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ما ایرانیان دست کم 15۰ سال است که در تکاپوی رسیدن به مدرنیته و یکی 
از مهم ترین ویژگی های آن یعنی حاکمیت مردم بر مردم مبارزه کرده ایم. اما 
براستی چرا منازعات سیاسی و اجتامعی در کشور ما مدام راه حل خیابانی به 
خود می گیرد؟ چه چیز در ساخت سیاسی کشور ما و مهم تر از آن ساخت 
فرهنگی جامعه ایرانی وجود ندارد؟ چرا مرگ بر این و مرگ بر آن از شعارهای 
ایران  ما مردم  میزان در  نگرش چه  نوع  این  ایرانی است؟  معمول فرهنگ 
ریشه دوانیده تا حدی که سال های زندگی در غرب هم در شکل و محتوای 
شعارهای ما تاثیر نگذاشته است؟ اساسا مای ایرانی نسبت به احواالت کشور 

خود دغدغه ای داریم یا با افتخار می گوییم: من سیاسی نیستم؟!
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من سیاسی نیستم

درباره ی سیاست گریزی در فرهنگ ایرانی
 با اشاره به اعرتاضات اخیر در کشور

دروغ، فقدان مسئولیت پذیری، تک گویی و به رسمیت نشناختن 
صدای مخالف فقط بخشی از مشکالت کشوری است که حدود 
۳۰۰۰ سال تاریخ مدون دارد. سرزمین پهناور ایران از زمانی که 
نخستین امپراطوری را در جهان با هخامنشیان بنانهاد تا دوران 
معاصر همواره در اسارت فرهنگ سیاسی معیوب خود بوده است. 
شاید در دوران معاصر با توسل به مشروطیت، تا حدی توانست 
نظام سلطنتی مطلقه را به قیود و حدودی ملزم کند اما به جهت 
نبود فرهنگ سیاسی مدرن، در نهایت آن چه مدنظر داشت از 
خطی بر کاغذ فراتر  نرفت و در صحنه عمل عقیم ماند. از این رو 
جای تعجب ندارد وقتی قانون اساسی مشروطه فروگذاشته می 
شود و حتی پادشاه مشروطه، با اعالم موجودیت حزب رستاخیز 
تک حزبی بودن را تبلیغ و تشویق می کند و فرمان می دهد 
هر که نمی خواهد پاسپورتش را بگیرد و از کشور برود!!! در این 
مختصر بنا ندارم همه ابعاد سترونی فرهنگ سیاسی جامعه ی 
ایرانی را به نقد بگذارم که پیش از این هم کمی به آن پرداختم، 
بلکه به به انفعال یا بی اعتنایی سیاسی می پردازم که در عبارت 

من سیاسی نیستم متجلی است.  

سیاست گریزی یک فرهنگ است

بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است، وی کور و کر است، درک 
سیاسی ندارد و منی داند که هزینه های زندگی از قبیل قیمت نان، 
مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیامت سیاسی هستند. 
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می اندازد 
و می گوید که…: “از سیاست بیزار است”. چنین آدم سبک مغزی 
منی فهمد که بی توجهی به سیاست است که زنــان تن فروش و 
کــودکان خــیابانــی می سازد، قتــل و غــارت را زیاد می کند و از 
همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می افزاید… )برتولد برشت، بی منبع(

ما ایرانیان چندان توجهی به علوم انسانی نداریم نگرش ما به این 
شاخه مهم از علوم بیشتر احساسی است تا عقالیی. از همین 
رو عموما بدون مطالعه تقریبا در باب همه حوزه های زندگی 
اجتماعی از اقتصاد تا سیاست اظهار نظر می کنیم بی آنکه خم 
به ابرو بیاوریم! اساسا تحلیل مسایل انسانی را کاری ساده می 
پنداریم و معتقدیم دانش آموزان تنبل و کم سواد علوم انسانی می 

خوانند در مقابل پزشکی و مهندسی گزینه ی اول دانش آموزان 
زرنگ و باهوش است. نتیجه ی چنین باوری می شود جراح مغز 
اعصابی که یکی از شناخته شده ترین زمامداران مملکت خود 
را هم نمی شناسد!1 پرورش نیروهایی تک بعدی که غیرسیاسی 
بودن را دست پایین کم اهمیت و دست باال محل افتخار می دانند 
ثمره ای برای جامعه نخواهد داشت. در مقابل سده ها کار فکری 
و عملی در غرب به ما می آموزد که علم سیاست نیازمند واکاوی 
دانشگاهی و تخصصی است و در عین حال بدنه ی جامعه نیز 
می بایست احساس مسئولیت کند. در حقیقت جامعه ی مدرن 
و آگاه است که متخصصین متعهد تربیت می کند. جامعه ی 
خفته و ناآگاه ریشه ی مشکالت را در دیگری جستجو می کند 
و عموما خود را مبرا از نقد می داند. مطالبه ی چنین جامعه ای 
برآمدن قهرمانی است که زمام امور را بدست گیرد و شرایط را 
به سامان کند و ما در سایه سار استبداد خوب او زندگی کنیم! برای 
روشن تر شدن مسئله می توان به ظهور چهره هایی چون قائم 
مقام، امیرکبیر یا محمد مصدق اشاره کرد. هر سه نفر از بطن 
جامعه ای برمی خیزند که چندان توجهی، آن طور که شاید و 
باید، به مسایل اجتماعی و کالن خود ندارند. به همین رو سهم 

زمامداری هر سه تن با هم به ده سال هم نمی رسد! 

جامعه ی ایرانی مسئولیت پذیر نیست

که حل  عنوان شد  این  از  پیش  اجتماعی  مسئولیت  باب  در 
مشکالت اجتماعی صرفا در ید دولت یا دستگاه قدرت نیست. آن 
چه محل نقد است فروگذاشته شدن وظیفه شهروندی در طول 
سال و صرفا بروز عصبیت یا هیجان در مواردی چون بروز گرانی، 
نارضایتی اجتماعی و یا حتی موسم انتخابات است. در حقیقت با 
نگاهی تقلیل گرا گویی می پنداریم در انتخابات شرکت کردیم و 
حال نوبت مجلس است یا رئیس جمهور انتخاب کردیم من بعد 
او و هیئت دولت می بایست کار کنند و ما کنار بنشینیم! این 
درحالی است که روابط در صحنه اجتماعی قابل تقسیم است اما 
قابل تفکیک نیست. به بیانی صریح تر در یک جامعه مدرن و 
متکی بر اقتصاد آزاد، شهروندان خود ایجاد اشتغال و تولید ثروت 
می کنند و با پرداخت مالیات و در حقیقت به رسمیت شناختن 
دستگاه قدرت، کشور را بیمه می کنند. این مهم در جامعه ی ما 
1- مصاحبه پروفسور مجید سمیعی با بی بی سی فارسی درباره دیدارش با سید محمود هاشمی شاهرودی  

www.youtube.com
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محل بحث بسیار دارد که عموما چشم ها به دست دولت است و 
در عین حال بیش از 6۰ درصد فرار مالیاتی داریم.2 جالب اینکه 
همین حدود مشارکت در انتخابات وجود دارد. کنار هم گذاشتن 
این دو آمار شاید مخاطب را به فرض مطروحه در این نوشتار 
برساند که شهروندان ایرانی بیشتر مایلند دیگری، بویژه صاحب 
منصبین کاری کنند و چندان به نقش خود توجهی ندارند. حال 
آن که همین دستگاه قدرت نیروی انسانی و فرهنگ مسلط بر 
خود را از نقطه دیگری از کره ی زمین یا از ملت دیگری وام 
نگرفته و ریشه در همین مردم و باورهای موجود در سرزمین 
ایران دارد. این روایت گرچه بسیار جزیی رابطه ی بین قدرت و 
شهروندان را نشان می دهد اما در همین حد گواه درهم ریختگی 
با ژاپن یا سوئد است. آنان  ایران  و تفاوت بین کشوری چون 
که اندیشیدن، کار سخت و تولید را سرلوحه کار خویش قرار 
داده اند و مایی که همچنان دنبال مقصر می گردیم و منتظریم 
تا مگر برحسب اتفاق و برآمدن گردباد حوادث طرفی ببندیم 
و اوضاعمان به سامان شود و ظاهرا بنا نداریم بیاموزیم که از 

برخاستن غبار نباید شاد بود. 

غیرسیاسی بودن زمینه ساز وضع موجود است

جامعه ایران از دیرباز مصرفی بوده و هست و پس از کشف و ملی 
شدن صنعت نفت بر این خصوصیت فرهنگی ما ایرانیان افزوده شد 
که نفت بفروشیم و اجناس مختلف از خودروهای لوکس تا بیل۳ 
وارد کشور کنیم. این تلقی فرهنگی از کار که عموما با کارمندی یا 
واسطه گری عجین شده است، سبب غیرمولد بودن اقتصاد کشور 
گردیده است و عجیب نیست در یک فرهنگ اقتصادی غیرمولد، 
 همان قدر پدر در خانواده نان آور باشد که دولت در جامعه!!! 
نگاهی دقیق تر به این مهم نشان می دهم پیکره ی جامعه ایران 
در طول هزاره ها عموما به دولت وابسته بود و این مهم در دوران 
معاصر و با شکل گیری دولت مدرن و سپس نفتی شدن اقتصاد 
ایران به مراتب تقویت شده است: از بحث کار، تحصیل، وام ازدواج 
تا وام مسکن، یارانه و ... جای تعجب نیست در چنین ساختاری 
امکان برآمدن نهادهای مستقل اگر نه غیرممکن دست کم بسیار 
سخت و طاقت فرسا است آن هم نه صرفا به جهت گستردگی 
دولت که مقدم بر آن به جهت ساخت فرهنگی موجود. چنین 

www.irna.ir  2- آمار6۰ درصدی فرار مالیاتی درکشور
  www.mizanonline.ir 3- واردات بیل و کلنگ برای کشور چقدر آب خورد

جوی کارمندی را بر کارآفرینی ترجیح می دهد و در یک روند 
طبیعی ضمن وابستگی هرچه بیشتر بدنه ی جامعه به دولت، آن 
هم یک دولت نفتی، نیروها و صداهای مستقل در جامعه را عمال 
در تنگنا قرار می دهد. بدنه ی جامعه هم عموما در حد تامین 
زندگی یومیه قانع و آگاه است و چندان نگاه عمیقی به آینده 
کشور یا تاثیر اقتصاد دولتی بر آزادی های سیاسی و اجتماعی 
ندارد. گرچه تاوان این فرهنگ و نگرش غیرسیاسی بودن را در 
نهایت کلیت جامعه می پردازد فارق از آنکه کارگر و کارمند 

باشیم یا کارآفرین. 

سپهر ساغری

شهروندان ایرانی بیشرت مایلند دیگری، بویژه صاحب منصبین 
کاری کنند و چندان به نقش خود توجهی ندارند. حال آن 
که همین دستگاه قدرت نیروی انسانی و فرهنگ مسلط بر 
خود را از نقطه دیگری از کره ی زمین یا از ملت دیگری وام 
نگرفته و ریشه در همین مردم و باورهای موجود در رسزمین 
ایران دارد. این روایت گرچه بسیار جزیی رابطه ی بین قدرت 
و شهروندان را نشان می دهد اما در همین حد گواه درهم 
ریختگی و تفاوت بین کشوری چون ایران با ژاپن یا سوئد 
است. آنان که اندیشیدن، کار سخت و تولید را رسلوحه کار 
خویش قرار داده اند و مایی که همچنان دنبال مقرص می 
گردیم و منتظریم تا مگر برحسب اتفاق و برآمدن گردباد 
حوادث طرفی ببندیم و اوضاعامن به سامان شود و ظاهرا بنا 

نداریم بیاموزیم که از برخاسنت غبار نباید شاد بود. 
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انسان ها در موارد زیادی شایسته هستند، اما اندیشیدن 
به گونه ی ما )گونه ی زیستی انسان(، به عنوان یک کلیت 

یکی از آن نقاط قوت محسوب منی شود.

دیوید آتنربو
فیلم ساز، گوینده و طبیعت گرد بریتانیایی
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در سری یادداشت هایی که از این نگارنده با عنوان دیوار در 
نشریه ی سرند منتشر گردید، به سیر تحول مالکیت و نظام 
های مالکیتی در جوامع بشری پرداخته و اثرات برجای مانده 
از این نظام ها در قلمروهای مختلفی چون تضادهای طبقاتی 
و پایداری محیط زیست واکاوی شد. در آخرین بخش از این 
و  بیشتر مسئله  با تشریح  تا  نوشتارها تالش می شود  سری 
معرفی شاخه ی جدیدی از علم، مشخصا نظریه ی بازی ها1، 
راهکار پیشنهادی برای اصالح نگاه جوامع به طبیعت و میراث 
زمین ارائه شود و خرد جمعی جوامع مختلف را مجاب کند تا 

به طبیعت به مثابه مملوک بشر نگاه نکنند.

گریزی به زیست شناسی و نظریه ی بازی ها
جمعیت  برای  خواهی  تملک  نصاب  حد  )تعیین  مهم  این 
تمام  تقریبا  بین  تملک  اینکه حس  بر  تاکید  با  باید  انسانی( 
جانوران وجود دارد اما وسواس مالکیت و کنترل مطلق داشتن 
بر عناصر پیرامون به خود فرد یا جمعیت گونه ای که دارای این 
وسواس است، آسیب می زند و آن را از قافله ی بازی یا مسابقه ی 
حیات عقب می اندازد، صورت بپذیرد. بخشی از زیست شناسی 
مدرن در پیوند با ریاضیات نوظهوری مشهور به نظریه ی بازی 
ها به خوبی این قضیه را توضیح می دهند؛ شرح کامل آن ها در 
این مقال نمی گنجد و فرصت دیگری می طلبد و شاید موضوع 
سلسله نوشتارهای جداگانه ای باشد که در ابتدا خواننده را با 
مفاهیم موجود در این نظریه بین رشته ای آشنا کرده و سپس 
با بسط آن مفاهیم توضیحی ارائه کند که نشان دهنده ی دلیل 
خواهی  زیاده  و  وسواس  با  که  باشد  هایی  گونه  توفیق  عدم 
مالکیتی، خود را به مشکل می اندازند. اما عجالتا برای خواننده ای 
Game theory 
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پویا اشکانی
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که عالقه مند به بیشتر دانستن است دو کلید واژه ی مهم را 
بیشتر واکاوی می کنم: 1-استراتژی پایدار تکاملی و 2- بازی 
نبرد حیوانات که به بازی شاهین-فاخته مشهور شده است. این 
دو واژه به دست متخصص ژنتیک و زیست شناس برجسته ی 
آمریکایی جان مینارد اسمیت2 پیشنهاد شده اند. وی به عنوان 
زیست شناس نظریه ای ارائه داده است که طبق آن شانس 
و میزان توفیق زیستی گونه ها مطابق رفتارشناسی شان قابل 
محاسبه بوده و در این میان وسواس یا جنون مالکیت و کنترل 
بیاندازد.  را در کامیابی زیستی عقب  داشتن می تواند آن ها 
برای روشن تر شدن ماجرا یک شیر نر را در نظر بگیرید که 
به دلیل خاصی رفتاری فوق العاده کنترل گر و مالکانه نسبت 
به قلمرو خویش دارد و با وسواس خاصی تمام جانداران دیگر 
از هم گونه ای ها تا گونه های دیگر را از قلمرو خود پاکسازی 
می کند؛ رفتار این شیر نر تا حد جنون واری به پاک سازی و 
کنترل قلمرو خویش رسیده که تمام توانش صرف این اعمال 
مالکیت می شود و فرصت و توان الزم برای اینکه بتواند بقای 
ژن هایش را تامین کند، از وی می گیرد. غذای وی به علت 
تالش های زیاد برای شکار محدودتر و درگیری های روی داده 
برایش بیشتر می شود. وی هر روز فرتوت تر و خسته تر از 
عوارض ناشی از این رفتار است و رفته رفته در سنی پایین تر 
تسخیر  ماجرای  میرد!  می  برای شیرها  نرمال  از محدوده ی 
طبیعت برای جمعیت انسانی را هم به راحتی در موقعیت هایی 
می توان به این شیر نر تشبیه کرد و نشان داد تمدن انسانی 
الاقل در بسیاری نقاط با دچار کردن خود به نوعی وسواس 
تسخیر و مالکیت بر عناصر محیط، کامیابی زیستی خود را در 

خطر مهیبی قرار داده است.

اعامل مالکیت بر گوشه ای از زمین، دردرسها در گوشه ای دیگر

مثال های فراوانی از اقدامات عجوالنه می توان یافت که با نگرش 
مالکانه ی انسان به طبیعت موجب خسارت های فراوان به آن و 
حتی خود جمعیت های انسانی شده اند. مثال بارزش که این 
روز ها توجه بخشی از فعاالن مدنی کشور ما ایران را نیز به خود 
جلب کرده سد ایلیسوی کشور ترکیه است که بر سرشاخه ی 
رود دجله احداث می شود و سهم آب پایین دست این رودخانه 
John Maynard Smith 

5
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بین فعاالن  را بسیار کاهش می دهد. صحبت های بسیاری 
مدنی ایرانی مطرح شد که این سد با کاهش سهم مناطق پایین 
دست در میان رودان )بین النهرین( باعث ایجاد مناطق جدید 
برای زایش ریزگرد می شود که به نوبه ی خود باعث بدتر شدن 
معضل ریزگردها است که سالیانی متمادی غرب ایران را تحت 
تاثیر قرار داده است. اما نکته این است که این اقدامات دولت 
ترکیه نه اولین بوده و نه حتی منحصر به این کشور می شود 
و متاسفانه حتی در کشور خودمان نمونه ی مشابه بسیار دارد. 
سد آتاترک ترکیه که مشابه ایلیسو بر رود فرات است نیز سهم 
جلگه های بین النهرین و تاالب هورالعظیم در استان خوزستان 
ایران را از آب این رودخانه بسیار کاهش داد اما آن زمان تا این 
حد سر و صدا به پا نشد، چرا؟! آیا غیر از این است که انسان 
های خودخواه تا مسئله ای به طور مستقیم زندگی آن ها را 
تحت تاثیر قرار ندهد راضی به واکنش نخواهند بود؟ آن زمان 
اعمال مالکیت دولت ترکیه بر آب های نزدیک سرچشمه ی فرات 
که تاالب هورالعظیم را کم آب تر کرد و سفره ی گسترده اش 
را کوچک تر، واکنش ایرانیان را برنیانگیخت چون این سفره ی 
کوچکتر تاالب فقط برای پرندگان زمستان گذران که در چند 
ماه سرد سال به آنجا می روند قابل درک بود و هنوز ریزگردها 
بالی جان شهرها نشده بود. حال اما پر واضح است که دیر یا 
زود هر اعمال مالکیتی بر گوشه ای از زمین بر زیست همه ی 
زیست مندان مجاور تاثیر می گذارد. متاسفانه نه در فرهنگ 
عامه ی این روزهای ما ایرانیان و نه بین سیاست گذارانمان 
اثری از نگاه اکولوژیک یا زیست-بوم محور نیست و حتی از 
همین ماجرای ریزگردها و کانون های تازه ایجاد شده بر اثر 
مسدود کردن راه طبیعی سیالب ها هم درسی گرفته نشده و 
هنوز صدای مسدود کردن راه های طبیعی سیالن های آبی و 
مهار جریان آب و حتی صحبت های خطرناک و مردود دیگر 
همچون طرح های انتقال آب بین حوزه ای در کشور، به گوش 
می رسد. ما راه بلندی داریم تا این ذهنیت که مهندسی کردن 
طبیعت جان ساکنان بسیاری از مناطق مهندسی شونده را به 
خطر می اندازد بپذیریم و به بخشی از فرهنگ همگانی خود 
تبدیل کنیم. بشر چاره ای ندارد جز اینکه خود را تنها مولفه ای 
در هم تنیده در این شبکه ی پیچیده بداند و نه مالکی که حق 

دارد باعث فروپاشی آن شود!
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نتیجه گیری

در ضروریات  را  بشر  تملک خواهی  غریزه ی  مختصر  این  در 
وقتی  غرایز  این  که  گفتیم  و  کردیم  ریشه یابی  بیولوژیکش 
تحوالت  برخی  تجمع  از  )منتج  مدرن  بشِر  امروزی  تواِن  با 
اجتماعی( همراه شود می تواند به نوعی وسواس خطرناک و 
مهلک برای کنترل و مهندسی طبیعت و اکوسیستم های زمین 
منجر گردیده که به نوبه ی خود برای پایداری این زیست بوم ها 
و در نتیجه آرامش و پایداری جوامع بشری بسیار تهدیدآمیز 
است. بحران فراگیر زیست محیطی که در کشور ما مشهود 
است، نمونه ای است از وابستگی آسایش و راحتی انسان به شرایط 
پایدار طبیعی و نشان دهنده ی این مهم که برای حفاظت از 
این آسودگی ولو نسبی، باید از نگاه به طبیعت به مثابه چیزی 

تحت مالکیت یا قیومیت بشر، خودداری کنیم.

 سد آتاترک ترکیه که مشابه ایلیسو بر رود فرات است 
نیز سهم جلگه های بین النهرین و تاالب هورالعظیم 
در استان خوزستان ایران را از آب این رودخانه بسیار 
کاهش داد اما آن زمان تا این حد رس و صدا به پا نشد، 
های خودخواه  انسان  که  است  این  از  غیر  آیا  چرا؟! 
را تحت  به طور مستقیم زندگی آن ها  ای  تا مسئله 
آن  بود؟  نخواهند  واکنش  به  راضی  ندهد  قرار  تاثیر 
زمان اعامل مالکیت دولت ترکیه بر آب های نزدیک 
رسچشمه ی فرات که تاالب هورالعظیم را کم آب تر 
کرد و سفره ی گسرتده اش را کوچک تر، واکنش ایرانیان 
را برنیانگیخت چون این سفره ی کوچکرت تاالب فقط 
برای پرندگان زمستان گذران که در چند ماه رسد سال 
به آنجا می روند قابل درک بود و هنوز ریزگردها بالی 

جان شهرها نشده بود. 
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یکبار موبایلش رو چک کردم پر از فیلم و عکس مستهجن بود 
و با زنان شوهردار چت می کرد و متوجه شدم با آن ها در 
غیاب شوهرانشان رابطه دارد )خانم 33 ساله، تحصیالت: فوق 

لیسانس، شغل: کارمند، وضعیت تاهل: مطلقه(.

1- 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

یقینا اگر من متاهل از زندگی مشرتکم رضایت داشته باشم برای 
حفظ زندگیم تالش خواهم کرد و به وظایفی که به واسطه ی 
ازدواج به آن متعهد شده ام عمل می کنم. اما عدم رضایت من از 
زندگی مشرتک به واسطه ی رفتارهای نادرست همرسم باالخص 
در زمینه ی جنسی باعث شده که من هیچ متایلی به تداوم این 
زندگی مشرتک نداشته باشم. همین مساله باعث از بین رفنت 
عشق و عالقه ی من نسبت به شوهرم  و برقراری رابطه با مرد 
دیگری شده است. )خانم 31 ساله، تحصیالت: کارشناسی ارشد، 

شغل: مدیریت مهدکودک، شغل شوهر: مغازه دار(.

2- 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، صص35-59

صویر:
منبع ت

Rape in Pakistan- lets talk about it
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به  زناشویی  بستر  در  جنسی  خشونت  به  پیشین  نوشتار  در 
انواع خشونت علیه  از پنهان ترین و مکتوم ترین  عنوان یکی 
زنان پرداختیم. خشونتی که شاید بیش از انواع دیگر خشونت، 
در سایه ی سکوتی محتوم و چیره گرایانه، زنان را در محاق 
تردید و استیصال فرو می برد. در این نوشتار برآنیم که آخرین 
گزارش موارد جدید ابتال به ویروس HIV و ارتباط احتمالی آن 
با خشونت جنسی در بستر زناشویی بپردازیم اما پیش از آن، 
گفتنی است در ماهی که گذشت یادداشتی از خانم زهرا آیت 
اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در نقد 
الیحه ی "امنیت زنان در برابر خشونت" در روزنامه ی کیهان 
منتشر شد. ایشان در بخش هایی از این یادداشت فرموده اند: 
"تجربه نشان  داده است بهرتین نوع حامیت از زنان هامن طور 
که اسالم هدایت کرده، آن است که حامیت از زنان را به مردان 
خانواده بسپاریم. پدر، همرس، برادر، پدر بزرگ، پدر همرس و 
از زن را دارند و دیده ایم  محارمی که قدرت حامیت و دفاع 
که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری در خانواده مثل 
فشارهای بین املللی و رسانه ای به حامیت زنان آمده اند، مردان 
را مقابل زنان قرار داده و به موضع گیری و بعضا انتقام جویی 
وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفنت از ازدواج و پناه 
بردن به انحرافات اخالقی سوق داده است. بر اساس این الیحه، 
زن که مظهر لطافت، محبت و آرامش است به موجودی تبدیل 
می شود بهانه جو، ایرادگیر و ناز پرورده  که می تواند هر اقدام 
مرد را خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی اگر توهم خشونت 
را داشته باشد، قانون به او حق می دهد که مرد را محکوم کند 
و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. با چنین وضعیتی کدام پرسی 
ولو 4۰ ساله و 5۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت 

حتی اگر رستم دستان باشد."1 

1- روزنامه کیهان، شماره218۰1، ۳ دی 1۳96 
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 نقد یادداشت ایشان موضوع گفتار و نوشتاری مستقل است 
و فرصت دیگری را می طلبد. اما در این مجال ذکر یک نکته 
ضروری می نماید. ایشان فرمودند بر اساس تجربه باید حمایت از 
زنان را به مردان خانواده بسپاریم اما بر اساس یکی از بزرگترین 
و مهم ترین پژوهش های پیمایشی درباره ی خشونت علیه 
زنان در ایران،  که در دهه ی 8۰ و در 28 استان کشور انجام 
شد، 66 درصد زنان ایرانی، از ابتدای زندگی مشترک، دست 
کم یک بار مورد انواع خشونت قرار گرفته اند.2 بنابراین مناسب 
تر به نظر می رسد به سبب جایگاه حقوقی، به جای"تجربه" به 
"داده های آماری" استناد نماییم و اگر هم نوعان خود  را درک 
و از آنان حمایت نمی کنیم، دست کم آنان را مورد خشونت 
کالمی و روانی قرار ندهیم و این چنین با نیشتر قلم زخم نزنیم! 

چرا که طعم آن تلخ تر و زخم آن بس الیم تر است.

حال جامعه ی ما خوب نیست!

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده، ۳6 هزار و 571 نفر در 
از  نیمی  از  بیش  که  باشند  مبتال می   HIVویروس به  ایران 
این افراد بین ۳5-21 سال هستند و از این میان 8۳ درصد 
از  نقل  به  دهند.  می  تشکیل  زنان  را  درصد  و 17  مردان  را 
معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم روز جهانی 
ایدز امسال، به رغم آن که انتقال این ویروس از طریق تزریق 
مواد مخدر با سرنگ آلوده کاهش یافته است اما انتقال آن از 
طریق ارتباط جنسی رو به افزایش است. آماری که حتی وزیر 

بهداشت وقت را نیز، ناگزیر به واکنش نمود: 
"خود را با کشورهایی که باورهای متفاوت دارند و از ما فاصله 
دارند، مقایسه منی کنیم، حتی در مقایسه با کشورهای همجوار 
نیز ما وضعیت خوبی نداریم، آمار ایدز رو به افزایش است.”۳ 
اگر آمارهای رسمی – بخوانید غیر رسمی- خشونت خانگی و 
موارد جدید ابتال به ویروس HIV را به مثابه ی دماسنج جامعه 
قلمداد کنیم، به نظر می رسد حال جامعه ی ما چندان خوش 
نباشد و زلزله ی خاموشی در حال وقوع است که اگر گوش 

شنوایی نیابد به سونامی محتومی بدل خواهد شد.
2- خشونت خانگی و استراتژی های زنان در مواجهه با آن، صادقی فسایی، سهیال، مجله بررسی مسائل 

اجتماعی ایران، شماره 1، بهار 1۳89، صص1۰7-142
www.aids.ir ۳- مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران

یلدا دنیایی مبرز

زن؛ این دیگری غیر مهم!
به مناسبت 25 نوامرب، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و 

اول دسامرب روز جهانی ایدز )برابر با 11 دی( بخش دوم
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خشونت جنسی یک فرهنگ است

تنها راه پیشگیری از انواع بیماری های مقاربتی و همچنین 
ویروس HIV داشتن رابطه ی جنسی" محافظت شده و ایمن« 
است. رفتار جنسی ایمن و محافظت شده به معنای استفاده 
بار رابطه ی  ابتدای هر  از  ی صحیح، منظم و مداوم کاندوم 
جنسی و در تمامی ارتباطات جنسی )ارتباط با هم جنس یا 
غیر همجنس( است. این وسیله هر دو شریک جنسی را در 
انواع رفتار جنسی )مهبلی، مقعدی و دهانی( محافظت  طی 
پیشگیری  تنها وسیله ی  کاندوم  دیگر  عبارت  به  نماید.  می 
سایر  و   HIV ویروس  انتقال  از  توامان  که  است  بارداری  از 
بیماری های مقاربتی جلوگیری می نماید. اما نقطه ی ورود به 

بحث دقیقا همین جا است. رابطه ی 
جنسی محافظت شده و ایمن، یک 
فرآیند مشارکتی است و تحقق این 
مهم در شرایطی که گفتمان غالب 
امری  است،  نوع خشونت  از  آن  در 
دشوار به نظر می رسد!  از آن جایی 
معرض  در  مردان  از  بیش  زنان  که 
جنسی  خشونت  و  خانگی  خشونت 
این رو بیشتر در  از  قرار می گیرند 
معرض عمل جنسی محافظت نشده 
هستند و رابطه ی توام با خشونت، 
ایمن  برای رابطه ی جنسی  مذاکره 
را دشوارتر می نماید. چه بسا ممکن 
است زنان با طرح موضوع رابطه ی 
کاندوم،  از  استفاده  و  ایمن  جنسی 

شریک  سوی  از  بیشتری  خشونت  اعمال  معرض  در  حتی 
فرازناشویی  روابط  به  مردی  کنید  تصور  گیرند.  قرار  جنسی 
محافظت نشده )رابطه ی جنسی با شریک جنسی مرد یا زن( 
گرایش دارد یا مصرف کننده ی تزریقی مواد مخدر است– هر 
دو مورد نیز با افزایش خطر ابتال و انتقال بیماری های مقاربتی 
همراه هستند- و اتفاقا نسبت به شریک جنسی اولیه )شریک 
جنسی ثابتی که فرد با تواتر مشخصی با او در ارتباط است( یا 
شریک جنسی ثانویه  ی خود )شریک جنسی غیرثابت و متغیر( 
با خشونت و شیوه ای آسیب رسان رفتار می کند )فرضا مبادرت 
به رابطه ی جنسی مقعدی اجباری که در نتیجه ی اصطکاک 

جامعه
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شدید با پارگی عروق و افزایش خطر انتقال و ابتال به ویروس 
HIV همراه است(. آیا شریک جنسی زن می تواند از او بخواهد 
که از کاندوم استفاده نماید یا دست کم با خشونت رفتار نکند! 
آیا اساسا گوش شنوایی برای درخواست خود خواهد یافت؟! 
دور از ذهن نخواهد بود زن این دیگری غیر مهم، در فضایی 
آکنده از رعب و وحشت که زاییده ی خشونت است، نه تنها در 
مامن خانه گوش شنوایی برای درخواست خود نمی یابد بلکه 
در بیرون از دیوارهای خانه نیز گوش ها آکنده اند و مناسبات 
قدرت، بر زیستن در بطن تحمیل ها، چیرگی و انقیاد پافشاری 
از این رو در نتیجه ی متروک ماندن گفتمان، به  می کنند. 
خیانت  و  انتقام  درصدد  اگر  و  رود  می  فرو  خود  در  تدریج 
برنیاید، در فرسایش وکاهش مداوم و 

ممتد روزگار می گذراند.

مبارزه با خشونت علیه زنان فراتر از 
راهکارهای حقوقی و قانونی

امروزه کشورهایی چون آلمان، استرالیا، 
فرانسه، دانمارک، کانادا، سوئد، نیوزیلند، 
تایوان، تونس،  چین، ژاپن، فیلیپین، 
اندونزی، ترکیه، تایلند و... قوانینی را 
مربوط به تجاوز جنسی زناشویی تصویب 
نموده اند که بر اساس آن تفاوتی بین 
تجاوز فرد غریبه با تجاوز همسر وجود 
ندارد و تجاوز جنسی در بستر زناشویی جرم قلمداد می گردد.4 
جرم انگاری و تصویب قوانینی از این دست اگرچه الزم است 
اما کافی به نظر نمی رسد. در بسیاری از موارد زنان نه فقط به 
دلیل خال قانونی بلکه به علت خصوصی پنداشته شدن موضوع 
یا حتی به دلیل وابستگی اقتصادی و اجتماعی، ترس از بدتر 
شدن شرایط، احساس شرمساری و استیصال، ترس از تالفی 
و انتقام شریک جنسی/ همسر، ترس از دست دادن فرزند و 
ترس های دیگری که بر جان و روان آنان مستولی گشته است، 
گودرزی،  موضوع،  و حقوقی  فقهی  بر جنبه  نگاهی  با  زناشویی  تجاوز جنسی  روان شناختی  بررسی   -4
فریبا و همکاران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره چهارم ، زمستان 1۳95، 

صص67-1۰۰
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ایمن، یک   رابطه ی جنسی محافظت شده و 
در  مهم  این  تحقق  و  است  مشارکتی  فرآیند 
رشایطی که گفتامن غالب در آن از نوع خشونت 
است، امری دشوار به نظر می رسد!  از آن جایی 
خشونت  معرض  در  مردان  از  بیش  زنان  که 
خانگی و خشونت جنسی قرار می گیرند از این 
رو بیشرت در معرض عمل جنسی محافظت نشده 
هستند و رابطه ی توام با خشونت، مذاکره برای 
رابطه ی جنسی ایمن را دشوارتر می مناید. چه 
رابطه  با طرح موضوع  زنان  بسا ممکن است 
ی جنسی ایمن و استفاده از کاندوم، حتی در 
معرض اعامل خشونت بیشرتی از سوی رشیک 

جنسی قرار گیرند. 



به دنبال راه حل های ساختاری مقابله با خشونت علیه خود 
نیستند. از این رو با توجه به عوامل مختلفی مانند سن، سطح 
تحصیالت، وضعیت اشتغال، استقالل مالی، طبقه ی اقتصادی، 
اجتماعی،  های  حمایت  از  برخورداری  فرهنگی،  و  اجتماعی 
خانوادگی و قانونی و... به استراتژی های فردی مانند سکوت، 
طالق عاطفی، خودکشی، خیانت، طالق و... روی می آورند. از این 
رو در کنار تدابیر قانونی و حقوقی، پیشگیری از وقوع خشونت 
خانگی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه ضروری تر به نظر می 
رسد. در پیشگیری سطح اول مقوله ی آموزش در جهت رفع 
تبعیض و نابرابری های جنسیتی نهادینه شده بر دوش نهادهای 
نهادهای  فرهنگی،  نهادهای  خانواده،  نهاد  چون  مختلفی 
آموزشی، دولت و... سنگینی می کند. در پیشگیری سطح دوم 
مقوله ای چون غربالگری عمومی خشونت خانگی مطرح است. 
سازمان جهانی بهداشت، کارکنان بهداشتی را برای بسیاری از 
زنانی که مورد سواستفاده قرار می گیرند، مهم ترین و اغلب تنها 
نقطه ی تماس با خدمات اجتماعی می داند که ممکن است 
قادر به ارایه ی اطالعات و حمایت باشند. از آن جهت که زنان 
اغلب به علت دریافت مراقبت های بهداشتی، دریافت خدمات 
تنظیم خانواده، مراقبت های دوران بارداری و انجام غربالگری 
های روتین به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند. این 
از موارد خشونت  ایران فقط ۳ درصد  در حالی است که در 
خانگی بوسیله ی تیم بهداشتی و درمانی شناسایی می شوند و 
متاسفانه آنان نیز در مواجهه با این گونه مددجویان نمی توانند 
به شیوه ای کارآمد عمل کنند5 و در نهایت پیشگیری سطح 
سوم شامل بازتوانی افرادی است که مورد خشونت واقع شده 
اند و به خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره ای، حقوقی و باز 
توانی نیازمندند. ناگفته پیدا است مادامی که دغدغه مندی الزم 
نسبت به این مهم وجود نداشته باشد، راهبردهایی از این دست 
ابتر و ناکارآمد هستند. در مورد آسیب های اجتماعی به طور 
عام و خشونت علیه زنان و پیامدهای آن )از جمله افزایش ابتال 
به ویروس HIV( به طور خاص، گام  نخست پذیرش "وجود 
مشکل" است. همان گامی که بوسیله ی متولیان امر، همواره 
به دیده ی تردید نگریسته می شود. به رغم آن که داده های 
آماری و پژوهش های تحلیلی و فراتحلیلی، بازتاب و انعکاس 

5- بررسی میزان شیوع خشونت علیه زنان باردار در ایران، مطالعه مرور نظام مند و فراتحلیل، سلیمانی، 
ابوذر و همکاران، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم شماره 11، پی در پی 76، 

بهمن 1۳94، صص97۳-986
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وضعیت جاری و آتی و همچنین تبیین کننده ی مسیر برنامه 
ریزی، تالش و تکاپو در یک جامعه هستند،  اگر نگوییم همواره 
اما در اغلب موارد، در جامعه ی ایرانی گوش شنوا و چشمانی 
بینا برای خود نیافته و در کتابخانه ها و پایگاه های اطالعاتی 
زیر تلی از خاک نادیده انگاری، مدفون می گردند. شوربختانه 
پیامد این نادیده انگاری مزمن و صدایی که شنیده نمی شود، 
ناگزیر تبدیل به فریادی خواهد شد که سقف آن، بر سر همین 

جامعه آوار می گردد.
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خشونت  و  عام  طور  به  اجتامعی  های  آسیب  مورد  در 
علیه زنان و پیامدهای آن )از جمله افزایش ابتال به ویروس 
HIV( به طور خاص، گام نخست پذیرش "وجود مشکل" 
است. هامن گامی که بوسیله ی متولیان امر، همواره به 
دیده ی تردید نگریسته می شود. به رغم آن که داده های 
و  بازتاب  فراتحلیلی،  و  تحلیلی  پژوهش های  و  آماری 
انعکاس وضعیت جاری و آتی و همچنین تبیین کننده ی 
مسیر برنامه ریزی، تالش و تکاپو در یک جامعه هستند،  اگر 
نگوییم همواره اما در اغلب موارد، در جامعه ی ایرانی گوش شنوا 
و چشامنی بینا برای خود نیافته و در کتابخانه ها و پایگاه 
های اطالعاتی زیر تلی از خاک نادیده انگاری، مدفون می 
گردند. شوربختانه پیامد این نادیده انگاری مزمن و صدایی 
که شنیده منی شود، ناگزیر تبدیل به فریادی خواهد شد که 

سقف آن، بر رس همین جامعه آوار می گردد.
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تلنگر
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خشونت پنهان 
نگاهی به خشونت جنسی و ابتال به ایدز1

شادی اسکندری

 1- جدیدترین آمار مبتالیان به ایدز در کشور اعالم شد/انتقال بیامری از 

طریق روابط جنسی در حال افزایش است/رشد تدریجی ایدز در بین زنان

www.ilna.ir



"حقیقت، من به کربالیی قربان حسد بردم و بر 
پرسش می ترسم ... این پرس خیلی ترقیات دارد و 

قوانین بزرگ به روزگار می گذارد."
نظر قائم مقام فراهانی در مورد امیرکبیر

رضاقی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نرش نی، چاپ سی و هشتم، ص 11۰
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تاریخ و اندیشه

حتی برای کسانی که تاریخ ایران را نمی خوانند، نام او آشنا 
اتفاقیه،  وقایع  راه اندازی روزنامه ی  دارالفنون،  تاسیس  است. 
اصالحات نظامی و مالی گسترده، کوتاه کردن دست بیگانگان و 
تالش جهت استیفای استقالل ایران و ... فقط بخشی از اقدامات 
محمدتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر بود. فریدون آدمیت 

در کتاب امیرکبیر و ایران می نویسد:

"اهمیت مقام تاریخی امیر به سه چیز است: نوآوری در 
راه نرش فرهنگ و صنعت جدید، پاسداری هویت ملی و 
استقالل سیاسی ایران در مقابله با تعرض غربی، اصالحات 

سیاسی مملکتی و مبارزه با فساد اخالق مدنی"1 

در باره ی او سخن بسیار گفته شد و تقریبا از میان دوست و 
دشمن، دور و نزدیک کمتر کسی لب به لعن او گشوده یا خامه 
به طعن او رانده اما در این بین کمتر از فضای اجتماعی که امیر 
در آن به دنیا آمد، برآمد و در آخر بر خاک شد، تصویری به 
دست داده شده است. خاصه آن که عموما نوک پیکان حمالت 
منتقدین و روشنفکران و البته بدنه ی جامعه، شخص ظل اهلل، 
ناصرالدین شاه بود! بی آن که کسی از نقش مردم بگوید و بنویسد. 
در این روایت از تاریخ، پنداری مخاطب پای یک تله تئاتر با چند 
شخصیت مشخص نشسته است؛ قهرمانی که در چنبره جماعتی 
هوس ران و منفعت طلب گرفتار آمده است و بس. در همین مورد 
مذکور سخن از ساختن امیر و سوختن شاه است. مردم هم یا 
نیستند یا اگر هستند چون تماشاگران این تئاتر تراژیک ناظرینی 
بیش نیستند که نهایت کنشگری ایشان یا ذکر است برای امیر یا 
لعن است برای ظل اهلل! در این نوشتار بنا دارم تا به نقد جامعه ای 
بپردازم که امیر از آن برخاست اما مجال چندانی برای کار نیافت، 
به این منظور که بیشتر در خود بنگریم و به کیستی انسان ایرانی 

ورای تعاریف متداول بیاندیشیم.  
1- آدیمت، فریدون، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند 1۳85، ص 157

ایرانیان اصالح طلب

به صاحبین قدرت  از مورخ و شهروند عادی  اعم  ایرانیان  ما 
نوعی نگاه پدرانه داریم. باور داریم فقط نفر اول می داند، او 
را  آحاد شهروندان  راهنمایی  او  است.  اراده  است که صاحب 
نیز چون  متقابال شهروندان  و  دارد  بر عهده  فرزندانش  چون 
فرزندانی رام و مطیع، فرمان بر هستند. در این بین نه مای 
ایرانی که عموما خارجی ها به مدد نیروهایی خودفروخته در 
داخل، منافع خویش را تامین و تضمین می کنند و اصالحات 
را در کشور ناکام! در حقیقت معتقدیم شخصیت مصلح، نظیر 
امیرکبیر یا مصدق، می خواهند با رهبری جامعه ی تشنه ی 
اصالحات، مردم را به فالح و رستگاری برسانند اما دست های 
پنهانی مانع از رسیدن به این اهداف می شوند. پرواضح است 
که نمی شود و نه نباید نقش بیگانگان را کتمان کرد اما به 
همان نسبت نمی بایست از نقش مای ایرانی، مای شهروندان 
این مملکت غافل بود. به بیانی دیگر دیدگاه مذکور توضیح نمی 
دهد اگر این میزان ملت ایران پذیرای چهره های مصلح و نوآور 
بودند چرا سرنوشت مردانی چون قایم مقام، امیرکبیر و بعدها 
مصدق زندان، اعدام یا حصر بوده است؟ مگر نه این است که 
دیدگاه حاضر قاطبه ی ملت را حامی اصالحات بنیادین معرفی 
می کند و هر آن چه کژی و کاستی است بر سر شاه دیکتاتور 
می شکند و نهایتا نتیجه می گیرد که فالنی و بهمانی که سر و 
سری با سفارت روس یا انگلیس داشتند زمینه سقوط مصدق را 
فراهم می کردند یا اسباب قتل امیر را مهیا؟ اساسا به جز قائم 
مقام فراهانی، امیرکبیر و محمد مصدق چند رجال سیاسی را 
دست کم در دوره ی معاصر، می توان به عنوان مصلح نام برد؟ 
اگر چنین جامعه ای چنین تحول خواه و نوگرا است چرا تعداد 
مصلحین و شهروندان تا این میزان متعهدش انگشت شمارند 
و جاسوسان و اجنبی پرستانش خارج از حد شماره؟ کجای 
این تعریف دچار خدشه است؟ مگر نه این بود که فقط شاه و 
عده ای مزدور و اجنبی پرست منافع ایران را نمی شناختند؟ 
این  راقم  ایفا می کرد؟  بیدار چه نقشی  این صورت ملت  در 
سطور به دنبال تطهیر دستگاه قدرت و به طور مشخص دستگاه 
قجری یا پهلوی نیست اما قویا می پرسد مردم یک کشور کجای 
معادالت زندگی سیاسی و اجتماعی قرار دارند؟ چگونه است 
که امکان برآوردن منافع بیگانه بیش از تامین و تضمین منافع 
ملی قابل دستیابی است؟ آیا از بطن جامعه ای آگاه، متعهد و 
وطن خواه امکان برآمدن زمامدارانی بی کفایت و خائن مهیا 
می شود؟ آیا جز این است که گندم ز گندم روید جو ز جو؟ از 

اصالحات زیر تیغ

نگاهی به تفاوت نگرش امیرکبیر و بدنه ی جامعه ی ایران

قسمت اول

سپهر ساغری
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طرفی مگر خدعه و دسیسه مختص مردم و کشور ایران است؟ 
فی المثل چرا انگلیس می تواند فرسنگ ها دورتر در امور ایران 
دخالت کند اما همین امپراطوری در کنار خود ایرلند جنوبی 
را نتوانست به زیریوغ خویش نگه دارد؟ چگونه است که مردم 
این کشور خدعه ناصواب انگلیسی ها را خنثی می کنند و ما 
همچنان اندر خم یک کوچه ایم؟ آیا قابل قبول است که چشم 

طمع جهانخواران فقط به ایران و ایرانی است؟!!

ناآگاهی اجتامعی؛ چشم اسفندیار امیرنظام
کلنل شیل، وزیرمختار انگلیس در دوران محمدشاه و ناصرالدین 

شاه، می گوید: 
نظر امیرنظام علیه روسیه است، اما نه اینکه دوستدار انگلستان 
باشد و نیز تصویر منی کند که انگلستان خیرخواه ایران است 
بزرگرتین هدفش این است که از نفوذ روس و انگلیس بکاهد و 
مقام آنان را در انظار جمهور مردم هرچه ممکن باشد بی مقدارتر 
بنامید... تصمیم امیرنظام این است که به اندرز دولت انگلیس و 
من گوش ندهد. تنها حسنش اینکه مصمم به جلوگیری از بسط 

نفوذ روسیه باشد و همین حسن او معایبش را می پوشاند.2

 حال به جامعه ی ایران بنگریم. مردمی که در اسارت نبردهای 
مذهبی،  اختالفات  از  نعمتی هستند. جدا  و  خرافی حیدری 
گرایش های قومی نیز بر آتش اختالفات می دمید. تقریبا در 
سراسر کشور، ایالت نه فقط با یکدیگر که در داخل ساختار 
ایلی خود نیز درگیری های شدید و بعضا خونینی داشتند. این 
درگیری ها تا سال ها ادامه داشت و در دوران مشروطه و پس 
از آن جنبش های استقالل طلبانه که بوسیله ی سردار سپه 
رضاخان سرکوب گشتند، قابل مشاهده است. از یاد نبریم که 
این اختالفات در سال های نخستین پس از انقالب اسالمی هم 
مجددا بروز و ظهور کرده بود. باید پرسید در چنین ساخت 
باورهای  در چارچوب  را  کهنه ای که هر یک جهان خویش 
عقیدتی یا ایالتی خود می بیند چه جای نگرش کالن ملی 
است؟ اساسا نگاهی فراتر از باورهای ایدئولوژیک یا قومی برای 
چنین اجتماعی قابل درک و هضم است؟ جالب آن که این نوع 
نگرش پس از گذر سالیان و حتی شکل گیری دولت مدرن 
در  نمونه  عنوان  به  دهد.  می  تداوم  خود  حیات  به  ایران  در 
یک مورد بسیار جزیی و نه چندان هزینه بردار، بین بخشی از 
حامیان پرسپولیس و کارلوس کیروش بر سر دعوت بازیکنان 

2- رضاقی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص 149

فوتبال به تیم ملی اختالف پدید آمد. این بخش از هواداران تا 
جایی مقاومت کردند که تیم باشگاهی پرسپولیس تهران را تیم 
ملی خود خواندند!!! همین نمونه بسیار جزیی و ساده نشان می 
دهد بدنه جامعه ایران چه میزان حاضر است به کری ها و رقابت 
های داخلی بپردازد حتی اگر منافع ملی و جمعی را قربانی نماید. 
پرسش راقم این سطور روشن است. با چنین باورهایی می توان در باب 
منافع کالن ملی صحبت و عمل کرد؟ اگر جامعه ی ما از لذت 
کری خوانی فوتبالی خود نمی گذرد حاضر است بابت مسایلی 
به مراتب سخت تر و پرهزینه تر چون اقتصاد درون زا و تولید 
در کشور هزینه پرداخت کند؟ بازگردیم به تاریخ! تا اینجای 
امر دانستیم که امیر مصلحی است تنها در برابر خیل مخالفین 
از برخی روحانیون تا دربار. امیر به دنبال اجرای سیاست های 
عرفی بود از این رو دخالت روحانیت در سیاست را برنمی تابید. 
و  بجای محاکم شرعی  برپایی محاکم قضایی  نظیر  اقداماتی 
ممنوعیت قمه و سینه زنی نیز بر حساسیت روحانیون نسبت 
نیست.  این مختصر چندان دشوار  گیری  نتیجه  افزود.  او  به 
جامعه ی مذهبی رفته رفته از امیر روگردان می شود. استیونس 

کنسول انگلیس در تبریز در این مورد می نویسد:
امیرنظام مصمم است که جلوی نفوذ روحانیان را بگیرد، گرچه 
می داند کاری است بس دشوار و پرخطر. امیر متذکر شد که 
دولت عثامنی وقتی در راه تجدید نیروی خود توفیق یافت که 
نفوذ علام را در هم شکست و گفت او همین کار را خواهد کرد 

و یا رسش را بر باد خواهد داد.3
میانه ی امیر با دربار هم به سرعت به تیرگی گرایید. تالش 
نخست وزیر برای اصالحات مالی از دربار و با محدود کردن یا 
برچیدن مقرری های بی حساب و کتاب شاهزادگان و دیوانیان 
آغاز شد. او حتی دریافتی شاه را هم تقلیل داد. میرزاتقی خان 
به تنهایی در نبرد با بدسگالی فرهنگی رفته بود که هزاره ها با 
مفت خواری و بی مسئولیتی عجین بود. کم کاری، کارشکنی، 
رشوه، ظلم و تعدی، مردم آزاری، ضعف و ناتوانی، دنباله روی، 
عدم خالقیت، حاکمیت روابط قبیلگی به جای ضوابط عقالنی، 
انسانی و سرمایه های  حقارت و خودکم بینی، اتالف نیروی 
ملی و سفله پروری4 و ده ها آفت ریز و درشت اجتماعی دیگر، 
مجال چندانی برای نخست وزیر نگذاشته بود. اصالحات کالن 
البته نیاز به رهبری دارد اما این مهم در خال و یا بوسیله ی یک 
3- جوادی یگانه، محمدرضا، جوادی، ریحانه. استدالل های مخالفان اصالحات امیرکبیر از منظر انتخاب 

عقالنی، جستارهای تاریخی، سال چهارم، شماره ی اول، بهار و تابستان 1۳92، ص 47

4- رضاقی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص 1۳5
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نفر قابل حصول نیست. در حقیقت بدنه ی جامعه اعم از کاسب 
و کارگر، با سواد و بی سواد، زن و مرد و در کلیت جریان یا 
جریان هایی از اهالی مملکت می بایست احساس مسئولیت 
کنند تا بتوان روند اصالحات را به انجام رسانید. در جامعه ای 
که مردمش در خواب گران هستند و هر کس در فکر منافع 
خویش روزگار می گذراند البته نمی توان امید چندانی به بهبود 
اوضاع داشت. روابط اجتماعی نظیر اقتصاد تابع رابطه ی عرضه 
و تقاضا است. به عنوان نمونه بنگرید به پاسخ وقایع اتفاقیه در 

باب چیستی رسالت آن! 
"بعضی مردم نفهمیده و منی دانند که حسن این روزنامه چیست 
و مرصفش چه می باشد؟ پاره ای اشخاص خیال می کنند که 
کاری است که دیوانیان عظام راه انداخته اند به جهت منفعت و 
مداخل. برخی هم چنین تصور می کنند که این روزنامه منصبی 
است که به کسانی که از دیوان اعلی اسامی آن ها معین شده 
این ها  از  برسد. لکن هیچ یک  نباید  به دیگران  برسد و  باید 
نیست ... این اخبار چیزی است ... به جهت تربیت خلق و اطالع 
آن ها از امورات دیوانی و غیره و اخبار دول خارجه و منفعت 

خاص و عام..."5
5- آدیمت، فریدون، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند 1۳85، ص ۳7۳

نویسنده وقایع اتفاقیه می گوید بعضی مردم نفهمیده و نمی 
دانند که حسن این روزنامه چیست! و این در حالی است که از 
انتشار روزنامه در جهان چند سده می گذشت6 اما حتی خبر 
آن هم به گوش بدنه جامعه ی ایرانی نرسیده بود! و حتی از 
آن به عنوان فرصتی برای منفعت طلبی دیوانیان! در چنین 
جوی انتظار به ثمر رسیدن اصالحات چندان معقول به نظر 
نمی رسد و نهایتا نیز منطق شرایط جامعه، خود را بر تاریخ 
تحمیل کرد. شاید تفسیر خود امیرکبیر در این مورد بیش از 

همه قابل تامل باشد:
"حال و روز این غالم بیچاره را ببینید که از دست این زن و مردها 
چه می کشم... آن طبقه آن قدر به بیقاعدگی خو گرفته بودند که 
وضع هر قاعده ای را تهدید به نفع خویش می شناختند، چیزی 
که در میان نبود نفع عموم... دشمن از برای این غالم )مقصود 

خود امیر است( از زن و مرد بسیار است."7
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حال و روز این غالم بیچاره را ببینید که 
از دست این زن و مردها چه می کشم... 
آن طبقه آن قدر به بیقاعدگی خو گرفته 
بودند که وضع هر قاعده ای را تهدید به 
در  که  نفع خویش می شناختند، چیزی 
میان نبود نفع عموم... دشمن از برای این 
غالم )مقصود خود امیر است( از زن و مرد 

بسیار است.

6- کدیور، منوچهر، اصالح طلبان ناکام، انتشارات کویر، چاپ اول 1۳8۰، ص 275
www.isna.ir  7- اولین روزنامه ی جهان 4۰8 ساله شد



وزیـــری که باید شـــناخت
معرفی کتاب امیرکبیر و ایران به قلم فریدون ادمیت

نعیمه نیازی

پیشینه ی خدمات و مبارزات امیرکبیر در هامن سه سال و نیم صدارتش چندان است که حتی به فهرست درآوردن آن کار ساده ای نیست، آدمیت در پیشگفتار 

کتاب امیرکبیر و ایران با بررسی سیر انتشار آن می نویسد: »با امیرکبیر و ایران تحقیق تاریخ سیاسی اخیر ایران را بر اساس مدارک اصیل و اسناد دولتی آغاز 

نهادم. این کتاب رسگذشت  نگاری به سنت مورخان ما نیست؛ شخصیت میرزا تقی خان را در سیر تحول تاریخ زمان مورد تحلیل قرار داده ام، به جریان های 

تاریخ و عوامل سازنده آن جریان ها، خاصه به بنیادهای اجتامعی ایران توجه داشته ام. کوشش کردم رابطه امیرکبیر را با اجتامع به  دست دهم و اثرش را در 

تاریخ بازمنایم؛ او را بشناسم و بشناسانم. آن شیوه منودار مرحله مرتقی تاریخ نگاری است و از با معنی ترین جهات تعقل تاریخی.

کتاب »امیرکبیر و ایران«، به  جز آخرین قسمت آن که شامل ارجاعات، یادداشت های حاشیه ای، ضامیم، فهرست ها و کتاب نامه است، در ده بخش تنظیم شده 

است. در نخستین بخش با بررسی »آغاز زندگی« سیر رشد میرزا تقی خان را از تولد در هزاوه تا خانواده، کودکی، جوانی، شخصیت، عادات و خصایل، پرورش 

در خاندان قائم مقام فراهانی بررسی کرده است. آدمیت در فصل دوم از ماموریت های سیاسی و دیپلامتیک در روسیه، ایروان و عثامنی می گوید که تاثیری 

عمیق در اندیشه های میرزا تقی خان داشته است. 

»زمامداری« سومین بخش کتاب آدمیت است که چگونگی روند تحول فکری امیرکبیر و اصول حکومت و نظم میرزاتقی خانی را مورد بررسی قرار داده و از 

آشنایی با بنیادهای مدنی غربی، آگاهی از تنظیامت عثامنی، مجموعه عوامل مؤثر در پرورش شخصیت و اندیشه ی امیر، صدارت، کتابچه خیاالت اتابکی 

)کتابچه ای که امیر در دوران تبعید نگاشت(، ناسیونالیسم و خیال کنستیتوسیون یا حکومت مرشوطه می گوید.

سیاست های امیر در »امنیت داخلی« و »اصالحات سیاسی و اجتامعی« و اقدامات میرزا تقی خان در حوزه دانش و فرهنگ، »سیاست اقتصادی«، »سیاست 

مذهبی« و »سیاست خارجی« از دیگر بخش های این کتاب است.کتاب امیرکبیر و ایران نوشته فریدون آدمیت در79۰ صفحه بوسیله ی نرش خوارزمی منترش 

شده است.
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رميده از عطش سرخ آفتاب كوري 

گاه امير  رغيب و خسته رسيدم هب قتل

 زمان، هنوز همان شرمسار بهت زده 

زمين ، هنوز همين جان سخت  الل شده 

جهان هنوز همان دست بسته ي تقدري !

 هنوز ، نفرين مي بارد از رد و ديوار 

هنوز ، نفرت از پادشاه بد كردار 

هنوز وحشت از جانيان آدمخوار !

هنوز لعنت رب بانيان آن زتوري 

 هنوز دست صنورب هب استغاهث بلند 

هنوز بيد رپيشيده سر فكنده هب زري 

هنوز همهمه ي سرواه هك :  » اي جالد

مزن ! مكش ! هچ كني ؟ اهي ؟ !

                                          اي پليد شرري !

چگوهن تيغ زني رب ربهنه رد حمام ؟

چگوهن تير گشايي هب شير  رد زنجير ! ؟ «

 هنوز ، آب هب سرخي زند هك رد رگ جوي ،
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هنوز ،

هنوز ،

هنوز ،

هب قطره قطره ي گلگوهن ،  رنگ مي گيرد ،

از آنچه گرم چكيد از رگ امير كبير !

 هن خون ، هك عشق هب آزادگي ، شرف، انسان

هن خون ، هك داروي غم اهي مردم اريان !

هن خون ، هك جوره سيال دانش و تدبير 

 هنوز زاري آب 

هنوز انهل ي باد 

هنوز گوش كر آسمان ، فسونگر پير !

هنوز منتظرانيم ات زگرماهب

ربون خرامي  ، اي آفتاب عالم گير 

نشيمن تو هن اين كنج محنت آباد ست
 « 

تو را زكنگره ي رعش مي زنند صفير ! «

 هب اسب و پيل هچ انزي هك رخ هب خون شستند ،

رد اين سراهچ ي ماتم ايپده شاه ، وزري !

 چنو دوباره بيايد كسي ؟

                                -محال ...محال...

زهار سال بماني اگر 

                             هچ دري...

                                         هچ دري... !

سمانه اسحاقی 

مزن ! مكش ! هچ كني ؟ اهي ؟ ! اي پليد شرري !

سروده اي از فريدون مشيري هب مناسبت سالروز شهادت اميركبير
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در نقاشی ایرانی هرنمند سعی دارد که خود 
را درگذر زمان و مکان قرار دهد و به همین 
از  هم  نقاشی  از  رشته  این  که  است  خاطر 
گذشته سخن می گوید و هم از آینده و به 
دنبال گمشده ی خود در این جهان فانی است 
و این خود یک حرکت دوار است که حال کهنه 
و قدیمی شود و باز از گذر زمان به حال رسد 
و شکل زمانی خود را بگیرد و هر آنچه شکل و 
معنای هرن گرفت در او کهنگی و زوال وجود 

ندارد و همیشه نو و تازه است. 



هرن آقامیری تالقی زیبایی و مسئولیت پذیری اجتامعی

فقر یکی از آثار استاد محمدباقر آقامیری در سال 1377 خلق 
شده است. سبک کار نگارگری و با رویکردی اجتماعی است. 
تاکید بر عنصر زن در جایگاه مادر و بیان شاعرانه ی این اثر، 
است."  مادران  پای  زیر  "بهشت  است:  آشنا  ای  جمله  یادآور 
کاسه ای خالی در دست راست مادر در حالی که دست دیگر 
خود را در دهان کودکش گذاشته است. گویی حاضر است از 
گوشت خود به فرزندش بدهد ولی رنج و گرسنگی او را نبیند. 
از اشک حلقه زده در  را می توان  اندوه آن دو  و  عمق حزن 
چشمانشان مشاهده کرد. صورت های استخوانی و بی رنگ و 
لعابشان، درد و گرسنگی وجودشان را فریاد می زند. وجود دو 
عنصر مادر و کودک در کنار یکدیگر، اشاره ای غیر مستقیم بر 
عنصر غایب دارد و طرح این سوال که پدر کجا است؟ انتخاب 
رنگ پوست تیره برای مادر و کودک، یاد آوری می کند که 
ما انسان ها فارق از رنگ پوست و نژاد، درد مشترک داریم. 
دورتادور اثر، فرشتگانی را می بینیم که گویی ناراحتند! نکته 
جالب وجود فرشتگانی سیاه پوست در سمت چپ اثر است که 
دیدی متفاوت از عالم معنا را منتقل می کند. در سمت راست 
و پایین تابلو، دختری را می بینیم که دست گدایی دراز کرده 
و با دست دیگر، چهره اش را پوشانده است. شرم او از چیست؟ 
از اینکه در خانواده ای متولد شده که توان رفع نیازهای اولیه 
او را ندارد و یا شرم از طلب یک لقمه نان از کسی که درد او 
را نمی فهمد؟! رنگ های اکر، نارنجی و خاکستری های حاکم 
بر اثر، فضای نداری و فقر را به خوبی منعکس می کند. هنرمند 
با بهره گیری از این عناصر، در کمال مهارت و با بهره گیری از 
یک ترکیب بندی ظریف به خوبی توانسته دل مشغولی خود 
را به مخاطب منتقل کند و احساس او را به چالش بکشاند. به 
باور استاد آقامیری دنیای هنر در زمان معاصر گسترش زیادی 
پیدا کرده است. زندگی ماشینی و دغدغه های آن موجب روی 
آوردن مردم به مسایل مادی شده و این موضوع بر امور ذهنی 
به دنبال آن  آنان مستولی گشته است.  و احساسی و هنری 
این  افکنده و پیامد آن  جنبه تبلیغی و تجاری بر هنر سایه 
است که احساس خالص و ناب نسبت به هنر را کمتر بتوان 
پیدا کرد. از طرفی از اواخر قرن نوزدهم، شیوه ها و سبک های 
وارد شد، مکاتبی که هر کدام  به دنیای هنر  مختلف هنری 
مدت کوتاهی آمدند و خودنمایی کردند و رفتند ولی واقعیت 
این است که هر آنچه صاحب اصالت و قانون مدار است و با 

رسالت اجتامعی در آیینه ی هرن
گفتگو با استاد محمدباقر آقامیری )بزرگ( درباره ی هرن
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آقامیری در 1۳29 در شهرستان بیجار در  استاد محمدباقر 
کردستان دیده به جهان گشودند. ایشان دوره ی کارشناسی 
در  را  گرافیک  ارشد  کارشناسی  هنر،  دانشگاه  در  را  نقاشی 
تهران و درجه ی دکتری  زیبای دانشگاه  دانشکده هنرهای 
خود را از شورای عالی فرهنگ و هنر جمهوری اسالمی ایران 
دریافت نمودند. استاد آقامیری مدال طالی نمایشگاه جهانی 
سال  در  ایشان  آوردند.  بدست  سال  1987م  در  را  الجزایر 
198۳م کاندید جایزه ی صلح نوبل و در سال 2۰11 به عنوان 
world master از سازمان جهانی فرهنگ و هنر برگزیده 
شدند. فرصتی شد تا به محضر استاد آقامیری شرفیاب شوم و 
آن را بهانه ای ساختم برای پرسیدن یک سوال: "چالش های 

دنیای هنر و نگاه مردم." 



منطق و اندیشه حرکت می کند پابرجا است. مکاتب و سبک 
هایی به وجود آمدند که اساس آن ها بر پایه اتفاق و بازی با 
فرم و رنگ بود و اصال به ذهنیات هنرمند و اندیشه او کاری 
نداشتند و همین امر باعث شد که در زمانی کوتاه در دنیای 
هنر منزوی شوند. نمی توان فرم های انتزاعی و آبستره را نفی 
کرد، بودنشان به صورت تنوعی در هنر الزم است اما اینکه به 
صورت اصل و قانون شود، تلخ و ناگوار است. سبک های مدرن 
اگرچه طرفدارانی دارند ولی فراگیر نیستند و حتی در برخی 
موارد به دیدگاه های هنرمندانه و خالقانه لطمه می زنند. دهه 
ها است که مدرنیته وارد ایران شد ولی شاهدیم که نتوانسته 
پاسخ دهد.  مردم  اقشار  و حال همه  به حس  و  فراگیر شود 
به بیانی دیگر امروزه اینگونه شده که هر آنچه ماورای دریاها 
هست برای ما خیلی جذاب است ولی نگارگری که متعلق به 
خودمان است و دنیایی پر از عرفان و زیبایی است، به چشم ما 
نمی آید. گروه هایی که به هنر غربی و مدرنییته اعتقاد دارند با 
هنر سنتی می جنگند در صورتی که شارعان علم هرمنوتیک 

)علم تاویل( معتقدند:

فرهنگ و هنر
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 "هر چیزی قدیمی باشد حتی اگر صد سال هم از عمرش بگذرد 
اما بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و او را جذب کند عین زمانه 

است."
متاسفانه امروزه این موضوع نایاب شده که اثری بتواند بیننده را 
جذب کند و روح و روانش را به حرکت بیاندازد. هیچگاه نمی توان 
با مدرنیسم کارهای نگارگری را نشان داد. در مدرنیته اصل، 
قالب است، گوشت و رگ و پی و استخوان را دور می اندازد و 
فقط پوسته را نگه می دارد. با این وجود، نکته اصلی اینجا است 
که هر سبک هنری پاسخگوی گروه خاصی است. دنیا همین 
باید به سلیقه ها احترام گذاشت. در  افکار. پس  است؛ تضاد 
پایان از استاد پرسیدم که جایگاه هنر و هنرمند را در جامعه 

کنونی چگونه می بیند ؟
استاد آقامیری تنها دوبیت از حافظ شیرازی را خواندند:

هرن منی خرد ایام و غیر این هم نیست / کجا روم که تجارت بدین کساد متاع

خدای را به می ام خرقه شستشو کنید/ که بوی خیرمنی شنوم از این اوضاع

در پایان از استاد پرسیدم که جایگاه هنر و هنرمند را در جامعه 
کنونی چگونه می بیند ؟

استاد آقامیری تنها دوبیت از حافظ شیرازی را خواندند:

هرن منی خرد ایام و غیر این هم نیست / کجا روم که تجارت بدین کساد متاع

خدای را به می ام خرقه شستشو کنید/ که بوی خیرمنی شنوم از این اوضاع
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شهاب غالمی

بازار 10 هزار میلیاردی خرید اقالم آرایشی در ایران1

هزینه برای ظاهر یا هزینه برای فرهنگ؟
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طنز

1- بازار 2/ 2 میلیارد دالری لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران 

www.donya-e-eqtesad.com

طنز



اکنون باید دید چطور شد ...
بریده ای از کتاب خلقیات ما ایرانیان

به مناسبت 23 دی زادروز محمدعلی جامل زاده

اکنون باید دید چطور شد که کار ما ایرانیان که خود را عموما آن همه باهوش و زرنگ و رند می دانیم و 
معتقدیم که کاله بررس فلک می گذاریم، بجایی رسیده است که همین فرنگی ها می گویند امروز در دنیا 
کمرت مملکتی پیدا می شود که به مقدار ایران آدم گرسنه و گدا داشته باشد؟ مگر نه این است که ما با همین 
حرف های غلط دل خودمان را خوش ساخته ایم و رفته رفته در مقابل اجناس خارجی دار و ندارمان در 
جیب و کیسه ی همین فرنگی هایی که به عقیده ی ما ساده لوح و کودن و زودباور هستند، رفته است... 
روی هم رفته همه ی کاله ها از نادانی و غرور بیجا برس ما رفته است و هنوز هم می رود و بالشک مادامی 
که نفهم و سس اخالق مبانیم متام دنیا ما را نفهم و سست اخالق خواهند دانست و تا بتوانند نه تنها ما را 

خواهند دوشید بلکه به اصطالح تو کوکامن خواهند رفت.

جامل زاده، سید محمدعلی، خلقیات ما ایرانیان، انتشارات مجله ی مسائل ایران، شامره 4، فروردین 1345، ص 24
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سخن پایانی



گهی آ
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