند، و حتی پُر نمک، همان 
آب »نمک سفید« که از زمین بیرون 
می جوشد؛ آبی که اغلب در این پهنه ی 
خشک و گرم، بهشتی است، چون آب 
آب  فین«؛  »باغ  جوی های  در  جاری 
حمام ها و آب انبارهایی در میانه ی راه، 
با  گوناگون خیال برانگیز،  با شکل های 
صدای فرو افتادن دلق درون شان، ما را 
به ناکجاآبادی، نادیده و خنک، هدایت 
شیرین  چشمه های  آب  یا  می کنند 
»رباط گور« نرسیده به »دوراهی خور- 
زیرا  هراسناک،  آبی  باز  اما  بیابانک«، 
صدای باران که همه جا خبر از زندگی 
است«  وحشتناک  کویر  »در  می دهد 
کشنده  گودال هایی  به  را  »ماسه ها  و 
بدل می کند که هرکسی را درون خود 
همه جا  که  بادی  باد،  و  می کشند«. 

جاری است. صدایی وهم برانگیز. بادی 
در  که  نفس هایی  چون  فرح بخش 
سینه ها جاری اند. بادی که آسیاب های 
سنگی »نشتیفان خاف« را به گردش 
و  سوزان  می تواند  اما  درمی آورد 
که  بادهایی  هم چون  باشد  نابودگر 
می آورند،  ارمغان  به  را  روان  شن های 
کوه  چوپانان«،  اشین،  »انارک،  مسیر 
و کویر »جندق« و تپه ماسه های روان، 
هم چون  افسار گسیخته  شن هایی 
را  روستاها  گاه  که  سرگشته  ارواحی 
هم چون آبادی »محمدآباد کورگز« به 
قریه ای رها شده بدل می کنند که جز 
»سیف اهلّل« پیرمردی در جست و جوی 
باقی  آن  در  ناکام  و  گمشده  عشقی 
با  که  بادی  سرانجام،  و  است.  نمانده 
با  و  زدایی  جن  با  شادی ،  از  پیامی 
انتهای  در  بلوچ«  زار  »گواتی  مراسم 
فیلم در »بم پور« پیامی از امید را به 

ما می رساند.
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:: مهرداد اسکویی
منوچهر طیاب، هنوز نرفته، دلم برایت 
آرام  صدای  برای  شده.  تنگ  خیلی 
مهربانت؛  همیشه  نگاه  و  دلنشین  و 
داغدارانی  ما  نازنین،  طیاب  منوچهر 
پرچم های  رفتنت.  برابر  در  کوچکیم 
عزا بر کوه ها و دره ها و دشت های ایران 

در اهتزار خواهد بود.
سرخ  را  صورتمان  سیلی  با  هرچه 
خودمان  آنقدر  هرچه  می داریم،  نگه 
نفهمیم،  که  می کنیم  کار  مشغول  را 
اضطراب ها و تنهایی ها و رنج هایی که 
باز  نشسته،  دلمان  و  ذهن  جعبۀ  در 

خبرها مثل پتک بر سرمان می کوبد.
می خواهد  دلم  طیاب،  آقای  گفتم: 

بیایم و از شما عکاسی کنم.
گفت: من که هستم مهرداد، فعال برو 
هستند،  واجب تر  که  آن هایی  سراغ 
گرفته اند  کنار  نشسته اند.  گوشه 
زحمت  بسیار  فرهنگ  این  برای  اما 
سفر  یک  دریاب.  را  آن ها  کشیده اند. 
معالجه  دارم.  درد  کمی  اتریش،  بروم 
بیا خانه ام، کلی  کنم، زود برمی گردم. 
حرف دارم با تو. دو فیلم آخرت را هم 
قرار  حتما  برگشتم،  اتریش  از  بیاور. 

می گذاریم.
بازگشت  منتظر  و  بوسیدم  را  رویش 
ماندم. در پنجاه سالگی دیر یاد گرفتم 

ما 
داغدارانی
کوچکیم
دربرابر
رفتنت

نباید منتظر بازگشت کسی باشم.  که 
خستگی ناپذیری  و  نستوه  مرد  حتی 
مرد  بزرگ  طیاب.  منوچهرخان  چون 
این آب  به وجب  بی ادعایی که وجب 
و خاک را پیمود. درباره وطن عزیزش 
و  ساخت  فیلم  گرفت،  عکس  نوشت، 
از  تنها  نگفت.  از خودش  خسته نشد. 

ایران گفت.
با او که می نشستی، از انرژی، دانش، فهم 
و قدرت کالمش در شگفت می شدی. 
چشم هایش  می گفت،  که  ایران  از 
خستگی  می شد.  شفاف  که  انگار 
که  لباس هایی  انتخاب  نمی شناخت. 
می پوشید، به تو می فهماند با یک مرد 
سفر و تحقیق و پژوهش روبرو هستی. 
هر زمان در گداری و کوهی و دره و 

مرغزاری:
نداریم دیگر. مثل او نداریم. هیچ وقت 
وارد دسته بندی و دعوا و هرآنچه که ما 
می شویم،  درگیرش  معمولی  آدم های 
نشد. در مداری دیگر زندگی می کرد. 
انتخاب کرده بود. می دانست عمر عزیز 
را صرف چه کند که ارزش داشته باشد. 
و  نیکویی  کرد. صرف  وطن اش  صرف 
زیبایی ها و صالبتش. صرف زاگرس و 

دماوندش.
منوچهر طیاب، هنوز نرفته، دلم برایت 

آرام  صدای  برای  شده،  تنگ  خیلی 
مهربانت.  همیشه  نگاه  و  دلنشین  و 
داغدارانی  ما  نازنین،  طیاب  منوچهر 
پرچم های  رفتنت،  برابر  در  کوچکیم 
عزا بر کوه ها و دره ها و دشت های ایران 

در اهتزار خواهد بود.
از  را  عزیزش  فرزندان  از  یکی  ایران 
دست داده. مام وطن، داغ دیده است. 
ما که کوچکیم. هم عصربودن تو برای 
ما افتخاری پیوسته است اما از این داغ 

لعنتی کم نمی کند.
می روند،  یک  به  یک  عزیز،  نسلی 
چون  نشده ایم  تربیت  بی جایگزین. 
را.  ما  کرده اید  بی پناه  باشیم.  شما 
تحمل  شما  و  سینایی  خسروخان 
رفتن تان  بین  فقط  روز  چند  نکردید. 
فاصله افتاد؛ اما سپاسگزار شما هستم 
به  دادید  آبرو  و  عزت  عزیزم.  استاد 
مستند  فیلم سازی  شغل مان.  و  حرفه 
این سال ها.  یگانه کردید در  را یکه و 
مشعل نور و روشنایی و دانایی بودید 
در  دیدن  داغ  خان،  منوچهر  برایمان. 
بریده.  را  امانمان  سرزمین  کهن  این 

درمانده شده ایم.

این نوشته در ایرنا منتشر شده است.



ویژه نامه ی نوروز ۲۸۹۱۴۰۰
پانزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

پس از رفتن آقای »سینایی«، تنها یک 
امید در دلم بود، آیا دوباره آقای طیاب 
را خواهم دید؟ آیا صدای آقای طیاب 

را یک بار دیگر می شنوم؟

همکار  عنوان  به  من  مواجهه  اولین 
ایران  فرهنگی  تاریخ  پروژه  در 
)استاد  فکوهی  ناصر  دکتر  که  مدرن 
برای  تهران(  دانشگاه  انسان شناسی 
فرهنگی  اثرگذار  با چهره های  آشنایی 
شروع کرده بود با منوچهر طیاب بود؛ 
پیرمرد مهربان، آرام، باسواد و بی اندازه 
خوش رویی که همواره آرامش، نصیب 

صحبت و معارشت با او بود.

اولین بار صدایش را شنیدم؛ وقتی که 
فرهنگی  تاریخ  پروژه  فایل های صوتی 
ایران مدرن را می شنیدم؛ از الیا کازان 
حرف می زد؛ همان کارگردان آمریکایی 
کمیته  برابر  در   1۹۵۲ سال  در  که 

همیشه دلتنگتان خواهیم ماند آقای »طیاب«

مک کارتی  ضدآمریکایی  فعالیت های 
خود  سابق  عضویت  به  و  شد  حاضر 
کرد  اقرار  آمریکا  کمونیست  در حزب 
کمونیست  رفقای  کمیته  این  در  و 
مک کارتی  کمیته  به  را  سینمایی اش 
لیست سیاه  به  را  آن ها  نام  و  داده  لو 
که  بداند  کسی  کمتر  شاید  افزود؛ 
کازان  دوم(  پهلوی  دوره  )در  زمانی 
بودند  آمده  ایران  به  همسرش  همراه 
و اتفاقاً آقای طیاب که او را به خوبی 
ستاره  مجله  در  سال ها  و  می شناخت 
او  چون  افرادی  کارهای  اخبار  سینما 
را ترجمه کرده بود، کازان را به خانه 
و  کرد  یوسف آباد دعوت  در  پدری اش 
تا  بگوید  او  به  که  این  برای  آنجا  در 
چه اندازه او را می شناسد و کارهایش 
دادگاه  آن  ماجرای  به  دنبال کرده،  را 
انتظارش  برخالف  و  بود  کرده  اشاره 
وسعت  این  در  کسی  این که  از  کازان 
ماجرای  از  ایران  کشور  در  و  قاره  دو 

شوکه  داشته  خبر  کذایی  دادگاه  آن 
طیاب  آقای  از  سرعت  به  و  بود  شده 

خداحافظی کرده و رفته بود.

صدای گرم آقای طیاب که با اشتیاق از 
این ماجرا صحبت می کرد، می خندید 
و از حیرت کازان و پریدن رنگش حرف 
که  ساخت  مشتاقم  شدت  به  می زد، 
صاحب صدا را ببینم؛ پس از مدتی این 
شانس نصیبم شد و دیدمش؛ خودش 
و چهره مهربان و شخصیت بی نظیرش 
قشنگ تر  هم  گرمش  صدای  از  حتی 
تنها  برایش  ایران  که  شخصیتی  بود. 
نبود؛  مادری  زبان  جغرافیای  و  خانه 
تمام  بر  که  ناتمام  عشقی  بود؛  عشق 
غلبه  غرب  مرفه  زندگی  جذابیت های 
سمت  به  همواره  را  او  و  بود  کرده 
خودش می کشاند؛ طیاب تا روزی که 
زنده بود برای ایران نفس کشید، فیلم 
ساخت، کتاب نوشت، عکس گرفت و 

:: سارا بقایی
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به هرترتیب تالش کرد تا فرهنگ ایران 
را تثبیت کند و زنده نگه دارد.

آقای طیاب در خانه کوچک و قشنگش 
دیوار  روی  ساعت  سه  یوسف آباد  در 
داشت که زمان های مختلفی را نشان 
قاره  سه  وسعت  به  ساعاتی  می دادند؛ 
که قلب هایشان برای هم می تپید. یکی 
زمان ایران بود؛ یکی زمان اتریش بود 
برای  آمریکا؛  وقت  به  زمان  دیگری  و 
زندگی  وقت  به  ساعت  بداند  که  این 
کوچکش(  )پسر  مارتین  و  همسرش 
است؛  چند  بزرگش(  )پسر  مهران  و 
زمان های  و  ساعت  سه  آن  همیشه 
بود  جذاب  برایم  قاره  سه  مختلف 
و  می شدم  خیره  آن ها  به  عالقه  با  و 
که  همچنان  می کردم،  خیال پردازی 
خانواده  از  میزش  روی  عکس های 
زندگی  و  جوانی  روزهای  و  کوچکش 
در وین همانند فیلم هایش پر از نکته و 

خیال پردازی بود.

طیاب در ایران همواره در سفر بود و 
مادری اش  به سرزمین  بی اندازه  عشق 
داشت؛ یادم هست که بهار سال گذشته 
در گیرودار سیل و مشکالتی که برای 
بود  آمده  پیش  کشور  غرب  مناطق 
درحالی که مستندسازان جوان لرستان 
پیش تر  طیاب  )که  حسن پور  عطا  و 
را  کاسیت  قوم  مستند کهن سرزمین 
این  در  آنان  فعالیت  دهه  یک  درباره 
منطقه ساخته بود -یکی از بهترین و 
حسرت انگیزترین قسمت های این فیلم 
پل های  به  مربوط  تصاویر  می توان  را 
سازه های  دانست؛  لرستان  تاریخی 
به  فروردین ۹۸  عظیمی که در سیل 
او درخواست  از  شدت تخریب شدند( 
با  برود  این منطقه  به  بودند که  کرده 
اشتیاق کوله بار بست و راهی آن سفر 

شد.

آقای طیاب همیشه صبورانه و مهربان 

گذشته های  از  و  می گذاشت  وقت 
حرف  ستودنی اش  ذهنی  نظم  با  دور 
تحصیل اش  اول  سال های  از  می زد؛ 
ویرانه ای که  از شهر  از وین می گفت؛ 
پشت پنجره های خانه هایش شمع های 
برایش سؤال شده  و  بود  متعدد دیده 
بود چرا تعداد این شمع های روشن از 
خانه ای با خانۀ دیگر فرق دارد و بعدها 
روشن  شمع های  این  که  بود  فهمیده 
یادبود کشته شدگان جنگ جهانی دوم 
است و نشانی از تعداد ازدست رفتگان 

هر خانه.

طیاب از همان ابتدا تکلیفش با خودش 
می خواهد  که  می دانست  بود؛  روشن 
چه کار کند و زمانی هم که ناگزیر از 
عدم تأیید اداره اعزام محصل نتوانست 
بگیرد  سینما  و  فیلم سازی  بورسیه 
مملکت  که  بود  این  بر  اعتقاد  )چون 
فقط به دکتر و مهندس نیاز دارد( به 
انتخاب کرد و راهی  ناچار معماری را 
وین شد؛ طیاب پس از پشت سرگذاردن 
صورت  به  معماری،  امتحانات  آخرین 
را  مشخص دنبال عالقه همیشگی اش 
گرفت و فیلم سازی و سینما را در وین 
آغاز کرد؛ همو بود که با درخواست از 
عمرش  تمام  دوست  و  قدیمی  رفیق 
از  یکی  در  بازی  برای  خسرو سینایی 
را  سینما  به  عالقه  جرقه  فیلم هایش 
مقدمه  این  و  برافروخت  سینایی  در 
راه سینما  این دو در  همراهمی دوباره 

و فیلمسازی شد.

طیاب و سینایی دو دوست جدانشدنی 
همواره  که  خسرو  و  منوچهر  بودند؛ 
که  هست  یادم  بودند؛  هم  کنار  در 
روز رونمایی از کتاب یادگاری )کتاب 
خودش  صدای  با  که  سینایی  خسرو 
بود(  شده  تدوین  اسکویی  مهرداد  و 
آقای طیاب با همان دوربین معروفش 
خسرو  از  عالقه  با  و  داشت  حضور 
عمرش  تمام  مثل  و  می گرفت  عکس 

از موفقیت خسرو شاد بود؛ یا روزی را 
بخاطر دارم که سال گذشته و در خالل 
بزرگداشتی  حقیقت،  سینما  جشنواره 
آقای  و  شد  برگزار  طیاب  آقای  برای 
منوچهر  از  و  آمد  عصازنان  سینایی 
دو  این  و  دوستی  این  چقدر  گفت... 
تکرارنشدنی  و  دوست، دوست داشتنی 

بودند.

پس از فوت آقای سینایی تالش کردم 
تا با آقای طیاب صحبت کنم اما تلفن 
پیغام گیر خانه یوسف آباد نشان از عدم 
حضورش در ایران داشت؛ پس از آن از 
طریق دکتر ناصر فکوهی متوجه شدم 
که بیمار و در وین بستری بوده است؛ 
در دلم تنها یک سؤال بود: آیا دوباره 
آقای طیاب را خواهم دید؟ آیا صدای 
آقای طیاب را یک بار دیگر می شنوم؟

امیدی که امروز صبح و با شنیدن خبر 
جای  طیاب،  آقای  همیشگی  رفتن 

خودش را به حسرتی تلخ داد.
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طیاب هم رفت...
دل نوشته ای برای منوچهر طیاب

:: ناصر فکوهی

در  آنکه  ولو  می میرد،  دوستی  وقتی 
مرگش  انتظار  آنکه  ولو  و  باال  سنین 
در  حتی  آنکه  ولو  و  باشی؛  داشته  را 
آرزو  باشد که  آنقدر دردناک  شرایطی 
داشته باشی زودتر از جهان برود تا از این 
دردهای جانکاه خالص شود، نمی توانی 
خالء وجود او را در خود احساس نکنی. 
گویی ناگهان زیر پایت خالی می شود. 
گویی تکیه گاهی را از دست می دهی. 
محله ای که دوست داشتی به آنجا سر 
بزنی، زمان هایی که پشت تلفن صدای 
آشنا و مهربان او را می شنیدی، و حتی 
تا مدت ها هر خاطره ای که یادی از او 
موقعیت هایی  به  کند،  زنده  برایت  را 
برای  می شوند.  تبدیل  تحمل ناپذیر 
دوستی  چنین  منوچهرطیاب  من 
دوستی مان  پیشینه  که  دوستی  بود. 
به کمتر از شش هفت سال می رسید 
گفتگوهایم  پروژه  چارچوب  در  و 
درباره تاریخ فرهنگ ایران مدرن با او 
که  دوستی  اما  شدم،  آشنا  نزدیک  از 
مهربانی  من  با  آنقدر  مدت  همین  در 
کرد، آنقدر سخاوتمند بود، آنقدر از او 
آموختم که هرگز در عمری که شاید 
گمان  باشد،  مانده  باقی  خودم  برای 
آن  از  بخشی  حتی  بتوانم  نمی کنم 
داد، جبران  به من  او  را که  چیزهایی 
این  کاش  که  است  آن  آرزویم  کنم. 
و  نداشتیم  را  کرونایی  لعنتی  دوران 
می توانستیم  باز،  فضایی  در  دستکم 
برگذار  او  برای  درخور  بزرگداشتی 
کنیم. دوستان دیگرش و انسان هایی را 
که در حد او به فرهنگ ایران و جهان 
خدمت کرده اند، به ویژه هم نسالن او را، 
از نزدیک بارها و بارها ببینیم و آن ها 
را در آغوش بگیریم و به آن ها بگوییم 
چقدر برای ما عزیزند و چرا باید با تمام 
وجود از خود، نه برای خود، بلکه برای 
مراقبت  درهم شکسته،  جامعه  این 
کنند. به آن ها بگوییم که هر کدام از 

آن ها درخت تنومندی هستند که این 
فرهنگ برای بار آوردن آن ها و به ثمر 
رساندنشان شاید صدها سال کار کرده 
باشد و وجود خود را از ما دریغ نکنند. 
هرلحظه، هر روز و هر ماه عزیزانی چون 
است.  بوده  ارزشمند  ما  برای  طیاب 
هربار در جایی حاضر می شد، صرفاً با 
به  امیدی  و  نشاط  حاضر شدن خود، 
دل ها می داد که وصف ناشدنی است. و 
باور من در آن است که چنین امیدهایی 
را تنها می توان در حال حاضر در آن 
نسل یافت. عشق بزرگی که هم نسالن 
طیاب به فرهنگ و هنر داشتند، امروز 
»چیزی« دست نیافتنی و وقار و فروتنی 
و سخاوتمندی و آبرو و ادب و احترامی 
وفور  به  رفتارهایشان  تک تک  در  که 
می دیدی، »چیزی« است که دیگر فکر 
نمی کنم هرگز در تاریخ این سرزمین 

یادداشت کوتاه،  این  برای  تکرار شود. 
عکسی از کودکی طیاب گذاشتم، زیرا 
فکر می کنم، کودکی و معصومیت این 
حس  می تواند  بیشتر  و  بهتر  عکس، 
بی مانند  انسان هایی  دادِن  دست  از 
همچون طیاب را در ما زنده نگاه دارد. 
خاطره او هرگز ما را ترک نخواهد کرد. 
برای  ادبی اش  و  سینمایی  کارهای 
باقی  فرهنگ  این  تاریخ  در  همیشه 
یادگارهای  بهترین  از  و  ماند  خواهند 
روزگاری  که  هستند  کسانی  شناخت 
در این پهنه می زیستند؛ آدم هایی که 
شرف و بزرگواری برای آن ها از هر چیز 
برای  و  می نمود  طبیعی تر  انسان  در 
پهنه  این  باز  بتوانیم  روزی  اگر  آنکه 
و  کجا  بدانیم  دست کم  کنیم  بهتر  را 
را  خود  الگوهای  باید  کسانی  چه  در 

بجوییم.
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همه  فیزیکی  حیات  پایان  مرگ 
انسان  ها و آغاز حیاتی دیگر در کیهان 
در  هم  دیگر  حیاتی  است.  جهان  و 
تمام ذرات فیزیکی عالم، و هم به مثابه 
افرادی  خاطره  و  فرهنگ  از  بخشی 
دیگر: یک خانواده و گروهی از دوستان 
و  ذهنیت  در  طیاب  همچون  یا  و 
خاطره پُردرد یک فرهنگ و یک ملت. 
هم  و  دارد  وجود  هم  مرگ  ازاین رو، 
نیست.  تلخ  ولو  »گذاری«  جز  چیزی 
و  خود  که  می دانیم  ما  همه  تنها  نه 
عزیزانمان  نزدیکترین  حتی  همه، 
داشت،  نخواهیم  مرگ  جز  سرنوشتی 
و حتی در بسیاری موارد رسیدن این 
مرگ را از نزدیک می بینیم و انتظارش 
از  چیزی  امر  این  اما  می کشیم،  را 
اما مرگ  نمی کاهد.  آن  بودن  تراژیک 
آن  که  می شود  دردناک تر  هنگامی 
خود  حیاتی  فرهنگ  و  فیزیک  در  را 
می کنی  لمس  محسوس  صورتی  به 
آنکه  وقتی که می دانی  به خصوص  و 
به  تو  برای  فقط  نه  رفته،  دست  از 
عنوان عضوی از خانواده  و دوستانش، 
تاریخ،  یک  و  فرهنگ  یک  برای  بلکه 
طیاب،  بود.  ناپذیرخواهد  جایگزین 
جزئی از خانواده من نبود، حتی سخن 
گفتن از دوستی عمیق با او با توجه به 
پیشینه آشنایی نزدیک چند ساله مان 
اما همچون  اغراق آمیز است،  نظرم  به 
و  داشتم  دوستش  مهربان  پدری 
تراژدی مرگ او را بیشتر از خودم برای 
سنگین  سرزمین  این  هنر  و  فرهنگ 
می دانم. سوگوار بزرگ امروز، که همه 
هیچ  نه  بگوییم،  تسلیت  او  به  باید 
تک تک  بلکه  ما،  میان  از  خاصی  فرد 

مردم این سرزمین )ولو نادان ترینشان( 
هریک  چگونه  نمی دانند  که  هستند 
از این درختان تنومند که فرهنگ ما 
نهالی  با  حتی  گاه  می کنند،  ترک  را 

کوچک نیز جایگزین نخواهند شد.
به هررو آنچه امروز از دستمان بر می آید 
تنها  می نویسیم،  خط  چند  این  در  و 
یک حرکت کوچک برای ادای احترام، 
است  بزرگ  مردی  به  خودمان  درحد 
ده ها  سرزمین  و  فرهنگ  این  در  که 
نوشته  او  درباره  سال  صدها  شاید  و 
ساخته  برنامه  و  فیلم  شد،  خواهد 
خواهد شد و بی تردید پس از گذار از 
بزرگداشت هایی  کرونا،  لعنتی  روزگار 
این  شد.  خواهند  گرفته  شایسته شان 
دل نوشته خاطره وار چیزی جز همین 

ادای احترام نیست.
آنکه  از  بیشتر  طیاب  از  من  خاطرات 
همیشه  بود.  شنیداری  باشد،  دیداری 
به او زنگ می زدم و کارهای کتابی را 
تاریخ  او در چارچوب  با  به گفتگو  که 
فرهنگ ایران مدرن اختصاص داده ام، 

پیش می بردیم. همیشه می گفت: »اگر 
زنگ زدید و دیدید من نیستم، بدانید 
ایران،  در  جایی  فیلمبرداری ،  رفتم  یا 
اتریش،  رفته ام  کمتر  احتمال  به  یا  و 
ولی اگر از ایران بروم زود برمی گردم!« 
نمی  »فکر  که:  من  پرسش  در باره  و 
خودتان،  خانه  در  اتریش،  در  کنید 
کنار فرزندانتان جای مناسب تری برای 
شما باشد، کار کردن در این سن باالی 
و  نیست؟«  مشکل  برایتان  آیا  هشتاد 
این  در  چیزی  همیشه  نیز  او  پاسخ 
این  برای  دارم  هر چه  »من  بود:  مایه 
سرزمین است. اگر هزار سال دیگر هم 
زنده باشم، نمی توانم تمام زیبایی های 
همین قدر  ولی  بدهم.  نشان  را  آن 
می توانم،  و  دارم  نفس  تا  که  راضی ام 
بزرگترین  بنویسم.  و  بگیرم  فیلم 
شادی زندگی ام همین است. خانواده ام 
آن ها کمتر  اما  دارم،  را خیلی دوست 
و  کار  دارند.  احتیاج  من  به  اینجا  از 
بودن  می کنند.  را  خودشان  زندگی 
کنار همسر و فرزندان واقعاً لذت بخش 

طیابی که بود،
طیابی که خواهد 

بود… 
دل نوشته ای برای 

منوچهر طیاب
:: ناصر فکوهی
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ایران«  »کشف  از  که  لذتی  اما  است. 
این  به  که  عشقی  و  وظیفه  و  می برم 
کار و ثبت این زیبایی ها می برم بیشتر 
است؛ خانواده هم این را درک می کنند 
و با من موافقند«. و البته من هم درک 
دیگرانی  در  را  عشق  این  می کردم. 
هم دیده بودم که پایه های بزرگ این 
جهل  دهه  در  اغلب  هستند  فرهنگ 
ما  یک به یک  امروز  و  گرفتند  شکل 
جانشینی  بی آنکه  می کنند  ترک  را 
فیلمساز  نفر  چند  مگر  باشند:  داشته 
و اندیشمند همچون طیاب داشتیم که 
در سنین ۷۰ و ۸۰ از کوه های زاگرس 
باال برود، عاشق کویر و دورافتاده ترین 
و محروم ترین نقاط ایران باشد و حاضر 
را  کوچکش  کوله بار  اینکه  به  آماده  و 
پهنه  این  از  نقطه ای  هر  به  و  بردارد 
در بدترین شرایط رفاهی و سخت ترین 

موقعیت ها، سفر کند؟
کوچکی  بسیار  خانه  در  تهران  در 
یک  یوسف آباد.  در  می کرد.  زندگی 
آشپزخانه باز در گوشه ای از یک اتاق 
نشیمن کوچک، یک انباری و همین... 
نخستین  نمی شد.  هم  متر   ۴۰ شاید 
شش  شاید  زدم  زنگ  او  به  که  باری 
هفت سال پیش، می دانستم که فردی 
با شهرت و  اما  فروتن و بزرگوار است 
افتخاراتی – که در ایران عموماً بعد از 
یک عمر جفا به بزرگان نثار می کنند 
– پیش خود می گفتم: حتی اگر آنقدر 
به ویژه  را  توصیفش  نباشد که  مهربان 
چند  همین  که  استادم  و  دوست  از 
روز پیش او نیز از دست رفت )خسرو 
دل  از  هم  باز  بودم،  شنیده  سینایی( 
بخواهد  هرکاری  که  آماده ام  جان  و 
بکنم تا گفتگویم درباره زندگی و آثار 
او  با  را  زیسته اش  تجربه  یک عمر  و 
انجام بدهم. خسرو سینایی، که طیاب 
برایش هم دوست بود و هم یک استاد، 
او را برای گفتگو به من پیشنهاد کرده 
و خودش با وی صحبت کرده بود. یادم 
هست وقتی تلفن را پاسخ داد و خود را 
معرفی کردم، با چنان صدایی صمیمی 
حال  همان  در  و  مهربان  و  گرم  و 
کردم.  حیرت  که  شدم  روبرو  مؤدبانه 
او  دیدار،  اولین  از  و  گذاشتیم  را  قرار 
نیز برایم به یک دوسِت دوست داشتنی 
سینایی  خسرو  با  بارها  شد.  تبدیل 
هم  که  دیگر  قدیمی  دوست  چند  و 
نسالن خود آن ها بودند، ما را به خانه 

کوچکش دعوت می کرد و ساعت ها به 
بحث و شوخی و گفت و گو و یادهایی 
آن ها  نسل  به  بیشتر  که  می گذشت 
ساعات  این  در  گویی  داشتنند.  تعلق 
قدیم  سال های  به  و  می کردند  پرواز 
با  از آن ها  تفاوت برخی  اما  می رفتند. 
طیاب و سینایی آن بود که تنها به یاد 
کردن بسنده می کردند و بر آن بودند 
)که  ندارد  امکان  کارکردن  دیگر  که 
بود(  هم  درست  بعضی شان  حوزه  در 
بودند  معتقد  سینایی،  و  طیاب  ولی 
کردند.  و  کرد  کار  باید  آخر  به  تا  که 
اگر  که  می کرد  تعریف  سینایی  بارها 
تشویق های طیاب نبود شاید به سوی 
سینما در وین، جلب نمی شد و چنان 
با احترام از طیاب سخن می گفت که 
بودم جز درباره پدرش و دکتر  ندیده 
البرز(  دبیرستان  )مدیر  مجتهدی 
این  صمیمیت  بگوید.  سخن  چنین 
دوستی، برایم مثال زدنی بود. و گویی 
از  با فاصله زیادی  آن ها نمی توانستند 
یکدیگر از این جهان بروند. که نرفتند.
کنم  فکر  زد،  زنگ  که  آخری  بار 
را شنیده  پیامم  بود،  زمستان گذشته 
وین  از سفر  پوزش گفت که  با  و  بود 
آمده و دوباره باید برود چون معایناتی 
من  نبودند«.  خوب  که:»زیاد  کرده اند 
آقای  بابا،  »ای  گفتم:  شوخی  به  هم 
طیاب شما تا این سن از ما سالم ترید 
می روید  حتماً  می روید،  باال  کوه  از  و 
که  برمی گردید«  همیشه  از  بهتر  و 
و  دوباره  دیدن  حسرت  و  برنگشت. 
همه  آن  و  گرم  صدای  آن  شنیدن 
مهربانی را بر دلمان گذاشت. اما پاسخ 
»نه  گفت:  بود،  تلخ  اندکی  این بار،  او 
شوخی بردار  گفته اند  دیگر  دفعه  این 
نیست، فکر نمی کنم به زودی برگردم، 
به هرحال هرچه شد، بشود«. احساس 
و  فرگرفت  را  وجودم  اندوهی  و  رنج 
فهمیدم که مسئله این بار واقعاً جدی 
است. و بسیار جدی بود: آنقدر جدی 
که خود او نیز ناچار است واقعیت سن 
و سال و شکنندگی طبیعی خویش را 
شنیدم  پیش  ماه  چند  وقتی  بپذیرد. 
دارد؛  وخیمی  وضع  شده،  بستری  که 
این وضعیت  با  نباید  بود که  مشخص 
این  با  می داشتیم.  انتظاری  کرونا، 
سپس  و  شدن  بستری  از  پس  وجود 
اینکه  سینایی،  خسرو  درگذشت 
شنیده بودم از بیمارستان بیرون آمده، 

آنکه  حال  بود.  برایم  بزرگی  دلگرمی 
شاید این آخرین توان، حاصل عشقی 
می خواست  و  داشت  ایران  به  که  بود 
یکبار  را  خودش  شانس  بتواند  شاید 
طبیعی  موقعیت  با  و  بسنجد  دیگر 
خودش بجنگد تا به عشقش برسد. و 
امروز خبری که هرگز دوست نداشتم 

بشنوم از راه رسید. طیاب رفت!
فیلم های  طیاب،  کارهای  درباره 
ارزشمندش  کتاب های  و  بی شمار 
نوشته  بسیار  و  نوشت  می توان  بسیار 
خواهد شد. اما به باور من این نوشته ها 
دیگر  هنرمندان  از  بسیاری  درباره  را 
که  را  چیزی  اما  داشت.  می توان  نیز 
اندک آدم هایی مثل سینایی و  درباره 
طیاب نمی توان گفت این است: ترکیب 
خالقیت باالی هنری آن ها با یک عمر 
از  دور  به  و  سالم  و  اخالقی  زندگی 
که  در شرایطی  آن هم  فساد  هر گونه 
چه بسیاری از دوستان خود آن ها، تن 
خالص  دادند.  بدی ها  و  فساد  این  به 
و  صمیمیتش  و  مهربانی  او،  ماندن 
تا  رفتارهایش  فروتنی عظیمی که در 
می توانست  آنچه  می زد.  موج  آخر  به 
جمع  یک  در  شدنش  ظاهر  هربار  با 
بزرگ به نسل جوان بیاموزد که چطور 
اندیشه،  و  خالقیت  در  عظمت  این  با 
و  مهربان  همیشه  باید  و  می توان 
فروتن بود و ماند. طیاب رفت، همچون 
رفت،  پیش  هفته  چند  که  سینایی 
زندگی های  تجربه  و  با خاطرات  آن ها 
خواهند  باقی  همیشه  برای  پربارشان 
و  قرن ها  که  را  دومی  زندگی  و  ماند. 
قرن ها ادامه خواهد یافت، آغاز خواهند 
ما،  زندگی  بزرگ  حسرت  اما  کرد. 
چشم اندازی  در  که  باشد  آن  در  باید 
باشیم  داشته  می توانیم  اکنون  که 
هیچ یک از این بزرگانی که هر روز از 
دستشان می دهیم ، با کسانی که حتی 
تا سال ها بعد خواسته باشند جایگزین 
درختان  نیستند.  کار  در  شوند،  آنها 
این  پرمایه  خاک  از  که  تنومندی 
فرهنگ سر برآورده و چنین محصول 
می دادند را دیگر بزودی نخواهیم دید. 
این افسوس بزرگ زندگی و فرهنگ ما 

خواهد بود.
یادش همیشه زنده خواهد ماند.

۴ شهریور 1۳۹۹
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معلم ترین
 کم پیش می آید که کسی را فقط یکبار
 ببینی و او تو را برای همیشه مجذوب
برنامه های در  کند.  خود  مدیون   و 
حاال بودمشان.  دیده  بارها   تلویزیونی 
 که در دانشگاه تربیت مدرس انیمیشن
 می خواندم، یکی دو باری توفیق حضور
 پای صحبت هایشان را پیدا کرده بودم،
در ایشان  با  نزدیکم  برخورد  تنها   اما 
دو بود.  پایان نامه ام  دفاع   جلسه ی 

 ساعت کالس گرانبها.

ارشد مثل  رشته هایی  دفاع   جلسه ی 
 انیمیشن یا سینما و ... شامل دو بخش

:: علیرضا لطفعلی خانی

من واقع  در  نظری.  و  عملی   است: 
انیمیشنی از  باید  پایان نامه  بر   عالوه 
می کردم. دفاع  هم  بودم  ساخته   که 
 جلسه دفاع، ساعت هشت صبح بود و
 با اینکه دقیقه نود به دکتر عالمی خبر
 داده بودم اما ایشان رأس ساعت حاضر
اضطراب این  و  اول-  -درس   بودند 
کار خروجی  بود!  کرده  بیشتر  را   من 
شده نرم افزاری  مشکل  دچار   عملی ام 
 بود و نقص داشت. ایشان هم با جذبه
نشسته داوران  میز  پشت  جدی   و 
 بودند و به نظر می رسید که دیگر کارم
تمام بخواهید  را  راستش  باشد!   تمام 

بودم، دیده  قباًل  که  دفاعی   جلسات 
 جلسات تخریب دانشجو بود. عرصه ی
هم شاید  و  اساتید  بعضی   خودنمایی 
 کارزار انتقام گرفتن از همکاران... این
به خودم  که  چرا  می داد؛  آزارم   افکار 
 ایرادهای کارم واقف بودم، چه برسد به

عالم بزرگی مثل دکتر عالمی...

استاد می گذشت.  کندی  به   ساعت 
که گفت  و  گرفت  تماس  دیگر   داور 
می رسد. دیرتر  و  مانده   راه بندان   در 
 همینجا بود که دکتر عالمی شروع به
میز روی  دفترهای طراحی  زدن   ورق 

عکس از: علی غرقی
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 کردند. دفترهای طراحی که در طول
 این دو سال دانشجویی پر شده بودند و
 پر بودند از موجودات و شخصیت های
که بود  بار  اولین  کارتونی.  و   تخیلی 
آرام آرام  و  می دیدند  را   نقاشی هایم 
 پشت آن جذبه، معلمی مهربان، طناز
تیزبین استادی  شد.  پیدا  صمیمی   و 
 که نکته های نادیده ی کارهایم را تنها
 در لحظه ای تورق برایم روشن کردند.
از تنها  نه  که  مهمی  بسیار   نکته های 
 نظر خودم، که از نظر دیگران هم جا
معلم وجود  که  شگفتا  بود...   مانده 
و برکت  شاگرد،  برای  لحظه  هر   در 
 درس است. شاید باور نکنید، اما دیگر
 جلسه ی دفاع به کالس درس بدل شد.
جمع وسط  در  همیشه  مثل   ایشان 
مشغول ما  همه ی  و   می درخشیدند 
محضرشان در  شاگردی  و   شنیدن 
 بودیم. خاطرم هست که یکبار گفتند
ما است  قرار  مگر  است؟   »مگر جنگ 
دفاع از خودتان  که شما  کنیم   حمله 
 کنید؟ همه ی ما اینجا جمع شده ایم تا
 نتیجه ی تالش های شما در این مدت
بگوییم.« تبریک  شما  به  و  ببینیم   را 
از اضطراب  -درس دوم- دیگر خبری 

نبود...
  

 بزرگواری، بزرگ منشی و در عین حال
 تواضع و فروتنی از صفات ایشان بود.
 ابتدا بیشتر روی نکات مثبت کار عملی
 و نظری من تأکید کردند -درس سوم-
 و بعد اشاره ای هم به نقص ها کردند و
 شاید همان دفترها و تالش دوساله ام را
 مالک داوری قرار دادند. عجیب تر آنکه
نقاشی های جای  به  خواستند  من   از 
توانایی از  خارجی  منابع  در   موجود 
خودم را  همه  و  کنم  استفاده   خودم 
رسمی چهارم-  -درس  کنم.   ترسیم 
این نشنیده بودیم. آخر از  تا قبل   که 
 ما حق اضافه کردن چیزی از خودمان
نداشتیم!! خودمان  پایان نامه ی   به 
لغات از  وسیعی  دایره ی  به   اشرافشان 

زنده در  اصرارشان  و  عربی  و   فارسی 
 نگه داشتن زبان مادری و عدم استفاده
 از لغات ناملموس و بیگانه، زبانزد خاص
 و عام بود. -درس پنجم- آب و خاک
 و وطن به معنی واقعی برایشان محترم
در که  همانطور  ششم-  -درس   بود. 
برای تا  خواستند  ما  از  جلسه   همان 
پایان در  کنیم.  کار  خاک  و  آب   این 
 شاگردانی که استاد آنها را به گرمی در
می فهمند. را  من  گرفت، حال   آغوش 
از جلسه بعد  که  گرمی  آغوش   همان 
 شما را محکم می فشرد و َدِرگوشی از
از عالمی  دکتر  می گرفت!  قولی   شما 
 من قول گرفتند که هرگز دلسرد نشوم
 و من این قول را به ایشان دادم... اینکه
 هرگز و هرگز دلسرد نشوم... قولی که
سرزمین این  فرزندان  تمام  از   ایشان 

می گرفت.

ما زحمت  به  راضی  نازنین!   استاد 
نیامدیم. خاکسپاری  برای  ما   نبودید. 
جمعیتی بود.  خلوت  ختم تان   مراسم 
که همانطور  نبود...  تابوت  زیر   هم 
 خودتان خواسته بودید، همانطور شد...
رسید راه  از  مرگ  وقتی  بودید   گفته 
بیفتد، زحمت  به  کسی   نمی خواهید 
 فقط از دور فاتحه ای بفرستید... ما هم
 به همان طریق، از دور، در قرنطیه های
فاتحه برایتان  اندوه  در  غرق   خانگی، 

خواندیم...

کالس منتظر  واقعی  معلم  و   آموزگار 
نگاهش، حضورش،  نمی ماند.   درس 
همه یادش،  حتی  و  کالمش  و   رفتار 
دکتر روز  آن  اوست.  درس   کالس 
 عالمی اسماً داور بودند اما رسماً معلم.
بودنش به  همیشه  که  چیزی   همان 

 افتخار می کردند... معلم...
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مرد سپیدموی آفتاب سوخته...

سپیدموی  مرد  عبداللهی،  اصغر 
آفتاب سوخته... این بارزترین تصویری 
است که از او در ذهن دارم. و البته اینکه 
زیاد سیگار می کشید. پنجره ی کالس 
را  باز می کرد و بی صدا دود سیگار  را 
بیرون می داد. سال ۹۴ بود. آن روزها 
تاب مجله ی داستان همشهری  تب و 
برای ما دانشجویان نویسندگی داغ بود. 
مخاطبان  تا  بود  داده  فراخوانی  مجله 
بفرستند.  را  خود  کوتاه  داستان های 
قرار بود از میان داستان ها عده ای برای 
داستان نویسی  کارگاه  یک  برگزاری 
مدرس،  شوند.  برگزیده  ساعته   ۳۰
اصغر عبداللهی بود. سر ساعت می آمد. 
کم حرف بود. گاهی می خندید. جدی 

اصول  می زد.  حرف  بی پیرایه  می شد. 
فیلمنامه نویسی  و  داستان نویسی 
از  اگر  می دانست.  خوب  را  صنعتی 
متنی خوشش نمی آمد بی رودربایستی 
از متنی  اگر  البته  حرفش را می زد. و 
خوشش می آمد باز هم بی رودربایستی 
حرفش را می زد. داستان های بسیاری 
از ما، در آن کارگاه ناتمام ماند. داستان 
خوبی  شروع  اما  همینطور.  هم  من 
گفت...  عبداللهی  آقای  را  این  داشت. 
»شروع خوبی داره...«. و من در همان 
شروع خوب متوقف شدم... کاش برای 
خوشی  پایان  خوب،  شروع های  تمام 
پایان داستان های  وجود داشت. کاش 

ما اینقدر تلخ نبود... 

اصغر عبداللهی سال 1۳۳۴ در آبادان 
دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت 
فیلمنامه نویسی  خاطر  به  عبداللهی 
اوست. از ماندگارترین آثار او می توان 
خسرو  بازی  با  غریب«  »خواهران  از 
در  عبداللهی  برد.  نام  شکیبایی 
به  موفق  خود  حرفه ای  کارنامه ی 
نوشتن بیش از سی فیلمنامه و تعداد 
او  شد.  کوتاه  داستان  قابل توجهی 
همچنین کارگردانی و فیلمنامه نویسی 
به  را  کالغ«  یک  قناری،  »یک  فیلم 
فیلم سینمایی  و آخرین  اولین  عنوان 
قرین  روحش  دارد.  کارنامه  در  خود 

آرامش باد.

:: زینب لطفعلی خانی
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 درگذشت
بدرالزمان قریب

دکتر بدرالزمان قریب روز سه شنبه ۷ 
مرداد ۹۹ در سن ۹1 سالگی درگذشت.

پیوسته  عضو  تنها  زبان شناس،  او 
فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
این  رئیس  مشاور  و  ماندگار  چهره 
نیم قرن  از  بیش  و  بود  فرهنگستان 
وقف  را  خود  حرفه ای  تالش های 
شناساندن و آموزش یکی از مهم ترین 
زبان های ایران باستان کرد و متخصص 

زبان سغدی بود.
قریب  شمس العلمای  نوادگان  از  او 
گرکان  روستای  اهل  و  گرکانی 
مرکزی  استان  در  آشتیان  شهرستان 
بود و سال 1۳۰۸ در تهران به دنیا آمد. 
دانشگاه  در  ادبیات  دانش آموخته  این 
تهران در دانشگاه تهران شاگرد کسانی 
پورداوود،  ابراهیم  معین،  محمد  چون 
بدیع الزمان  خانلری،  ناتل  پرویز 
رضوی،  مدرس  محمدتقی  فروزانفر، 
صفا  ذبیح اهلل  و  همایی  جالل الدین 

آمریکا  در  را  خود  تحصیالت  او  بود. 
ادامه داد و استاد دانشگاه های آمریکا، 
تهران و شیراز شد. همچنین کتابی از 
شمس العلمای قریب گرکانی با عنوان 
به  فقه  اصول  شامل  الربیع«  »قطوف 

شعر عربی را منتشر کرد.

به    1۳۷۷ سال  در  قریب  بدرالزمان 
زبان  پیوسته فرهنگستان  عنوان عضو 
به   1۳۷۸ سال  در  و  فارسی  ادب  و 
گویش  شناسی  گروه  سرپرست  سمت 
او  شد.  انتخاب  فرهنگستان  این  در 
گروه  مدیریت  نیز   1۳۸۳ سال  در 
زبان های ایرانی فرهنگستان را به عهده 
دهه  دو  از  بیش  همچنین   گرفت. 
عضو شورای علمی مرکز دایره المعارف 

بزرگ اسالمی بود.

قریب  بدرالزمان  دکتر  آثار  از  برخی 
عبارت اند از:

تحلیل ساختاری فعل در زبان ُسغدی؛
فریدریش  یوهان  خاموش،  زبان های 

)ترجمه، با همکاری یداهلّل ثمره(؛
به  بودا  تولد  داستان  جاتکه،  وسنتره 

روایت ُسغدی؛
ـ  فارسی  ـ  )ُسغدی  ُسغدی  فرهنگ 

انگلیسی(؛
تاریخچۀ گویش شناسی در ایران؛

مطالعات ُسغدی؛
پژوهش های ایرانی باستان و میانه.

علت درگذشت وی احتماالً در اثر ابتال 
به کرونا گزارش شده است.

انسان شناسی و فرهنگ درگذشت این 
بانوی فرهیخته را به اهالی فرهنگ و 

علم تسلیت می گوید.
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ثریا قزل ایاق نویسنده، مترجم، استاد 
بازنشسته ادبیات کودکان و نوجوانان، 
دانشکده علوم پرورشی دانشگاه تهران، 
کتاب  شورای  مدیره  هیئت  عضو 
کتاب داری  علوم  استادان  از  و  کودک 

و اطالع رسانی ایران بود.

انسان شناسی و فرهنگ درگذشت این 
بانوی فرهیخته را به جامعه فرهنگی و 

خانواده ایشان تسلیت می گوید.

درگذشت ثریا قزل ایاق
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درگذشت محمدعلی کشاورز
والدت:  1۳۰۹ 

درگذشت: 1۳۹۹ 

سال ها  از  پس  کشاورز،  محمدعلی 
فانی  دار  بازیگری،   عرصه  در  تالش 
را وداع گفت. این نسل و محمد علی 
خاطر  به  چیز  هر  از  بیش  کشاورز، 
تالش در ساختن یک حافظه جمعی 
می شوند.  شناخته  ایرانیان  ذهن  در 
نقش های  در  بازی  که  همان هایی 
گوناگون را به یک کاراکتر جمعی بدل 

کردند و خوش درخشیدند.

مختلفی  نقش های  در  کشاورز 
یک  به  را  آن ها  توانست  و  شد  ظاهر 
نقشش  از  کند.  بدل  ملموس  واقعیت 
بی مخ  شعبون  تا  »مادر«،  فیلم  در 
آینه«،  و  »خشت  »هزاردستان«، 
»آقای هالو«، »رگبار«، »صادق کرده«، 

»شطرنج باد«، »کمال الملک«، »مردی 
میرزا  »کفش های  شد«،  موش  که 
نوروز«، »پول خارجی«، »دلشدگان«، 
اکتور  شاه  »ناصرالدین  واقعه«،  »روز 
»زیردرختان  »خسوف«،  سینما«، 
زیتون«، »غزال« و... که هریک توانست 

در یاد مردم باقی بماند.

هرچیز  از  بیش  هنری  کارنامه  این 
نشان می دهد که او توانسته با بیشتر 
ایران  سینمای  مطرح  کارگردانان 
از  او  کارنامه  البته  کند.  همکاری 
نیز  پرمخاطب  تلویزیونی  سریال های 
آن ها  برجسته ترین  که  دارد  حکایت 
پدرساالر  انقالب  از  پس  سال های  در 
مبتنی  فرهنگی  در  پدرساالر  است. 

میان  در  پیرساالری  و  مردساالری  بر 
مخاطبان  توانست  ایرانی  خانواده های 
جزء  همچنان  و  کند  را جذب  زیادی 
نقش  باشد.  سریال ها  پرمخاطب ترین 
بود،  سریال  این  اصلی  محور  که  او 
می کرد  روایت  را  خودساخته  مردی 
که توانسته بود خانواده خود را دورهم 
جمع نگه دارد و در یک خانه قدیمی 
ورود  با  کنند.  زندگی  هم  با  همه 
عروس جدید به این خانواده همه چیز 
به ناگهان به هم ریخت و ساالرمنشی او 

زیر سؤال رفت.

انسان شناسی و فرهنگ درگذشت این 
هنرمند را تسلیت می گوید.
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شهریور   1۳(  ۲۰۲۰ سپتامبر    ۲ روز 
انسانشناس  گربر،  دیوید   ،)1۳۹۹
در  جهانی،  بسیار  با شهرت  آمریکایی 
ونیز درگذشت. دیوید گربر که به دالیل 
سیاسی، سال ها پیش از آن، در ۲۰۰۵ 
از  ورود به دانشگاه یل بازداشته شده 
بود، به اروپا مهاجرت کرد. او ابتدا در 
کرد  تدریس  اروپایی  دانشگاه  چندین 
و سرانجام در سال ۲۰1۳  در یکی از 
برجسته ترین دانشگاه های علوم انسانی 
علوم  یعنی مدرسه  اجتماعی جهان  و 
اقتصادی لندن (LSE) در مقام استادی  
آنجا  در  عمر  پایان  تا  و  استخدام شد 
سنتی  در  گربر  بود.  کار  به  مشغول 
آنارشیستی و ریشه دار در انسان شناسی 
قرار می گیرد که از پیر کال  ستر و جیمز 
اسکات آغاز شده بود. سنتی که حاضر 
نبود خشونت استعماری و سلطه گرانه 

اروپایی و سپس آمریکایی را در جهان 
به بهانه »تمدن سازی« بپذیرد. او  باور 
به نوعی دیگر از »سیاست« داشت که 
دمت  خ در  باید  سیاستمداران  آن  در 
تفاوت  نه برعکس.  باشند و  مردمشان 
گربر با سنت کالستر و اسکات در آن 
بود که یک فعال سیاسی نیز بود، او از  
مهم ترین فعاالن جنبش وال استریت و 
و  با سیاست قرض ساالری  مبارزان  از 
سلطه قدرت های بزرگ سرمایه داری و 
فقیر   ه  ب مدرن  انسانی  تقسیم جوامع 
و غنی و نابرابری های اجتماعی درون 
در همه جا  بود که سرمایه داری  آن ها 
به سوی  آن  با  را  دنیا  و  کرده  حاکم 
مصیبت می برد. از او در فارسی کتاب 
»پاره های آنارشیستی« با ترجمه رضا 
مقدمه  ا  ب امامی  مهرداد  و  اسکندری 
رات  ا انتش وسیله  فکوهی به  ناصر 

درگذشت دیوید گربر
:: ناصر فکوهی

کتاب  است.  شده  منتشر  گهرشید 
»بدهی، پنج هزار سال اول« و »مشاغل 
انسانشناس  این  آثار  سایر  از  آشغال« 
که عمر  بود  اندیشمند  و   پرکار 
می توانست  بی شک  و  داشت  کوتاهی 
نیز  پرارزش تری  و  بیشتر  بسیار  آثار 
آشغال«  »شغل  مفهوم  کند.  عرضه 
او  که  بود  (Bullsheet Jobs) واژه ای 
سرمایه داری  دهد  نشان  تا  کرد  ابداع 
چه  سوی  به  را  انسان هایش  و  جهان 
سرنوشت شوم و بی پایه و بی سرنوشتی 

می کشاند.
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به  از مرگ، گویی  امروز سخن  گفتن 
بدل  کسانی  برای  پیوسته  مشغولیتی 
گویی  مانده اند؛  زنده  هنوز  که  شده 
»ُمهر  ناخواسته  بازیگران  به  ما  همه 
هفتم« برگمان تبدیل شده ایم و ناچار 
بر سر شطرنج  مرگ  باِزی  به  هستیم 
زندگی تن در دهیم. نوشتن از مرگ در 
که  است  کاری  ساده ترین  زمانه،  این 
ولو  کار  داد؛ ساده ترین  انجام  می توان 
بی نهایت  رنجی  و  اندوه  با  اما  پردرد 
کمتر از دردهولناک آنان که می روند و 
درد هولناک تر عزیزانشان که می مانند.

دراین  غربت،  در  مرگ  معنای  اگر 
شاید  باشد،  داشته  معنایی  زمانه، 
بیشتر از هرکسی برای عباس معیری، 
بود  نیم قرن  که  ایرانی  بزرگ  هنرمند 
است.  صادق  بود،  شده  فرانسه  ساکن 

مینیاتورها در غم سیاوش خود

:: ناصر فکوهی

به یاد عباس معیری )۱۳۹۹-۱۳۱۸(

آثار بی شماِر تجسمی  با  یک هنرمند، 
اما به ویژه هنرمندی که هنر و میراث 
سوی  آن  به  را  ما  فرهنگ  از  بزرگی 
غیرایرانی  هزاران  به  و  برد  جهان 
ایرانی.  مینیاتورهای  داد:  آموزش 
به صورتی که امروز به لطف او و برخی 
ما، مینیاتور  بزرگ  از هنرمندان  دیگر 
شده  شناخته  همان اندازه  گاه  ایرانی 
است که آثار باستانی این تمدن کهن 

شهرت دارند.

همت  به  جمله  از  بزرگ  کار  این  و 
انجام  همان جوان الغراندام و ظریفی 
گرفت که در 1۳۴۶، فریدون رهنما در 
نقش »سیاوش در تخت جمشید« او را 
بر پرده سینما جاودانه کرد. چه کسی 
او،  می توانست تصور کند که سیاوش 

مهم ترین  از  یکی  به  بعد  سال  پنجاه 
مینیاتوریست های  ارزشمندترین  و 
معاصر تبدیل شود و آثارش در سراسر 
هنرمند  بیایند.  در  نمایش  به  جهان 
را  ایران  که  بود  نیم قرن  ما،  پرارزش 
ترک کرده بود، اما نه هرگز، هنر و روح 
ایرانی را ، نه هرگز ارزش های تاریخی و 
بود  مردی  معیری،  را.  ایران  فرهنگی 
خوش برخورد  و  خوش اخالق  همواره 
جوانی  من  که  هنگامی  مهربان.  و 
وی  همسر  با  اتفاق  سر  از  و  دانشجو 
در مکانی دوست و همکار بودیم، این 
شانس را هم پیدا کردم که چندین بار 
همسرش  دنبال  به  او  که  روزهایی  از 
می آمد با وی مالقات کنم. و در همین 
لحظات که امروز، پس از خواندن خبر 
درگذشتش، برایم تداعی شدند، رفتار 
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و کردار و سخنان اندکش مرا مجذوب 
خود کردند: ادب و فرهنگ و فروتنی 
به  گویی  و  موج می زدند  در وجودش 
بیرون پرتوافکنی می کردند. کم سخن  
می گفت، گویی سکوت برایش بیشتر از 
کلمات، پربار و پرمعنا بودند؛ چشمانی 
قدرت  و  هوش  که  داشت  درخشان 
آن ها  در  هنری  آفرینندگان  بزرگ 
جالیی خاص به صورت رنگ پریده اش 
می داد. لبخندی همیشگی صورتش را 
به آغوشی باز تبدیل می کرد که آماده 
بود مهربانی خود را نثار هر نیازمندی 

کند.

که  زیادی  نسبتاً  فاصله ای  با  بعدها، 
هم تفاوت سنی و هم تفاوت در سطح 
فرهنگی، ما را از هم جدا می کرد، هر 
را  شناختم.  هنرش  و  او  بیشتر  چه 
و  فروتنی  شیفته  بیشتر  هرچه  و 
یکبار  حتی  هرگز  خالقیتش  شدم. 
خود  هنر  درباره  نظری  اظهار  ندیدم 
بکند، بماند که خواسته باشد همچون 
تازه به دوران رسیدگان  از  بسیاری 
ایراد بگیرد.  یا آن  این  از  فرهنگی ما، 
گویی می خواست هنرش را تنها مانند 
معشوقی پنهان برای خودش نگه دارد 
و برای جهان ایرانی که آن را صاحب 
می دانست.  مینیاتورهایش  حقیقی 
نیازی نبود که لب بگشاید: کمتردیده ام 
که چهره ای بتواند صرفاً با نگاه و لبخند 
و حرکاتی به ظرافِت قلم موهای باریک 
مینیاتور، و برغم رنگ پریدگی متناقض 
باشد،  رنگ  و  آب  پُر  چنان  صورتش، 
و  عاطفه  و  احساس  و  از عشق  آکنده 
زیبایی: دنیایی چند هزار ساله از هنر 
ازاین رو جایش هرگز در میان  شرقی. 
هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر 
ایران خالی نخواهد ماند. و هرچند در 
برای همه  و در شرایط سختی  غربت 
ما  برای  اما  درگذشت،  مردمان جهان 
همیشه زنده است و الگویی از ادب و 
با آثار  وقار و زیبایی رفتار و اخالق و 

هنری کم نظیری که بر جای گذاشت.
دوستداران  همه  به  را  او  درگذشت 
ویژه  به  و  جهان  و  ایران  فرهنگ 
تسلیت  »شیوا«  دیرینم  دوست  به 
می گویم. باشد که هنرهایش تا ابد در 
همه فرهنگ ها دست به دست بچرخند، 
دیوارها را رنگین و زیبا کنند و جلوه 
هنردوست  چشم های  درون  ببخشند، 
کنند؛  زیباتر  را  روح ها  و  بیابند  راه 
بر  رنگ هایش  ظریف  اثِر  که  باشد 
را  جهان  ابد  برای  مینیاتورهایش 
و  دوست داشتنی تر  و  پررنگتر  جهانی 
با  جهان  اگر  کنند.  بهتر  را  انسان ها 
آدم های  اگر  می شدند،  پُر  مینیاتورها 
بیشتر و بیشتری داشتیم که به جای 
شهرت دوستی و ثروت اندوزی و حرص 
ارزش  به  هم  کمی  قدرت،  تشنگی  و 
در  آثارشان  و  هنرمندان  بی پایان 
می بردند،  پی  جاودانگی  به  رسیدن 
دست  رؤیایی  به  جهان،  آن  بی شک 
در  انسان  میلیاردها  که  نیافتنی 

انتظارش هستند، نزدیک تر می بود.

یادش زنده و خاطره اش ابدی
۴ آبان 1۳۹۹
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باید برای او نوشت. مستندساز مستقل 
را  جوانی  لرستان.  سختی کشیده ی  و 
هزار  با  کوهدشت  از  که  می کنم  تصور 
رساند  مرکز  به  را  خود  سختی  و  امید 
مشغول  سیما  و  صدا  دانشگاه  در  و 
کارگردانی  رشته ی  در  تحصیل  به 
داشت.  سر  در  رؤیاهایی  جوان  شد. 
می خواست فیلمساز شود و شد. اما نه به 
همان روالی که بعضی های دیگر. چندان 
خیلی های  مثل  نشد،  شناخته  قدرش 
به  ایستاد.  خودش  پای  روی  دیگر. 
سختی. با سختی. اما ایستاد. با اشک و 
تنهایی فیلم ساخت.  اندوه و حسرت و 
از  رابطه و ضابطه. دور  از هیاهوی  دور 
زد و بندهای معمول در سازوکار قدرت 
وقتی  دارم،  خاطر  به  خوب  سرمایه.  و 
فیلم کوتاه  در سی و سومین جشنواره 
پا روی سن گذاشت و از او تقدیر شد، 
چهره ای  هم  و  داشت  درد  پر  دلی  هم 

بود،  درآمیخته  شادی  با  غم  خندان. 
جشنواره ای  در  آثارش  باآلخره  وقتی 
اما  گرفتند.  قرار  توجه  مورد  ایرانی 
بود.  بند  ساعت  همان  به  دلگرمی  این 
می رفت  انتظار  آنکه  از  زودتر  خیلی  او 
در  حاال  و  شتافت  خورشید  سوی  به 

سکانسی ابدی با خدا می رقصد1...
در   1۳۵۰ سال  در  میرزایی  هوشنگ 
کوهدشت به دنیا آمد. مدرک لیسانس 
و  صدا  دانشگاه  از  را  خود  کارگردانی 
سیما دریافت کرد و مشغول به ساخت 
او  و مستقل شد.  بودجه  فیلم هایی کم 
به  موفق  خود  فیلمسازی  دوره ی  در 
شد.  بسیاری  بین المللی  جوایز  دریافت 
میرزایی که برای تدریس در یک کارگاه 
سینمایی حضور پیدا کرده بود، به مدت 
درگیر  کرونا  ویروس  با  ماه  یک  حدود 
شد و آخرین جمالت او به اندوه عمیق 
مرز  این  مستقل  فیلمسازان  سرگذشت 

و بوم افزود:
»...نمی دانم زنده می مانم یا نه، اما دارم 
می جنگم چون همیشه فیلم های من و 

نگاهم ستایش زندگی بوده است...«
او در حالی که عکسی از تقالی خود زیر 
ماسک اکسیژن منتشر کرده بود نوشت:
»...با زجر تمام این پست را گذاشتم. این 
تصویر تلخ و دردناک، رنج فیلمسازی و 

تنهایی من را اثبات می کند.«
 ۲1 در  نابرابر  جنگی  در  میرزایی 
اسفندماه 1۳۹۹، بر اثر ابتال به ویروس 
فوق، صفحه ی  کرونا، درگذشت. عکس 
بزرگداشت و مرور آثار میرزایی در سی 
تهران  کوتاه  فیلم  جشنواره  سومین  و 

است... یادش گرامی باد.

پی نوشت
 1- »با خدا می رقصم« و »به سوی خورشید«،

عنوان فیلم هایی از هوشنگ میرزایی است.

به سوی خورشید...
:: زینب لطفعلی خانی
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اجتماعی  علوم  دانش آموخته  سه  یاد  فرهنگ  و  انسان شناسی  پایان  در 
دانشگاه تهران را که در سال ۱۳۹۹ به دیار باقی شتافتند گرامی می دارد:

شیده اللمی؛ جامعه شناس و روزنامه نگار

دکتر هاله الجوردی؛ جامعه شناس

دکتر میثم سفرچی؛ دکترای جامعه شناسی،
          پژوهشگر جامعه شناسی شهری و جامعه شناسی فقر
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