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رسند تالش می کند پژواک نیک و بد )یا نه 
چندان نیک و بد( جامعه ایران باشد با این 
رویکرد که تالشی است در جهت بررسی طرح 
و بیان اهمیت نقش شهروندان در بهبود فضای 
زیستی ایشان. رسند می خواهد به بازنگری در 
اندیشه و رفتار جامعه ایرانی بپردازد. رسند به 
دنبال واکاوی این مهم است که آیا لکنت زبان 
علی دایی یا بینی بزرگ مهران رجبی محل 
خنده است؟ چرا شهروندان به پل عابر پیاده 
یا گذاشنت زباله در ساعت مقرر بی اعتنایی 
می کنند؟ چرا در گفتار، دخرت و پرس فرقی 
ندارد مهم سامل بودنشان است اما در عمل 
حتی دوچرخه سواری دخرتان هم محل بحث 
است؟  چرا در حد حرف به گاندی می مانیم 

و درعمل استالینی رفتار می کنیم؟
ساغری، سپهر. نقد خویشنت، شامره اول ماهنامه رسند، آبان 94، ص 3  
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رسند در سال سوم

درباره شکل گیری و اهداف ماهنامه رسند

در نوجوانی به اقتضای سن و سال یا شور و حال، هر چه بود 
اندیشه تغییر رفته رفته از خواندن به نوشتن انجامید. به این 
امید که هر چند کم و کوچک می توان عامل بهبود وضع 
موجود بود. در تمام این سالیان باور داشتم و دارم که جمعی 
اندک اما متحد می توانند عامل دگرگونی باشند: آری به اتفاق 
جهان می توان گرفت. از فراز و فرودهای این سالیان می گذرم 
که محل بحث نیست. پس از اتمام خدمت در ارتش، نه دست 
زمینه  البته میل شخصی،  و صد  تقدیر که دعوت دوستان 
همکاری با روزنامه ای شد که در لفظ اصالح طلب بود. پس 
از همکاری با چند روزنامه سراسری دیگر که جملگی کباده 
اصالحات می کشیدند، به این نتیجه رسیدم که صحبت از 
اصالحات از حد حرف فراتر نرفته است و چون خود به خلوت 
می روند آن کار دیگر می کنند... در چنین شرایطی، چند ماه 
را به بررسی اوضاع و رایزنی با دوستان چندین ساله گذراندم؛ 
از آنچه گفتم و شنیدم و آن چه کردم و دیدم.... پیشنهاد کردم 
برغم همه مشکالت و سختی ها، خود متحد و وارد گود شویم:

که چون هم پشت باشیم و هم یک زبان 

 یکی کوه کندن ز بن می توان

چند دور همی برگزار کردیم و همه بر این باور بودیم که مفهوم 
شهروندی و رسالت اجتماعی محل نقد بسیار است نتیجه آن 
شد که برخالف رویه ی موجود، نه حکومت چه به صراحت و 
چه در لفافه، که بدنه ی جامعه محل نقد باشد. به بیانی دیگر 
در جستجوی غربال نیک و بد جامعه ایرانی باشیم. قصد بر آن 
شد تا کار در چارچوبی منطقی، آرام و پیوسته و فراتر از حدود 
و ثغور شبکه های مجازی مرسوم آن زمان چون فیسبوک و 
مانند این باشد. با همه کاستی ها و معایبی که بر آن وارد بوده 
و هست و خود به آن معترفیم، ضرورت ایجاب می کرد که در 
خود بنگریم ولو هر ماه یک بار ولو مختصر. از این رو آستین ها 
را باالزده و شال همت به کمر بستیم و چنین شد که ماهنامه 
سرند پا به عرصه ی وجود نهاد. سرند بنا به مرامنامه و خط 
مشی خود رویه انتقادی نسبت به انسان ایرانی را سرلوحه کار 
خویش قرار داد خاصه از آن جهت که تغییرات در سطح کالن 
کشوری و یا آمد و شد دولت ها بدون دگرگونی بنیادین در 
اندیشه و رفتار بدنه ی جامعه را دست باال کم اثر و موقتی می 

داند. مادامی که هویت ملی، اقتصاد درونزا، انسجام اجتماعی، 
فردیت، حق شهروندی، تکثر آرا و عقاید و ... در بطن جامعه 
ایرانی پایگاهی تعریف شده و محکم نداشته باشد تغییر مقامات 
چند صباحی وضع را بهتر یا بدتر می کند و نه بیشتر. در 
حقیقت آن چه جامعه را به سمت توسعه و بهبود وضعیت 
رهنمون می گرداند و البته مانع عقب گرد می شود، وجود 
ساختار و نهاد است و نه یک فرد یا قهرمان! این امر محقق نمی 
شود مگر با اندیشیدن عمیق و بررسی همه جوانب و نهایتا 
برداشتن گامی عینی. آن جا که از سخن رانی و نظریه پردازی 
فاصله گرفته شده و گام در مسیر سخت عمل نهاده می شود 

که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

رسند به دنبال معرفی گام های عینی است

برغم همه موانع و مشکالت بنای آیه یاس خواندن یا سیاه 
نمایی نداشته ایم و نداریم. باور داریم نه بزرگنمایی دستاوردها، 
کمبودهای جامعه ایرانی را پنهان می کند و نه بر تبل ناامیدی 
کوبیدن دردی را درمان. ذکر مصیبت و فیگور روشنفکری را 
هم چاره ی کار نمی دانیم که از این دست موارد در جامعه 
و  مشکالت  شرح  از  تلفیقی  سرند  در  ما  تالش  نداریم.  کم 
ارایه راهکار است. خواه این راهکار پاسخی باشد به مشکالت 
محیط زیستی و تعامل اجتماعی نظیر همپاشو یا کوتاه کردن 
دست واسطه ها از وادی هنر چون آرتیبیشن. سرند تالش 
دارد تا صدای اقدامات و فعالیت هایی باشد که در هیاهوی 
نادیده  یا دست کم  ورزشی، گم  و هیجانات  ورزی  سیاست 
از  بویژه کارآفرینی اجتماعی.  گرفته شده است؛ کارآفرینی، 
از کشور که  این رو هرکس در هر نقطه ی کشور یا خارج 
فشاریم. می  گرمی  به  را  دستش  نهاد،  گام  عمل  وادی   به 
در همین راستا ماهنامه سرند  تقدیم آگهی و رپورتاژ رایگان 
به فعالیت های فرهنگی، هنری، کارآفرینی و دانش بنیان را 
کمترین وظیفه و رسالت خود می داند. خاصه آن جا که دانش 
و تجربه به یاری جامعه شتافته باشد و دردی از دردهای جامعه 
بکاهد. با این نگرش ناگفته پیدا است که سرند در حد توان، 
خود را همراه و همگام همه شهروندانی می داند که از پیله 
رخوت به درآمده اند و جای ناسزا گفتن، خواندن و جای حرف 

زدن، عمل کردن را سرلوحه کار خویش قرار داده اند. 

سپهر ساغری
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جو زدگی مشارکت های اجتامعی، نکوهش یا درمان؟!
معرفی کتاب سازوکار های نوین جلب مشارکت های اجتامعی

به قلم سید جعفر شاه صاحبی و مهدی خلفخانی

نویسندگان در کتاب سازوکار های نوین جلب مشارکت های اجتامعی تالش می کنند با استفاده از تجربیات سایر کشور هایی که توانسته اند مشارکت 
مناسب تری را فراهم کنند، بهره برداری کرده و  ضمن یاد آوری و تاکید بر تفاوت های موجود میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و نیز 

شکاف عمیق فرهنگی میان این دو قطب نامتوازن جهان امروز، مسیری برای نیل به سطح مطلوب مشارکت های اجتامعی در ایران بیابند.

"مشارکت اجتامعی همواره در همه ی جوامع از اهمیت باالیی برخوردار است. اگر مسائل اجتامعی نظیر حوادث طبیعی، فقر، بیکاری، طالق، عدم 
بهره وری در فضای کار، افرسدگی جوانان، عزلت گزینی نخبگان، احساس عدم رضایت مردم از رشایط زندگی، فراگیری تئوری توطئه، عدم همراهی 
مردم با برنامه های اجتامعی، فرهنگی و حتی سالمت و کاهش همبستگی و اعتامد بین افراد جامعه را مورد آسیب شناسی قرار دهیم، به صورت 
آشکار در خواهیم یافت که در صورتی که فضای مشارکت افراد جامعه در هر سطح تحصیالت و قرش و طبقه فراهم شود، بسیاری از معضالت و 
مسائل اجتامعی در بدو پیدایش، کاهش پیدا کرده یا در هامن ابتدای ایجاد، بوسیله ی نهاد های اجتامعی شناسایی شده و مورد پیگیری قرار خواهد 

گرفت و به معضلی فراگیر که منجر به فروپاشی اجتامعی شود تبدیل نخواهد شد."1 

این کتاب حاصل مطالعه و تجزیه و تحلیل سازوکار های جلب مشارکت اجتامعی در نهاد های نوین در کشور های عضو 2OECD بوده و سعی 
شده استخراج این سازوکار ها و پیامد های آن، به صورت علمی به ترسیم یک الگوی مناسب و تجربه شده بیانجامد که در افزایش مشارکت اجتامعی 

در داخل کشور تاثیر گذار باشد.

کتاب سازوکار های نوین جلب مشارکت های اجتامعی نوشته سید جعفر شاه صاحبی و مهدی خلفخانی در 5 فصل و 184 صفحه توسط انتشارات 
جامعه شناسان منترش شده است.

1- سید جعفر شاه صاحبی و مهدی خلفخانی )1395( سازوکار های نوین جلب مشارکت های اجتماعی، نشر جامعه شناسان، تهران، چاپ اول 1395، ص 9

2- سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی )Organisation for Economic Co-operation and Development( که اعضای آن به دموکراسی و اقتصاد آزاد معتقد هستند. برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
 www.oecd.org
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“این رسزمین به تو تعلق ندارد، این تویی که متعلق به این رسزمینی”
بخشی از یک رضب املثل مردم بومی آمریکا
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وقتی که چند سال پیش برای چندمین بار زمزمه هایی مبنی 
بر برنامه ی دولت برای واگذاری جزیره ی آشوراده واقع در 
شرق شبه جزیره ی میانکاله به )به اصطالح( بخش خصوصی 
مطرح شد، خوشبختانه واکنش دوستداران محیط زیست به 
ویژه در فضای مجازی موجب عقب نشینی زمزمه کنندگان 
انسان  هنوز صدای  زنده ساخت که  در دل  امیدی  و  گردید 
هایی که طبیعت و میراث طبیعی سرزمین را نه کاالیی قابل 
تجارت که عنصری الزامی برای همه ی موجودات می دانند، 
شنوا و خریدار دارد. البته نگرش کاالمآبانه به طبیعت مختص 
ایران و ما ایرانیان نیست و نمونه های فراوانی در طول تاریخ 
از گوشه گوشه ی زمین می توان سراغ گرفت که انسان ها از 
روی غفلت سرزمین ها و میراث طبیعیشان را به سان ابزارهای 
دست ساخت خویش قابل خرید و فروش می دانستند. سال 
ایاالت متحده ی آمریکا به مبلغی که  1867 میالدی دولت 
از دید بسیاری از آمریکاییان آن روزگار گزاف جلوه می کرد، 
سرزمین وسیعی از شمالگان واقع در منتهی الیه شماِل غربی 
دنیای جدید1 را از دولت امپراتوری روسیه خریداری کرد که به 
نظر بزرگترین معامله ی سرزمینی تاریخ بوده است. آالسکای 
افسانه ای و دوردست، از تعلق به ملت روسیه معاف! و مفتخر به 
تعلق داشتن به ملت امریکا شد! هرچند اکتشافات ولع برانگیز 
طال، نفت و گاز طبیعی در این سرزمین پهناور و بکر، بعدها 
آمریکایی های خسیس را که از ولخرجی دولتشان ناخرسند 
بودند خشنود ساخت اما آالسکا رفته رفته تبدیل به نمادی از 
زیستگاه های بکر، ناب و زیبای طبیعت وحشی شد که بارسنگین 
مالکیت دولتِی کمرش را خرد می کرد. موضوع یادداشت پیش 
1- دنیای جدید اصطالحی در جغرافیا است که به سرزمین های باخترِی اقیانوس اطلس اطالق می شود، 
به عبارت دیگر  سرزمین های موجود در قاره های آمریکای شمالی و جنوبی که در سه قاره ی شناخته 
شده ی قدیمی! )آسیا، آفریقا و اروپا( واقع نبودند. البته این اصطالح ناشی از نگاه اروپا محور تاریخ تمدن 
است و دنیای جدید از این جهت جدید جلوه می کند که اروپایی ها دیر تر از آسیا و آفریقا به وجودش 

پی بردند.
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رو برخورد کاالمآبانه با سرزمین است که طبق روح دمیده شده 
در ستون پایه های حقوقی جوامع بشری تنها جزء دارایی های 
انسان ها و دم و دستگاه های عریض و طویل برساخته ی آن 
ها است و چیزی فراتر از این محسوب نمی شود. طبیعت فقط 
نخورده است  مالکیِت جمعی، ضربه ی مهلک  از شکل ملی 
بلکه داعیه داران برقراری سیستم اینترناسیونال )بیناملی( در 
شوروی سابق هم تفکر کاالمآبانه نسبت به طبیعت را حفظ 
کرده بودند و تمام ذخایر و اکوسیستم های طبیعی زمین را 
جز مایملک توده های جهان )انسان ها( می دانستند. در دو 
بخش پایانی از سلسله یادداشت های دیوار به میخ کوفته شده 
بر تن رنجور اکوسیستم های طبیعی می پردازم و اصل رواج 
یافته ی حق تملک انسان به طبیعت را در ترازوی اخالق و 

عقالنیت قرار می دهم.

به کدامین سو در حرکتیم؟

سوال اصلی این است که تا به امروز با پذیرفتن و خدشه ناپذیر 
دانستن حق تملک واحدهای انسانی )ملت، قوم، مردم سیستم 
مهم  آن  از  ایم؟  داشته  و...( چه دستآوری  ملیتی  های چند 
در  نکردن  نظر  تجدید  در صورت  رویمان  پیش  آینده ی  تر 
این اصل، چه خواهد بود؟ آیا کیفیت زندگیمان با حفظ این 
اصل ارتقا یافته و خواهد یافت یا تنزل پیدا کرده و می کند؟ 
جمعیت رو به رشد انسان ها به لحاظ حقوقی باید این حق را 
داشته باشند که این رقم رو به رشد را به هر قیمتی که شده 
برزیل حق دارد  آیا دولت  اسکان دهند؟  و هر جای ممکنی 
به آمازون و زیست مندانش به عنوان جایگاهی برای اسکان 
دولت  یا  کند؟  نگاه  آینده  انسانی  های  نسل  غذای  تامین  یا 
ایران باید مختار به فروش میراث طبیعی سرزمین؛ مثال کوه 
یا  میلیونر خارجی  به یک مولتی  اطرافش  ییالقات  و  دماوند 
جزیره ی آشوراده به شرکت های تجاری و توریستی باشد؟ هر 
چند امثال این حقوق همه جا و تحت هر شرایطی به رسمیت 
شناخته نشده اما می توان نشان داد روح حاکم بر استوارنامه 
های حقوقی جوامع امروزی حاکی از آن است که منافع انسان 
)هرچند کوتاه مدت( همیشه بر ضرورت صیانت از زیست بوم 
ها ترجیح داده شده و از این جهت در رادیکال ترین نحوه ی 
مواجهه با مسئله ی سرزمین ها و زیست بوم ها آن ها اشیایی 
تحت تملک گروه های انسانی قلمداد می شوند. اما اینکه اثر 
این قلمداد شدگی چیست؟ آیا مثبت است یا منفی؟ آیا مولفه 

5

دیوار
میخ مالکیت کوفته بر تن رنجور زیست بوم

در نقد نگرش کاالمآبانه نسبت به زمین
قسمت سوم
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ای در جهت افزایش سطح کیفیت زندگی ما بوده یا بالعکس؟ 
موضوعی جداگانه بوده و قضاوت درباره ی آن چندان ساده و 
سهل الوصول به نظر نمی رسد. با این حال می توان به راحتی 
نشان داد که سرانه ی طبیعت2 )شامل مواردی مانند سرانه ی 
جنگل، سرانه دریاچه، سرانه رودخانه و...( یکی از مهم ترین 
فاکتورهای دخیل در کیفیت زندگی نوع بشر بوده و متعاقبا 
در سیستم های دولت–ملت امروزی هر ملتی که سرانه های 
متنوع تر و دلچسب تری از طبیعت در اختیار داشته باشد به 
شرط توسعه یافتگی صنعتی و رفاهی، سطح کیفی باالتری از 
زندگی نسبت به یک واحد جمعی که در واحد جغرافیایِی بی 
برگ و بارتر وکم تنوع تر روزگار سپری می کند، خواهد داشت. 
همین سرانه ی بیشتر از طبیعت و زیستگاه های رنگارنگش 
از  شی  یک  مثابه  به  چیزی  از  را  آن  که  است  این  مستلزم 
مایملک گروه های انسانی و نهادهای برساخته ی شان خارج 
کنیم و در این اصل که به هرحال در رادیکال ترین نگاه به 
زیستگاه های طبیعی، آن ها چیزی هستند متعلق به فالن 
گروه انسانی یا بهمان شخص یا کمپانی X تجدید نظر کنیم. 
چه اینکه اگر طبیعت، زیستگاه های متنوع و زیست مندان 
پرشمارش در نهایت از امالک این ملت یا آن نهاد باشند حق 

2- در اینجا سرانه مفهوم مالکیت را نمایندگی نمی کند، بلکه فقط به وجود مقدار مشخصی طبیعت به 
ازای هر فرد اشاره دارد.

جامعه
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دخل و تصرف آن ها برایشان محفوظ بوده و برای کسب منافع 
کوتاه مدت آن ها )نهادها و گروه های انسانی( هر اعمال اراده 
ای از جانبشان مشروعیت حقوقی خواهد داشت و کیست که 
نداند اگر هر اعمال اراده ای در خصوص زیستگاه های طبیعی 
باقی نخواهد  از محیط طبیعی آن  مشروع جلوه کند چیزی 
ایران،  در سرزمین خودمان  مسئله  این  بارز  نمونه ی  ماند؟! 
جنگل های جلگه ای جنوب خزر )کاسپین( هستند. جنگل 
انگیز  شگفت  تنوع  داشتن  اختیار  در  با  روزگاری  که  هایی 
گیاهی، جانوری و چشم اندازهای گوناگون، منبعی غنی از تنوع 
زیستی محسوب می شدند، امروزه اما در کرانه های جنوبی 
دریای خزر تنها اماکن مسکونی در قالب شهر، روستا و شهرک، 
استخرهای پرورش ماهی مصنوعی، مزارع برنج، باغات صیفی 
کاری و ویالهای شخصی یافت می شود و پوشش جنگلی در 
این منطقه به مناطق کوهپایه ای در دامنه های شمالی رشته 
کوه البرز محدود شده است. از لحاظ اکولوژیک پوشش گیاهی 
جنگل جلگه ای و کوهپایه و به تبع آن کل تنوع زیستی ای 
که حمایت می کنند با هم متفاوت اند و ما می توانیم از محو 
شدن یک زیستگاه طبیعی کشورمان به طور کلی صحبت کنیم 
و یا نمونه ی دیگر جنگل های کوهپایه ای بلوط در دامنه های 
غربی زاگرس که در برخی مناطق زاگرس شمالی و جنوبی به 

شدت در معرض تهدید هستند.
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از لحاظ اکولوژیک پوشش گیاهی جنگل جلگه 
ای و کوهپایه و به تبع آن کل تنوع زیستی ای 
ما  و  اند  با هم متفاوت  کنند  که حامیت می 
می توانیم از محو شدن یک زیستگاه طبیعی 
کشورمان به طور کلی صحبت کنیم و یا منونه ی 
دیگر جنگل های کوهپایه ای بلوط در دامنه های 
غربی زاگرس که در برخی مناطق زاگرس شاملی 

و جنوبی به شدت در معرض تهدید هستند.



اعامل مالکیت مطلق بر طبیعت
اگر چه عوامل تهدید کننده ی هر زیستگاهی با دیگری متفاوت 
است و با مشاهده و برشمردن مولفه های خطرناک برای یک 
انداز نمی توان به مولفه های تهدید علیه دیگری پی  چشم 
برد اما ریشه یابی معضل ما را به عامل مرکزی و تغذیه کننده 
اصلی این مشکل رهنمون می سازد و آن چیزی نیست جز 
این ذهنیت عمومیت یافته که طبیعت ملک انسان ها است 
و جمعیت های مختلف بسته به میزان تالش و سخت کوشی 
خود حق بهره مندی از این ملک را دارند و باید زود جنبیده و 
مالکیت خویش بر منابع و سرزمین های مطلوب را اعمال کنند 
و آن ها را به تصاحب گروه هایی در آورند که خود عضوی از 
آن ها هستند که اگر دیر بجنبند گروه های دیگر این حق را 
از آن ها ستانده و منابع مفروض، جزیی از دارایی گروه های 
مقابل می شود. برای نمونه همین دو زیستگاهی که از ایران 
مثال آوردیم را در نظر بگیرید. چیزی که جنگل های جلگه ای 
جنوب خزر را به نابودی کشاند بیشتر افزایش مهار نشده ی 
جمعیت در این مناطِق سهل الوصول برای آدمی بود. جمعیتی 
که افزایش بدون مدیریت و نیاز سنجی از نسل های آینده اش 
آن را تبدیل به چالشی بزرگ برای زیستگاه های طبیعی این 
مناطق کرد. مردم طبق فرهنگ عمومیت یافته ی ذکر شده: 
اسکان، تامین غذایی و در گام های بعدی سودآوری و رونق 
کسب و کار را به هر چیزی از جمله حفاظت از چشم انداز های 
طبیعی ترجیح می دادند و بنابراین تخریب جنگل برای داشتن 
مزرعه و استخر پرورش ماهی و یا ویالهای محصور در دیوار، 
امری مشروع و پذیرفته در عرف محسوب می شد. از طرفی، 
ساز و کار حقوقی یا به عبارت بهتر سیاسی نیز هرگز خود را 
یا عرف  با بدنه ی جامعه  درگیر اصطکاکی چنین فرساینده 
جمعی نمی کند تا اعتبار و نفوذش را از دست بدهد. بنابراین 
مکانیسمی حقوقی برای صیانت از این چشم اندازها در برابر 
جمعیت رو به رشد جلگه نشینان و همچنین زیاده خواهی 
این  تصرف  و  تخریب  در  ثروتمندتر  اجتماعی  برخی طبقات 
مناظر وجود نداشت. در مورد جنگل های بلوط زاگرس ماجرا 
کمی متفاوت است، این جنگل ها که البته هنوز به مرحله ی 
جنگل های جلگه ای جنوب خزر نرسیده اند و کامال از صحنه 
ی روزگار حذف نشده اند، بیشتر در سودای کاسبی ذغال می 
سوزند و عوامل درهم تنیده مختلف و پیچیده ای بر این آتش 
طبیعت سوز سوخت می افکند. از جمله ی آن ها: فقر و توسعه 
ی کمتر اقتصادی و صنعتی و به تبع آن بیکاری گسترده تر در 
آن مناطق، عدم بهره مندی جمعیت های بومی آن مناطق از 
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امکاناِت کسب و کارهای دیگر که در برخی نقاط بیشتر یافت 
می شوند و... . اما وقتی مشکل را ریشه یابی می کنیم می بینیم 
بدنه ی اصلی تهدید کننده ی هر دو زیستگاه یک چیز بودند 
و آن تحت تملک انسان بودن طبیعت است؛ چه تجار ذغال 
در زاگرس جنوبی و شمالی باشد و چه کاسب کار بازار ماهی 
فروشان شهر های شمالی. مردم و فرهنگ عامه اولین راه حل 
برای هر معضلی را مصرف این کاالی دم دستی یعنی طبیعت 
می دانند، بیکاری،کمبود مسکن، فقر و ... همیشه اذهان را به 
تصرف و تخریب و پول سازی بی حد و حصر از طبیعت سوق 
داده است و هیچ منع حقوقی کارایی برای متوقف کردن این 
ذهنیت وجود نداشته چون در افتادن با عرف و منافع اکثریت 
برای هر سیستم سیاسی ای هزینه بردار خواهد بود. اما غفلت 
بفهمیم مصرف شی گونه  آنجا آشکار می شود که  ها  انسان 
ی طبیعت به عنوان یک کاالی مملوک انسان نه تنها حالل 
مشکالتی مانند بی ماوایی یا فقر نیست که خود تشدید کننده 
به سالمت  وابسته  به شدت  نمونه  برای  فقر  ی آن ها است. 
این سالمت  و  اقتصادی است  فعالیت  برای  انسان ها  جمعی 
جمعی هم مستلزم وجود طبیعت شکوفا و دلچسب برای انسان 
است. طبیعتی که محیطی دلنواز و فرح بخش برای ساکنان 
و همسایگانش از جمله انسان ها ایجاد کند. به زعم نگارنده 
وظیفه ی مهار تملک خواهی انسان ها که در قالب های گروهی 
و فردی منجر به تسخیر چشم اندازهای طبیعی شده است، 
باید به رسمیت شناخته شده و بر عهده ی کارشناسان علوم 
زیست شناسی و اکولوژی قرار بگیرد. حد مطلوب تحت تملک 
قرار دادن زمین )Land( امری است که باید بوسیله ی زیست 
شناسان محاسبه شده تا حد نصاب آسیب به زیستگاه ها معین 
گردد و منشور های حقوقی جوامع با رعایت این حد نصاب از 
تجاوز انسان ها به محدوده ی طبیعت وحشی جلوگیری کنند.

بفهمیم  که  شود  می  آشکار  آنجا  ها  انسان  غفلت 
کاالی  یک  عنوان  به  طبیعت  ی  گونه  شی  مرصف 
مملوک انسان نه تنها حالل مشکالتی مانند بی ماوایی 
یا فقر نیست که خود تشدید کننده ی آن ها است. 
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»دیدن فیلم های مستهجن جنسی برای شوهرم تبدیل به 
یک عادت شده است. امکان ندارد بعد از نگاه کردن به این 
فیلم ها با من رابطه ی جنسی خشونت آمیز نداشته باشد. 
شوهرم بعد از نگاه کردن به فیلم از من انتظار دارد که تا 
سه ساعت مثل فیلم ها عمل کنم و متامی مواردی را که در 

فیلم دیده ام اجرا کنم«. 

)خانم 25ساله، تحصیالت: دیپلم، شغل: خیاط، شغل شوهر: آزاد(

 خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی، رضائی، مهدی، آبدار، شیرین، پژوهش نامه زنان، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شامره اول، بهار، 1396، صص 35-59

با پرسی کوچکرت از خودش رابطه داشت... فیلم های پورنو 
متاشا می کرد و مرا هم مجبور به دیدن آن ها می کرد. 
سکس خشن را دوست داشت...گاهی به شوخی پیشنهاد 

سکس چند نفره با دوستانش یا با دوستان مرا می داد. 
)خانم 28 ساله، تحصیالت: لیسانس، شغل: دبیر، وضعیت تاهل: مطلقه(

بررسی روان شناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع، 

گودرزی، فریبا و همکاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شامره 

چهارم ، زمستان 1395، صص67-100
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خشونت جنسی یکی از پنهان ترین ابعاد خشونت علیه زنان 
است که همواره پوشیده و در پرده ی ابهام است. این خشونت 
از یک سو نه تنها گوش شنوایی برای خود نیافته است بلکه 
این  ندارد.  وجود  آن  برای  نیز  رسایی  صدای  دیگر  سوی  از 
یادداشت در پی آن است خشونت جنسی در بستر زناشویی و 
ارتباط آن با چگونگی افزایش ابتال به بیماری های مقاربتی به 
طور عام و ابتال به ویروس HIV به طور خاص که کمتر مورد 

مداقه قرار گرفته است را کانون توجه ی خود قرار دهد.

خشونت علیه زنان در بن بست تکرار
 خشونت علیه زنان چه در حوزه ی فردی و خانوادگی و چه 
در حوزه ی عمومی و اجتماعی، قصه ای پرتکرار و ناتمام  از 
تا کنون است و تمامی مرزهای جغرافیایی، فرهنگی،  دیرباز 
اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و حتی سیاسی را درنوردیده است. 
اگر چه این پدیده، تجربه ی زیسته ی مشترک بسیاری از زنان 
است، اما نه تنها هرگز از زندگی آنان رخت برنبسته، بلکه در 
ادوار مختلف شکل ها و صور متفاوتی به خود گرفته، گویی 
این مهم هرگز راه برون رفتی به خود نخواهد دید و تنها از 
شکلی به شکل دیگر تغییر می نماید و ماهیت آن کماکان پا 
برجا باقی است! اگرچه خشونت علیه زنان به عنوان واقعیتی 
جاری و ساری در متن و بطن روابط جوامع انسانی، پدیده ی 
جدیدی نیست، اما توجه به آن به مثابه ی یک دغدغه و مساله 
ی اجتماعی، پدیده ی نسبتا جدیدی به شمار می رود. مجمع 
اعالمیه  نخستین  در  )1993م(  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
رفع خشونت نسبت به زنان، "خشونت علیه زنان" را هر گونه 
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عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت، که باعث بروز و یا حتی 
احتمال بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی 
می گردد، تعریف و در سال 1999م روز 25 نوامبر را بعنوان 
روز جهانی "محو خشونت علیه زنان" تعیین نمود. بر اساس آمار 
منتشر شده ی سازمان بهداشت جهانی، از هر 3 زن، یک زن 

در طول زندگی خود با خشونت دست و پنجه نرم می کند.1

خشونت خانگی در ایران  به روایت آمار

واکاوای  و  کنکاش  پژوهش،  انجام  به  نسبت  که  آن  رغم  به 
بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه ی ایرانی، به دیده 
ی شک و تردید نگریسته می شود اما پژوهش های تحلیلی 
خشونت،  شیوع  میزان  شناسایی  برای  بسیاری  فراتحلیلی  و 
انواع آن، عوامل زمینه ساز، پیامدها، راه های پیشگیری و ابعاد 
حقوقی و قانونی آن در ایران انجام شده است.2 به رغم تالش 
پژوهشگران برای بررسی و تبیین ابعاد مختلف این پدیده، به 
نظر می رسد نتایج این پژوهش ها در حل این مهم چندان 
رهگشا نبوده و نه در نظر دری گشوده اند و نه در عمل راهی.3 
یکی از بزرگترین و مهم ترین پژوهش های پیمایشی درباره ی 
خشونت علیه زنان در ایران، یک طرح ملی در 28 استان کشور 
است که  با مشارکت دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز 
امور مشارکت زنان ریاست جمهوری دولت هشتم، در دهه ی 
80 انجام و گزارش آن در 28 جلد تدوین شد. گزارشی که به 
نقل از دکتر سعید مدنی قهفرخی، جامعه شناس، نویسنده و 
فعال مدنی نه تنها راه به جایی نبرد بلکه در دولت های نهم 
و دهم تبدیل به خمیر شد!4 یافته های این طرح ملی نشان 
می دهد که 66 درصد زنان ایرانی، از ابتدای زندگی مشترک، 
حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند و در میان انواع 
9 گانه ی خشونت های مورد بررسی، خشونت های کالمی و 
روانی با بیشترین شیوع ) 52/7%( در رتبه ی نخست، خشونت 

 1-Violence against women (Intimate partner and sexual violence against
women) Fact sheet Updated November 2016 www.who.int

2- با تایپ کلید واژه ی خشونت خانگی در پایگاه هایی چون مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 
، پرتال جامع علوم انسانی و ... می توان به آسانی به حجم زیادی از مقاالت مختلف در این زمینه 

دسترسی پیدا کرد.  

3- البته گفتنی است شاید گوش شنوایی برای خود نیافته اند و ناگزیر مسکوت باقی مانده اند!
4- روزنامه شرق، شماره 2902، 13 تیر 1396، ص 16

یلدا دنیایی مبرز

زن؛ این دیگری غیر مهم!
بخش نخست

به مناسبت 25 نوامرب، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 
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های جسمی در رتبه ی دوم، خشونت های مربوط به رشد 
"فکری، آموزشی و اجتماعی" در رتبه ی سوم  و خشونت های 
به خود  را  تری  پایین  رتبه ی  رقم 10/2 درصد  با  جنسی  
اختصاص داده اند. با این حال میزان و انواع خشونت خانگی در 
استان های مختلف ایران از تنوع و تفاوت های زیاد و معناداری 

برخوردار است.5

خشونت جنسی در بسرت زناشویی امری خصوصی یا مقوله ای اجتامعی؟!

 در میان انواع خشونت علیه زنان، خشونت جنسی در بستر 
زناشویی همواره در زمره ی ناگفته ها و ناشنیده ها قرار داشته 
است. این خشونت در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ی 
ما، آن چنان مکتوم و پنهان مانده که حتی در گزارش های 
آماری نیز، چهره در نقاب کشیده است و اگر نگوییم همواره اما 
در اغلب موارد اساسا به رسمیت شناخته نمی شوند. آمار پایین 
خشونت جنسی در گزارش ها، انگاره ای در محاق تردید است 
چرا که در بسیاری از موارد، مصادیق آن حتی برای خود زنان 
پوشیده و مبهم است و خشونت واقعی و قابل پیگیری خشونتی 
پرده های  و  از دیوارهای سترگ  بیرون  قلمداد می شود که 
فروکشیده ی خانه، در فضای عمومی و بوسیله ی فرد یا افراد 
غریبه رخ دهد. از سوی دیگر ممکن است زنان، خشونت جنسی 
را به عنوان امری خصوصی، فردی و خانوادگی، انکار، غیر مهم، 
عادی و حتی واقعیتی محتوم و گریزناپذیر قلمداد کنند. این 
به طور عام و  زنان  در حالی است که خشونت خانگی علیه 
رفتار پرخاشگرانه  به طور خاص، صرفا یک  خشونت جنسی 
که  است  فرآیندی  بلکه  نیست  یگانه  و  منفرد  رویداد  یک  و 
چون معادله ای دو سویه از برساخت های غالب جامعه وام می 
گیرد و به آن تسری می یابد. به عبارت دیگر خشونت ورزی 
و خشونت پذیری پدیده ای اتفاقی نیست بلکه بازتاب استیال 
است.  و موجود  نهادینه شده  برساخت های کهن  و چیرگی 
برساخت هایی که از آبستن نابرابری های ساختاری اجتماعی، 
فرهنگی، اقصادی، مذهبی و حتی سیاسی زاییده می شوند و نه 
تنها در ایجاد، بلکه در تداوم و بقای خشونت علیه زنان نقشی 

6.- خشونت خانگی و استراتژی های زنان در مواجهه با آن، صادقی فسایی، سهیال، مجله بررسی مسائل 
اجتماعی ایران، شماره 1، بهار 1389، صص107-142

7- مهبلی
8- مقعدی
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بنیادین را ایفا می کنند. پیامدهای منفی خشونت علیه زنان، 
نه تنها سالمت جسمی، روانی و جنسی آنان را تحت شعاع قرار 

می دهد بلکه آثار آن به جامعه نیز تسری می یابد.

تجاوز جنسی در بسرت زناشویی

مادامی که در بستر زناشویی، فردی تقاضای جنسی خود را 
از  نماید،  او تحمیل  نظر گرفتن رضایت  بدون در  بر دیگری 
است  ممکن  که  یاد می شود  عنوان خشونت جنسی  به  آن 
هر  اعمال شود.  بالعکس  و شاید  زن  به  نسبت  مرد  از سوی 
گونه رابطه ی جنسی اجباری )واژینال7، آنال8 و دهانی( توام با 
ترس و تهدید، تداوم بیش از حد رابطه ی جنسی و یا انقطاع 
یک طرفه ی آن، دشنام، ناسزا، عیب جویی، تمسخر، استهزا 
و مقایسه ی شریک جنسی با دیگران در حین انجام رابطه، 
برای  پورنوگرافی و پای فشاری  فیلم های  برای دیدن  اصرار 
انجام رفتارهای مشابه، تهدید به طالق، ازدواج مجدد یا روابط 
فرازناشویی به هنگام رابطه ی جنسی، برقرای ارتباط جنسی 
اجباری در زمان پریود، عدم توجه به روش های پیشگیری از 
بارداری و ... همگی از مصادیق خشونت جنسی هستند که به 
آن  پیرامون  تعمق  و  تحلیل  پنداشته شدن،  سبب خصوصی 
و  رونده جسم، جان  پیش  و در سکوتی  نماید  را دشوار می 
روان زنان را می فرساید. از آسیب های جسمانی و روانی چون 
دردهای مزمن، شکستگی استخوان، صدمات واژن و یا مقعد 
)انواع پارگی ها، هموروئید و...(، اختالل در خواب، افسردگی، 
اضطراب، احساس تنفر، از خود بیگانگی، تحقیر و... اگر بگذریم، 
بروندادی چون ابتال به بیماری های مقاربتی به طور عام و ابتال 
به ویروس HIV به طور خاص، در سطح فردی و ساختاری 

قابل تامل است. 

***

 HIV در نوشتار آتی به آخرین گزارش موارد جدید ابتال به ویروس

و ارتباط احتاملی آن با خشونت خانگی و آسیب پذیری هر چه بیشرت 

زنان  و همچنین به جرم انگاری تجاوز جنسی در بسرت زناشویی تا 

راهربدهایی فراتر از راهکارهای حقوقی و قانونی خواهیم پرداخت.
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به گفته وزیر مسکن، راه و شهرسازی: از 56 میلیون نفر ساکن 
وضعیت  در  نفر  19میلیون  معادل  سوم  یک  از  بیش  شهرها 
بدمسکنی مطلق در حاشیه ها یا بافت های میانی زندگی می کنند. 

19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی مطلق/ خانه های خالی کشور 100 میلیارد دالری شد 

www. yjc.ir
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شب به نیمه نزدیک می شد. فقط چند ثانیه زمین بخود لرزید 
اما همین کافی بود تا نتیجه سال ها تالش چند هزار خانوار 
ایرانی را نابود کند. مای ایرانی که به مصیبت عادت داریم این 
بار حجله نشین غرب کشور شدیم. وقتی خانه ها آوار شد عده 
ی کثیری از هموطنان به یاری زاگرس نشینان شتافتند. بازار 
نمایش داغ شد. گرچه نه آقدر از سلفی های حیرت انگیز نظیر 
آنچه در پالسکو شاهدش بودیم، خبری بود و نه از عیادت های 
نخ نما مانند آنچه از عباس جدیدی بر بالین شادروان منصور 
پورحیدی منتشر شد. این بار شکل پیچیده تری از تظاهر به 
نمایش گذاشته شده بود. فراخوان های جمع آوری کمک، آن 
هم به صورت مجزا و عموما فردی و بوسیله افراد غیرمتخصص 

چون ورزشکاران، هنرمندان...! 
هر  و  برانم  چوب  یک  به  را  فعالین  همه  ندارم  قصد  گرچه 
آن چه صورت پذیرفت را با عینک بدبینی به نقد کشم اما 
بنا دارم مهم ترین پرسش ممکن را پیش روی انسان ایرانی 
قرار دهم؛ آیا مای ایرانی نوع دوستیم؟ آن چه در مواقع بروز 
بحران، خاصه زلزله، رخ می دهد بیانگر مسئولیت اجتماعی 
است یا ابراز هیجانی کاذب و جهت خودنمایی؟ اگر مفاهیمی 
چون مسئولیت اجتماعی در بدنه ی جامعه ی ایران رشد و 
نمو داشته است، آیا در طول سال شاهد این مسئولیت پذیری 
محور  بر  ایرانی  مای  یومیه  روابط  دیگر  بیانی  به  هستیم؟ 
همیاری و تعاون قابل تعریف است یا مناسبات مالی و ریالی؟ 
آیا می توان همه آن چه در طول زمان شاهد هستیم نادیده 
بگیریم و به صرف کمک رسانی به زلزله زدگان نتیجه بگیریم 

که چقدر خوبیم ما؟!

 انسجام اجتامعی یا خودمنایی اجتامعی؟

و  زلزله  مانند جنگ، سیل،  بحران  در شرایط  عموما  آن چه 
وفاق،  به  شود  می  جمعی  خیزش  یا  واکنش  یک  سبب   ...
همبستگی یا انسجام اجتماعی تعبیر می کنیم. اما این تعریف 
یا برداشت ما می تواند همه آن چه به عنوان انسجام اجتماعی 
تعریف می گردد را شامل شود؟ حال شاید بتوانیم صریح تر 
به نقد خویشتن بپردازیم. آیا من ایرانی در طول سال به توافق 
از ارزش ها، قانون و هویت  جمعی، هنجارهای مشترک اعم 
ایرانی تعهد یا تعلق دارم؟ چه تعداد از شهروندان ایرانی قایل به 

فعالیت داوطلبانه و در حقیقت انتفاع اجتماعی هستند؟
در باب نوع دوستی و مهربان بودن انسان ایرانی بسیار گفته 
و شنیده شده است اما بحث در این باب زمانی قابل تامل تر 
می شود که طلب یاری در زمان حیات از دیگر هم وطنان با 
پاسخ های عموما ریالی مواجه می شود. سردی روابط اجتماعی 
که زمستان و تابستان نمی شناسد صرفا در بحران ها و مرگ 
نفوس به گرمی می گراید. اساسا چه اهمیتی دارد تا زمانی که 
در قید حیاتیم به همکاری بی توجهیم و در هنگام ممات نوع 
دوست می شویم؟ چه فایده ای دارد زمانی که می توانستیم 
گامی عینی برداریم و نکردیم حال با یک دست آب و با دست 
دیگر پتو هدیه کنیم؟ آیا این باورها و رفتارها می تواند مبین 

انسجام اجتماعی یا مسئولیت پذیری باشد؟ 

پارسونز موضوع انسجام اجتامعی را در دو نظام شخصيت و 
نظام اجتامعی مورد بحث قر ار داده است. پارسونز در بحث 
و  به مراحل رشد شخصيت كودك  نظام شخصيت  در  انسجام 
جامعه پذيری وی در خانواده اشاره كرده است وی در تحليل 
انسجام در سطح نظام اجتامعی به كنش های اظهاری )كنش 
هايي كه معطوف به دست يابی هديف خارج از موقعيت واسطه 
كرده  اشاره  است(.  در خودشان  ها  آن  غايت  و  نبوده  كنشی 
های  كنش  اجتامعی  های  موقعيت  در  هرگاه  است  معتقد  و 
اظهاری »خود« معطوف به دیگران باشد به نوعی همكاری و 
انسجام با ديگران می انجامد و هرگاه اين انسجام نهادينه باشد 
می توان آن را همبستگی ناميد. سطح باالی انسجام زمانی است 
كه كنش های افراد اخالقی و معطوف به يك جمع باشد. در اين 
كنش ها مسئوليت و وفاداری در قبال ديگران و جامعه به حد 

اعالی خود می رسد.1 

1- نیازی، محسن. تبیین رابطة سطح تحصیالت و میزان انسجام ملي و اجتماعي شهروندان، فصلنامه ی 
مطالعات ملی، 48، سال دوازدهم، شماره ی 4، 1390، ص 33

وقتی همه خوابیم
درباره مفهوم مسئولیت پذیری اجتامعی

 با نگاهی به زلزله ی کرمانشاه
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با توجه به تعریف باال، مای ایرانی چقدر اجتماعی تربیت شده 
ایم؟ چه در خانه و چه مدرسه و دانشگاه و ...! چه میزان در 
فضای عمومی و بویژه رسانه ها، همبستگی و ترجیح منافع 
جمعی بر مطامع فردی تبلیغ و عمل می شود؟ با این تفاسیر 
جای تعجب است که دیگی که برای من نمی جوشد می خواهم 
سر ...درش بجوشد، ضرب المثل شده است؟ دور از منطق است 
که آنچه در ادبیات دیده می شود تجلی و در حقیقت نمایی 
است؟  این سرزمین  مردمان  اجتماعی  باورهای  و  رفتارها  از 
امیل دورکیم با طرح نظریه همبستگي اجتماعي، مشارکت را 
چگونگي عمل، تفکر و احساسي مي داند که خارج از فرد بوده 
و داراي قوه اجبار و الزام است و به واسطه آن خود را به فرد 
تحمیل مي کند. انسجام یا همبستگي به معناي داخل شدن 
افراد در یک محیط ملي- فرهنگي و تعلق نسبت به چارچوب 
ها، ساخت ها و شرایط اجتماعي آن محیط ملي است. از بعد 
محتواي وجداني نیز انسجام به مفهوم جذب شدن در ارزش 
ها و هنجارهاي ملي است. با جذب شدن فرد در محیط ملي، 
فرد تعهداتي را در برابر محیطش به عنوان عنصر ي همبسته 
و مسئول مي پذیرد.2 حال نگاهی خواهیم داشت به آمارها در 

کشورمان:

خوشبينانه ترين  در  كه  كرد  اعالم  مجلس  پژوهش هاي  مركز 
حالت ساعات كار مفيد در ايران در هر روز حداکرث 2 ساعت 

2- انسجام اجتماعي شهري و عوامل مرتبط بر آن در شهر کرمانشاه / 41

است كه ميزان هفتگي آن به بيشرت از 11 ساعت مني رسد. البته 
برخي آمارهاي ديگر نيز اين ميزان را 6 تا 7 ساعت در هفته 
برآورد كرده است. با اين حال ميزان ساعات كار مفيد هفتگي 
در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در كره جنويب نيز 54 تا 72 ساعت 
برآورد مي شود. در ژاپن هم ساعات کاری رو به کاهش است و 
چشم بادامی ها که به سخت کوشی در جهان مشهورند، همچنان 
را  جانشان  که  آنقدر  هستند؛  طوالنی  ساعات  در  کار  عاشق 
برای پول زیاد کار  البته ژاپنی ها  برای کار زیاد می دهند!  هم 
میانگین  شده،  انجام  مطالعات  اساس  بر  همچنین  منی کنند.3 
کارهای داوطلبانه در کشور ایران در طول شبانه روز کمرت از یک 
ساعت است. میانگین کارهای داوطلبانه در سایر کشورها 3،5 

ساعت در طول یک شبانه روز است.4 
آن چه در مورد ساعات کار اعم از کار دستمزدی و داوطلبانه 
ارایه شد تلنگری جدی به دریافت ما از مقوله انسجام اجتماعی 
است. این آمارها و حتی هشدار وزیر راه مدت ها پیش از فاجعه 
زلزله کرمانشاه، نشان از عمق فقدان عملگرایی در مای ایرانی 
و غوطه وری در روزمرگی است. شوخی، جک ساختن از ظاهر 
این و آن تا خندیدن به همگرویی با پرتغال و اسپانیا در جام 
پای  توان همچنان  تفاسیر می  این  با  مردان!  فوتبال  جهانی 

فشرد که ما مسئولیت پذیریم؟

www.eghtesadonline.com 3- ساعات کار مفید در بخش دولتی تنها 22دقیقه است
www.isna.ir  4-  میانگین ساعت کارهای داوطلبانه در کشور روزانه زیر یک ساعت است
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آن چه در مورد ساعات کار اعم از کار دستمزدی و داوطلبانه ارایه شد 
تلنگری جدی به دریافت ما از مقوله انسجام اجتامعی است. این آمارها 
و حتی هشدار وزیر راه مدت ها پیش از فاجعه زلزله کرمانشاه، نشان 
از عمق فقدان عملگرایی در مای ایرانی و غوطه وری در روزمرگی 
است. شوخی، جک ساخنت از ظاهر این و آن تا خندیدن به همگرویی 
با پرتغال و اسپانیا در جام جهانی فوتبال مردان! با این تفاسیر می توان 

همچنان پای فرشد که ما مسئولیت پذیریم؟
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مسئولیت پذیری اجتامعی؛ منایی از واقعیت
مسئولیت پذیری را می توان حس وظیفه شناسی، پاسخگو 
بودن و وفای به عهد تعریف کرد که خود قابل تقسیم به چند 
حوزه است؛ مسئولیت پذیری نسبت به خود، مسئولیت پذیری 
نسبت به محیط زیست و مسئولیت پذیری در برابر دیگران که 

محل بحث نوشتار پیش رو است. 

"انسان به عنوان موجودی اجتامعی در زندگی جمعی خویش 
برای حقوق  بایست  برابر دیگران مسئول است و می  در 
دیگران احرتام قائل شود. دیگرانی که در دو نوع خاص و 
عام قابل تفکیک می باشند. مسئولیت پذیری خاص ناظر بر 
تعهد و مسئولیت در قبال دیگرانی است که کنشگر رابطه 
عاطفی با آن ها دارد مانند پدر، مادر، خواهران، برادران، 
به دیگرانی  پذیری عام  اما مسئولیت  فرزندان و دوستان. 
اشاره دارد که رابطه کنشگر با آن ها قراردادی و غیرعاطفی 
است. برای مثال همه افراد جامعه در مقام شهروند الزم 
است تا در برابر دیگر شهروندان و امور کشور خود احساس 

مسئولیت اجتامعی کنند و بدان عمل منایند"5

5- طالبی، ابوتراب، خوشبین، یوسف. مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 
59، صص 210 و 211

مسئولیت پذیری اجتماعی خود در سه سطح خرد، میانی و 
کالن قابل ارزیابی است. تعهد و تعامل بین تک تک شهروندان 
به دیگر هم  ایشان نسبت  در چارچوب وظایف و نقش های 
پذیری  مسئولیت  میانی  سطح  در  است.  تعریف  قابل  نوعان 
اجتماعی در ارتباط با گروه ها، سازمان ها و مانند این مورد 
پذیری  مسئولیت  نیز  کالن  سطح  در  گیرد.  می  قرار  بحث 
اجتماعی دولت ها و ملت ها محل توجه است. در همین راستا 
و به صورت جزیی تر می توان ابعاد و مولفه های مسئولیت 
پذیری اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. حال در مقام مقایسه 
چه میزان از ما شهروندان ایرانی به ابعاد و مولفه های مختلف 
مسئولیت پذیری اجتماعی عمل می کنیم؟ به عنوان نمونه چه 
میزان قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت می کنیم؟ در فرهنگ 
ایرانی چه میزان صدا، شکل ظاهری یا قومیت شهروندان محل 
خندیدن است؟ آیا خود را شهروندانی آگاه و دغدغه مند نسبت 
به امور سیاسی و کالن می دانیم؟ عدالت و انصاف چه جایگاهی 
در کسب و کار  مای ایرانی دارد؟ چه میزان به محیط زیست 
توجه و از رفتارهای آسیب زا پرهیز می کنیم؟ با این اوصاف 
صرف کمک رسانی در بحران ها مانند زلزله ی کرمانشاه یا 
شرکت در انتخابات به تنهایی می تواند نشانگر حس مسئولیت 

پذیری اجتماعی ما ایرانیان باشد؟

مولفهابعادمتغیر اصلی

مسئولیت پذیری اجتامعی

رعایت هنجارها و قوانین، نوع دوستی و مشارکت اجتامعیاجتامعی

احرتام به ارزش ها، منادها و الگوهای فرهنگ ملی و قومیفرهنگی

آگاهی و مشارکت سیاسی، حضور فعال و نه منفعالنه در صحنه سیاسیسیاسی

رعایت عدالت در مبادله و رصفه جویی در مرصف، در راستای منافع جمعیاقتصادی

زیست 
محیطی

توجه به اهمیت فضای سبز، کاهش رفتار آسیب زا به محیط زیست و تالش 
برای بهبود آن

 جدول 1- مسئولیت پذیری اجتماعی، ابعاد و مولفه های آن1 
1- همان، ص 218
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آیه یاس نخوانید

هدف از این نوشتار نه ذکر مصیبت که شرح آنچه هستیم، 
دست کم از نظر راقم این سطور و با تکیه بر حقایق رفتاری مای 
ایرانی بود. بی شک قصد تخفیف نیت و عمل همه کنشگران 
اجتماعی نیست بلکه مقصود تشریح دقیق مسئله است .توجه 
به این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که تشخیص و 
تفسیر درست پدیده ها ما را در مواجه و حل معضالت یاری 
خواهد کرد. به عنوان نمونه وقتی با مشاهده سیل کمک ها به 
غرب کشور به این نتیجه می رسیم که مردمانی کاری و نوع 
دوست هستیم، مانع از آن می شود که به جنبه هایی چون 
ساعات کار مفید و کارداوطلبانه توجه کنیم. در حقیقت تفسیر 
سطحی از یک رویداد مانع از تشخیص درست مشکالت می 
و  مسکن  راه،  وزیر  سوی  از  آماری  به  امر  ابتدای  در  شود.6 
شهرسازی اشاره شد. بیاییم یک بار دیگر دقیق تر به این آمار و 
ارقام نگاهی بیاندازیم. در کشور ما حدود 19 میلیون بدمسکن 
داریم. حال می پرسم می توان مشکالت کشور دست کم در 
بخش مسکن را با کانکس، جمع آوری کمک های ریالی )ولو 
در حد چند صد میلیون(، پتو و ... پاسخ گفت؟ وزیر محترم 
در ضمن صحبت خود به آمار دیگری نیز اشاره می کنند که 

بسیار قابل تامل است:

کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو، افزایش عرضه 2.6میلیون 
خانه خالی و عمدتا در کالنشهرها، انباشت 2.1 واحد میلیون 
مسکونی خانه دوم از سوی دیگر، نشان می دهد که بازار ویژه ای 
در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخ 
توجه  مورد  را  بخش مسکن  وقتی  به همین جهت  منی دهد. 
قرار می دهیم می بینیم که از جهت ارقام کلی ما چیزی حدود 
24 میلیون خانوار و چیزی بیش از 27 میلیون خانه در کشور 
داریم. در واقع این ها نشان می دهند که ما یک بازار به شدت 

دستکاری شده داریم.7

دکتر آخوندی پیش از این نیز عنوان کرده بودند:

سال 85 بالغ بر 650 هزار خانه خالی در شهرها داشتیم، 
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران 
در سال 90 به یک میلیون و 630 هزار واحد رسیده است. 

6- کما اینکه در همین نحوه یاری رسانی تشتت و پراکندگی بین نیروهای مختلف اجتماعی و حتی 
بی اعتمادی نسبت به دولت آن هم دولتی که با مشارکت 40 میلیونی و رای باال به کرسی امور اجرایی 

کشور تکیه زده، خود نشان از بحران بی اعتمادی در جامعه ی ما دارد.
7-  آخوندی: 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی هستند/خانه دار شدن سه گروه با استفاده از نظام 

www.ion.ir پس انداز

وی با بیان این که اگر قیمت هر واحد خالی را حدود 300 
میلیون تومان در نظر بگیریم میزان عدم بهره وری به 100 
میلیارد دالر می رسد، اظهار کرد: این توسعه شهری بر مبنای 
سوء  و  پایه  ریل  نقل  و  حمل  به  توجه  عدم  و  سوداگری 
استفاده از بهره وری است که ایران را با بحران مواجه کرده 

است.8
آمار  این  به دو میلیون خانه خالی در سراسر کشور!  نزدیک 
پذیری  مسئولیت  و  اجتماعی  انسجام  میزان  گواه  رسمی 
اجتماعی ما ایرانیان است. در حقیقت مای ایرانی ترجیح می 
دهیم خانه خالی بماند اما چندان رغبتی نداریم با کم کردن 
حقیقت  در  نشود.  داده  اجاره  یا  فروش  تر  ارزان  خود،  سود 
جامعه ی ایرانی به نوعی در خواب عمیق روزمرگی فرورفته 
است. جدا از گذشته و بی توجه به آینده. فقط بروز بحران، 
فرصتی است برای خروج از این روزمرگی، بروز هیجان، ایفای 
نقش و احساس بودن، ولو اندک و سطحی، ولو گذرا و نمایشی.
www. 8- 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی مطلق/ خانه های خالی کشور 100 میلیارد دالری شد

yjc.ir

نزدیک به دو میلیون خانه خالی در رسارس کشور! این آمار 
رسمی گواه میزان انسجام اجتامعی و مسئولیت پذیری 
اجتامعی ما ایرانیان است. در حقیقت مای ایرانی ترجیح 
می دهیم خانه خالی مباند اما چندان رغبتی نداریم با 
کم کردن سود خود، ارزان تر فروش یا اجاره داده نشود. 
در حقیقت جامعه ی ایرانی به نوعی در خواب عمیق 
روزمرگی فرورفته است. جدا از گذشته و بی توجه به 
آینده. فقط بروز بحران، فرصتی است برای خروج از این 
روزمرگی، بروز هیجان، ایفای نقش و احساس بودن، ولو 

اندک و سطحی، ولو گذرا و منایشی.
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متام افراد برش آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت 
و کرامت و حقوق با هم برابرند، شاید هم آزادی و 
برابری حرف درستی باشد، اما هیچ قدرتی در روی 

زمین منی تواند آن ها را به واقعیت تبدیل کند.
تام پین

ماهنامه سرند     شماره بیستم و ششم، آذر 1396

تاریخ و اندیشه
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آن چه امروزه به عنوان حقوق بشر نامیده می شود،  پیشینه 
به  تا سال 1945م  ندارد، در حقیقت  از صد سال  بیش  ای 
استثنای چند مورد خاص، هیچ تالشی به منظور تنظیم حقوق 
این تدوین  نیامده است.  به عمل  المللی  بین  بشر در سطح 
حقوقی، واکنشی بود به تحقیرهای ناشی از اعمال وحشیانه ای 
که روح بشریت را به عصیان واداشته بود و نسبت به گذشته 
رفتار انسانی، به ویژه فجایع رخ داده از سوی دولت نازی طی 
جنگ جهانی دوم، نگاهی انتقادی داشت. با وجود تمام تازگی 
های حقوق بشر، در مفهوم امروزین این واژه به مرور زمان 
انسان« شده  جایگزین اصطالح »حقوق طبیعی« و »حقوق 

است که قدمتی دیرینه دارد.

پیشینه ی تدوین حقوق برش

باستان  جهان  امپراتوری  ترین  بزرگ  عنوان  به  ایران  کشور 
ایفا کرده  نقش عظیمی در شناخت ریشه های حقوق بشر 
است. زمینه های تاریخی حقوق را در جهان باستان، در دو 

دوره می توان بررسی کرد:

1- قانون حمورابی1: این قانون که حدود سال 1730 قبل از 
میالد تدوین شده، نخستین متن حقوقی مکتوبی است که با 
بیان قواعد متنوع حاکم بر روابط انسانی، می توان آن را کم 
و بیش مرتبط با حقوق بشر امروزی دانست. 282 ماده این 
قانون شامل قواعد و حقوق مربوط به اموال، بازرگانی، صنعت، 
کار، خانواده و آزارهای بدنی است که هر یک را به تفکیک 
بیان می دارد. جلوگیری از استبداد مرد نسبت به همسرش و 
روش های قضایی دقیق و موشکافانه از ویژگی های این قانون 

1- منشوری حقوقی حمورابی پادشاه بابل در 1750 پیش از میالد

است. هر چند بسیاری از مورخان در انجام عملی این قوانین 
شبهه دارند، زیرا در آن زمان شاهان برای حسن شهرت خود 
چنین قوانینی را تنظیم می کردند اما هرگز به مرحله اجرا 

نمی رسید!

در  کوروش  منشور  کشف  از  پس  کبیر:  کوروش  منشور   -2
خرابه های بابل، ابتدا گمان می رفت این منشور چیزی جز 
خودستایی پادشاهی بزرگ نبوده است، اما اکتشافات تاریخی 
و نظر مورخان بزرگی چون هرودوت و گزنفون گواه مجموعه 
قوانینی است که به دستور کوروش هخامنشی تنظیم و تدوین 

شده بود.

رفتار پسندیده کوروش کبیر در ورود به شهر بابل و آزادسازی 
هزاران اسیر یهودی، لغو بردگی، مختار ساختن افراد به انتخاب 
به  از آن  نگاشتن منشوری حقوقی که  دین و حرفه، فرمان 
عنوان نخستین اعالمیه حقوق بشر یاد می کنند، وی را فردی 

بزرگ و اسطوره ای برای پادشاهان پس از خود ساخت.

اعالمیه جهانی حقوق برش

پیش از صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر تاریخ شاهد صدور 
قوانینی بود که تثبیت حقوق انسان ها را دنبال می کرد. عالوه بر 
آثار به جا مانده از استوانه حقوق بشر کوروش، آموزه های ادیان 
توحیدی، سند ماگناکارتا2، اعالمیه  حقوق انسان و شهروندی فرانسه3 
منابع حقوق بشر بودند؛ اما هیچ یک از این قوانین مانند اعالمیه 
جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از چنین گستردگی و 
جهان شمولی برخوردار نبودند. پیش نویس این اعالمیه پس از 
دو سال گفتگو و چانه زنی در قصر »شایلو« پاریس، با رای مثبت 
48 کشور بدون مخالف و فقط با 8 رای ممتنع، در تاریخ 10 
دسامبر 1948 به تصویب رسید که مشتمل بر حقوق سیاسی، 
مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که از آن جمله می 
توان به مواردی چون حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی 
از بردگی و بندگی، رهایی از شکنجه، خشونت، رفتار غیرانسانی 
و اهانت آمیز، شناسایی به سان یک شخصیت نزد قانون، حق 
تابعیت، حق مالکیت، آزادی اندیشه، آزادی وجدان و مذهب، 
حق مشارکت در حکومت، حق داشتن امنیت اجتماعی و حق 

تعلیم و آموزش اشاره کرد.
2- منشوری حقوقی است که در سال 1215 در انگلستان تدوین گردید.

3- منشوری حقوقی است که در سال 1789 در فرانسه تدوین گردید.

حقوق برش از آغاز تا انجام
به مناسبت 10 دسامرب روز جهانی حقوق برش

 )برابر با 19 آذر(

مریم سراجی پور
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حقوق برش در دنیای نوین

آن چه مدت ها ذهن حقوقدانان حقوق بین الملل را مشغول 
می ساخت این بود که آیا حقوق بشر ساخته ذهن غربی است 
و قابلیت انطباق با جهان را ندارد، یا می توان آن را به عنوان 
اینگونه  توان  می  آورد؟  حساب  به  جهانشمول  قانون  یک 
مطرح ساخت که حقوق بشر نتیجه قرن ها تالش اندیشه ی 
انسان هایی است که توانسته اند اشکال متفاوتی از حق هر 
انسان را در روایت های مذهبی و غیرمذهبی وارد باورها و 
اندیشه انسانی کنند؛ آنان که اعالمیه حقوق بشر را به رشته 
نگارش درآوردند لزوما چنین تفکری را مد نظر داشتند، آن 
هم بعد از جنگ جهانی دوم که تاثیری جهانی بر شرق و 
غرب داشت ) و با در دست داشتن اسناد تاریخی مهمی در 
زمینه حقوق بشر همچون منشور کوروش که پیشتر ذکر آن 
رفت(. در حقیقت این حقوق استانداردی مشترک و دستاورد 
العاده  فوق  وضعیت  زمان  در  که حتی  است  ها  ملت  همه 
عمومی، غیرقابل تعلیق به شمار می روند، مع الوصف کنفرانس 

وین نتیجه می گیرد که: »هر چند که اهمیت ویژگی های 

ملی و منطقه ای و پیشینه های مختلف تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی باید مد نظر قرار گیرند، اما دولت ها موظفند فارغ از 
نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش، حقوق برش و 
آزادی های اساسی را توسعه داده و مورد حامیت قرار دهند.«

با وجود تمام تاکیدات بین المللی، اجرای این قوانین الزام 
آور نبوده و گوشه ای از جهان نیست که هر روز مواردی از 
نقض حقوق بشر در آن دیده نشود، خاصه آن که حقوق بشر 
باید در چارچوب صالحیت داخلی دولت ها اعمال گردد و هر 
کشوری باید آن ها را در حوزه حقوق داخلی خود وارد نماید. 
ایران این  بر همین اساس اصول متعددی از قانون اساسی 
حقوق را وارد قوانین می نماید، همچون اصول 6، 7، 12 و13 
قانون اساسی که حقوق مشارکت مردم در حکومت، آزادی 

مذهب و مراسم های مذهبی را بیان می دارد.

تصویری از اردوگاه آشویتس متعلق به آملان نازی

وقایع مرتبط به جنگ جهانی دوم از مهم ترین عوامل تدوین 

منشور حقوق برش محسوب می شود. 
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حقوق برش در ایران معارص

آن چه عنوان شد تنها سرآغازی برای جهانی شدن حقوقی 
است که تمامی بشریت را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ و 
زبان، در برمی گیرد، اما با توجه به این حقیقت که حقوق 
بشر، اولین و حیاتی ترین حقوق انسانی در جوامع امروزی 
است، می توان گفت حرکت آن در جوامع سنتی همچون 
ایران بسیار کند پیش می رود و دلیل آن را باید در بطن 
قاجار  از دوره  پیش  ایرانی جستجو کرد.  فرهنگ  و  جامعه 
شاهد اقدامی نظام یافته برای مبارزه انسانی در جهت احقاق 
حقوق ملی نیستیم. در حقیقت دوره ی قاجار نقطه عطفی 
در تاریخ ایران محسوب می شود، زمانی که رابطه ی ایران و 
غرب گسترش یافته و صاحب منصبینی همچون ناصرالدین 
شاه به واسطه غبطه خوردن بر احوال ممالک اروپایی، در صدد 
تغییراتی برمی آیند و هم زمان ترجمه کتب غربی و سفرنامه 
های متعدد همچون سفرنامه ابراهیم بیگ از زین العابدین 
مراغه ای، معدود تحصیل کردگان و روشنفکران جامعه را 
ملکم خان  میرزا  افرادی چون  دارد.  وامی  گری  مطالبه  به 
و آخوندزاده در آثار خود تالش می کنند تفسیری متفاوت 
از انسان و جهان ارائه دهند. آخوندزاده بر خالف بسیاری از 
روشنفکران عصر خویش گامی فراتر می گذارد و معتقد است 
باید حقوق بشریت را هم برای طایفه ذکور و هم برای طایفه 
اناث یکسان قائل باشیم؛ فردی که آخوندزاده تصویر می کند 
نیست  تابع  از جنسیت،  فارق  است که  انسانی  در حقیقت 
بلکه حق طبیعی خود را مطالبه می کند. به هر روی، پس از 
تصویب کنوانسیون وین در سال 1347 میثاق حقوق مدنی و 
سیاسی در ایران نیز به امضای وزیر خارجه وقت رسید. پس 
از انقالب اسالمی نیز ایران برای خروج از تعهدات ناشی از 
میثاق، اقدام عملی صورت نداد و این به آن معنا است که 
ایران تلویحا این تعهدات را می پذیرد اما در سلسله مراتب 
مغایرت  اسالم  شرع  و  اساسی  قانون  با  چه  آن  هر  قانونی، 
داشته باشد، برای ایران الزام آور نخواهد بود. با نگاهی اجمالی 
به اعالمیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی روشن مي گردد 
نکات  دارای  اعالمیه  و  اساسی  قانون  اصول،  بیشتر  در  که 
مشترکی هستند، مثل مسأله آزادی، تساوی در برابر قانون، 
منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور، آموزش و 
پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن.  امروزه کمتر 
کسی از ایرانیان به فرهنگ و تمدن ایران باستان و کوروش 
کبیر افتخار نمی کند، اما افتخار فرهنگی و حقوق بشر در 

معنای آکادمیک آن، دنیای متفاوتی هستند که جامعه ی 
برای عملی شدن  بردارد.  پیوند آن ها گام  برای  باید  ایران 
حقوق بشر در بستر فرهنگی ایران نیاز به آگاهی عمومی و 
تغییراتی بنیادین در فرهنگ سنتی کشور احساس می شود. 
ابتر می  در حقیقت کنوانسیون حقوق بشر در این شرایط 
ماند، زیرا آن چه به قوانین روح می بخشد نیاز اجتماعی به 
آن قانون و اجرای عملی از سوی بدنه ی جامعه است؛ اجرای 
قواعد نوین، فرهنگی نوین می طلبد. از سوی دیگر بر اساس 
قواعد حقوق بشر انسان ها اصوال حق دارند، نه تکلیف؛ تکلیف 
بر عهده دولتی است که ملزم به رعایت حقوق بشر است. 
این مهم بدان معنا نیست که آدمی منفعالنه عمل کند و در 
انتظار رعایت حقوق خویش از طرف دولت ها بنشیند. یکی 
از حقوق مهم بشریت حق مشارکت در حکومت ها است، این 
مردم هستند که در بطن حکومت به ایفای نقش می پردازند، 
تا  بشناسند  را  باید حقوق خود  این مردم هستند که  پس 
بتوانند آن را از دولتمردان مطالبه کنند. حقوق بشر به خودی 
خود برای انسان امروز ارمغانی نخواهد داشت، اگر آدمی برای 

یافتن آن گامی برندارد.

 امروزه کمرت کسی از ایرانیان به فرهنگ و متدن 
کند،  منی  افتخار  کبیر  کوروش  و  باستان  ایران 
معنای  در  برش  حقوق  و  فرهنگی  افتخار  اما 
آکادمیک آن، دنیای متفاوتی هستند که جامعه 
ی ایران باید برای پیوند آن ها گام بردارد. برای 
عملی شدن حقوق برش در بسرت فرهنگی ایران 
بنیادین در  نیاز به آگاهی عمومی و تغییراتی 
در  شود.  می  احساس  کشور  سنتی  فرهنگ 
حقیقت کنوانسیون حقوق برش در این رشایط 
می  روح  قوانین  به  چه  آن  زیرا  ماند،  می  ابرت 
بخشد نیاز اجتامعی به آن قانون و اجرای عملی 

از سوی بدنه ی جامعه است.
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آیین شب چله یا شب یلدا از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه قابل 
تاملی داشته است و از معدود جشن های ایرانی محسوب می شود که 
برغم همه ی فراز و فرودهای تاریخی همچنان به حیات خود ادامه می 
دهد.  نوشتار پیش رو ترجمه و تلخیصی است از مقاله "چله" در دایره 

املعارف ایرانیکا که به مناسبت شب یلدا تدوین شده است. 

جهت کسب اطالعات بیشرت بنگرید به 

www.iranicaonline.org ČELLA 
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بر اساس تقویم های قدیمی، در سال سه چله وجود دارد. 
یکی در تابستان تحت عنوان "چله ی تابستان" و دو مورد 
دیگر در زمستان. چله تابستان که "قلب االسد" هم نامیده 
می شود از اول تیر/21 ژوئن آغاز می گردد و در 5 مرداد 
طول  به  روز  واقع سی  در  و  یابد  می  خاتمه  /26جوالی 
می انجامد. ار آنجایی که چله ی تابستانه به اندازه ی آن 
هایی که در زمستان هستند دارای اهمیت نیست و این که 
حتی چهل روز هم طول نمی کشد، محتمال یک رخداد 
ثانویه باشد که از طریق شباهت و مقایسه ی بین چله های 
تابستان و زمستان به وجود آمده است. چله های زمستان 
ی  "چله  و  بزرگه"  "چله  یا  بزرگ"  ی  "چله  عنوان  تحت 
کوچک" یا "چله کوچیکه" خوانده می شوند. چله بزرگ در 
روز اول زمستان یعنی اول دی ماه مصادف با  22 دسامبر 
آغاز می شود و تا 40روز یعنی تا 11بهمن/ 30 ژانویه به 
طول می انجامد )بنابراین چله 20روز + 20 شب  = 40 
شبانه روز به طول می انجامد( و در روزهای پایانی بهمن 
)30بهمن/20فوریه( به پایان می رسد.1 سردترین روزهای 
زمستان، چهار روز آخر چله ی بزرگتر و چهار روز اول چله 
ی کوچکتر هستند بنابراین"چار-چار" )چهار-چهار( نامیده 
می شوند. گفته می شود که این دو چله در واقع دو برادر 
بهمن هستند که در طول دوره ی  و  اهمن  نام های  به 
چار-چار با هم بحث و گفت و گو می کردند. برادر جوان 
تر، بهمن، برادر بزرگ تر خود، اهمن را برای اینکه نتوانسته 
باعث سرمای شدید و کافی برای آسیب رساندن به مردم 
شود، تحقیر می کرد. او به برادرش می گوید: اگر من به 
اندازه ای که تو وقت داشتی، وقت داشتم هوا را آنچنان 
های  رحم  در  نیامده  دنیا  به  نوزادان  که  کردم  می  سرد 
مادرانشان منجمد شوند. برادر بزرگ ترش پاسخ می دهد: 
تو نمی توانی کاری انجام دهی، زیرا بهار پشت سرت می 

رسد.2

Donaldson,p.95;Enjavi,I,p.18;masse’,croyances,p.182
Enjavi,I,p.3

رسوم شب چله یا شب یلدا

و  یلدا خوانده می شود  یا  تر، شب چله  بزرگ   چله ی 
فرصتی برای جشن های ویژه است. در بیشتر نقاط ایران، 
خانواده های بزرگ دور هم جمع می شوند و از یک شام 
خوب لذت می برند. انواع متنوعی از میوه ها و شیرینی 
جات که به طور ویژه ای برای این شب تهیه شده اند یا نگه 
داشته شده اند، سرو می شوند. در بعضی نواحی عقیده بر 
این است که چهل خوراکی متنوع باید در طول جشن شب 
چله صرف شود.3 نمادین ترینشان هندوانه است که به طور 
ویژه از تابستان برای این جشن نگه داری می شود. عقیده 
بر این است که مصرف هندوانه در شب چله، سالمتی و 
خوب بودن افراد را در طول ماه های تابستان با محافظت 
از شخص در برابر قربانی شدن بوسیله ی گرمای زیاد و 
بیماری هایی که گرم مزاجی به همراه دارد، تضمین می 
کند. بعد از شام افراد مسن تر دیگران را با گفتن افسانه 
ها و حکایات و ضرب المثل ها سرگرم می کنند.4 برای 
مثال در خراسان باور این است که خوردن هویج، گالبی، 
انسان را در مقابل نیش مضر حشرات  انار و زیتون سبز 
به ویژه عقرب ها محافظت می کند. خوردن سیر در این 
شب، شخص را در برابر درد مفاصل حفظ می کند. قرار 
دادن دهان یک نفر نزدیک گوش االغ و زمزمه کردن درون 
بیماری مزمنی، قطعی است.5  برای درمان هر  گوش آن 
سنت رایج دیگر در شب چله، شامل مردان جوان نامزد 
کرده می شود. این افراد یک سینی شامل هفت نوع میوه 
و هدایای متنوع را برای نامزدهای خود در این شب می 
فرستند. در برخی نواحی دختر و خانواده اش دوباره هدیه 
را به وسیله ی فرستادن هدایایی دیگر برای مرد جوان، 
یلدا،  رایج شب  و  مورد عالقه  بر می گردانند.6 سرگرمی 
فال گرفتن به وسیله ی دیوان حافظ است.7 عقیده بر این 
است که کسی نباید بیشتر از سه بار با دیوان حافظ فال 
به عصبانی شدن  منجر  است  امر ممکن  این  زیرا  بگیرد 

شاعر شود.8
Enjavi,I,p.130
Enjavi,I,pp.18-27
Sakurzada,p.227 
Enjavi,II,p.154;Sakurzada,p.228 
Fal_e hafez,q.v
Payanda,pp.180-82;Enjavi,I,p.126

یلدا، بلندترین شب سال

درباره ی شب چله یا شب یلدا
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ترجمه و تلخیص: پرستو محمدی
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طنز

حسین پاکروان

تاثیر فضای مجازی بر شب یلدا 

شب نشینی مجازی
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ای وطن من

ای خطٔه اریان مهین ، ای وطن من                   ای گشته هب مهر تو عجین جان و تن من
ای عاصمٔه دنیی آباد هک شد باز                        آشفته کنارت چو دل رپ حزن من
دور از تو گل و الهل و سرو و سمنم نیست            ای باغ گل و الهل و سرو و سمن من
بس خار مصیبت هک خلد دل را رب پای                  بی روی تو، ای اتزه شکفته چمن من

ی من گر بی تو زیم باز                              افرشتٔه من گردد چون ارهمن من ای بار خدا
ات هست کنار تو رپ از لشکر دشمن                                            رهگز نشود خالی از دل محن من
از رنج تو الرغ شده ام چوانن کاز من                               ات رب نشود انهل نبینی بدن من
ری کفن من رددا و ردیغاهک چنان گشتی بی ربک                                         کاز بافتهء خویش ندا

بسیار سخن گفتم رد تعزیت تو                                             آوخ هک نگریاند کس را سخن من

گاه نیوشند سخن اهی مرا خلق                                    کز خون من آغشته شود پیرهن من وان
و امروز همی گویم با محنت بسیار                            رددا و ردیغا وطن من ، وطن من

ملک الشعرای بهار
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به مناسبت 18 آذر زادروز محمدتقی بهار )ملک الشعرای بهار(

این رسوده بوسیله ی شادروان ایرج بسطامی در آلبوم وطن من  اجرا شده است

 پایانی
سخن
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گهی آ
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ما در این منایش از یه جنگ حرف میزنیم، جنگى که 

صداش به گوش منیرسه، صدایى که قرنها زیر برف و 

رسما یخ زده صدایى که حتی از پژواکش هراسانیم.

کاری از گروه تئاتر پراکسیس:
صداى یک زن؛ داستان پر فراز و نشیب او از هامن بدو تولد اغاز مى شود، او بالغ مى شود، 
مادر می شود، پیر می شود و این تا نسل ها بعد ادامه پیدا می کند هرچند ممکن است در 
بعضی مکانها و زمانها کمرنگ شود اما هیچگاه از بین منیرود و هر کدام از این امال، ارزوها، 
دردها به زنی دیگر به ارث میرسد. زن، ذهن و بدنش در هزاران زن دیگر تکثیر می شود. زن 

مناد زندگی ، حیات و زایش است پس با متام قوا با نابودی و مرگ مبارزه می کند. 
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 دوشنبه 20 آذر 1396 تا یکشنبه 10 دی 1396 
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