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سخن آغازین

پاس در عرض، ضربه بی نقص مسی،گل آرژانتین و پایان 90 
دقیقه بازی دالورانه با نتیجه ای ناباورانه! درس شهامتی که 
از مکتب کیروش به تیم ملی فوتبال تزریق شده بود بخش 
قابل توجهی از جامعه ایرانیان را به وجد آورد. در اثنای این 
و مفسرین چون  پرغرور، صدای تحسین منتقدین  شکست 
تنگی شیشه ای شکست. صفحه مسی آماج حمالت بدترین 
الفاظ قرار می گیرد. آن هم از سوی کسانی که به عنوان بهترین 
تماشاگران دنیا معرفی می شوند! گرچه بسیار قلم فرسایی شد 
و چرایی امر از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت اما خان 
این پرخاشگری و فحاشی آنچنان گسترده بود که چند سال 
بعد یقه پایت بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه را هم گرفت! تا 
نشان دهد این زخم کهنه عمیق از آن بود که با چند تحلیل 
بازیکن  بار جرم  این  برود.  از میان  و سخنرانی در رسانه ها 
فرانسوی نه گلزنی به ایران که مصدوم کردن رونالدو بازیکن 
و  مرز خودی  ایرانیان  ما  از  برخی  تقریبا ذهن  بود!  پرتغالی 
غیرخودی را هم تفکیک نمی کند. جدال پرتغال و فرانسه هم 
برای ما به اندازه نبرد نابرابر آرژانتین و ایران مهم است. محدوده 
چنین برخوردهایی از سوی ما کاربران ایرانی، تقریبا کسی را بی 
نصیب نگذاشته است از مجری برزیلی تا مهدی طارمی! نکته 
مهم نه در رد مقوله اعتراض که در شکل ابراز آن است. دقیقا 
پرسش این است که چگونه فرزندان سعدی، استاد سخن، به 
هر علت ریز و درشتی دست به فحاشی می برند؟ جدا از دالیل 
و ریشه های چنین برخوردی آنچه قابل تامل تر است واکنشی 
است که به نام چالش بالک کردن و در پاسخ به حرمت شکنی 
برخی کاربران در فضای مجازی شکل گرفت. داستان از آنجایی 
شروع می شود که بزرگمهرحسین پور در دعوتی اینستاگرامی 

چالش بالک کردن افراد فحاش را راه اندازی می کند. 
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سپهر ساغری

چالش بالک کردن

شاید بالک کردن بتواند بر میزان فحاشی در فضای مجازی تاثیر 
بگذارد اما آیا می تواند علت این بی اخالقی را از میان بردارد؟ 
باید از خود بپرسیم رویکرد حذفی با پدیده ای چون فحاشی 
چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟ آیا غبار به زیر فرش دادن 
به معنی زدودن آن است؟ اساسا بالک کردن فرد می تواند 
پاسخی ریشه ای به حل بحران حرمت شکنی در جامعه باشد 
یا صرفا تسکینی است بر دلهره ی مای سرخورده از این حجم 
نابسامانی؟ از طرفی فحاشی و هتاکی چه تعریف و محدوده 
ای دارند؟ آیا همین عبارات نمی تواند دستاویزی برای بالک 
کردن های توده ای و لجام گسیخته و هرچه بیشتر مسدود 
شدن فضای گفتگو در جامعه ما ایرانیان بدل گردد؟ وانگهی 
بالک کردن درمان است یا مسکن؟! فردای بالک شدن فرد 
هتاک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسی که از فحاشی در مالعام 
ابایی ندارد این رفتار خود را در جایی دیگر و چه بسا با اکانتی 
دیگر بار تکرار کند! باید در نظر داشت که مشکالت اجتماعی 
راه حل های کوتاه مدت و ضربتی ندارد. بسیاری رفتار ماموران 
شهرداری با دست فروشان را برخوردی خشونت آمیز و ناصواب 
می دانند این درحالی است که این بار تصمیم حذفی نه از 
طرف صاحبین منصب و قدرت که از دل جامعه ای سربرمی 
آورد که پای آواز شجریان می نشیند و برای فقدان کیارستمی 
اشک می ریزد. از شور عاشقانه موالنا می گوید و خود را فرزند 
سعدی، شاعر انسانیت، قلمداد می کند. پرسش این جا است 
که در مکتب کدام یک برخود با مشکالت اجتماعی حذفی بوده 
است؟ برخورد جامعه مدنی یا مدعی مدنیت پیش از این هم 
محل نقد بوده است. مشخصا آن جا که فیلم سگ آزاری در 
گلستان دست به دست شد. محل تامل است که کمتر دیده 
شد که به دالیل بروز چنین رفتاری پرداخته شود. در مقابل 
فضای مجازی مملو از خشم و کینه نسبت به مرد حیوان آزار 
بود. حتی آدرس و شماره تلفن وی در فضای مجازی پخش 
شد! واکنش هایی چنین احساسی به معضالت اجتماعی جای 

نقد و تامل بسیار دارد. 

راه  با کمک همدیگر  "می خواهیم یک چالش بالک کردن 
بیاندازیم. این طوری که هرجایی، توی هر صفحه ای، زیر هر 
پیجی که رفتیم و دیدیم یک نفر فحاشی کرده بالکش کنیم. نه 
به این معنا که به ما توهین کرده یا نه... به هر کسی. به مسی... 
به مهناز افشار... به کوروش کبیر... به باباش! هر کجا که دیدیم 
کسی ناسزا، فحش، کلمات رکیک و زشت استفاده کرده او را 
از طرف خودمان بالک کنیم. این حرکت دایره زندگی مجازی 
را برای این افراد تنگ می کند و اگر حرکتی بزرگ ایجاد شود 
مجال زندگی مجازی را برایشان به حداقل خواهد رساند. من 
از دوستانم می خواهم این حرکت را جدی بگیرند و شما هم 
اگر موافقید پنج تا از دوستانتان را به این حرکت دعوت کنید."

مورد  سرشناسی  افراد  بوسیله  زمانی  کوتاه  در  دعوت  این 
استقبال قرار می گیرد. در چشم برهم زدنی چالش بالک 
به رسانه  را  راه خود  کردن آن چنان عمومی می شود که 
های رسمی و غیرسمی باز می کند. اما آنچه اصل فحاشی و 
حرمت شکنی را، دست کم برای اندک زمانی، به حاشیه می 
راند پاسخی است که به عنوان درمان یا راه حل تجویز می 

شود: بالک کردن! 



» این ادعا که طبیعت دو جنس، آن ها را با وظایف و جایگاه کنونی 
شان انطباق می دهد و این وظایف را برای آنان مناسب می سازد 
فایده ای در برندارد... طبیعت این دو مادام که مناسبات کنونی 
را باهم دارند، قابل شناخت نیست... آن چه را امروز طبیعت زنانه 
می نامند، مفهومی یکسره تصنعی است، زیرا محصول سرکوب 
در برخی جهات و تشویق و ترغیب در جهاتی دیگر است... زنان 
همچون گیاهان گلخانه ای پرورش داده می شوند...گیاهی را در 
نظرآورید که قسمتی از آن در گلخانه و در شرایط بسیار مناسب 
در معرض آب کافی و کود فراوان قرار گیرد و به نهایت رشد خود 
برسد و قسمت دیگری از آن در زمستان بدون حفاظ در هوای آزاد 
رها شود و حتی اطراف آن به عمد با یخ پوشانده شود و از رشد 
طبیعی بازماند. وضعیت زنان با چنین گیاهی قابل قیاس است و 
مردان ناتوان از تشخیص نقش خود در ایجاد چنین وضعیتی گمان 
می کنند که این گیاه رشد طبیعی اش همان است که عمال می بینند !«

جامعه

3 1. میل، جان استوارت، طباطبایی، عالء الدین، انقیاد زنان، تهران، هرمس، سوم، 1390، صص 32، 33
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یلدا دنیایی مبرز

در 27 بهمن سال 1349خ در پایتخت ایران دیده به جهان 
گویی  سال  ماه  ترین  زمستانی  در  زادروزش  گشود.  هستی 
سرشت و سرنوشت محتومی را برای او به دنبال داشت! روزهای 
چرخ  چرخش  و  شدند  سپری  دیگری  از  پس  یکی  کودکی 
گردون او را به مرحله انتخاب رشته تحصیلی رساند. به رغم 
عالقه زیاد به تحصیل در رشته حقوق، با مخالفت پدر مواجه 
با تحصیل در رشته حقوق  این استدالل که وی  با  شد. پدر 
مجبور است در محیطی مردانه کار کند او را از تصمیم خود 
بازداشت. از این رو او ناگزیر به تحصیل در رشته آزمایشگاهی 
میکروبیولوژی شد. وی بعد از اتمام تحصیالت و بازگشت به 
خانه، برآن شد به صورت جداگانه و مستقل از خانواده زندگی 
کند. اما اخذ چنین تصمیم از سوی او، چندان هم بی هزینه 
نبود و منجر به طرد او از جانب پدر شد. در سال های اولیه 
استقالل با مشکالت عدیده ی اقتصادی و مالی دست و پنجه 
نرم کرد و برای امرار معاش در آزمایشگاه یکی از بیمارستان 

های تهران مشغول به کار شد. 

مختلف اکتشاف غارها، در سال 1381خ به عنوان اولین بانوی 
ایران در استان  "پراو" عمیق ترین غار  ایرانی موفق شد غار 
به  دماوند  یخار  دره  یخچال  به  صعود  بپیماید.  را  کرمانشاه 
عنوان اولین و تنها زن ایرانی و همچنین هم طنابی با منیره 
رفیعی به عنوان نخستین صعود زنانه به دیواره علم کوه در 
سال 1386 از دیگر افتخارات این بانوی کوهنورد است. نقطه 
عزیمت داستان زندگی او اما به این جا ختم نمی شود. او با 
انتخاب رشته کوه هیمالیا، ملقب به بام دنیا که دارای 14 قله با 
ارتفاع بیش از 8000 متر است راه ناهموار و پرگسست تری را 
برمی گزیند. در راستای تحقق این هدف در سال 1387خ بعد 
از آن که در کمال ناباوری موفق به جذب یک اسپانسر شد، 
به همراه گروهی شش نفره که خود سرپرستی آن را برعهده 
داشت، توانست به قله ی نانگاپاربات هیمالیا در پاکستان صعود 
کند. نانگاپاربات، نهمین قله بلند روی کره ی زمین به دلیل 
آن که کوهنوردان زیادی در جریان صعود به آن کشته می 
شوند به "کوهستان قاتل"  شهره است. اما حتی نام دهشتناک 
از سودای تسخیر  او و دوستانش را  این کوهستان نتوانست 
این قله بازدارد. شیرینی این صعود اما با مرگ یکی از اعضای 
گروه به نام سامان نعمتی در یخچال های نانگاپاربات به تلخ 
ایران  کوهنوردی  فدراسیون  از سوی  هرگز  و  نشست  کامی 
از آن که پیکر سامان نعمتی در یخچال  پذیرفته نشد. بعد 
سان  به  کرد  می  آرزو  همواره  او  شد،  ماندگار  هیمالیا  های 
سامان، بام جهان آرامگاه ابدی اش باشد.  دو سال بعد در سال 
 ،k
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1389 قله دیگری از هیمالیا را برگزید و بر آن شد به قله 

دومین قله مرتفع روی کره زمین )بعد از اورست(، که دارای 
فنی ترین مسیر صعود در جهان نیزهست، صعود کند. قله ای 
که به دلیل دشواری و سختی، از هر چهارنفر کوهنوردی که 
راه صعود به آن را می پیمایند الجرم سرنوشت مرگ به انتظار 
یکی از آن ها نشسته است. وی اولین زن کوهنورد ایرانی است 
که برای صعود به این قله تالش کرد هر چند که به  دلیل 
شرایط نامساعد و بد آب و هوایی پاکستان نتوانست صعودش 
را به ارتفاع 8611 متری این قله کامل کند اما تا کمپ سه 
و تا ارتفاع 7565 متری آن، پیش رفت. به رغم آن که گویی 
هیمالیا نوردی او پایانی نداشت، سرانجام در آخرین روز اولین 
ماه تابستان 1390خ دقایقی بعد از صعود به قله 8035 متری 
" گاشربروم 2 " در هیمالیا به هنگام بازگشت از این مسیر به 
دلیل خستگی و از دست دادن تعادل دچار حادثه و سقوط 
شد و در حدود ارتفاع 7800 متری در مکانی خارج از مسیر 
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بانوی کوهستان 
نگاهی گذرا به زندگی لیال اسفندیاری

لیال اسفندیاری، آغاز مسیر کوهستان 
 کوهنوردی را از سال 1380 به صورت تفریحی آغاز کرد و 
او بود. تنها یک سال  اولین قله فتح شده توسط  قله توچال 
و  درآمد  دماوند  کوهنوردی  و  اسکی  باشگاه  عضویت  به  بعد 
بدین ترتیب با تالشی نستوهانه، پس از دیرزمانی ستیز و آویز 
نبایدهای  و  بایدها  و  ها  فراخ محدودیت  و  بلند  دیوارهای  با 
خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی به وادی کوهنوردی و غارنوردی 
حرفه ای گام نهاد. 22 بار قله دماوند را فتح کرد و با قدی 
برافراشته بر فراز آن ایستاد. عالوه بر شرکت در برنامه های 
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در میان صخره ها بین دو شیب یخی متوقف شد و دیده از 
جهان فروبست. این که در آن ثانیه های پرسرعت سقوط و 
در گیر و دار مالل آور آن هبوط، به هجوم درد ها و آالم خود 
می اندیشید یا به حالوت و شیرینی صعود، پرسشی است که 
پاسخ آن را کسی جز او نمی داند! بنا به وصیت وی پیکرش در 
ارتفاعات هیمالیا و بین شکاف های یخی آرمید و بر جام جهان 

جاودانه شد و این چنین بانوی کوهستان نام گرفت.

 

ام و حتی از "جانم" گذشتم چون این طبیعت را دوست دارم."  
و در جایی دیگر در نقد باورهای مردمدارانه می گوید:"حتی 
اگر 14 قله 8000 متری را فتح کنی، از دیدگاه همگان باز 
همان زنی هستی که در پشت خود سایه ای از یک مرد دارد 
و به کمک او توانسته به موفقیت و پیروزی دست یابد. اما با 
این وجود و با توجه به همه سختی هایی که به عنوان یک زن 
کشیده ام هیچ وقت حتی " فکر" این را هم نکردم که ای کاش 
یک مرد بودم!" بانوی کوهستان به رغم تنش های معیشتی، 
تلخ کامی ها و فروماندگی ها، پروا و پرهیزی را برنتابید و در 
برابر دغدغه نان وهمچنین جان، سرتسلیم فرود نیاورد و حتی 
وقتی ناگزیر به جراحی دیسک کمر شد باز هم از پای ننشست. 
او پیش از پیمایش عمیق ترین غارها و درنوردیدن بلندترین 
دیوارهای سنگی و یخی ایران و جهان، جغرافیای ذهن خویش 
را کاوید و درنوردید. همان جا که همانا خاستگاه انقیاد زنان 
است. او به یوغ بایدها و نبایدهای فرهنگ 
و اجتماعی که در تقابل قانون، سنت و 
تجدد، گرفتار و دربند است، تن نداد و آن 
ها را به چالش کشید و به جای رخوت 
یا حتی سخنوری  و  دردمندانه   گزینی 
های  توانمندی  پیرامون  شورافکنی  و 
و  آزمود  تجربه  محک  به  را  خود  زنان، 
فعل خواستن و توانستن را با عمل صرف 
کرد و باور رایج "ناتوانی زنان" را به محاق 
تردید برد و به قعری ژرف فرو افکند. شاید او حرکت و ادامه 
دادن را از همان سنگ های به ظاهر بی جان غارها و کوه ها 
آموخته بود که سال ها درد ایستایی و سکون را به جان خریده 
بودند و از حسرت حرکت به درد جانکاهی رسیده بودند، دردی 
که پژواک آن سبب شد لیال سقف آرزوهایش را تسخیر کند. 
کالم را با جمالتی که بانوی کوهستان به زیور طبع آراسته 

است به پایان می بریم: 

5
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زن ایرانی می تواند 
لیال اسفندیاری کجوری راد که اینک عنوان "بانوی کوهستان" 
بر تارک نامش می درخشد، با کوششی نستوهانه فراز و نشیب 
کوتاه خود پشت سر  زیست  دوران  در  را  زیادی  بسیار  های 
گذاشت. او در برنامه صعود به قله k2   با یک دوربین دستی 

فیلمی تهیه کرده و از آن چه که از 
دیرباز تا آن روز بر او گذشته سخن 
نقطه  به  که  هنگام  آن  و  گوید  می 
لنز دوربین  شروع حرکت می رسد، 
را بر روی گام هایش می گیرد. پاها 
بنا به عادتی که داشتند رو به جلو در 
حرکت اند، غمگین نیست، خشمگین 
هم نیست اما از انبوهه ای از کاستی 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  های 

رنجیده و دغدغه مند است. در حالی که نفس هایش به شماره 
افتاده از دوستان خود نام می برد و جای خالی یکایک آنان 
را گرامی می دارد و چنین می گوید: " من در طی این سال 
ها سختی های زیادی را متحمل شدم. زمانی که کوهنوردی 
لباس  نداشتم،  مناسب  کفش  و  پشتی  کوله  کردم،  آغاز  را 
کوهنوردی را از تاناکورا می خریدم یا از دوستانم به امانت می 
گرفتم، گاها حتی پول یک فنجان چای هم نداشتم، من از این 
جاها شروع کردم، اما نخواستم متوقف شوم، حاال من این جا 
هستم، چون خواستم و تحمل کردم. جالب آن که همه فکر 
می کنند من پولدار هستم و از حمایت خاصی برخوردارم ولی 
نمی دانند که همین لیال خانه اش را  فروخته و توانسته االن به 
این برنامه بیاید. جای بسی تاسف دارد همین آدم ها کار دولتی 
دارند، حقوق خوبی می گیرند، به گردش و تفریح می روند، ولی 
من چی؟! کارم را از دست دادم تا بتوانم به این جا بیایم. شما 
از ماشین هایتان دل نکندید اما من از کارم، از خانه ام، از آینده 

" در نهایت تجربه به من نشان 
داد که می شود از همه ی 

محدودیت ها عبور کرد، هر 
کس می تواند تا سقف توانایی 

های خود پرواز کند و جان 
کالم آن است که زن ایرانی 

می تواند!" 

" در نهایت تجربه به من نشان داد که می شود از 
همه ی محدودیت ها عبور کرد، هر کس می تواند 

تا سقف توانایی های خود پرواز کند و جان کالم آن 
است که زن ایرانی می تواند!"  



"سوچی، روسیه- یک به یک و به 
نوبت سه پلنگ از قفس هایشان بیرون 
آمدند و با احتیاط از تپه ی مقابل خود 
پایین رفتند، دور از دسترس دوربین 

ها و به سوی امنیت سایبان سبز ذخیر 
گاه طبیعی قفقاز."

بخشی از گزارش وبسایت انجمن نشنال 
جئوگرافی از معرفی دوباره پلنگ ایرانی در 

تابستان 2016 در منطقه قفقاز غربی
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زمستان سال هشتاد و هشت رییس وقت سازمان حفاظت از 
محیط زیست ایران تفاهم نامه ای مبنی بر معاوضه ی شش 
قالده ببر آمور)سیبری( به ازای شش قالده پلنگ ایرانی را با 
همتای روس خود امضا کرد، این طرح که با هدف احیا نسل 
پلنگ ایرانی در کوهستان های قفقاز شمالی و احیای نسل 
با معاوضه ی یک  بود  ایران کلید خورده  ببر هیرکانی!!! در 
جفت پلنگ به ازای یک جفت ببر در اردیبهشت ماه 89 وارد 
فاز اجرایی شد. در این مختصر به بررسی قرارداد مذکور از 

منظر زیست محیطی می پردازیم. 

معاوضه ببر سیبری و 
پلنگ ایرانی

معاوضه ببر سیبری و پلنگ ایرانی، 
برای هر کس که اندک عالقمندی 
به جانور شناسی و زیست شناسی 
آشنایی  اندک  و  باشد  حفاظتی 
مقدماتی با این علوم داشته باشد 
در سوی ایرانی اش عجیب، بلند 
پروازانه و دور از حاصل بخشی به 
نظر می رسد. در همان نگاه اول 
متوجه می شویم که زیر گونه ای 
که اعالم می شود می خواهند در 
ایران نسلش را احیا کنند با زیر 
گونه ای که مقامات از روس ها 
تحویل می گیرند تفاوت دارد، ببر 

آمور یا سیبری اگرچه به لحاظ ژنتیکی بین زیر گونه های ببر 
بیشترین نزدیکی و شباهت را به ببر منقرض شده هیرکانی 
دارد اما به لحاظ زیست شناسی و تطابق یافتگی زیست گاهی 
با این زیرگونه متفاوت بوده و افراد متعلق به جمعیت آن توانایی 
ایجاد جمعیت شکوفا در زیست گاه های ببر خزری را ندارند، 
آن ها برای مناطق سرد سیر و پر برف در جنگل های جنوبی 
سیبری تطابق یافته اند و بعید به نظر می رسد تحمل آب و 
هوای نیمه گرمسیر و معتدل جلگه های شمال ایران را داشته 
باشند. وضعیت وقتی عجیب و غریب تر به نظر می آید که 
بدانیم از زیست گاه های ببر هیرکانی هیچ چیز در ایران باقی 
نمانده به جز یک شبه جزیره در خطر به نام میانکاله با وسعتی 
حدود 60 هزار هکتار. سوی دیگر این معامله اما کمی روشن 
تر و امیدوار کننده تر به نظر می رسد)حداقل در نگاه اول( 
قفقاز شمالی و جنگل های شرق دریای سیاه یکی از زیست 
گاه های پلنگ ایرانی در گذشته بوده و تخمین زده می شود 
هنوز در کل قفقاز به تعدادی انگشت شمار پلنگ میتوان یافت، 
هرچند رسیدن جمعیت یک گونه ی وحشی به تعداد انگشت 
شمار عمال به معنای انقراض آن گونه خواهد بود. اما کور سوی 
امیدی نیز باقی خواهد ماند که با معرفی دوباره افراد آن گونه از 
سایر زیست گاه ها و جغرافیاهای دارای آن بتوان تنوع ژنتیکی 
ها  آن  انقراض  از  و  برد  باال  را  مذکور  منطقه  جمعیت  افراد 
جلوگیری کرد. در حقیقت باید گفت روس ها هوشمندانه تر، با 
برنامه تر و واقع بینانه تر از ما ایرانی 
ها عمل کرده و هدف آن ها بیشتر 
به نتیجه بخشی واقعی نزدیک است، 
نخست به این دلیل که زیرگونه ای 
که آن ها هدف قرار داده اند برخالف 
شده  منقرض  ما،  هدف  ی  زیرگونه 
زیست  دوما  شود،  نمی  محسوب 
ها  آن  هدف  ی  زیرگونه  های  گاه 
مورد  در  که  ای  گسترده  تخریب  با 
زیرگونه هدف ما رخ داده روبرو نبوده 
است. اما این تمام ماجرا نیست، یک 
زیست شناس یا کارشناس حفاظت 
می  نگاه  ماجرا  به  بیشتری  شک  با 
از جمعیت  افرادی  کردن  جدا  کند، 
جمعیت  همچون  ای  شکننده  های 
ببرهای سیبری باقی مانده در کوه ها 

پویا اشکانی

گریز ازقهقرا
بخش سوم: به دنبال حق رای طبیعت

در همان نگاه اول متوجه میشویم که زیر 
گونه ای که اعالم می شود می خواهند در 
ایران نسلش را احیا کنند با زیر گونه ای که 
مقامات از روس ها تحویل می گیرند تفاوت 

دارد، ببر آمور یا سیبری اگرچه به لحاظ 
ژنتیکی بین زیر گونه های ببر بیشترین 
نزدیکی و شباهت را به ببر منقرض شده 

هیرکانی دارد اما به لحاظ زیست شناسی و 
تطابق یافتگی زیست گاهی با این زیرگونه 
متفاوت بوده و افراد متعلق به جمعیت آن 
توانایی ایجاد جمعیت شکوفا در زیست گاه 

های ببر خزری را ندارند... 
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و جنگل های سیخوته آلین سیبری، یا جمعیت پلنگ های 
به  یا فرزندانشان  ایران و منتقل کردن آن ها  باقی مانده ی 
شکوفایی  به  کننده  کمک  اقدامی  آیا  جدید،  های  زیستگاه 
جمعیتی آن ها خواهد بود یا جمعیت آن ها را آسیب پذیرتر 
خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید وضعیت جمعیتی 
مبدا و مقصد انتقال را با چندین بررسی میدانی و مطالعه ی 
ژرف مشخص کنیم؟ برای مورد مذکور وقتی می توانیم داروی 
مناسب داشته باشیم که وضعیت جمعیتی، زیستگاهی ببرهای 
قالده  کاستن شش  بدانیم  و  باشیم  کرده  بررسی  را  سیبری 
ببر)طبق قرارداد( از جمعیت باقی مانده آن زیستگاه چه اثری 
بر شکوفایی جمعیتی آن ها در آنجا خواهد داشت و همچنین 
وضعیت زیستگاهی! جمعیتی! مقصد که شمال ایران خواهد 
بود را نیز بررسی کنیم. حتی اگر خوش بینانه وضعیت ببرهای 
سیبری را نسبتا مناسب قلمداد کنیم و کاستن شش قالده از 
جمعیت آن ها را آسیب رسان به جمعیتشان ندانیم )نگرشی 
که بسیار جای بحث و تردید های جدی دارد( وضعیت مقصد 
نه به لحاظ زیستگاهی و نه به لحاظ جمعیتی! )با توجه به این 
از خطه شمال  کامال  هیرکانی  ببر  زیرگونه  قطع  به طور  که 
سه  ترانسفر  برای  مناسبی  وضعیت  است(  شده  محو  کشور 

جفت ببر نیست تا دوباره آوای غرش های شکوهمندانه ی این 
گربه ی پرهیبت در سواحل جنوبی کاسپین به گوش برسد. 
بررسی وضعیت برای گونه کفه دیگر ماجرا، پلنگ ایرانی هم 
اگرچه کمی امیدوارکننده تر و واقع بینانه تر است اما باز محل 
تردیدهای غیر قابل اغماضی است. اگرچه معرفی دوباره چند 
پلنگ بازپروری شده در زیستگاهی که روزگاری جمعیتی قابل 
مالحظه از پلنگ را پشتیبانی می کرده هم به منظور حفظ 
به  و هم  زیرگونه  این  ژنتیکی  و  پراکندگی جمعیتی  و  تنوع 
منظور بازگرداندن اکوسیستم به وضعیت شکوفای گذشته اش 
عملی بسیار مفید و جذاب جلوه می کند اما نباید فراموش کرد 
که حتی علی رغم رعایت نکات حرفه ای و علمی در آزادسازی 
پلنگ ها شانس بقای آن ها در طبیعت وحشی از پلنگ هایی 
که در حیات وحش بدنیا آمده و تمام عمر خود را آنجا گذرانده 
اند به طور قابل مالحظه ای کمتر است و این ریسک موجود در 
مقصد وقتی بیشتر چشمگیر می شود که بدانیم هیچ بررسی 
میدانی جامع و مستندی از وضعیت جمعیتی مبدا انتقال در 
زمان انتقال وجود نداشت )با توجه به این که در هیچ رسانه ای 
اشاره نشد که آیا پلنگ های ایرانی زنده گیری شده هستند یا 
بزرگ شده ی اسارت و اگر زنده گیری شده اند از کدام منطقه؟ 

جدا کردن افرادی از جمعیت های 
شکننده ای همچون جمعیت 

ببرهای سیبری باقی مانده در کوه 
ها و جنگل های سیخوته آلین 

سیبری، یا جمعیت پلنگ های باقی 
مانده ی ایران و منتقل کردن آن 
ها یا فرزندانشان به زیستگاه های 
جدید، آیا اقدامی کمک کننده به 

شکوفایی جمعیتی آن ها خواهد بود 
یا جمعیت آن ها را آسیب پذیرتر 

خواهد کرد؟
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و وضعیت جمعیتی پلنگ در آن منطقه چگونه است؟ و مهم تر 
از آن طبق کدام مطالعه؟!( بنابراین ترجیح یک حفاظت گرای 
آگاه این است که حداقل پیش از این انتقال، با یک مطالعه ی 
میدانی، میزان خطرات و شانس شکست عملیات را محاسبه 
کند تا با هزینه-فایده کردن علمی یا به تعبیری توجیه پذیری 
طرح، بتوان تصمیم درست را در این خصوص اتخاذ کرد. اما 
این بی مالحظه گری نسبت به گونه های در خطری همچون 
پلنگ ایرانی و ببر سیبری از جانب افراد متخصص و متصدی 
اموِر حفاظت ریشه در چه چیزی دارد؟ چه منابعی این ستون 

عدم  و  توجهی  بی  نامبارک 
حفاظتی  های  طرح  به  دقت 
نگه می  استوار  و  برافراشته  را 

دارد؟

ضرورت یک انقالب 
زیست محیطی

و  دقتی  کم  نگارنده  باور  به 
ریز  امور  به  الزم  توجه  عدم 
حفاظتی،  های  طرح  دقیق  و 
به  منجر  عوامل  سایر  همانند 
ریشه  محیطی،  زیست  بحران 
در ذهنیت خودبرتربین انسان 

متمدن و به طریق اولی انسان مدرن دارد. ما انسان ها حتی اگر 
از نوع متصدیان حفاظت از محیط زیست و طبیعت نیز باشیم 
باز طبق یک سنت نانوشته و ریشه دار در هویت جمعی مان، 
طبیعت، اکوسیستم های جانوران، گیاهان و عوارض طبیعی 
را نه شخصیت های حقوقی – حقیقی و دارای حقوق مستقل، 
که از دارایی های شخصی یا جمعی یا تشکیالتی خودمان می 
دانیم و برای اعمال هر تغییر ضرب العجل داری که از سوی 
نهادهای برساخته ی خودمان الزم الجرا تصور می شوند هیچ 
گاه از اکوسیسیتم ها نظر سنجی نمی کنیم. انقالب زیست 
محیطی باید تمام شئون زندگی بشر مدرن را تحت تاثیر قرار 
بدهد و یکی از الزمه های اساسی مشهود بودن این تاثیر ایجاد 

تحولی بنیادین در ستون های نظام حقوقی جوامع است به 
در  طبیعی  های  اکوسیستم  و  جانداران  رای  که حق  طوری 
آن محترم شمرده شود. شاید خواندن این جمله قدری برای 
بپرسند که مگر موجودات  از خود  باشد و  خوانندگان غریب 
داشته  رای  حق  که  کنند  می  صحبت  آدمیان  ما  با  مذکور 
باشند؟ حقیقت ماجرا این است که طبیعت با ما به عنوان زیر 
مجموعه ای از خود سخن می گوید و اگر ما خود را به ناشنوایی 
اینقدر  اگر  الکن بودن مادرمان نیست. حداقل  ایم دلیل  زده 
بیگانه شده ایم که نمی توانیم زبان برخی جمالت وی را متوجه 
داوطلبانه  که  مترجمانی  از  شویم 
خود را وقف آموختن این زبان کرده 
اند کمک بگیریم. شاید اگر مفهوم 
ها  اکوسیستم  و  موجودات  حقوق 
های  بنیان  در  فراگیر  صورت  به 
افتاده  جا  انسانی  جوامع  حقوقی 
بود به این سادگی دو ببر بینوا از 
زیستگاه مادری شان، جنگل های 
کوهستانی سیخوته آلین، جدا نمی 
زدن  پرسه  فرصت  بدون  تا  شدند 
گوشه  در  آنجا  خنکای  در  دوباره 
ی قفس های کوچکی در یکی از 
دق  جهان  های  شهر  ترین  آلوده 
سیر  به  دلخوش  یا  شوند،  مرگ 

کردن شکمشان در تنهایی باشند.

در ادامه ی این سری یادداشت ها به تجربیات ارزشمند 
های  جنبش  فعالیت  طبیعت1،  حقوق  زمینه  در  جهانی 
حقوق  کردن  نهادینه  و  تصویب  زمینه  در  گرا  حفاظت 
اکولوژیک زیست گاه ها و چگونگی الگوگیری بومی هوادارن 

محیط زیست ایرانی از این تجربیات خواهیم پرداخت.

1- اکوادر با اصالح قانون اساسی خود در سال 2008 میالدی تبدیل به نخستین کشوری شد که در متن 
قانون اساسی خود اصولی تحت عنوان حقوق طبیعت درج کرده)اصول 71 تا 74(. برای مشاهده قانون 

اساسی اکوادر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html

انقالب زیست محیطی باید تمام شئون زندگی 
بشر مدرن را تحت تاثیر قرار بدهد و یکی 

از الزمه های اساسی مشهود بودن این تاثیر 
ایجاد تحولی بنیادین در ستون های نظام 
حقوقی جوامع است به طوری که حق رای 
جانداران و اکوسیستم های طبیعی در آن 

محترم شمرده شود. شاید خواندن این جمله 
قدری برای خوانندگان غریب باشد و از خود 
بپرسند که مگر موجودات مذکور با ما آدمیان 
صحبت می کنند که حق رای داشته باشند؟ 
حقیقت ماجرا این است که طبیعت با ما به 

عنوان زیر مجموعه ای از خود سخن می گوید 
و اگر ما خود را به ناشنوایی زده ایم دلیل الکن 

بودن مادرمان نیست. 
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10 www.tarjomaan.com    1- تیموتی کالفیلد، استاد دانشکدۀ حقوق و مدرسۀ سالمت عمومی در دانشگاه آلبرتا

فرهنگ شهرت چیزی فراتر از عالقه 
به آدم های مشهور است؛ انعکاسی از 
ارزش های جمعی ما و نمایش رابطۀ 
پیچیدۀ میان انتظارات اجتماعی و 

واقعیت های اجتماعی اقتصادی است.1
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همه ما کم و بیش با مفهوم سلبریتی آشنایی داریم. خواننده 
یا  صحبت  کوچکترین  که  سرشناس  بازیگری  یا  مشهور  ای 
عملکردش به تیتر یک خبرگزاری ها بدل می شود. اما به واقع 
سلبریتی کیست؟ چه کارکردی دارد؟ آیا سلبریتی در پست 
گرفتن  برداری  عکس  برای  فیگور  یا  گذاشتن  اینستاگرامی 
خالصه می شود؟ آیا در همه جای دنیا کارکرد سلبریتی ها 
به خوش باشی محدود و خالصه می شود و یا نقش آفرینی 
اجتماعی نیز دارند؟ این مسایل در جامعه ایران چقدر و چگونه 
جاافتاده است؟ در این مجال به بررسی این موارد می پردازیم. 

سلبریتی، تلقی ذهن ایرانی
توجه و عالقه به سلبریتی ها )چهره 
زمینه  در  محبوب(  و  مشهور  های 
هنری،  و  فرهنگی  مختلف  های 
ورزشی، علمی و... در همه جای دنیا 
به خصوص  پدیده ی جذابی است، 
سطح  در  جوانان.  و  نوجوانان  برای 
چهره  یا  ها  سلبریتی  اکثراً  جهان، 
های مطرح، دارای حداقل امتیازات 
و...  فیزیکی  خاص  های  ویژگی  و 
و  قبول  قابل  ی  وجهه  که  هستند 
در واقع پذیرشی عمومی یافته اند و 

در مواقعی حتی کاریزما دارند؛ در واقع می توان گفت نسبت 
قابل توجهی از این افراد به تعبیری، شایستگی سلبریتی شدن 

مندان خاص  عالقه  و  هواداران  به طبع  و  دارند،  و  داشته  را 
خود را نیز دارند و در خیلی از موارد هم همین سلبریتی ها 
جریان ساز شده یا حتی موتور محرکه و کاتالیزور جریانی می 
شوند. مثل جریان ها و جنبش های زیست محیطی و حتی 
سیاسی و اجتماعی، اقدامات خیریه، اعتراضی و ... که بویژه در 
کشورهای غربی به وفور رخ می دهد و دولت ها هم به خوبی 
از این بستر چه برای سود و نفع خود و چه برای انسجام و 
این  انتخاب  قالب  در  و  کنند  می  استفاده  اجتماعی  همدلی 
بیماری های خاص،  با  مبارزه  دوستی،  عنوان سفیر  به  افراد 
محیط زیست و... . در واقع مردم را با این مسائل و جریان ها 
همراه می کنند که نه صرفاً جنبه های نمادین و تشریفاتی در 
انتخاب سفیران و... بلکه راهکار و استراتژی در این خصوص 
مدنظر است. مفهومی که در جامعه ایرانی کمی دور از ذهن 
به نظر می رسد. به طور مثال؛ می توان به جریان به اشتراک 
گذاری پستی  توسط "دی کاپریو" بازیگر مطرح هالیوود راجع 
به "دریاچه ی ارومیه" در صفحه ی اینستاگرامش اشاره داشت، 
این کار از نظر او که فعال محیط زیست در عرصه ی جهانی 
است و در زمینه مشکالت زیست محیطی و تغییر اقلیم در 
مقر سازمان ملل سخنرانی می کند و ... یک مسئله عادی و در 
واقع جز وظایفش محسوب می شود، ولی از نظر کاربران ایرانی 
اینستاگرام آنقدر عجیب و غریب آمد که چندین روز در صدر 
اخبار شبکه های اجتماعی بود. شاید بتوان اینطور استنباط 
کرد که چون مردم ما با کنشگری سلبریتی ها بیگانه اند1، برای 
ما این گونه اقدامات و پیگیری ها بسیار 
عجیب و دور از ذهن به نظر می رسد 
شاید حق  هم   موارد  از  بسیاری  در  و 
داریم، شاید به جریان روتیِن به اشتراک 
و  تفریحات  و  ها  خوشگذرانی  گذاری 
خوراک و پوشاک و... از سوی سلبریتی 
ها بیشتر عادت کرده ایم تا فعالیت های 
مؤثر و سودمندشان! به بیانی دیگر، اینکه 
در  مشهور  و  محبوب  های  شخصیت 
راستای حفظ محیط زیست، پیشگیری 
و مبارزه با انواع آسیب های اجتماعی، 
کنترل و مبارزه با بیماری ها و... طالیه 
1- اگر نخواهیم یک طرفه به قاضی برویم و به دور از انصاف عمل کنیم، در همان کشورهای غربی و آمریکا نیز 
دایره ی اقدامات تأثیرگذار و کنشگری نسبت به جنبه های ابزاری و سوداگری از جریان سلبریتی ها محدودتر 
بوده و همواره کفه ی ترازو به سمت کسب سود و سرمایه و تبلیغات و کاالیی برخورد کردن با این جریان 
سنگینی می کند؛ چه رسد به ایران که هنوز درک درستی از این جریان ندارد و در حد یک نمایش پرزرق و برق 
اما بی حاصل باقی مانده است و هنوز بازار داغ فحاشی و درگیری ها و نزاع های لفظی در این بین پررونق است..!

سمانه کوهستانی

سلبریتی؛ ویترین یا کنشگر؟ 
بررسی مقوله سلبریتی و نقش آفرینی 

ایشان در جامعه ایران

 به واقع سلبریتی کیست؟ چه 
کارکردی دارد؟ آیا سلبریتی در 
پست اینستاگرامی گذاشتن یا 

فیگور برای عکس برداری گرفتن 
خالصه می شود؟ آیا در همه جای 
دنیا کارکرد سلبریتی ها به خوش 
باشی محدود و خالصه می شود و 
یا نقش آفرینی اجتماعی نیز دارند؟

****
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دار و پیشگام حرکت و جریانی باشند و باعث همراهی و انسجام 
هر چه بیشتر مردم گردند؛ هنوز برای بسیاری از ما نامأنوس و 
یا شاید در حد نمایش و شعار باقی مانده است؛ در حالی که این 
جریانات می تواند حوزه ی نفوذ و تأثیرگذاری باالیی هم برای 
دولت ها و هم برای ملت ها به بار آورد و باعث پیوند و دوستی 
دولت و ملت شده و فاصله و شکاف بین این دو را کاهش دهد. 
از حق هم نگذریم گاهی در این بین اتفاقات و همراهی ها و 
همدلی های خوبی نیز صورت گرفته است. به طور مثال برای 
کمک به زندانیان، بیماران، کودکان کار و... اما کافی نیست و 
هنوز راه بسیاری برای پیمودن این مسیر باقی است... . استفاده 

از این ظرفیت ها و پتانسیل ها )بهره 
و  ابزاری  صرفاً  نه  و  درست  گیری 
سفارشی از این چهرهای محبوب و 
مشهور( در پیشبرد و تحقق بسیاری 
به  مجبور  ها  دولت  که  مواردی  از 
صرف هزینه های گزاف و یا دخالت 
مستقیم و سفت و سخت در آن ها 
هستند، مؤثر خواهد بود و در عین 
حال می تواند تضمینی بر مشروعیت 
این اقدامات نیز تلقی گردد. )مانند؛ 
آگاهی سازی، پیشگیری و مبارزه با 
انواع آسیب های اجتماعی، فرهنگی 

و...(.

در بستر وقایع مهم تاریخی، اجتماعی و... می چرخد و عالقه 
تأثیرگذاری و خالقیت، مفید  از نحوه ی  افراد بیشتر  این  به 
بودنشان برای جامعه و مردم در زمینه های مختلف اجتماعی 
و ... ناشی می شود تا سرپوشی برای کمبود و خالهای فردی 
و شخصی؛ و صرفاً تقلیدی کورکورانه و دیگر هیچ...! مسئله ی 
"دیگری سازی" یا سوق داده شدن به "دیگری مهم" در ایران 
گاهی پررنگ تر رخ می نمایاند، در خصوص جریان سلبریتی 
و حواشی آن"تیموتی کالفیلد" استاد دانشکدۀ حقوق و مدرسۀ 
سالمت عمومی دانشگاه آلبرتا معتقد است که؛ امکان پایین 
تحرک اجتماعی باعث شادی کمتر و تقویت فرهنگ سلبریتی 
می شود، در واقع شهرت و عالقه به آدم 
های مشهور یک رابطه ی پیچیده را نشان 
می دهد؛ رابطه ی بین انتظارات اجتماعی 
این  و واقعیت های اجتماعی-اقتصادی.( 
بیشتری  با شدت  را  به نظر خود  قضیه 
البته  دهد؛  می  نشان  سوم  جهان  در 
این جریان  بیش  و  کم  دنیا  همه جای 
حاکم است، اما به نظر می رسد بیشتر 
ایران  در  به خصوص  و  در جهان سوم، 
از  ایران  خود را جلوه گر می سازد، در 
یک طرف سیستم بسته و عدم تحرک 
سلبریتی  به  عالقه  و  مثبت  اجتماعی 
سازی  سلبریتی  جریان  طرفی  از  و  ها 
حکومتی که به شدت پس زده می شود 
و از سویی دیگر نفوذ رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این 
بین و جریان سلبریتی سازی های مردمی و... ملغمه ای به 
البته تعارضات و پیامدهایی را...! به طور کلی  وجود آورده و 
استاد جامعه شناسی  نظر جاشوئا گمسون؛  این  بر  توان  می 
دانشکده ی هنرها و علوم دانشگاه سن فرانسیسکو با  قطعیت 
صحه گذاشت که؛ در جامعه ای با نابرابری فاحش درآمد ها که 
بسیاری از راه های موفقیت در آن عماًل بسته شده اند،  راهی باز 
می شود برای توهم  »خودت رو برسون به ستاره ها«، »سریع 
پولدار شو« و... . می شود درک کرد که چرا مردم دوست دارند 
این رویا را زنده نگه دارند، چرا عطش شدیدی برای سلبریتی 
شدن در خود احساس می کنند و چرا این گونه میان برها را 
راهی سریع برای رسیدن به رویاها و آرزوهای خود می دانند، 
خیلی  اجتماعی  تحرک  به  ها  زدن  میان بر  این  چون  شاید 

جذاب است و یا شاید حتی در مواردی هم عملی و مؤثر!!!

در جوامع غربی و آمریکا توجه به 
سلبریتی ها حول محور تبلیغات و 
سود و پول در عرصه های تجاری 
از یک طرف و همراهی و انسجام 
و تأثیرگذاری در بستر وقایع مهم 
تاریخی، اجتماعی و... می چرخد و 
عالقه به این افراد بیشتر از نحوه ی 

تأثیرگذاری و خالقیت، مفید بودنشان 
برای جامعه و مردم در زمینه های 

مختلف اجتماعی و ... ناشی می شود تا 
سرپوشی برای کمبود و خالهای فردی 

و شخصی...

ماهنامه سرند     شماره دهم،مرداد 1395

تحرک اجتماعی و دیگری سازی
جوامع اروپایی و آمریکا با استفاده از نفوذ و شهرت و مقبولیت 
سلبریتی ها در زمینه های مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی 
و... الگوسازی می کنند. به زعم کنش متقابلی ها نیز در واقع 
این افراد نوعی "دیگری مهم" محسوب می شوند. انسان نیز 
همیشه درصدد کسب ایده آل ها است و وقتی این ایده آل ها 
را از نظر خود در یک فرد یا افرادی غیر از خودش می بیند یا 
حتی تصور می کند، سعی می کند خود را به آن دیگری مهم 
نزدیک کرده یا حداقل ابراز عالقه کرده و تا جایی که ممکن 
است مثل آن فرد یا افراد شود. در جوامع غربی و آمریکا توجه 
به سلبریتی ها حول محور تبلیغات و سود و پول در عرصه 
های تجاری از یک طرف و همراهی و انسجام و تأثیرگذاری 
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جامعه

ماهنامه سرند     شماره دهم،مرداد 1395

امکان  شد؛  اشاره  که  همانطور  اجتماعی؛  تحرک  مبحث  اما 
رابطه  سلبریتی  فرهنگ  تقویت  با  همگانی  اجتماعی  تحرک 
مستقیم دارد، در ایران مردم )منظور اکثریت غالب( چون نمی 
توانند تحرک مثبت آنچنانی داشته باشند و خود را آنطور که 
باب میلشان است پرورش و رشد دهند، )بیشتر به دلیل بسترها 
و شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی( به سلبریتی ها چنگ 

می زنند؛ در این راستا ایرانی ها به 
ایرانی  و جوانان  نوجوانان  خصوص 
در مواجهه با این جریان یا افراطی 
یا تفریطی برخورد می کنند، یا با 
افراد موفق در غالب انواع سلبریتی 
دشمن   ... و  هنری  ورزشی،  های 
شده و جایگاه در حال حاضر آنان 
می  خود  حق  خوردن  دلیل  به  را 
دانند! یا در طرف مقابل، از آن فرد 
"بت" می سازنند و در حمایت از او 
به جان یکدیگر می افتند و باز تکرار 

فحاشی و...! 

سلبریتی در ایران
اما مسئله ای که به نظر بیشتر در 
مبحث سلبریتی ها مورد توجه می 
باشد، این است که بستر و فرصت 
به  تا  نیست  فراهم  همه  برای 
طور  به  پس  شوند،  بدل  سلبریتی 
سلبریتی  واقعی  معیارهای  کلی 
شدن چیست؟!! در ایران و جهان چه 
تفاوت هایی در این خصوص وجود 
دارد؟ چرا در ایران سلبریتی ها صرفاً 
ویترین هستند تا کنشگر و جریان 
ساز و بسیاری سواالت و مسائل دیگر. 
سلبریتی  اینکه  از  بیشتر  ایران  در 

و  اکتسابی  ویژگی های  بر  ها مبتنی 
مهارت، هنر، دانش و... به این موقعیت برسند، سلبریتی هایی با 
ویژگی های انتسابی هستند. به طور مثال افرادی صرفاً به دلیل 
قیافه و زد و بند و رانت و مانند این وارد دنیای سینما شده و 

در مدت کوتاهی با انبوه فالوورها و طرفداران سینه چاک مواجه 
شده اند!! صرفاً به دلیل نوع تیپ و لباس و عکس های پر زرق 
و برق و...2 همین می شود که وقتی از یکی از این به اصطالح 
ستاره ها؛ که نزدیک به 3 میلیون فالوور دارد؛ سوالی راجع به 
رئیس همان سازمانی که خود در آن مشغول به فعالیت بوده، یا 
در مورد کارگردان یکی از شاهکارهای سینمای جهان و سواالتی 
تخصصی در حیطه ی خودش پرسیده 
می شود؛ می گوید: "نمیدونم!" حاال بماند 
سایر اطالعات و کنشگری ها و...! مسئله 
ی سلبریتی در جامعه ی ما  نیز موضوعی 
چندوجهی و مرتبط با تحرک اجتماعی، 
شادی جمعی و متغیرهای دیگر است؛ که 
پرداختن به رابطه ی بین این متغیرها و 
این جریان خود مباحث مستقلی را می 
طلبد. می توان گفت مبحث "سلبریتی" 
در ایران در حد یک موضوع شیک باقی 
موارد  از  بسیاری  مانند  ما  است،  مانده 
وارداتی که از غرب آمده، این جریان را نیز  
بی چون و چرا و بی هیچ پیش زمینه 
آن  برای  ای  برنامه  و  ایم  پذیرفته  ای 
نداریم. درواقع مقوله سلبریتی در جامعه 
در  نیست.  استراتژیک  و  کاربردی  ایران 
عاملیتی  عماًل  ها  سلبریتی  موارد  اکثر 
تأثیرگذار و جریان ساز نیستند، به غیر 
از معدود افرادی که نفوذی واقعی در بین 
مردم و ارگان ها داشته و می توانند از 
این نفوذ درست و به جا استفاده کنند 
)به خصوص بین سلبریتی های هنری( 
بقیه یا نمی خواهند و یا نمی توانند و 
محافظه کاراند )به خصوص سلبریتی های 
علمی و نخبگان، که حتی بسیاری از آنان 
بین  این  در  و  ناشناخته!(  و  اند  گمنام 
هستند سلبریتی هایی که فقط ویترین 
بوده، ویترینی برای جذب مشتری و در 
این بین نیز کاسبان و دالل مآبان بیشترین سود را از سادگی 
برند!  می  ها  سلبریتی  از  دست  این  شدن  ابزاری  از  و  مردم 
2- در حالی که اگه منطقی و استاندارد بخواهیم درنظر بگیریم زیبایی ذاتی یا ویژگی هایی که خوِد فرد 

تالشی در داشتن آن ها نکرده و ذاتی است، امتیازی محسوب نشده و موقعیتی را به  دنبال نمی آورد!

مبحث "سلبریتی" در ایران در حد 
یک موضوع شیک باقی مانده است، 
ما مانند بسیاری از موارد وارداتی که 
از غرب آمده، این جریان را نیز  بی 
چون و چرا و بی هیچ پیش زمینه 
ای پذیرفته ایم و برنامه ای برای آن 
نداریم. درواقع مقوله سلبریتی در 
جامعه ایران کاربردی و استراتژیک 
نیست. در اکثر موارد سلبریتی ها 

عماًل عاملیتی تأثیرگذار و جریان ساز 
نیستند.
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قانون  در دی ماه سال 1285خ، روزی که مظفرالدین شاه 
اساسی را توشیح کرد، روزنامه مجلس تقاضای یک زن را در 
حمایت از آموزش زنان و مشارکت اجتماعی آن ها چاپ کرد. 
نویسنده عنوان کرد که ایران به این علت از قافله تمدن عقب 
مانده است که زنانش از آموزش محرومند. سردبیر" البته زن و 
مرد از لحاظ فهم و منطق تفاوتی ندارند، اما تعلیم و تربیت زنان 
باید به امور اطفال، خانه داری و علومی راجع به اخالق و معاش 
خانواده باشد و در امور خاصه رجال از قبیل علوم پلتیکی و امور 
سیاسی فعال مداخله ایشان اقتضا ندارد." پاسخ مجلس نشان 
دهنده این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس می خواستند 
به رغم تحوالت جدید سیاسی در کشور همان مناسبات سنتی 
بین مرد و زن را حفظ کنند.1 از این رو زنان دریافتند، به رغم 
آن که کشور دارای قانون اساسی و مجلس شورای ملی شده، 
اما دیوارهای فرهنگ مردساالری، یک شب فرو نخواهد ریخت 
و دگرگونی بنیان های  جامعه از طریق تظاهرات های خیابانی، 
پیکارهای مسلحانه و حتی فروش زیور آالت و کمک های مالی، 
میسر نخواهد بود بلکه این بار به قیامی فرهنگی و اجتماعی و 
استوار بر شالوده آگاهی و دانش نیاز است و به جای مشت های 

گره کرده و اسلحه و طپانچه باید قلم در دست گرفت! 

تاریخ و اندیشه

114- آفاری، ژانت، رضارضایی، انقالب مشروطه ایران، تهران، بیستون، سوم، 1385، ص239
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تاریخ و اندیشه

در یادداشت پیشین به بازخوانی نقش آفرینی زنان در جنبش 
این  بر  و  پرداختیم  انقالب مشروطه  پیروزی  به  های منتهی 
نکته پای فشردیم که به رغم تالش و حضور زنان، براساس 
قانون انتخابات 1285خ، زنان از حق رای دادن و نماینده شدن 
و جانیان  رده صغار، مجانین  در  و  پارلمان محروم شدند  در 
قرار گرفتند.1 در این نوشتار برآنیم که با معرفی روزنامه های 
"دانش"، "شکوفه" و"زبان زنان" و بررسی درون مایه آن ها به 
با  زنان،  نگاری  روزنامه  مستقل  های  تجربه  نخستین  عنوان 

مخاطب خود به گفتگو بنشینیم.

قدیمی ترین روزنامه ای که به زبان 
فارسی در ایران منتشر شد روزنامه 
که  اخبار"  "کاغذ  نام  به  است  ای 
)1211خ(  قمری   1253 سال  در 
صالح  میرزا  مدیریت  به  تهران  در 
شیرازی پا به عرصه وجود گذاشت. 
مدت انتشار این روزنامه به درستی 
مشخص نیست. پیدایش روزنامه به 
تقی  میرزا  خدمات  از  منظم  طور 
سلطنت  زمان  در  و  امیرکبیر  خان 
ناصرالدین شاه قاجار است. روزنامه 
وقایع اتفاقیه اولین روزنامه در زمان 

منتشر  تهران  در  که  اوست  صدارت 
گردید.2 از نظر تقویم تاریخی و همچنین تقویم فرهنگی، اولین 

1- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، تهران، روشنگران، دوم، 0831 ،ص91
2- جسیم، اسماعیل، تاریخ روزنامه نگاری درایران، علمی، 1391، جلد1، ص13

نشریه اختصاصی زنان با فاصله ای بیش از نیم قرن از انتشار 
نخستین روزنامه در ایران، پا به عرصه وجود گذاشت. بعد از آن 
که سال ها زنان مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را در قالب 
اولین  سرانجام  کردند،  می  مطرح  مطبوعات  در  نامه  نگارش 

نشریه ویژه زنان در سال 1289 خ منتشر شد.

نشریه دانش
نخستین نشریه ویژه زنان با نام "دانش"، 4 سال پس از انقالب 
مشروطه در تهران منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
این جریده، چشم پزشکی به نام دکتر معصومه کحال بود که 
نزد مسیونرهای مذهبی امریکایی، در تهران تحصیل کرده و 
طبابت را نیز از آنان فراگرفته بود.3 دانش به صورت هفتگی و 
در 8 صفحه منتشر می شد و عالوه بر تهران در دیگر شهرهای 
ایران و همچنین ممالک خارجه نیز توزیع می شد. در سرلوحه 
روزنامه، دو بار واژه دانش به خط نسخ به صورت تزیینی و رو 
به هم نوشته شده است. طرح دو قلم که به صورت ضرب در، 
یکدیگر را تالقی کرده اند در باال و طرح یک گل نامانوس در 
این  را  خود  شماره،  نخستین  در  دانش  است.4  آمده  آن  زیر 
گونه به مخاطبین معرفی می کند:" نشریه ای است اخالقی 
که از علم خانه داری، بچه داری و شوهرداری صحبت خواهد 
کرد و به کلی از پلتیک و سیاست مملکتی سخنی نمی راند.5 
همچنین از مردان نیز کمک خواسته تا 
نزد زنان رواج دهند:"خانم  را در  روزنامه 
محترم  آقایان  بر  ندارند  سواد  که  هایی 
فرض است که این جریده را برای آن ها 
هر هفته بخوانند تا آن ها نیز از این فیض 
سبب  معنی  همین  بلکه  نمانند  محروم 
بفرمایند."  نیز  سواد  تحصیل  که  شود 
اگر بخواهیم مجموعه مقاالت پزشکی و 
بهداشتی این روزنامه را در کنار هم قرار 
دهیم بیشترین سهم مقاالت روزنامه را به 
خود اختصاص می دهند. در این مقاالت 
توضیح  ساده  زبان  به  پزشکی  مسایل 
اصطالحات  از  و حتی  تشریح می شدند  و 

3- ناهید، عبدالحسین، زنان ایران درجنبش مشروطه، تبریز، احیا، بهار1360، ص119
4- بنگرید به شناسنامه روزنامه: الهی، صدرالدین، تک نگاری یک روزنامه، پرتال جامع علوم انسانی، 

صص323،322
5- آفاری، ژانت، رضارضایی، انقالب مشروطه ایران، تهران، بیستون، سوم، 1385، ص264

یلدا دنیایی مبرز

 زنان ایرانی در عصر مشروطه
بخش نخست: زنان روزنامه نگار

به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار

****

15

از نظر تقویم تاریخی و همچنین 
تقویم فرهنگی، اولین نشریه 

اختصاصی زنان با فاصله ای بیش از 
نیم قرن از انتشار نخستین روزنامه 
در ایران، پا به عرصه وجود گذاشت. 
بعد از آن که سال ها زنان مطالبات 
سیاسی و اجتماعی خود را در قالب 
نگارش نامه در مطبوعات مطرح می 
کردند، سرانجام اولین نشریه ویژه 
زنان در سال 1289 خ منتشر شد.
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تاریخ و اندیشه

طبی و بهداشتی اروپایی نیز استفاده می گردید و همچنین از  
طب سنتی مانند شکسته بندی و قابلگی سنتی )که با عدم 
رعایت بهداشت موجب مرگ زنان باردار می شدند( به انتقاد 
می پرداخت. این روزنامه همچنین می کوشید با انتشار ترجمه 
داستان های اروپایی، معرفی زنان مشهور و تاثیرگذار اروپایی 
و اخبار مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان، قوانین مربوط به 
ازدواج و مذموم بودن تعدد زوجین در آن ممالک، زنان ایران 
را با اهمیت مقام زن در دنیای آن روز آشنا سازد6 و حتی در 
مواردی پا را از تمام باید ها و نباید های عرفی فراتر می نهد 
و در مورد مساله زنان باردار شوهر نکرده و نوزادان رها شده 
آن ها، آزار و اذیت جنسی در کوچه و بازار، زندگی زنان طبقه 
متوسط شهری، که پس از ازدواج به صورت کنیز شوهرانشان 

در می آمدند، به انتقاد می نشیند7 
که با توجه به ظرف زمانی و مکانی 
خاص آن دوره بسیار شایان توجه 
است. انتقادات مطروحه نه فقط در 
آن عصر بلکه در بازه زمانی کنونی 
نیز چندان بی هزینه نخواهد بود! 
انتخاب نام دانش و تاکید بر آن در 
لوگوی نشریه می تواند تداعی گر 
میزان اهمیت کسب علم و دانش 
برای زنان در آن دوره باشد. طول 
عمر این نشریه حتی به یک سال 
به  که  نپایید  دیری  و  نرسید  هم 
اصلی  علت  انجامید.  تعطیلی 
تعطیلی نشریه به درستی مشخص 

نیست. 

نشریه شکوفه

6- الهی، صدرالدین، تک نگاری یک روزنامه، پرتال جامع علوم انسانی، صص335-323

7- آفاری، ژانت، رضارضایی، انقالب مشروطه ایران، تهران،بیستون، سوم، 1385، ص265

زبان فرانسه و عکاسی را آموخت و کتاب هایی را نیز از فرانسه 
به فارسی ترجمه کرد. مریم عمید به جز تاسیس نشریه شکوفه 
و کوشش پیوسته برای حفظ و تداوم انتشارآن تا حد فروش 
ظروف نقره و صرف همه دارایی اش در این راه، دو مدرسه نیز 
از  در تهران تاسیس کرد. در آن هنگام که مدارس دخترانه 
هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نبودند و به طور خصوصی 
اداره می شدند، او در برابر هر دانش آموز دختری که توانایی 
پرداخت شهریه مدارس را داشت، دو دانش آموز دختر را به 
صورت رایگان در مدرسه اش می پذیرفت.8 نشریه شکوفه به 
صورت دوهفته نامه در 4 صفحه و مصور منتشر می شد. در 
هر شماره، کاریکاتوری به فراخور اوضاع سیاسی یا اجتماعی 
آن روز در صفحه آخر گراور می شد.9 در شناسنامه شکوفه، 
رویکرد نشریه چنین اعالم می شود: 
"روزنامه ای است اخالقی، ادبی، حفظ 
الصحه اطفال، خانه داری، بچه داری، 
مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان 
و تصفیه اخالق زنان و راجع به مدارس 
با مسلک جریده  مقاالتی که  نسوان 
توافق داشته باشد پذیرفته می شود." 
سرمقاله  نخستین  در  مسئول  مدیر 
شماره نخست نشریه با عنوان"منافع 
روزنامه برای خواتین محترمه"چنین 
دایره  به  پا  نگارد: هیچ مملکتی  می 
واسطه  به  مگر  نگذاشته  تمدن 
که  است  روزنامه  واسطه  به  روزنامه. 
تمدن، تنقید افکار، طریقت زندگانی، 
تحصیل علم، معرفت، تجارت، زراعت، 
غیرت و ذلت هر مملکت را نشان می دهد.10 برای تعیین روش 
روزنامه شکوفه می توان دوره انتشار آن را به دو بخش تقسیم 
کرد. مرحله اول که شماره 10-1 را شامل می شود، مقاالت 
روزنامه بیشتر درباره تساوی حقوق زن و مرد، تحصیل علم 
برای نسوان و انتقاد از خرافه و خرافه پرستی بود. با تاسیس 
انجمن همت خواتین در سال 1293خ، شکوفه از شماره دهم تا 
پایان انتشار، ارگانی برای انتشار اخبار و نظرات این انجمن شد 
و مساله استقالل ملی و مبارزه با نفوذ خارجیان را هدف بحث 

8- بهفر، مهری، شکوفایی آرمان و بینش زن، بخش دو، پرتال جامع علوم انسانی، ص50
9-جاللی، ایرج، عملکرد زنان در مطبوعات عصر مشروطیت، آموزش تاریخ، دوره یازدهم، شماره4، 

تابستان1389،ص44
10-سعیدی، حوریه، شکوفه نخستین روزنامه زنان ایران، تاریخ معاصر ایران، سال 3، شماره 9، بهار 

1378، صص 348،347

دانش در نخستین شماره، خود را این گونه به 
مخاطبین معرفی می کند:" نشریه ای است 
اخالقی که از علم خانه داری، بچه داری و 
شوهرداری صحبت خواهد کرد و به کلی 
از پلتیک و سیاست مملکتی سخنی نمی 

راند. همچنین از مردان نیز کمک خواسته تا 
روزنامه را در نزد زنان رواج دهند:"خانم هایی 
که سواد ندارند بر آقایان محترم فرض است 

که این جریده را برای آن ها هر هفته بخوانند 
تا آن ها نیز از این فیض محروم نمانند بلکه 
همین معنی سبب شود که تحصیل سواد نیز 

بفرمایند.
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دومین نشریه ویژه زنان با نام" شکوفه"در سال 1292خ در 
تهران منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این جریده، 
مریم عمید سمنانی ملقب به مزین السلطنه، دختر سید رضی 
رئیس االطبا )پزشک قشون ناصرالدین شاه قاجار( بود. وی 
خواندن، نوشتن و علوم دینی را نزد پدر فراگرفت. سپس نزد 
استادهای گوناگون به آموختن علوم و فنون مختلف پرداخت. 



 

ماهنامه سرند     شماره دهم، مرداد 1395

تاریخ و اندیشه

"زبان زنان" به عنوان سومین جریده ویژه زنان در سال 1298خ 
مسئول  مدیر  و  امتیاز  صاحب  شد.  منتشر  اصفهان  شهر  در 
آبادی  دولت  یحیی  خواهر  آبادی  دولت  صدیقه  نشریه،  این 
و  برای دختران  ویژه  به  مدارس  تاسیس  که  در عصری  بود. 
به  نابخشودنی  گناه  آنان  کردن  سواد  با 
حساب می آمد و پدران و مادران وظیفه 
خواستگار  یافتن  و  تهیه جهزیه  جز  ای 
برای دخترانشان، وظیفه دیگری را برای 
خود نمی شناختند، او نخستین مدرسه 
دخترانه شهر اصفهان را در سال 1296خ 
تاسیس کرد. اما با گذشت تنها سه ماه به 
دستور دولت وقت تعطیل شد. یک سال 
بعد، او فعالیت خود را برای آزادی و آگاهی 
زنان، با تاسیس انجمن خواتین اصفهان 
دوباره از سرگرفت15 و با انتشار نشریه زبان 
زنان به راه خود ادامه داد. زبان زنان در 
سال اول هر 15روز یک بار و در سال دوم 
هر هفته یک شماره انتشار می یافت. این 
نشریه اگرچه سومین جریده زنان ایران 
است اما اولین روزنامه زنان در شهرستان 
و همچنین اولین روزنامه ایرانی است که 
واژه زن در عنوان آن به کار رفته است و 
در سرلوحه همه شماره های آن تصریح 
شده که تنها آثار زنان و دختران را چاپ 
می کند.16 انتخاب عنوان "زبان زنان"، آن 
هم در عصری که زنان و دختران را جز 
در رخوت و سکوت و همچنین مستور و 
پوشیده در اندرونی خانه ها برنمی تافت، 
خود به تنهایی فراخوانی برای یک چالش 
بزرگ بود! طرح مباحث سیاسی، آوردن 
یادداشت  پایان  در  نگارندگان  کوچک  نام 
ها، استفاده از عالیم نگارشی برای جلوگیری از خوانش اشتباه 
مطالب و دعوت از زنان برای انجام فعالیت های مطبوعاتی به 
عنوان "وکیل" در معنای "خبرنگار" از دیگر ویژگی های این 

15- ناهید،عبدالحسین،زنان ایران در جنبش مشروطه،تبریز،احیا،بهار1360،صص112،111
16- جاللی، ایرج،عملکرد زنان در مطبوعات عصر مشروطیت، آموزش تاریخ، دوره یازدهم، شماره4، 

تابستان1389، ص45

قرار می داد. شکوفه از سال دوم به بعد، رنگ و بوی سیاسی-
انتقادی به خود گرفت و بحث های کلی تر و جامع تری چون 
علل برخی مشکالت اقتصادی، اجتماعی و عقب ماندگی های 
جامعه ایران، انتقاد از عملکرد مسئوالن و صاحب منصبان را در 
دستور کار خود قرار داد.11 اما در هر دو نیمه، موضوع مدارس 
روزنامه  مطالب  و  مندرجات  سایر  بر  زنان  تحصیل  و  نسوان 

در  دارد.12  آشکاری  بیشی  و  پیشی 
نشریه دانش به دلیل حرفه نخست 
مدیر مسئول)چشم پزشکی(، مطالب 
بسامد  بیشترین  بهداشتی  و  طبی 
در  که  در حالی  گرفت.  دربرمی  را 
نشریه شکوفه باز هم به سبب شغل 
مدرسه(،  مسئول)مدیر  مدیر  دیگر 
و  تعلیم  به  مربوط  های  بحث 
زنان  و ضرورت سوادآموزی  تربیت 
و دختران بیشترین حجم و بسامد 
داد.13  می  اختصاص  خود  به  را 
و  علم  فراگیری  ضرورت  بر  تاکید 
آن  دختران،  و  زنان  توسط  دانش 
این ضرورت  که  ای  در جامعه  هم 
برای کیان  را  تافت و آن  برنمی  را 
خانواده هراس آور می دید و بر آن 
و  تامل  درخور  بسیار  بود،  بیمناک 
انتشار  به  زنان  اهتمام  است.  توجه 
چنین  در  مکتوب  متن  و  روزنامه 
فضایی، بازتافتن و کاویدن محتومی 
دغدغه  و  زندگی  بازتاب  که  است 
گرانی  و  احتکار  هاست.  آن  های 
انتشار  کاغذ، باال بودن هزینه های 
نشریه و عدم پرداخت حق اشتراک 
سرانجام  نشریه،  مشترکین  توسط 
شکوفه را در چهارمین سال انتشار 

به خاموشی کشاند.14

11- زنجانی زاده، هما، بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه،مسائل اجتماعی 
ایران، سال ششم، شماره1،بهار و تابستان 1394،ص66

12-بهفر، مهری، شکوفایی آرمان و بینش زن، بخش یک، پرتال جامع علوم انسانی، ص52
13-همان، ص58

14- بهفر،مهری،شکوفایی آرمان و بینش زن،بخش یک،پرتال جامع علوم انسانی،ص51

w
w

w
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

ی   
آباد

ت 
دول

قه 
صدی

ر: 
صوی

ع ت
منب

17

صدیقه دولت آبادی ... در عصری 
که تاسیس مدارس به ویژه برای 
دختران و با سواد کردن آنان گناه 
نابخشودنی به حساب می آمد و 

پدران و مادران وظیفه ای جز تهیه 
جهزیه و یافتن خواستگار برای 

دخترانشان، وظیفه دیگری را برای 
خود نمی شناختند، او نخستین 

مدرسه دخترانه شهر اصفهان را در 
سال 1296خ تاسیس کرد.

نشریه زبان زنان
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تاریخ و اندیشه

به  زنان  آگاه ساختن  نشریات،  این  و مکرر  درونمایه مشترک 
حقوق انسانی خویش، تاکید بر ضرورت فراگیری دانش و مبارزه 
با خرافات و اعتقادات موهوم بود. از سوی دیگر نگارندگان با 
مقایسه زندگی اجتماعی زنان ایرانی با همتایان اروپایی و محدودیت 
حضور اجتماعی و زندگی محبوس گونه آنان در پستوی خانه 
ها، فرهنگ مردمدارانه را به چالش فرا می خواندند و شرح و 
تفسیرهای فرهنگی را مخدوش و به محاق تردید می بردند. 
زنان پیشگام و پیشتاز، بر آن شدند به جای رخوت گزینی، واپس 
نشستن در سایه خلوت خویش و مچاله شدن در روزمرگی، 
ردای کنشگری آگاهانه به تن کنند و با قلم توانا، دانا و سنجیده 
خویش، به یافتن و ساختن هم هنگام خود و جامعه ای که در 
آن می زیستند، بپردازند و به رغم آن که تعطیلی یا توقیف را 
در چشم انداز می دیدند اما همچنان به روشنگری اجتماعی 
اهتمام ورزیدند. گرچه مقاالت این نشریات به فراخور مقتضیات 
روز خود به رشته تحریر درآمده اند اما فتح باب مناسبی است تا 
از این رهگذر، به پیشواز پرسش بسیار پرسیده ای برویم : آیا با 
گذشت بیش از یک سده، مطالبات مطروحه توسط زنان ایرانی 
تحقق یافته یا کماکان مکتوم مانده است؟ به دیگر سخن، ساعت 
مطالبات و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی زنان ایرانی به خواب 
عمیقی فرورفته یا به رغم خستگی و فرتوتی، همچنان پیوسته و 

آسیمه سر در حال حرکت است؟!

سخن پایانی

 گرچه مقاالت این نشریات به فراخور 
مقتضیات روز خود به رشته تحریر 

درآمده اند اما فتح باب مناسبی است تا 
از این رهگذر، به پیشواز پرسش بسیار 

پرسیده ای برویم : آیا با گذشت بیش از 
یک سده، مطالبات مطروحه توسط زنان 
ایرانی تحقق یافته یا کماکان مکتوم مانده 

است؟ به دیگر سخن، ساعت مطالبات 
و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی زنان 
ایرانی به خواب عمیقی فرورفته یا به رغم 

خستگی و فرتوتی همچنان و پیوسته 
به کندی و آسیمه سر در حال حرکت 

است؟!

نشریه است که آن را از مطبوعات قبل و بعد از آن متمایز 
می سازد.1 در صفحه اول هر شماره از روزنامه در ستون اول 
مقاالتی در باب وضعیت اجتماعی زنان و راه های بهبود آن 
درج می شد و در بیشتر شماره ها بخشی با عنوان"داستان 
رقت انگیز" وجود داشت که به اوضاع بد جامعه و نقدهای 
این  اجتماعی  و  سیاسی  مواضع  پرداخت.  می  اجتماعی 
روزنامه باعث شد محل زندگی و دفتر روزنامه صدیقه دولت 
آبادی بارها مورد حمله قرار بگیرد.2 سرانجام این روزنامه به 
علت درج مقاله ای علیه قرارداد 1919 توقیف شد. رئیس 
نظمیه وقت اصفهان به هنگام توقیق روزنامه، به دولت آبادی 
اید! ایشان  گفت: خانم شما 100 سال زودتر به دنیا آمده 
چون  ام.  شده  متولد  دیر  سال   100 من  آقا  دادند:  جواب 
در غیر این صورت نمی گذاشتم امروز زنان چنین خوار و 
خفیف در زنجیر شما مردها اسیر باشند.3 دولت آبادی در 
سال 1300 خ عازم تهران شد و این بار مجوز انتشار نشریه 
زبان زنان را در قالب مجله هفتگی از وزارت معارف گرفت 
که انتشار آن نیز در سال 1301خ، با مهاجرت دولت آبادی 

به کشور فرانسه برای ادامه تحصیل به پایان رسید.

1- زنجانی زاده، هما، بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه، مسائل اجتماعی 
ایران، سال ششم، شماره1، بهار و تابستان 1394، ص72

2- همان، ص 67
3- ناهید، عبدالحسین، زنان ایران در جنبش مشروطه، تبریز، احیا، بهار1360، صص111 و 112
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و  قیام  هر  از  مرکزی  مقتدر  حکومت  که  دریافتم  روز  »آن 
جنبشی که در ایاالت برای اصالحات برپا شود صالح تر است 
و باید همواره به دولت مرکزی )حتی وثوق الدوله( کمک کرد 
به  و هوچیگری و ضعیف ساختن دولت و فحاشی جراید، 
یکدیگر و دولت و تحریک مردم ایاالت به طغیان و سرکشی 
برای آتیه مشروطه و آزادی و حتی استقالل کشور زهری کشنده 
است... بر حسب همین عقیده بود که من با تمام سرکشان و 
نهضت کنندگان اطراف و با هر قسم فحاشی و دشمنی نسبت به 
حکومت مرکزی به حکم تجربه مخالف بوده ام- نه به جنگلی 
ها عقیده داشته ام نه با خیابانی همراه و هم سلیقه بوده ام و نه با قیام 
کلنل محمدتقی خان )به آن طریق( موافقت داشته ام. تمام این 
حرکات را حرکاتی خالف مصالح کلیه ملک و ملت و به حال 
مردم این کشور و خود قیام کنندگان زیان بخش می دانسته ام «. 

تاریخ و اندیشه

آبراهامیان، یرواند، ترجمه : کاظم فیرزمند ، حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، 1377، ایران بین دو انقالب، چاپ دوازدهم 1387،  نشر مرکز : تهران، ص 110

www.yandory.ir  منبع تصویر: سردار سپه
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... دسته افواج منظمی به طرز جدید تشکیل دهد.«1 اما همه 
این اقدامات جهت بهبود وضع امنیتی کشور با مداخالت روس 
و انگلیس و کشمکش های متعدد این دو بر سر حفظ منافع 
خود، به سرانجام روشنی نرسید. روس ها با ابالغ اولتیماتومی 
48 ساعته خواستار اخراج شوستر به بهانه توقیف اموال چند 
اتمام حجت کرده بود که در  اولتیماتوم  تبعه روسیه، شدند. 
صورت عدم تمکین دولت ایران از خواسته های دولت روسیه، 
تهران اشغال خواهد شد. تشکیالت نظمیه و ژاندارمری دولتی 
نیز هریک به طور مستقیم و غیر مستقیم گرفتار سیاست بازی 
های روس و انگلیس شده و علی رغم داشتن شخصیت هایی 
چون یپرم خان در نظمیه و یالمارسن در ژاندارمری دولتی، 
کار چندانی از پیش نبردند. با درگیر شدن ناخواسته کشور در 
جنگ جهانی اول و پیامدهای وقوع قحطی، مشکالت عدیده 
امنیتی و اضمحالل هرچه بیشتر اقتدار دولت مرکزی دخالت 
بیگانگان صورت عملی تر به خود گرفت. انگلیسی ها در جنوب 
کشور به بهانه ناامنی راه ها و تهدید بازرگانی و منافع بریتانیا 
و البته نگرانی از گسترش افکار بلشویکی در میان قوای قزاق 
برای هندوستان  بالقوه،  توانستند خطری، دست کم  که می 
ایران  تفنگداران جنوب  نیرویی تحت عنوان  محسوب شوند، 
ایجاد کردند. این موضوع با مخالفت صریح ملت و دولت ایران 
متقاعد کردن  بسیاری جهت  ها تالش  انگلیسی  مواجه شد. 
دولت های ایران کردند اما موفقیتی حاصل نشد. سرانجام در 
سال 1298خورشیدی برابر با 1919میالدی، قرارداد معروف 
1919 با پرداخت رشوه به میرزا حسن خان وثوق الدوله )نخست 
وزیر(، صارم الدوله اکبر میرزا )وزیر دارائی( و نصرت الدوله فیروز 
انگلیس منعقد  ایران و  میرزا )وزیر دادگستری( بین دولتین 
انگلیسی ها جهت  این قرارداد گواه تالش  گردید. ماده سوم 
ایران  در  متحدالشکل  نیروی  تاسیس 
ایران  خرج  به  انگلیس  »دولت  است: 
صاحب منصبان، ذخایر، مهمات و سیستم 
قوه متحدالشکل  برای تشکیل  را  جدید 
نظم  حفظ  برای  را  آن  ایران  دولت  که 
در داخله و سرحدات در نظر دارد، تهیه 
خواهد کرد. عده و مقدار ضرورت صاحب 
منصبان و ذخایر و مهمات مزبور به توسط 
کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و 
احتیاجات  و  شد  خواهد  تشکیل  ایرانی 

1- علی بابائی، غالمرضا، تاریخ ارتش ایران، چاپ دوم 1385، انتشارات آشیان : تهران، ص 100

در شماره پیشین به طور اجمالی به پیشینه نیروهای مسلح 
در ایران عصر قاجار پرداختیم. در این شماره ضمن پی گرفتن 
قوای  تشکیل  در  بزرگ  های  قدرت  دخالت  به  مطلب  این 
پردازم. رضاشاه می  برآمدن  نهایتا  و  معاصر  ایران  در  نظامی 

تالش روس و انگلیس برای تاسیس و حفظ 
نیروهای نظامی وابسته 

سیر تحوالت در جامعه ایران گرچه منتج به انقالب مشروطه 
شد اما فقدان زمینه های الزم اعم از فرهنگی و نیروی انسانی 
متخصص و البته خزانه خالی و اوضاع نابسامان کشور، دولت 
بدین  مالی می کند.  استخدام مستشاران  به  را متقاعد  وقت 
ترتیب هیئتی 5 نفره به ریاست مورگان شوستر به عنوان خزانه 
دار کل ایران، به خدمت دولت وقت درآمدند. شوستر جهت 
ژاندارمری  مالیات تشکیالتی مسلح تحت عنوان  جمع آوری 

این  در  وی  کرد.  تاسیس  را  خزانه 
های  ژاندارم   ...  « گوید:  می  باره 
موجود دولت ایران همان قسمی که 
دولت را در وصول مالیات امداد می 
نمودند، همین قسم هم در خارج از 
تهران درصدد حیف و میل و تفریط 
ها  آن  این،  بر  و عالوه  بودند  مالیه 
منظم  افواج  مثل سایر طبقات  هم 
ایران موهومی و فرضی بوده... پس 
خیلی الزم بود که دولت برای وصول 

مالیات 

اجباری

سپهر ساغری

قسمت دوم: کودتای رضاخان و تصویب سربازی

ژاندارم های موجود دولت ایران همان 
قسمی که دولت را در وصول مالیات 
امداد می نمودند، همین قسم هم در 
خارج از تهران درصدد حیف و میل و 
تفریط مالیه بودند و عالوه بر این، آن 
ها هم مثل سایر طبقات افواج منظم 

ایران موهومی و فرضی بوده... 

****
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دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشخیص خواهند داد، معین  
خواهد شد«.1 قرارداد با مخالفت و مقاومت ملت که به سرعت 
شکل تندی به خود می گرفت با مانع سختی مواجه گردید. با 
خودکشی کلنل فضل اهلل خان )یکی از اعضای ایرانی کمیسیون( 
اجرایی  و  تصویب  به  ضربه سختی  فروردین 1299  یکم  در 
شدن این بند وارد آمد. در نهایت هم کلیت آن با تهدیدات و 
اقدامات کمیته مجازات، که گروهی متشکل از ناسیونالیست 
های رادیکال بودند، نظیر ترور چند تن از نزدیکان وثوق الدوله، 

به تاریخ پیوست!

1- همان ص 233

بحث در صحن مجلس به ضرب شصت نشان دادند در خیابان 
کشید. بهبهانی، یکی از دو رهبر مذهبی انقالب مشروطه، به 
بالفاصله  کاران  محافظه  شد.  کشته  دموکرات  طرفداران  تیر 
انگشت اتهام را به سوی تقی زاده نشان گرفتند و در یک اقدام 
تالفی جویانه حمیدخان تربیت، شوهر خواهرش را به تیغ کینه 
از پای درآوردند. نبرد سنت و تجدد از بطن جامعه به صحنه 
سیاسی کشیده شده بود. از طرفی حضور چهره های بختیاری 
در مواضع قدرت، دیگر ایالت و اقوام را برآن داشت که مشروطه 
پوششی است برای قدرت گرفتن بختیاری ها! از این رو قبیله 
عرب بنی کعب به سرکردگی شیخ خزعل، تصمیم به تصاحب 
محمره )خرمشهر( گرفتند. بلوچ ها به فکر تصرف کرمان افتادند. 
بویراحمدی ها سودای تصرف بوشهر 
ها  قشقایی  و  پروراندند  سر  در  را 
ایالت خمسه عزم شیراز  به همراه 
برآمده  های  دولت  ناکامی  کردند. 
از مشروطه، تغییرات به وجود آمده 
در صحنه قدرت جهانی بر اثر جنگ 
پاشیدگی  هم  از  و  اول  الملل  بین 
کشور  در  اجتماعی  نظم  شیرازه 
رضاخان  کودتای  برای  را  شرایط 
در 3 اسفند 1299 فراهم آورد. به 
به  تاریخی  پاسخی  کودتا  تعبیری 
آشفتگی اجتماعی و تغییرات جهانی 
برقراری  ضرورت  رفته  رفته  بود. 
نظم و از میان برداشتن هرج و مرج 
حاکم بر جامعه در میان نیروهای 
تحول خواه عصر مشروطه نیز پدید 
می آید. به عنوان نمونه در برنامه 
دموکرات ها در ردیف مواردی چون 
انتخابات آزاد، مستقیم و با رای مخفی، آموزش زنان، جدایی 
دین از سیاست، الغای کاپیتاالسیون، ممنوعیت کار کودکان 
همه  برای  سربازی  دو سال خدمت  کشور،  کردن  و صنعتی 
مردان نیز دیده می شود. اوضاع نابسامان کشور رفته رفته امید 
مردم به مشروطه را کم رنگ می کرد. ناآرامی های متوالی و 
خونریزی های فرقه ای و قومی و اشغال کشور بدنه جامعه و عده 
قابل توجهی از روشنفکران را به برآمدن مردی برای تامین امنیت 

و بازگردان همان ثبات ظاهری پیش از انقالب امیدوار کرد.

حضور چهره های بختیاری در مواضع 
قدرت، دیگر ایالت و اقوام را برآن داشت که 
مشروطه پوششی است برای قدرت گرفتن 

بختیاری ها! از این رو قبیله عرب بنی 
کعب به سرکردگی شیخ خزعل، تصمیم به 
تصاحب محمره )خرمشهر( را گرفتند. بلوچ 
ها به فکر تصرف کرمان افتادند. بویراحمدی 
ها سودای تصرف بوشهر را در سر پروراندند 
و قشقایی ها به همراه ایالت خمسه عزم 
شیراز کردند. ناکامی دولت های برآمده از 
مشروطه، تغییرات به وجود آمده در صحنه 

قدرت جهانی بر اثر جنگ بین الملل اول و از 
هم پاشیدگی شیرازه نظم اجتماعی در کشور 
شرایط را برای کودتای دیگر رضاخان در 3 

اسفند 1299 فراهم آورد.  

ایران در مسیر تجزیه
ایران پس از مشروطه، به خاطر 
فساد  و  مرکزی  دولت  ضعف 
دربار و همچنین نفوذ استعمار، 
گرفتار اوضاع آشفته ای بود که 
زمینه را برای ظهور جنبش های 
متفاوت  ماهیت  دو  با  مختلف 
آزادی خواهی و تجزیه طلب فراهم 
شیخ  چنان  که  بود،  آورده 
خزعل، البته با حمایت انگلیسی 
ها، درصدد تشکیل حکومت در 
خطه خوزستان بود. در گیالن، 
حامیان و همراهان میرزا کوچک 
خان با کمک روس ها، جمهوری 
سوسیالیستی تشکیل دادند. در 
آذربایجان، شیخ محمد خیابانی 
زمام  گرفتن  بدست  ضمن 

امور، آذربایجان را آزادیستان خواند. در میان کردها، اسماعیل 
مناطق  و  بود  پیچیده  اطاعت دولت مرکزی  از  آقاسیمکو سر 
دیگری همچون فارس، لرستان و بلوچستان نیز دستخوش هرج 
و مرج گشته بود. شکاف های عمیقی در جامعه سنتی ایران 
بود.  زده  انقالب چون زخمی سرباز  وقوع  با  که  داشت  وجود 
در مجلس، یکی از بنیادی ترین نمادها و دستاوردهای انقالب 
مشروطه، دموکرات های طرفدار اصالحات غیرمذهبی در برابر 
اعتدالیون محافظه کار صف آرایی کردند. اختالفات تئوریک از 
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پهلوی اول و خدمت نظام وظیفه
نارضایتی عمومی در جامعه ایران گرچه به تحوالت بنیادین و 
شکل گیری نهاد مشروطیت منتج شد اما به دالیل مختلف از 
جمله ناکامی دولت های برآمده از مشروطه، تغییرات به وجود 
آمده در صحنه قدرت جهانی بر اثر جنگ بین الملل اول و از 
هم پاشیدگی شیرازه نظم اجتماعی در کشور، زمینه بازگشت به 
عصر استبداد فراهم شد. آشفتگی جامعه ایران  به حدی بود که 
حتی ناصرالدین شاه مقتول به شاه شهید بدل گشت! در چنین 
شرایطی کودتای رضاخان در 3 اسفند 1299 مهر تاییدی بر 
منطق تاریخ پر خشونت ایرانی بود. پس از کودتا، سردارسپه 
در 5 سالی که تصدی وزارت جنگ را برعهده داشت مقدمات 
تشکیل یک ارتش متحدالشکل را فراهم آورد و در این راستا در 
اولین سال سلطنتش توانست قانون خدمت وظیفه را علی رغم 
مخالفت های عمومی و با کمک سید حسن مدرس، نماینده 
متنفذ مجلس، از تصویب مجلس بگذراند. در سال 1300 )4 

سال پیش از تصویب قانون خدمت اجباری( مجموعه نیروهای 
مسلح کشور به 22 هزار نفر می رسیدند )8 هزار قزاق ، 8 هزار 
ژاندارم و 6 هزار نیروی تفنگدار جنوب(. رضاخان در مقام وزیر 
جنگ این مجموعه کوچک را به 40 هزار و در مقام رضا شاه 
به 170 هزار نفر رساند. با این ارتش جدید یک سلسله عملیات 
نظامی موفقیت آمیز بر ضد قبایل شورشی انجام داد. سردار 
شاهسون  غربی،  آذربایجان  کردهای  ضد  بر   1301 در  سپه 
های شمال آذربایجان و عشایر کهگیلویه فارس، در 1302 بر 
ضد کردهای سنجابی کرمانشاه، در 1303 بر ضد قبایل بلوچ 
جنوب شرق و ایالت لر جنوب غرب، در 1304 بر ضد ترکمن 
های مازندران عملیاتی نظامی انجام داد. وی همچنین کردهای 
قیام  اعراب حامی شیخ خزعل در محمره،  شمال خراسان و 
جنگلی ها در گیالن، شورش خیابانی و ماژور الهوتی در تبریز 
و کلنل پسیان در مشهد را سرکوب کرد.1  اینک تشتت عیان 

جامعه ایران، زیر چکمه های رضاخان پنهان شده بود. 

1- همان، ص 108
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 سردار سپه در 1301 بر ضد کردهای آذربایجان غربی، 
شاهسون های شمال آذربایجان و عشایر کهگیلویه فارس، 
در 1302 بر ضد کردهای سنجابی کرمانشاه، در 1303 بر 
ضد قبایل بلوچ جنوب شرق و ایالت لر جنوب غرب، در 

1304 بر ضد ترکمن های مازندران عملیاتی نظامی انجام 
داد. وی همچنین کردهای شمال خراسان و اعراب حامی 
شیخ خزعل در محمره، قیام جنگلی ها در گیالن، شورش 
خیابانی و ماژور الهوتی در تبریز و کلنل پسیان در مشهد 

را سرکوب کرد. 
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»آدمی هنگامی که کتاب غرب زدگی 
را نگاه می کند با نویسنده ای روبروست 

که نمی خواهد تاریخ را آشکار کند، 
بلکه می خواهد خواسته های خود را به 

تاریخ تحمیل کند. «1

1 - غرب زدگی، بسته بندی نوستالژیک تاریخی، محسن قانع بصیری، نشر قطره. چاپ اول، 1394. تمام جمالت داخل گیومه در متن از این کتاب نقل شده اند.
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فرهنگ و هنر

تئوری توسعه به جای تئوری توطئه
نگاهی به کتاب "غرب زدگی، بسته بندی نوستالژیک تاریخی" 

نوشته ی محسن قانع بصیری

امید سلطانی

24

 }آل احمد{می نویسد: "حرف 
اصلی این دفتر این است که ما 
نتوانسته ایم شخصیت فرهنگی-
تاریخی خودمان را در قبال 

ماشین و هجوم جبری اش حفظ 
کنیم. بلکه مضمحل شده ایم... 

همچون خری که در پوست شیر 
رفت!"

غرب زدگی، نوشته ی جالل آل احمد متن مهمی برای تاریخ 
و  عصاره  را  آن  می توان  که  نظر  این  از  است.  معاصر  ایران 
از  جانمایه ی تفکری دانست که چه درست و چه غلط یکی 
بنیان های اساسی انقالب اسالمی 1357 را تشکیل می دهد. 
جالل آل احمد با اینکه خود یکی از چهره های اصلی و مهم 
نقد روشنفکری ایران در دهه ی سی و چهل بود، اما همین وجه 
نّقادانه ی او- که کمتر خوشایند هم نسالنش قرار داشت- در 
آثار غیر داستانی اش چون "در خدمت و خیانت روشنفکران" و 
"غرب زدگی" فیگور تازه ای از روشنفکر/منتقد را پدید آورد. در 
نقد آل احمد و آثارش قلم ها زده اند و اغلب در عین معترف 
بودن به زبان و قلم زنده، پویا و منحصر به فردش، اندیشه ی 

التقاطی او را زیر تیغ نقد خود قرار داده 
اند. با این وجود نمی توان منکر این شد 
که نگاه او در کتاب غرب زدگی هنوز هم 
در سطوح مختلف جامعه، از تحلیل های 
دم دستی عوامانه گرفته تا دلیل تراشی های 
سیاستمداران و دیپلمات های امروز ایران، 

همچنان زنده است و خریدار دارد.

و سلطه ی امپریالیستی از مفاهیمی است که دست آویز اکثر 
و  شاه  که  عقیده  این  بود.  پهلوی  مخالف حکومت  گروه های 
ابتدا عّمال امپریالیسم انگلیس و آمریکا  اطرافیانش از همان 
بودند و دم و دستگاه بوروکراتیک آن ها و تصمیماتی نظیر 
انقالب سفید و الیحه ی انجمن های ایالتی و والیتی، در حقیقت 
آستین  از  که  بود  انگلیس  و  آمریکا  امپریالیستی  دست های 
دربار شاهنشاهی ایران بیرون آمده است، در ذهن تقریبا تمام 
مخالفان، اعم از مذهبی و غیرمذهبی وجود داشت. به هر طریق، 
بررسی سرسری وقایع مهم دو دهه ی پیش از انقالب اسالمی 
آن  ترویج  دنبال  به  در غرب زدگی اش  آل احمد  که  تفکری  و 
بود، نشان دهنده ی نزدیکی ایدئولوژی های سیالن یافته در قلب 
تمام این وقایع است. )همانطور که دو متفکر مهم دیگر، احمد 
فردید و علی شریعتی به ریسمان مشابهی چنگ زده بودند و 
حرفشان عالوه بر قشر عامه، در میان روشنفکران و دانشجویان 
نیز خریدار داشت(. روح ضداستعماری و ضدامپریالیستی در 
تقسیم بندی آغازین کتاب از "غرب و شرق"، به وضوح دیده 
می شود: تمام جهان مترقی در برابر آسیا و آفریقا که مصرف 
کننده و استعمار شده اند. غربی که مواد خام مصنوعات خود را، 
نظیر کاالهای مادی یا معنوی مثل موسیقی، اساطیر و عوالم 
علوی از همین جهان شرقی بدست می آورد و پس از آن به 
دنبال ایجاد بازارهای مصرف به طرق مختلف برای مصنوعات 
خود در این جهان است. آل احمد در جایی از کتاب می نویسد 
که غرب و شرقش نه جغرافیایی است و نه 
سیر  "غرب  است:  اقتصادی  بلکه  سیاسی، 
زمانه ی  احمد  آل  گرسنه".  شرق  و  است 
خود را میدان جنگی می بیند بین دو دنیا: 
"یکی در جهت ساختن و پرداختن و دیگری 
و  فرسوده کردن  و  در جهت مصرف کردن 
تقابل  در  صراحت  به  او  آن."  کردن  وارد 
آشنای میان سّنت )که برساخته  فرهنگ و 
سبک زندگی غیرماشینی است( و مدرنیته 
)که ماشین و تکنولوژی در مفهومی که در 
کتاب آمده، قلب تپنده ی آن است( طرف 
سنت را می گیرد و می نویسد: "حرف اصلی 
فرهنگی- شخصیت  نتوانسته ایم  ما  که  است  این  دفتر  این 
تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبری اش حفظ 
کنیم. بلکه مضمحل شده ایم... همچون خری که در پوست شیر 
رفت!" پس از مقدمه چینی های مفصل ابتدای کتاب، آل احمد 

****

غرب، از دیدگاه آل احمد
در ادبیات انقالبی دهه ی40 و 50 ایران، همچون بسیاری 
واژه هایی کلیدی وجود  انقالب های دیگر در جهان سوم  از 
داشتند که نقش مهمی در پیشبرد و تغذیه ی مبارزات مردمی 
و تعیین خط مشی سردمداران آن ایفا می کردند. امپریالیسم 
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به عبارت دیگر مهم ترین و 
اساسی ترین نقدی که کتاب به 
غرب زدگی وارد می کند، نوع 

نگاه غلط نویسنده به رویدادهای 
تاریخی است. نگاهی که به جای 
آنکه به دنبال فاکت های تاریخی 

باشد، به تحریف تاریخ و جدا 
کردن رویدادهای مشخصی از 

بستر آن به دلخواه خود می پردازد

چنین تعریفی را از غرب زدگی به خواننده می دهد: "مجموعه ی 
اندیشه ی  عوارضی که در زندگی و فرهنگ و تمدن و روش 
سنتی  هیچ  بی  است.  شده  حادث  عالم  از  نقطه ای  مردمان 
غرب زدگی  تاریخ.  در  تداومی  هیچ  بی  و  تکیه گاهی  بعنوان 
مشخصه ی دورانی از تاریخ ماست که با مقدمات ماشین یعنی 
به علوم جدید و تکنولوژی آشنا نشده ایم." با این تفاسیر او 
در باقی کتاب خود به دنبال پاسخ به این سواالت بر می آید که 
چرا ما به جای ساخت ماشین، مصرف کننده ی آن هستیم و 
چرا سنت ما این چنین در مقابل هجوم غرب و عمالش، ضعیف 
و سست شده اند و به قول خودش همچون گندم سن زده، از 
درون پوسیده ایم و تنها پوسته ای نامولد و مصرف کننده از ما به 

جا مانده است.

در نقد غرب زدگی
پاسخ هایی که آل احمد به سواالت مطرح 
شده برای خواننده در ادامه  ی کتاب می 
دهد، با ترجیع بند "بازگردیم به تاریخ..." 
قانع بصیری  موضوعی است که محسن 
نوستالژیک  بسته بندی  "غرب زدگی،  در 
فاصله ی  پردازد.  می  آن  به  تاریخی" 
میان تفکر جالل آل احمد و تفکر قانع 

بصیری شاید فاصله ی میان دو دنیای متفاوت است، همینطور 
بستری که هر یک از این دو بر زمینه ی آن پرسش ها، پاسخ ها 
و دالیل خود را شرح می دهند. یکی تمام تاریخ را توطئه ای 
تمرکزش  دیگری  و  دیده  تدارک  ما  برای  غرب  که  می بیند 
توسعه ی  ساز و کار  می دهند  نشان  که  می گذارد  دالیلی  بر  را 
غرب به دلیل اینکه توسط ما درک و هضم نشده، کلیت آن 
را بدل به غول بی شاخ و دمی کرده است که راه توسعه را از 
این  ادامه ی  در  است.  ساخته  ناهموار  ما  برای  پیش  مدت ها 
کتاب  عنوان  از  کتاب.  این  به  داشت  خواهیم  نگاهی  مطلب 
آغاز می کنیم. بسته بندی نوستالژیک تاریخی عبارتی است که 
نویسنده به برداشت آل احمد از مفهوم کلی غرب زدگی اعطا 
می کند و به یک معنا آن را از زمره ی متون دقیق، تاریخی و 
تحلیلی جدا کرده و در حوزه ی متون نوستالژیک قرار می دهد. 
همچون یک رمان تاریخی، یک اثر ادبی، تک نگاری و درددلی 

که نویسنده با خوانندگانش کرده است. قانع بصیری در جایی از 
کتاب می نویسد: »یکی از علت های مهمی که فرد را وا می دارد 
تا در قلمرو شناخت گذشته ی یک جامعه نظرات خود را اعمال 
را  آرا بصورت مطلق خود  این  او  کند، آن است که در ذهن 
درست نشان می دهند و او هرگاه که به رویدادی تاریخی در 
تضاد با این آرا قرارگیرد آن را حذف می کند و یا تنها به آن 
به  و  می کنند  تایید  را  او  نظر  که  می کند  توجه  رویدادهایی 
همین دلیل در غرقاب اشتباه گرفتار می شود... جالل آل احمد 
در هنگام نگاه به تاریخ ایران به ویژه در کتاب غرب زدگی و 
برای  را می کند.  در خدمت و خیانت روشنفکران همین کار 
او نگاه به تاریخ و گذشته ی این کشور در حقیقت از نیروی 
عبارت  به  می پذیرد.«  تاثیر  او  نوستالژی 
که  نقدی  اساسی ترین  و  مهم ترین  دیگر 
کتاب به غرب زدگی وارد می کند، نوع نگاه 
غلط نویسنده به رویدادهای تاریخی است. 
نگاهی که به جای آنکه به دنبال فاکت های 
تاریخی باشد، به تحریف تاریخ و جدا کردن 
رویدادهای مشخصی از بستر آن به دلخواه 
کتاب  اول  فصل  در  او  می پردازد1.  خود 
شناخت  درباره ی  را  خود  ایده های  خود 
و  می دهد  شرح  مختصر  بصورت  تاریخی 
می پردازد.  آل احمد  نگاه  آسیب شناسی  به 
قانع بصیری در بسیاری از نوشته های خود به 
دفاع منطقی از مفهوم تکنولوژی پرداخته2 و 
سعی داشته تا با مددگیری از مفاهیم علوم انسانی و جامعه شناسی 
با مفهوم تکنولوژی و وابسته های آن، شرح  را  نسبت جوامع 
دهد. از این رو یکی دیگر از مهم ترین نقدهای وارد بر آل احمد 
را نگاه اشتباه او به تکنولوژی و روند توسعه ی آن می داند و 
در فصل های بعدی کتاب به آن می پردازد. در همین فصل او 
روش تحلیل رویدادهای تاریخی را شرح می دهد و سه قدرت 
مهم را در درون هر تاریخی ردیابی می کند.3 درباره ی مسئله ی 
مهم دیگر یعنی تقلیل گرایی حوادث تاریخی به توطئه گرایی 
در متن آل احمد، او می نویسد: »تبدیل کردن تاریخ به مشتی 
از  از قدرت که  نابود کنند، نه  توطئه گر که می خواهند ما را 
ضعف دریافتن نیروهای خود ناشی می شود... ]آل احمد[ گناه 

1- در صفحه ی فرهنگ و هنر شماره ی هشتم سرند، درباره ی نوستالژی و نوع نگاه نوستالژیک به تاریخ نوشته ام.
2- از آثار او می توان به "پرسشی از هایدگر: تکنولوژی چیست؟" و "مارکس و تکنولوژی" اشاره کرد.

3- این سه قدرت عبارتند از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-انسانی که هر یک رابطه ی خاص خود 
را تولید می کنند. برای اطالعات بیشتر به کتاب "غرب زدگی، بسته بندی نوستالژیک تاریخی" فصل اول 

مراجعه کنید.

****
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توسعه نیافتگی ما را پیش از آن که در خود ما جستجو کند به 
باید  ابتدا  پدیده ای  برای شناخت هر  گردن غرب می اندازد... 
آن را متکثر کرد4... هنگامی که غرب را در یک کلیت ببینید 
آنگاه هیچ چاره ای ندارید مگر آنکه از آن یک متافیزیک ذهنی 
با یکدیگر  به طریقی  این سه موضوع مهم که  آورید.«  پدید 
فصل  در  نویسنده  که  هستند  موضوعاتی  ارتباطند،  در  هم 

بصورت  خود  کتاب  نخست 
نقد آل احمد  بعنوان  مختصر 
در غرب زدگی مطرح می کند 
پیرامون  را  خود  نظرات  و 
که  می دهد  توضیح  یک  هر 
شرح آن ها از حوصله ی این 
نوشته خارج است. فصل دوم 
کتاب هم نام عنوان کتاب است 
سعی  قانع بصیری  آن  در  و 
به  را  غرب  معمای  تا  کرده 
سبک خود برای آل احمد حل 
برخی  به  این فصل  در  کند. 
آل احمد  پراکنده ی  نظرات 
جمله  از  شده،  پرداخته  نیز 
یکی انگاری مفهوم تکنولوژی 
و ماشین با غرب و این فرض 
چیزی  اساسا  تکنولوژی  که 
قدرت  ابزار  و  غربی  است 
استعمار آن. به عقیده ی قانع 
بصیری آنچه در چنین طرز 
فکری پنهان می ماند ارتباطی 
می تواند  تکنولوژی  که  است 
و  فرهنگی  میدان های  با 
کند  برقرار  جوامع  خالقانه ی 
که  ماجراست  بُعد  همین  و 
پشتوانه ی محکمی برای حرکت 

از سوی فرهنگ استبدادی و حاشیه جوی ایرانی-که غرب زدگی 
جالل به جای آنکه متنی انتقادی و بافاصله از چنین فرهنگی 
باشد، خود زاییده  و یکی از نتایج این فرهنگ است- به سمت 

4- مقصود نویسنده این است که نخستین مرحله ی شناخت هر چیزی آن است که اجزای آن را 
بشناسیم، آن را به وحدت ها و تضادهای سازنده اش تجزیه کنیم و به عبارتی آن را در درون خود متکثر 
کنیم. در مرحله ی بعد باید آن را در مقام یک "کل" در میان سایر اجزای یک سیستم ببینیم و تاثیرش را 

بر سایر چیزها ردیابی کنیم و به عبارتی آن را در بیرون خود متکثر کنیم.
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توسعه ی انسانی را فراهم می کند. ترجیع بند نویسنده  در این 
مورد، ارتباط میان "فرهنگ کار" و "فرهنگ خانه" است. او در 
کتاب خود از عوامل متعددی همچون استبداد سیاسی و عدم 
ثبات در مالکیت نام می برد که در برخورد با واردات ماشین 
و تکنولوژی از غرب، زمینه ساز این عدم ارتباط گشته اند. در 
که  زمانی  آل احمد  چون  روشنفکری  فرآیند،  این  نتیجه ی 
می خواهد نقدی بر آن وارد کند، از 
وارد  کلی نگری  و  توطئه پنداری  در 
می شود و توجه خود را از روی منابع 
قدرت غرب، به شیاطین و نیروهای 
ماورایی که به هر طریق ممکن سعی 
دارند  ما  کردن  پست  و  خوار  در 
نگاه  این  معطوف می کند. »در پس 
به غرب نوعی تحقیر شدگی از نوع 
دفع نهفته است که می خواهد بگوید 
چرا دیگری ما را از آنچه بدست آورده  
سهیم نمی کند. چنین دیدگاهی به 
خود اندیشیدن را به توقع از دیگری 
که می اندیشد بدل می کند و فرد را از 
توجه به منابع قدرت خود بازمی دارد. 
هنگام  در  که  کودکانه  توقع  نوعی 
تسلط شخصیت وابسته پدید می آید و 
عناصر ضداخالقی خود را می آفریند.« 
فصل سوم با عنوان تحلیل حوزه های 
قدرت اجتماعی-انسانی ادامه ای است 
پیرامون  توضیحاتی  و  دوم  فصل  بر 
و  آل احمد  تاریخی  مدعیات  برخی 
اشتباهات تاریخی و تحلیلی آن ها. در 
فصل کوتاه چهارم که با نام روش های 
شکل گیری شناخت در کتاب آورده 
شده، نویسنده نظریات خود را درباره ی 
شناخت تاریخی که پیش تر در فصل 
اول به آن ها اشاره ای کرده بود بسط می دهد و می گوید که 
آل احمد در متن خود بیش از آنکه به تجربیات و فاکت ها نگاه 
را  خود  گرفته شده ی  قبل  از  نتیجه ی  بگیرد،  نتیجه  و  کند 
پیش رو نهاده و در سوراخ سمبه های تاریخ ]که قانع بصیری 
مدعی  است بسیاری از آن ها اصال اشتباهند[ به دنبال فرمول 
راه  اما  "و  عنوان  با  کتاب  پایانی  فصل  می گردد.  اثباتشان 

در پس این نگاه به غرب نوعی تحقیر 
شدگی از نوع دفع نهفته است که 

می خواهد بگوید چرا دیگری ما را از 
آنچه بدست آورده  سهیم نمی کند. چنین 
دیدگاهی به خود اندیشیدن را به توقع از 
دیگری که می اندیشد بدل می کند و فرد 
را از توجه به منابع قدرت خود بازمی دارد. 
نوعی توقع کودکانه که در هنگام تسلط 
شخصیت وابسته پدید می آید و عناصر 

ضداخالقی خود را می آفریند
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در پایان، نویسنده راه حل هایی از نگاه خود 
برای برونرفت از معضل برخورد نوستالژیک 
و "آل احمد گونه" با غرب می دهد که جای 
تامل دارد. شاید تمام حرف های آل احمد 
در غرب زدگی اشتباه نباشد و بتوان نکات 

روشنگرانه ای در آن یافت که در متون ادبی 
نویسندگان بسیاری دیگر نظیر فرانتس فانون 
پیدا می شود. اما یکی از مهمترین ویژگی های 

متن غرب زدگی )که چه بسا بهتر بود در 
نقد قانع بصیری هم اشاره ای بدان می شد( 

ادغام موضوعات پیچیده و چندگانه ای نظیر 
ماشینیسم، سرمایه داری، امپریالیسم، مدرنیسم 

و تاثیرات متقابل مذهب، در مفهوم واحدی 
با عنوان "غرب" است بگونه ای که خواننده 

دربست تمام آن را بپذیرد و نقشه ای از پیش 
تعیین شده بداند

حل..." جمع بندی مختصر و خوبی است از مباحثی که در 
صفحات پیشین کتاب به میان آورده شد. قانع بصیری شاید 
در برخی خطوط کتاب بسیار دقیق، مکانیکی و دسته بندی 
شده و با وسواسی خاص مباحث خودرا به میان آورده باشد، 
اما پراکندگی و تکرار برخی موضوعات چیزهایی نیست که 
خواننده را تا حدی سردرگم و خسته نکند. به هر طریق فصل 
از  پایانی کتاب را می توان نتیجه گیری مناسب و درخوری 
مباحث مطرح شده به حساب آورد. نویسنده در اینکه راه حل 
نهایی در مقابله با طلسم غرب زدگی تولید ماشین و استقالل 
تکنولوژیک است، با آل احمد همراه می شود اما خطای اساسی 
او را در این می داند که از ساحت تکنولوژیک تنها "محصول" آن 
 را می بیند و به نیروی زایش، تولید و مبادله ی آن و روابطی 
توجه  برقرار می سازد  بیرون خود  و  درون  در  تکنولوژی  که 
را  تکنولوژیک  دانش  هم  آل احمد  او  عقیده ی  به  نمی کند. 
می خواهد و هم سفت  و  سخت به سنت ها و فرهنگ سنتی 
که حامل مفاهیمی متضاد با توسعه است، چسبیده است. او 
می گوید: »نمی توان سازمان های کاری با قدرت تحول پدید 
آورد و آنگاه اجازه نداد میان فرهنگ برآمده از آن با فرهنگ 
جامعه رابطه ای برقرار نشود.« در پایان، نویسنده راه حل هایی 
و  نوستالژیک  برخورد  معضل  از  برونرفت  برای  خود  نگاه  از 

شاید  دارد.  تامل  جای  که  می دهد  غرب  با  "آل احمد گونه" 
نباشد  اشتباه  غرب زدگی  در  آل احمد  حرف های  تمام 
ادبی  متون  در  که  یافت  آن  در  روشنگرانه ای  نکات  بتوان  و 
پیدا می شود.  فانون  فرانتس  نظیر  دیگر  بسیاری  نویسندگان 
چه  )که  غرب زدگی  متن  ویژگی های  مهمترین  از  یکی  اما 
بدان می شد(  اشاره ای  قانع بصیری هم  نقد  بود در  بهتر  بسا 
ماشینیسم،  نظیر  چندگانه ای  و  پیچیده  موضوعات  ادغام 
سرمایه داری، امپریالیسم، مدرنیسم و تاثیرات متقابل مذهب، 
در مفهوم واحدی با عنوان "غرب" است بگونه ای که خواننده 
تعیین شده  پیش  از  نقشه ای  و  بپذیرد  را  آن  تمام  دربست 
بداند. کتاب غرب زدگی، بسته بندی نوستالژیک تاریخی نکات 
خوبی درباره ی آنچه مدعی نقدش است مطرح می کند، کوتاه 
است و خواندنش چندان دشوار نیست و فاقد زبانی تخصصی  
توضیحات  تکرار  موضوعات،  برخی  پراکندگی  اما  است. 
بعضی مفاهیم و فاکتور گرفتن تمام نیروهای به واقع شرور 
کشورهای قدرتمند جهان که در طول تاریخ راز بسیاری از 
و  قدرت  حیاتی  نقش  گفت  )می توان  است  شده   فاش  آنها 
ادبیات و کسانی  برای اهل  را  اعمال قدرت(، خواندن کتاب 
که نقد قدرت و سرمایه را در راس اندیشه ی خود قرار داده اند 

کمی دشوار کرده است.
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طنز

شهاب غالمی

ماهنامه سرند     شماره دهم،مرداد 1395

*اندر حکایت چالش بالک کردن!
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ماهنامه سرند     شماره مرداد،مرداد 1395

سخن پایانی

به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به میان آید از مصالح 
خصوصی و نظریات شخصی صرف نظر می کنند؛ به کسانی 
که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق 
شوند، مرد و مردانه می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند؛ 
و به آن کسانی که در راه آزادی و استقالل ایران عزیز از 
می شود. اهدا  ناقابل  عکس  این  می گذرند،  خود  همه چیز 

 احمدآباد، آبان ماه 1341
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گهی آ
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انجمن زنان شاغل با بهره گیری از تجربیات 
زنان کارآفرین و توانمند با تمرکز بر کارآفرینی و 

اشتغال زایی زنان در چهار بخش نمایشگاه، مشاوره 
کارآفرینی، مشاوره روانشناسی و ثبت نام هنرجویان 

اقدام به نمایشگاه بانوآفرید کرده است. اولین 
نمایشگاه بانوآفرید در روزهای اول تا سوم شهریور 

ماه برگزار می شود. از جمله اهداف نمایشگاه 
بانوآفرید معرفی و ارایه توانمندی زنان نقش آفرین 
و هنرمند در حوزه های مختلف و همچنین معرفی 
محصوالت و دست آورده های ایشان  و الگو سازی 

برای سایر بانوان می باشد.
عالقه مندان می توانند برای بازدید و خرید از 

نمایشگاه بانو آفرید از اول تا سوم شهریور ماه 95 در 
فرهنگسرا امام )ره( حضور پیدا کنند. 

)بازدید برای عموم آزاد است(

به شما  میتونه  که  کنیم  ای درست  برنامه  بتونیم  تا  داریم  نیاز  به کمک شما  ما 
تطابق  شما  با  و  کنه  معرفی  رو  زیورآالت  و  آرایش  و  لباس  از  کاملی  های  ست 
کنیم  عرضه  بهتون  بهتری  خدمات  تا  کنید  کمک  ما  به  دارید  دوست  اگر  بده. 
لطفا با تلگرام تیم ما تماس بگیرید تا برنامه رو امتحان و پرسشنامه رو پرکنید  

09035831586   دینامد

آدرس رشت، میدان انتظام، پارک علم و فناوری استان گیالن، واحد 13
تیم ما: سعیده مجیدی، شایان تقی نژاد و رضا برزگر


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

