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نقد واژه اي پرطمطراق که عموما به مثابه ي ویترین و به بياني 
عاميانه تر فيگور روشنفکري بکار مي بریم. خاصه از آن جهت 
که نظرات انتقادي در جامعه ما در حد حرف باقي و در ميدان 
عمل عقيم مي ماند. شاید یکي از دالیل این ستروني، داناي کل 
دانستن خود باشد. این داناي کل بودن مسير بن بستي است 
که به تک گویي و تک صدایي ختم مي شود. دیگر هم تفاوتي 
نمي کند نانوا باشيم، پزشک یا پادشاه. حرف، حرف ما است. ما 
مي دانيم و بس! اگر هم کسي مخالف است مي تواند برود یا 
از مطب یا از مملکت! پيش از این مختصري به رفتار و اندیشه 
انسان ایراني پرداختم.1 به آنچه از نيک و بد و یا نه چندان 
نيک و بد در اندیشه و رفتار بين مای ایرانی دیده مي شود. 
از انداختن تقصير باخت به گردن آب و هوا تا سلفي گرفتن با 
بيماري در کما. از سهل انگاري در طبابت تا شتاب در قضاوت. 
اما آیا مي توان به صرف مشاهده یک یا حتي چند مورد از 
یک کنش یا گفتار، آن را به کليتي 08 ميليوني تعميم داد؟ 
آیا مي توان  قصور یک پزشک را به پاي کليت جامعه پزشکي 
گذاشت؟ تعرض به یک دانش آموز مي تواند مبين قساوت قلب 
همه معلمين باشد؟ اگر یک گروه تجزیه طلب باشد مي توان 
آن را به کليت یک قوم نسبت داد؟ چقدر به مقوله نسبيت در 
امور معتقدیم؟ چرا باور داریم که حرف ما حرف اول و آخر 
است؟ چرا در فرهنگ ما در خانه اگر کس است یک حرف بس 
است؟ چرا عموما نسبت به مسایل پيرامونمان پيش داوري 
داریم؟ و از همه مهم تر آن چه ما بدان نقد نام مي نهيم، اساسا 
نقد محسوب مي شود؟ در این مجال از دیدي دیگر به مسئله 
نگاه مي کنيم. از ضرورت نقد صحبت بسيار شده اما کمتر خود 
نقد به نقد کشيده شده است.  فرضا اظهار نظر اکبر عبدي در 
مورد یک شهروند عربستاني مالک نژادپرستي قرار مي گيرد، 
اما دليل اصلي سفر ایشان به عربستان و حتي نام تماما عربي 
این بازیگر محل توجه قرار نمي گيرد! 2 به بياني دیگر آیا نقد 
)و باز تاکيد مي کنم آن چه ما آن را نقد مي ناميم( به مثابه ی

1- برای مطالعه بيشتر بنگرید به نقد خویشتن، شماره اول ماهنامه سرند، مهرماه 94
2- برای مطالعه بيشتر در همين مورد بنگرید به اظهارات عبدی، مظهرنژادپرستی؟  شماره دوم ماهنامه 
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سپهر ساغری

نقد بی دروغ، نقد بی نقاب
وسيله اي جهت تنویر مسئله و ارایه راهکار مطرح مي گردد 
یا صرفا به صورت گزینشي و دست چين شده در جهت تایيد 
باورهایمان؟ اما تعریف ما از نقد چيست و آیا مي توان تعریف 
مشخصي از نقد ارایه کرد یا خير؟ اگر چنين است چرا آن چه 
ما نقد مي ناميم ممکن است از سوي دیگري تخریب قلمداد 
شود؟ به دیگر سخن مي شود بر هر نوع صداي مخالفي، به 
صرف متفاوت و مخالف بودن، عنوان نقد گذاشت؟ اگر نقد را فن 
رهایي از تجویزپذیري از طریق بازاندیشي و بازکرداري3 تعریف 
کنيم در آن صورت باید پرسيد نحوه دستيابي به چنين مهمي 

چگونه امکان پذیر است؟ 

نقد  به  را متعهد  سرند ماحصل تالش جمعی است که خود 
خویشتن می داند. به بازنگری در اندیشه و رفتار انسان ایرانی. در 
این مسير و در طول بيش از یک سالی که ماهنامه را به انتشار 
رساندیم، همواره بر این باور بودیم که بخش قابل مالحظه ای 
از مشکالت جامعه ایران در اندیشه و به تبع آن رفتار خود ما 
ریشه دارد. ناگفته پيدا است باور ما به این مهم به معنی انکار 
دخالت عوامل بيرونی نظير تجاوزاتی که به کشورمان شده است 
و تاثيرات عدیده، بویژه فرهنگی، نيست. آن چه ما در تالشيم 
به آن بپردازیم تا دست کم طرح مسئله صورت گيرد، توجه 
به خویشتن است. بررسی نقش عوامل درونی تا گالیه کردن 
از زمين و زمان و مقصر دانستن غير. پذیرش مسئوليت است 
تا فرار از آن. سرند، بررسي اندیشه و رفتار خویشتن ما است. 
بدون لکنت و بدون قدسيت! تا فرصتي باشد براي بازنگري و 
بازاندیشي در آن چه ماي ایراني را ساخته است. از طرفی باور 
داریم که جهت اصالح امور با کلي نگري و سنگر گرفتن پشت 
واژه نقد نمي توان )و نباید( دست به قلم برد یا سخن راند. به 
بياني دیگر درک یا تلقي ما از امر واقع الزاما نمي تواند حقيقت 
محض باشد و باید به دیگر قرائت ها یا دیدگاه ها  پيرامون آن 
مسئله توجه داشت. از این رو بی صبرانه از نقد مخاطبين صاحب 

اندیشه استقبال می کنيم.
3- قاضی مرادی، حسن، پویایی نقد، نشر اختران، چاپ اول، تهران 1394

****



با جستجوی کليد واژه ی"خودارضایی" در موتورهای جستجوگر با خيل 
عظيمی از سایت ها و وبالگ هایی مواجهه هستيم که آمرانه، یک سویه و 
در پاره ای از موارد با دیدگاهی انتزاعی و غيرعلمی به این مقوله پرداخته 
اند. در این نوشتار برآنيم که با رویکردی علمی و فارغ از انگاره های انتزاعی 
ایستا، به طرح و شرح  این مهم بپردازیم. موضوعی که کمتر مجالی برای 

بررسی و بحث پيرامون آن وجود داشته و دارد.

جامعه
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یلدا دنيایی مبرز

خودارضایی رفتاری است که در بسياری از موارد، پشت دیوارهای 
نهان ترین و پنهان ترین  سترگ، پرده های فروکشيده و در 
حالت ممکن انجام می شود. این رفتار فارغ از جنس، جنسيت و 
همچنين سن تقویمی افراد جامعه است. به رغم آن که بر پایه ی 
برساخت های متکثر و متعدد فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک، 
همواره به این رفتار به چشم پرسش و نکوهش نگریسته شده 
است و مفاهيمی چون گناه، بيماری و انحراف با آن عجين و 
پيرامون آن کاسته نشده و  از کنجکاوی  اما  آميخته گردیده، 
همواره پرسش های ناگزیر و پرشماری درباره ی آن مطرح بوده 
و هست که پاسخ این پرسش ها ، چنان پنهان و پوشيده است 

که جوینده و پرسشگر خود را بيش 
از پيش سرگردان، سراسيمه و آشفته 
حال می سازد. به نظر این مقدمه فتح 
باب مناسبی است تا پرسش های بسيار 
پرسيده ای را با هم  مرور کنيم: اساسا 
خودارضایی چيست و چه برداشت و 
دریافتی از این مفهوم وجود دارد؟ از 
چه سنی آغاز می شود و تا چه سنی 
ادامه می یابد؟ در دوران تجرد شيوع و 
بروز بيشتری دارد یا در دوران تاهل؟ 
در مردان شایع تر است یا در زنان؟  
رنگ،  با  رفتار  این  بين  ارتباطی  آیا 
نژاد، دین، مذهب، سطح تحصيالت، 

شغل و... وجود دارد؟ آیا خودارضایی یک رفتار به هنجار است 
یا یک رفتار نابه هنجار؟ آیا یک بيماری و" انحراف جنسی" است 
یا یک اختالل و"کژکاری جنسی"؟ آیا خودارضایی با عوارضی 
چون سياهی دور چشم، رنگ پریدگی، جوش صورت، نابينایی، 
الغری، دیسک کمر، انزال زودرس، استرس، اضطراب، افسردگی، 

بيماری های روانی و ... همراه است؟ به دليل پرشماری پرسش 
ها، نگارنده ناگزیر تنها به بررسی بعضی از آن ها بسنده می کند. 

خودارضایی چیست؟

خودارضایی1 رفتاری خودمحورانه به منظور رسيدن به برانگيختگی2 
جنسی است. خواه این برانگيختگی با اوج لذت جنسی3 همراه 
باشد یا نباشد. به رغم آن که نگرش و رفتارهای جنسی افراد 
تحت تاثير عوامل مختلفی چون ژنتيک، ویژگی های آناتوميک، 
فيزیولوژیک و روان شناختی می باشد اما الگو ها و طرح واره 
های جنسی طی فرآیند جامعه پذیری به افراد آموخته می شوند 
که تا حدود بسيار زیادی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و 
اجتماعی جوامع پيروی می کنند. ناگفته پيداست که این ارزش 
ها و هنجارها ممکن است از جامعه ای به جامعه ی دیگر و حتی 
در یک جامعه بر حسب زمان و مکان متفاوت باشند که این 
تفاوت بازتابی از اخالق فرهنگی و اجتماعی حاکم بر هر جامعه 

در یک بازه زمانی و مکانی خاص است.

خودارضایی فعاليتی نرمال و بخشی به هنجار از روند رشد طولی 
انسان است4 که در تمام مراحل زندگی انسان وجود دارد. از 
تا  و  شود  می  آغاز  شيرخوارگی  دوران 
دوران کهنسالی به عنوان رفتاری شایع و 
معمول ادامه می یابد.5 حتی پيش از تولد 
نيز جنين های مذکر دارای قابليت نعوظ6 
تکامل  مراحل  تولد  از  بعد  باشند.  می 
خواران  شير  و  نوزادان  روانی  و  جسمی 
آغاز می شود و به تدریج ادامه می یابد. 
بين سنين 2-1 سالگی، کودکان همزمان 
با رشد عمومی و آشنایی بيشتر با محيط 
اطراف به کشف نقاط مختلف بدن خود 
پرداخته و درمی یابند که لمس برخی از 

 Masturbation or onanism
  همچنين  الزم به ذکر است به رفتار خودارضایی در مردان استمنا و در زنان استشها نيز گفته می 

شود.
2-Arousal
3-Orgasm

4- رایس، فيليپ، ترجمه مهشيد فروغان، رشد انسان، روان شناسی از تولد تا مرگ، تهران، ارجمند، 
چاپ چهارم، 1388، ص 395

5- برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: نوغانی، فاطمه، محتشمی، جميله، شاهسوند، 
اسماعيل، بهداشت روان ، تهران، سالمی، چاپ دوم، 1388، جلد دوم ، فصل اختالالت 

روانی، جنسی 
Erection 

4

تلنگری بر حرف های درگوشی!
 پيرامون مقوله ی خودارضایی

و  نرمال  فعاليتی  خودارضایی 
از روند رشد  به هنجار  بخشی 
طولی انسان است که در تمام 
وجود  انسان  زندگی  مراحل 
دارد. از دوران شيرخوارگی آغاز 
تا دوران کهنسالی  می شود و 
به عنوان رفتاری شایع و معمول 

ادامه می یابد.

6-

1-
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اعضای بدن با لذت همراه است. تقریبا هر کودکی تا سن 2-3 
سالگی اعتقاد محکمی درباره ی مونث یا مذکر بودن خود پيدا 

می کند که از آن به شکل گيری هویت جنسی یاد می شود.7 

سواالت جنسی کودکان، اختالل یا کنجکاوی؟

سواالت جنسی کودکان از حدود سنين 4-3 سالگی با پرسش 
هایی مانند "من از کجا آمده ام" آغاز می شود که این پرسش ها  
لزوم آغاز آموزش جنسی به کودکان را به ذهن متبادر می سازد. 
برخی از والدین در مورد زمان مناسب شروع آموزش جنسی، 
این نکته ی مهم پای فشرد که  بر  باید  دغدغه مند هستند. 
مناسب ترین زمان برای شروع آموزش جنسی، وقتی است که 
کودکان خود در این زمينه شروع کننده ی پرسش هستند. در 
حدود سن 19-15 ماهگی هر دو جنس خودانگيزی تناسلی8 را 
در غالب بازی های کودکانه و یا از طریق فشردن ران ها به هم، 
لمس کردن دستگاه تناسلی، ماليدن خود به زمين یا عروسک و 

Gender identity 
Genital self-stimulation  

... آغاز می کنند. با این حال واکنش های جسمی و روانی که با 
برانگيختگی جنسی همراه است تا سنين باالتر آغاز نمی شود. 
این رفتارها بيشتر ناشی از تالش برای آموختن درباره ی خود 
و دیگران است و بدان معنا نيست که تجارب آن ها با رفتارهای 
جنسی بزرگساالن قابل مقایسه است اما نمایانگر آن است که 
ظرفيت زیستی این رفتارها در سنين پایين قابل تشخيص است. 
در برخی از موارد ممکن است کودک گر گرفته و عرق کرده به 
نظر برسد، تنفس نامنظم داشته باشد یا حالت عصبی شبيه به 
تشنج را از خود نشان دهد که والدین به اشتباه تصور می کنند 
که کودک دچار اختالالت تشنجی شده است.9 این رفتارها نباید 
والدین را آشفته سازد . کنجکاوی جنسی بخشی از روند طبيعی 
رشد است. البته والدین باید به سایر علل تحریک پذیری دستگاه 
تناسلی مانند عفونت های قارچی، عفونت ادراری و حتی آزار 
جنسی توجه داشته باشند. پس از رد کردن علل آناتوميک و 
پاتولوژیک، بهترین اقدام نه برخورد خشن و توام با تهدید بلکه 

9- بنگرید به مطالعه انجام شده پيرامون خودارضایی کودکان در ایران:
 Diagnostic Value of the Urine Mucus Test in Childhood Masturbation among Children 
 Zarin Keihani Doust, /  below 12 Years of Age: A Cross-Sectional Study from Iran
http://ijms.sums. /  Mamak Shariat, Neda Zabandan, Aidin Tabrizi, Fatemeh Tehrani
ac.ir/index.php/IJMS/article/view/1086
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سواالت جنسی کودکان از حدود سنين 
4-3 سالگی با پرسش هایی مانند "من از 
کجا آمده ام" آغاز می شود که این پرسش 
ها  لزوم آغاز آموزش جنسی به کودکان را 
به ذهن متبادر می سازد. برخی از والدین 
آموزش  شروع  مناسب  زمان  مورد  در 
جنسی، دغدغه مند هستند. باید بر این 
نکته ی مهم پای فشرد که مناسب ترین 
زمان برای شروع آموزش جنسی، وقتی 
زمينه  این  در  خود  کودکان  که  است 

شروع کننده ی پرسش هستند.

7-
8-



مشغول کردن کودکان به سایر فعاليت ها است. خودارضایی در 
کودکان زمانی نگران کننده است که به صورت رفتاری تکراری و 
وسواس گونه انجام شود و به گوشه گيری و حالت های اضطراب 

و تشویش بيانجامد.10 

خودارضایی، واکنشی زنانه یا مردانه؟

با فرا رسيدن سن بلوغ و باال رفتن ميزان هورمون های جنسی و 
بروز صفات ثانویه ی جنسی، کنجکاوی جنسی افزایش می یابد 
و خودارضایی راهی طبيعی برای کاهش تنش ها و سائق های 
جنسی است. خودانگيزی جنسی تا سنين بزرگسالی حفظ می 
شود و در آن سنين به طور طبيعی جای خود را به رابطه ی 
جنسی دو طرفه می دهد. بنابراین صرف نظر از سن تقویمی، 
جنس و جنسيت، خودارضایی رفتاری نسبتا شایع در ميان افراد 
جامعه ی است. ناگفته پيدا است که به طور طبيعی و زیستی 
ميل جنسی، تکانه ها و سائق های جنسی در هر دو جنس وجود 
دارد اما احتماال زنان کمتر از مردان به خودارضایی روی می 
آورند. )یا شاید هم به دليل محدودیت های اجتماعی بيشتر، به 
هنگام مصاحبه ها و مطالعات، کمتر از مردان به  ارایه ی گزارش 
آن می پردازند(.11 بر اساس مطالعات مختلف، مردان زودتر و 
بيشتر به خودارضایی می پردازند و آن را به عنوان فعاليتی برای 
رسيدن به ارگاسم12 دنبال می کنند.13 روش های خودارضایی و 
تعداد دفعات آن در بين دو جنس و در افراد مختلف و همچنين 
در طول دوره ی زندگی یک فرد متفاوت است.14 اما آن چه در 
این بين مشترک است، احساس گناه، شرم و ترسی است که با 
جسم و جان افراد پيوند خورده و پيوسته در ذهن آنان جان و 
جوالن می گيرد و الجرم آنان را به سمت بن بستی سوق می 
دهد که از مدار بسته ی آن، راه برون رفتی نمی یابند. اگرچه 
این احساس باز شناختنی و بازتافتنی است اما چنان در ورای 
باید ها و نباید های فرهنگی و اجتماعی مسکوت و  پرده ی 
مخفی مانده که نه در نظر دری می گشاید و نه در عمل، راهی. 
از این رو فرد نه تنها در چيرگی بر این احساس ناکام می ماند 

10- برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به دکتر جهانفر، شایسته، دکتر موالیی نژاد، ميترا، 
درس نامه ی اختالالت جنسی، تهران، چاپ اول، 1392، فصل 3 

11-  برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به کرینگ، دیویسون، نيل، جانسون، ترجمه ی حميد شمسی پور،
 آسيب شناسی روانی )روانشناسی نا به هنجاری(، تهران، ارجمند، چاپ اول، 1388

12- به اوج لذت جنسی در سيکل پاسخ جنسی ارگاسم گفته می شود.
13- برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به سادوک، جيمز بنجامين، سادوک، ویرجينيا، روئيز،

 پدرو،ترجمه ی دکتر فرزین رضاعی، خالصه ی روانپزشکی کاپالن و سادوک، علوم رفتاری/ 
روانپزشکی بالينی، تهران، ارجمند، چاپ اول،1395 ، فصل 17

14- برای مطالعه بيشتر رجوع کنيد به شيبلی هاید، جانت، ترجمه ی دکتر اکرم خمسه، 
روان شناسی زنان )سهم زنان در تجربه ی بشری(، تهران، ارجمند و آگاه، چاپ چهارم، 1384

6

بلکه از حرمت نهادن به خویش نيز درمی ماند و گسيخته از 
دیگران و در بند کالبد تن، در قعر تنهایی خود فرو و فروتر می 
رود. بنابرین خودارضایی چون شمشيری دولبه، ما را به ضرورت 
اندیشيدن علمی پيرامون این مفهوم فرا می خواند. در شماره 
ی آتی ماهنامه ی سرند به ادامه ی این مهم خواهيم پرداخت. 
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همه به دنبال تغيير در جهان 
هستند، اما هيچ کس به دنبال 

تغيير خویشتن نيست.

لئو تولستوی
 نویسنده و کنشگر اجتماعی روس

جامعه
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فلسفه نبردی عليه مسحور شدن هوشمندی ما به وسيله ی 
زبانمان است.

لودویگ ویتگنشتاین،فيلسوف زبان اتریشی

هر تحول ژرفی که در طول تاریخ رخ داده با تحول بنيادین اذهان 
آغاز شده است؛ تحول جهان بينی و تغيير رفتار ناشی از آن. 
بنابراین داعيه داران لزوم رخ دادن انقالب زیست محيطی باید 
در اندیشه ی بنيان گذاری طرح واره ای ذهنی و روانشناختی از 
جهان بينِی نوینی باشند که چهارچوب مدل اجتماعی مدنظرشان 
را پی ریزی کند. چهار چوبی که آزادِی بهينه ی1 اجزای درونيش 
را تضمين می دهد. آزادی بهينه ِی هر عضوی از این مجموعه 
)چهارچوِب قراردادی( همان گم شده ای است که باید مقدار 
آن را از دل معادالت چند مجهولی موجود در فضای مجموعه 
نگارنده قصد  بدین منظور  به عرضه گذاشت.  و  بيرون کشيد 
دارد سلسله مقاالتی تحت عنوان آزادی در چهارچوب نگاشته 
و تلقيات و فرضيات خویش از نحوه ی مطلوب تحول الزم را با 
خواننده در ميان بگذارد. از آن جایی که باور نگارنده این است 
که بدون شناخت ریز و تحليلی از مسئوليت پذیری اخالقی هيچ 
تحول اخالقی ای امکان پذیر نيست و از آن جمله بدون شناخت 
مسئوليت اخالقی زیست محيطی تحول اخالقی در این زمينه 
ناممکن است در ابتدا می کوشيم شناختی از مسئوليت اخالقی 
ارائه داده و برای این کار نياز است ریشه ی فلسفی این پدیده را 

تحليل کنيم.

Optimum freedom  
این اصطالح به منظور معرفی حدود و ثغور و چگونگی آزادی در نظم اجتماعی مطلوب در یک نظام 

اجتماعی-رفتاری منطبق با طبيعت؛ توسط نگارنده سکه زده شده. 

جرب و اختیار، آزادی یا تعیُن؟ مسئله این است

مبحثی در فلسفه از بدو تولدش مطرح گردیده2 که هنوز پاسخ 
یکسانی از جانب فيلسوفان و صاحب نظران علوم به آن داده 
نظری  مباحث  برانگيزترین  اختالف  از  یکی  و همچنان  نشده 
مطرح ميان انسان ها از هر سطح و قشری است؛ مبحث اراده 
ی آزاد3 یا آنطور که در سنت ادبی-فلسفی ما ایرانيان حک شده 
مسئله جبر و اختيار. اراده ی آزاد با وجود اختالف نظر در ارائه 
ی تعریف از آن غالبا اینطور معرفی می شود:"توانایی انتخاب بين 
گزینه های مختلف و اعمال گوناگون". این مفهوم در هم تنيدگی 
جدا ناپذیری با مفاهيمی چون مسئوليت پذیری، قضاوت، تعيين 
مقصر و مجازات اجتماعی دارد و علی رغم این که در نگاه اول 
بسيار انتزاعی و فاقد کاربرد روزمره به نظر می آید محل دعواهای 
اجتماعی،  پردازان  نظریه  فيلسوفان سياسی،  و صدای  پر سر 
روانشناسان و حتی فقها و حقوقدانان بوده و هست. در قبال آن 

سه رویکرد مشخص و شناخته شده وجود دارد:

تعُين گرایی یا جبرگرایی4 آنطور که دانشنامه فلسفی استنفورد 
تعریف می کند ایده ای است که مطرح می کند هر رویدادی )از 
جمله انتخاب های رفتاری انسان( توسط شرایط و رویدادهای 
ناپذیرند و  الزامی و اجتناب  پيشين به همراه قوانين طبيعت 
آزادی برای تغيير ماهيت آن ها وجود ندارد. در واقع جبرگرایان 
اراده ی آزاد را یک توهم یا فریب می دانند و اعتقاد دارند انسان 

ها مجبور به انجام همه اموری هستند که به انجام می رسانند. 

سازگارگرایی5 بنابر تعریف دانشنامه استنفورد قائل به این قضيه 
است که وجود اراده ی آزاد در تناقض با تعين گرایِی علِی حاکم 
بر جهان طبيعی نيست، در واقع بيشتر سازگارگرایان با ارائه ی 
و  اميال  ای که مطابق  )اراده  آزاد  اراده ی  از  متفاوت  تعریفی 
خواسته های شخصی اِعمال می شود و توسط مداخله گری 
مجبور به تغيير رویکرد نيست( آن را ناسازگار با یک جهان که 

توسط یک نظام علِی معين پيش می رود نمی دانند! 

و در نهایت آزادانگاری متافيزیکی6 که قائل به وجود اراده ی 
آزاد بوده و آن را تجربه ِی عميِق ذهنی می داند که انکارش 
نيازمند شواهد و قرائن بسيار منسجم و یک تئوری علمی بسيار 
2- امروزه با پدید آمدن علومی مانند علوم شناختی و عصب شناسی به شاخه ی فلسفه ذهن مربوط می 

شود
Free will  
Determinism 
Compatibilism 
Metaphysical libertarianism 

پویا اشکانی

آزادی در چهارچوب 

8

بنیان طرحواره ای برای انقالب زیست محیطی
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5-
6-
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قدرتمند است.7 در این بين نظریه پردازان و فيلسوفان در طول 
تاریخ با قرار گرفتن در یکی از این سه جبهه ی مذکور حجم 
عظيمی از مناظره و مجادله مکتوب و شفاهی آفریده اند که 
به مسئله اراده ی آزاد و مسائل مرتبط و در هم تنيده با آن از 
جمله تحوالت اجتماعی، مبنای حقوقی جامعه و قضاوت اخالقی 
پرداخته؛ از دل این یادگاری هنگفت گذشتگان شاید یکی از پر 
سر و صداترین مجادالت فکری، تبيين فيلسوف تاثير گذارآلمانی 
کارل مارکس از نوعی جبرگرایی تاریخی یا جبر گرایی اقتصادی 
به عنوان سرنوشت محتوم جوامع بشری و انتقاد فيلسوف ليبرال 
اتریشی-انگليسی کارل ریموند پوپر از قرائت جبرگرایانه مارکس 
از تاریخ و سرنوشت جوامع باشد.اگرچه نه مارکس و نه پوپر 
چندان انتزاعی و با نگاه ریز بينانه به دست آوردهای علمی عصب 
شناسی و زیست شناختی معاصر مسئله آزادِی اراده را در سطح 

خرد بررسی نکردند.

7-  برای مثال نگاه کنيد به پاسخ نوام چامسکی، زبان شناس،متفکر و فيلسوف برجسته آمریکایی به 
پرسشی در خصوص اراده ی آزاد که باور دارد چنين نظریه ی قدرتمندی در انکار آن وجود ندارد:

www.chomsky.info
 Things No Amount of Learning Can Teach / Noam Chomsky interviewed by
John Gliedman

تا کنون فلسفه در جلب توجه همگانی به مسائل انتزاعی از این 
دست ناکام بوده است. دالیل گوناگونی می توان برای آن برشمرد 
و گمانه زنی کرد. از آن جمله این که عمده ی انسان ها به مسائلی 
از این نوع و تالش برای پرداختن به آن ها بی رغبت اند زیرا این 
مسائل در زندگی روزمره و بقای نسلشان تاثير چندانی نداشته و 
برای تداوم بخشيدن به زندگی الزامی به درک جامع این مسائل 
نيست. اما سبک زندگی برآمده از این بی توجهی و انفعال فکری 
منجر به ظهور تهدید ملموسی عليه بشر و خانه ی مشترکش با 
زیست مندان دیگر شده است. اگر تا به امروز فليسوفان و زیست 
شناسان و فيزیکدانان نتوانسته اند افکار عمومی را در تالش برای 
فهم مسئله اراده آزاد و مسئوليت پذیری اخالقی گره خورده با 
آن متقاعد کنند، اینک زمان آن رسيده که به این بی توجهی 
عمومی به نگرشی بنيادین که مفهوم سترگ مسئوليت پذیری 
اخالقی نيز بدان وابسته است پایان داد و بنای تالشی از صورت 
نگه  زنده  برای  کوشيدن  آن  در  که  گذاشت  را  مسئله  بندی 
داشتن احساس مسئوليت اخالقی در قبال خودمان و زیستگاه 

مشترکمان با دیگران تداوم خواهد یافت.

9

 H
ea

rtb
re

ak
in

g 
Ph

ot
os

 O
f P

ol
lu

tio
n 

Th
at

 W
ill

 In
sp

ire
 Y

ou
 T

o 
R

ec
yc

le
ر : 

صوی
ع ت

منب
 w

w
w

.b
or

ed
pa

nd
a.

co
m

 

سبک زندگی برآمده از این بی توجهی 
و انفعال فکری منجر به ظهور تهدید 
ملموسی عليه بشر و خانه ی مشترکش 
با زیست مندان دیگر شده است. اگر تا 
به امروز فليسوفان و زیست شناسان و 
فيزیکدانان نتوانسته اند افکار عمومی را 
در تالش برای فهم مسئله اراده آزاد و 
مسئوليت پذیری اخالقی گره خورده 
آن  زمان  اینک  کنند،  متقاعد  آن  با 
رسيده که به این بی توجهی عمومی 
به نگرشی بنيادین که مفهوم سترگ 
بدان  نيز  اخالقی  پذیری  مسئوليت 

وابسته است پایان داد.

تالش برای فهم مسئله اکنون رضورت دارد
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ویتگنشتاین فيلسوف پرآوازه ی اتریشی تبار در کتاب خویش،کاوش 
های فلسفی که به دوران دوم فلسفه ورزی اش تعلق دارد، زبان 
را وسيله ای می داند که توانایی فریب دادن شعور انسان را دارد 
و وظيفه ی فيلسوف را پيشگيری کردن از این فریب. در اینجا 
نگارنده با وام گرفتن از این ایده ی جالب توجه ویتگنشتاین 
می کوشد سوبرداشت ها از مفهوم واژه ی آزادی که مربوط به 
کاربردهای مختلف این واژه می باشد را تبيين کرده و دالیل 
اختالف نظرهای پرالتهاب بر سر واقعی یا موهوم بودن آزادی را 
توضيح دهد. در معرفی ای که از سازگار گرایی ارائه شد اشاره 
کردیم که آن ها اراده ی آزاد را اراده ای تعریف می کنند که 
مجبور به برگزیدن یک رفتار از روی اجبار نيست، انتقادی که از 
جانب هر دو سوی انتهایی طيف به سازگارگرایی)حد وسط( وارد 
می شود این است که اراده در صورتی که مجبور به برگزیدن 
راهی اجتناب ناپذیر نباشد در واقع از جانب هيچ علتی در جهان 
فيزیکی معين نشده و این به معنای نقض تعين گرایی است که 
سازگارگرایان مدعی سازگاری اش با اراده ی آزاد اند. در اینجا 
به باور نگارنده تفاوت نگرش به دو کاربرد کمابيش متفاوت واژه 
ی آزادی برمی گردد. آزادی در زبان های بشری با تمام تفاوت 
هایشان قالبا به دو تجربه ی ذهنی و ادراکی مختلف اشاره دارد 
که اگر چه ریشه مشترکی دارند اما به لحاظ صورت بندی که 
در واقعيت )جهان فيزیکی( پيدا می کنند متفاوت اند. آزادی 
در یک مفهوم به معنای داشتن امکان های گوناگون و در بند 
محدودیت ها نبودن می باشد. در این معنا آزادی مفهومی نسبی 
است و نسبت به محدودیت های مشخص معنا پيدا می کند 
برای مثال هوای تجمع یافته در یک الستيک در بند محدودیت 
ایجاد شده ی بوسيله آن الستيک است. گر این سد برداشته 
شود یا حفره ای در آن ایجاد شود هوا از این محدودیت آزاد                                  
می شود اما همچنان در بند محدودیت رفتاری که دمای محيطی 
برایش ایجاد کرده است می ماند. در این مفهوم آزادی در زبان 
های مختلف با حرف اضافه ی "براِی" به کار برده می شود مانند 
 Freedom For آزادی داشتن/ آزاد بودن برای... در فارسی یا
Have در انگليسی. در مثال فوق آزادی مولکول های هوا برای 
حرکت بوسيله ی الستيک سلب شده است. در یک معنای دیگر 
آزدی به یک تجربه ی ذهنی انسانی اشاره می کند که مد نظر 
سازگارگرایان قرار گرفته است. آزادی در اینجا به معنی مطابق 
اميال شخصی  این  اميال شخصی رفتار کردن بوده حتی اگر 
توسط نظام عليتِی فيزیک تعيين شده و اجتناب ناپذیر باشند. در 

واقع در این معنا نيز آزادی مفهومی نسبی است و به معنای آزاد 
شدن فرد از مسائل ناخوشایند و آزار دهنده است. اگرچه الزاما 
این آزاد شدن به معنای داشتن گزینه های بيشتر برای انتخاب 
نيست. برای نمونه فردی را در نظر بگيرید که دوست دارد یک 
ساندویچ بخرد و همراه یک دلستر خنک که تنها نوشيدنی خنکی 
بود که در مغازه یافت می شد، ميل کند؛ اما ناگهان گروهی از 
اوباش محلی سر راه او سبز می شوند و به او می گویند که حق 
ندارد دلستر بنوشد و در عوض یخچال سياری که با خود حمل 
می کنند را به او نشان می دهند که در آن دوغ، شربت خاکشير، 
آب معدنی و چند نوع آبميوه خنک یافت می شود. آن ها در واقع 
گزینه های بيشتری پيش روی او گذاشته اند اما این تجربه ای 
آزار دهنده است و در غالب زبان های دنيا کم شدن شر آن ها 
به عنوان رهایی یا آزادی مطرح می شود. در زبان های مختلف 
آزادی و واژگان مترادف با آن در این مفهوم با حرف اضافه ی "از" 
تعریف می شوند مانند: آزادی از / رهایی از/ خالص شدن از و... 
  Get Rid Of /Free Of /Have Freedom of ،در فارسی

در انگليسی و حریة ِمن در عربی. 
در واقع مخالفان سازگار گرایی چه جبرگرا باشند و چه آزادانگار 
به تلقی نخستين از واژه ی آزادی که به یک توصيف از یک ادراک 
می ماند اشاره می کنند در مقابل سازگارگرایان با تاکيد بر معنای 
دوم آزادی )خالص شدن از مسائل ناخوشایند  و برخالف ميل( 
سعی بر این دارند تا امکان مسئوليت پذیری اخالقی و داوری در 
خصوص اميال ذهنی را )علی رغم ساختار عليتِی معيِن جهان 
فيزیکی( زنده نگه دارند. پيش از آن که به پرداختن به وجوه 
هستی شناختی دو نوع آزادی مذکور رسيده و ارتباطشان با هم 
و ارتباط تلقی درست از این موضوع با تحول خواهی اجتماعی و 
مسئوليت اخالقِی تالش برای حفاظت از محيط زیست را شرح 
دهيم الزم بود صورت بندی کلی از مسئله ارائه کنيم،تا خواننده 
موقعيت کنونی آرایِش ادله ِی درگير در مسئله را بشناسد و با آن 

احساس بيگانگی نکند.
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پيش از آن که به پرداختن به وجوه هستی شناختی دو نوع 
آزادی مذکور رسيده و ارتباطشان با هم و ارتباط تلقی درست از 
این موضوع با تحول خواهی اجتماعی و مسئوليت اخالقِی تالش 
برای حفاظت از محيط زیست را شرح دهيم الزم بود صورت 
بندی کلی از مسئله ارائه کنيم،تا خواننده موقعيت کنونی آرایِش 
ادله ِی درگير در مسئله را بشناسد و با آن احساس بيگانگی نکند.



»در آغاز باید دید که ما از تاریخ چه می خواهيم؟ آیا 
می خواهيم از رشد و انحطاط مردمان و اندیشه ها 
برای ما سخن بگوید؟ می خواهيم مرگ پادشاهان 
را برای ما بازگو کند؟ می خواهيم از سرشت انسان 
بيش از آن به ما بياموزد که تاریخ نياموختگان نيز 
آن را می دانند؟ می خواهيم ترازویی برای سنجش 
نيکی ها و بدی ها باشد تا در داوری ها و رفتارهای 
و  آینده  خواهيم  می  بگيریم؟  بهره  آن  از  خود 
سرنوشت کشورها و مردمان را برای ما پيشگویی 

کند؟«1 

تاریخ و اندیشه

111- دورانت، ویل، درس های تاریخ، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، تهران 1392، ص 14 
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گذشته، چه اطالعاتی به ما خواهد داد؟

" فرنگی ها به جای اینکه موی سر را بتراشند و ریش را ول کنند، 
ریش را می تراشند و موی سر را می گذارند چنان که در چانه مو 
ندارند ولی سرشان چنان از مو انبوه است که به زنان می مانند و 
گویی نذر کرده اند دست به آن نزنند. فرنگی ها روی چوب  تخته 
می نشينند در صورتی که ما روی زمين می نشينيم. فرنگی ها با 
کارد و چنگال غذا می خورند، ما با دست و پنجه می خوریم. آن 
ها هميشه متحرک اند و ما هميشه ساکنيم، آن ها لباس تنگ 
می پوشند و ما لباس گشاد می پوشيم. آن ها نماز نمی خوانند، 
ما روزی پنج وقت نماز می خوانيم، در نزد آن ها اختيار با زن 
است، در نزد ما اختيار با مرد است... آن ها شراب را حالل می 
دانند و کم می خورند، ما حرام می دانيم و زیاد می خوریم. اما 
آنچه مسلم است و جای انکار نيست این است که فرنگيان نجس 
ترین و کثيف ترین اهل زمين اند چرا که همه چيز را حالل می 
دانند و همه جور جانور و حيوان را می خورند حتی خوک و 
سنگ پشت و خرچنگ آبی را بی آنکه دلشان برهم بخورد. مرده 
را با دست تشریح می کنند بی آنکه بعد از آن غسل ميت بجا 

آورند، نه غسل جنابت دارند و نه تيمم بدل غسل."5
5 - موریه، جيمز، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، ص 97

اگر نگویيم مقدم بر عربی باید گفت در کنار آن هيچ درسی به 
اندازه تاریخ برای عموم دانش آموزان دیروز و امروز مالل آور و 
خسته کننده نبوده است. از برشدن مجموعه ای از نام ها  و 
اماکن، وقایع و سال ها! عباراتی که صرفا برای گرفتن نمره قبولی 
حفظ می شدند و می شوند...! اما به واقع تاریخ همين اعداد و آمد 
و شدها است؟ ما چه تعریفی یا به طور دقيق تر انتظاری از تاریخ 
داریم؟ آیا منصفانه است تاریخ را تکراری مالل آور بدانيم؟ آیا آن 
تکرار خطا نيست که به اشتباه تکرار تاریخ خوانده می شود؟1 و 

اگر چنين است چرا تاریخ نمی خوانيم؟

تاریخ، تصویری از زندگی
زرین کوب تاریخ را نه آیينه عبرت نه کارنامه جهل و جنایت که 
سرگذشت زندگی انسان می داند. از این رو آن را آکنده از جهل 

و حماقت و نيز لطف و عظمت می پندارد. او می نویسد: 

"کسی که تاریخ را چنان که هست می نگرد به کمک آن می 
تواند فاصله زمان را در هم بنورد و زندگی کنونی خویش را در 
زندگی انسان های گذشته و در دنيای آن ها مشاهده کند"2 در 
ادامه می افزاید" این فایده وقتی حاصل خواهد شد که تاریخ تنها 
سرگذشت فرمانروایان و نام آوران نباشد3 سرگذشت همه مردم 
و داستان زندگی تمام طبقات باشد. تاریخ مجموعه زندگی یک 
دوره ی یک قوم است نه سرگذشت یک سلسه یا یک بنياد 
خاص".4 بر اساس این تعریف نگریستن به داستان زندگی مردم 

1- زرین کوب، عبدالحسين، روزگاران، تهران  انتشارت سخن، چاپ هفتم، 1384
تهران  نهم،  چاپ  اميرکبير،  انتشارات  موسسه  اسالم،  از  بعد  ایران  تاریخ  عبدالحسين،  کوب،  زرین   -2

1380، ص 138  
3- "ایرانيان باستان گویا تاریخ را تنها سرگذشت پادشاهان و فرمانروایان می پنداشتند و از اینجاست که 
کتاب های تاریخی را خداینامه یا شاهنامه می ناميدند. افسانه ها و داستان ها هم که از خود یادگار گذارده 

اند همگی درباره پادشاهان است."  
کسروی، احمد، شهریاران گمنام، تبریز، چاپ اول، انتشارات آیدین، 1388

4 - همان، ص 138

تاریخ، برای نخواندن!

سپهر ساغری

نگاهی به جایگاه مطالعه ی تاریخ در جامعه ایران 

****
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اگر بپذیریم که اشراف ما به تاریخ و تالش در جهت فهم هرچه 
بيشتر گذشته ی خود، به آن طریق که بوده و نه به آن ترتيب 
که ما می پسندیم، گام اساسی در جهت توسعه آتی کشور است، 
در این صورت چرا حتی در بين اقشار تحصيلکرده نيز عموما 
دانش آموزان از ادامه تحصيل در علوم انسانی و مشخصا تاریخ 
برحذر داشته می شوند؟  آیا می توان نتيجه گرفت که جامعه به 
گذشته خود  نمی نگرد و به قضاوت در مورد آن نمی نشيند؟ 
به نظر چنين نگرشی منصفانه نيست! اگر تاریخ را شناسنامه و 
در واقع هویت انسان بدانيم در آن صورت بعيد به نظر می رسد 
کسی نخواهد بداند هویتش چيست و از کجا ریشه می گيرد. 
درست مانند کسی که بعد از سال ها متوجه می شود که پدر 
و مادرش کسان دیگری هستند، او گرچه از این دروغ چندین 
ساله خسته است و حتی متوجه شده که پدر و مادرش او را رها 
کرده اند اما هيچ یک از این دو، چه دروغ چندین ساله و چه رها 
شدن، او را از اصل تالش برای شناخت گذشته و هویت خویش 
باز نمی دارد. با این اوصاف دليل یا دالیل روی گردانی جامعه از 
تاریخ در چيست؟ شاید مطالعه تاریخ از آن جهت مخاطب عام 
نداشته باشد که تاریخ را قوم غالب نوشته است. یک طرفه و با 
حب و بغض! یا از کوروش فرشته آزادی ترسيم می کنيم و یا 

تاریخ، تکرار مکررات یا تکرار اشتباهات؟
آیا واقعا تاریخ تکرار می گرد و خود را به انسان تحميل می کند و 
این انسان با آگاهی، دانش و ایفای نقش موثر نمی تواند تاریخ 
یا غرق شدن در  با تکرار اشتباهات پيشين و  نه  باشد و  ساز 
افتخارات گذشته تاریخ سوز؟ آیا اساسا تاریخ کارکردی دارد؟ 
اگر دارد کارکرد آن چيست؟ شاید تصور عامه از تاریخ چيزی 
امرا، قتل و غارت  جز چند عدد، ذکر آمد و شد پادشاهان و 
بيگانگان نباشد. تصور و تصویری که پيشينه قابل توجهی دارد. 
اگر مطالعه تاریخ به قصد جلوگيری از تکرار اشتباهات گذشته 
و کسب آگاهی از تجارب پيشينيان به منظور برنامه ریزی برای 
آینده، ضرورتی غيرقابل انکار باشد، این ضرورت به تنهایی عموم 
جامعه را به تحمل سختی مطالعه تاریخ متقاعد می سازد؟ آیا 
آن  است،  پندآموزی  تاریخ جهت  پاسخ که مطالعه  این  طرح 
کارگر معدن یا آن زن خانه دار را نه لزوما مجاب به خواندن 
تاریخ بلکه حتی به شنيدن و دیدن مباحث تاریخی ترغيب می 
کند؟ اساسا این بخش های جامعه چه نيازی به تاریخ دارند؟ 
تاریخ چه دردی از دردهای آنان درمان می کند؟ تاریخی که نه 
برای آن آب است نه برای این نان! با این اوصاف تکليف چيست؟ 
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تاریخ  مطالعه  که  پاسخ  این  طرح  آیا   
جهت پندآموزی است، آن کارگر معدن 
یا آن زن خانه دار را نه لزوما مجاب به 
شنيدن  به  حتی  بلکه  تاریخ  خواندن 
می  ترغيب  تاریخی  مباحث  دیدن  و 
کند؟ اساسا این بخش های جامعه چه 
نيازی به تاریخ دارند؟ تاریخ چه دردی 
از دردهای آنان درمان می کند؟ تاریخی 
که نه برای آن آب است نه برای این نان! 

با این اوصاف تکليف چيست؟
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 "... او به عنوان شاهد زنده قضایا و رویدادهای انقالبی دوره اول 
آن ها را به رشته تحریر کشيد. او می دید که با گذشت زمان 
خاطره ی انقالبات دوره نخست از اذهان محو می شود و ممکن 
است نسل بعد از شهریور بيست به کلی از آن بی خبر بماند. او 
می دید که تنها و بزرگترین ميراث این دوره پرافتخار که برآیند 
سال ها تالش و فداکاری های ملت ما و در حقيقت خونبهای 
شهدای انقالب و شکست های کمرشکن جنبش انقالبی ایران 
است از ميان می رود یا مورد دستبرد دشمن قرار می گيرد، پس 

در این راه همت گماشت."7  

جهانگشایی خونآشامی! دکتر مصدق یا آن چنان به عرش برده 
می شود که از هرگونه خطایی، حتی سهوی، مبرا است و یا آن 
چنان به حضيض مذلت انداخته می شود که نه فقط خودش 
که همه کس و کارش فراماسونر می شوند!! پر بيراه نيست که 
بگویيم شاید به آن جهت که جامعه اعتدال را می پسندد از این 
افراط و تفریط گریزان است. این قرائت ها و برداشت ها را می 
توان، نه به عنوان تنها عامل اما مطمئنا در مقام یکی از مهم ترین 
عوامل روی گردانی جامعه از تاریخ نام برد. از سوی دیگر صداهای 
مستقل یا به طور صریح تر کسانی که نه دست چپی اند و نه 
دست راستی و در ميانه ایستاده اند و جدا از خودخواهی، کينه 
توزی و یا دوستی و نزدیکی به قدرت، دست به قلم برده اند، برای 
حرف زدن و نوشتن چندان مجالی پيدا نکرده اند و این معضل 
جهت هرچه بيشتر تاریخ گریزی جامعه مزید بر علت شده است. 
اما تاریخ می تواند مسيری صحيح و بی ابهام برای کشف حقایق و 
وقایع باشد یا خير؟ به دیگر سخن تاریخ، دست کم در وجه روایی 
و نه تحليلی اش، آن چه بوده، است یا آن چه مورخ می خواسته؟!

تاریخ را قوم غالب می نویسد؟
"برخی اندیشه پردازان اما تا آن جا پيش می روند که مدعی می شوند، 
مورخ در واقعيات پيش از آن که واقعيت شوند، دستکاری می 
کند و آن ها را مطابق با دیدگاه ها و نيز نيازهای زمان خود خلق 
می کند. بر مبنای این ادعا حقيقت عينی در تاریخ دست نيافتنی 

است و تصویر گذشته تنها برآیند ذهن مورخ است"6 

اما باید دید براستی تاریخ را چنان که هست دریافته ایم یا چنان 
که خواسته اند و خواسته ایم! منصافانه است تاریخ و تاریخ نگاری 
را قابل اعتماد ندانيم چون قوم غالب آن را می نویسد؟ یا دینار و 
درهمی، خلعت و رقعتی، حب و بغضی خامه تاریخ نگار را از راه 
حقيقت به بيراهه دروغ و تملق می کشاند؟ آیا همه نگارندگان 
تاریخ چنين ابن الوقت و ضعيف النفس بودند؟ اما همان ميزان 
که روایت تاریخ به دست تکلف و تملق خامه بدستان زر خرید 
حقيقت را قلب می کند و خون خواری را نيکوکار و نيک اندیشی 
را بداندیش تصویر می کند، آن گاه که تعهد و تخصص در یک 
نقطه شالوده کار تاریخ نگاری گردد، تاریخ و تاریخ نگار اثری 
جاودان بر جامعه خویش گذاشته اند. تاریخ مشروطه ایران اثر 

احمد کسروی، نمونه بارز این مدعا است.

نکته مهم تری که مقدم بر رغبت به مطالعه تاریخ است، اصل 
مقوله کتابخوانی است. بعضی نبود فرهنگ مطالعه در خانواده و 
مواردی چون سانسور و قيمت کتاب را از عوامل عدم کتابخوانی 
بویژه قشر  و  اما نقش خود جامعه  دانند  ایران می  در جامعه 
دانشگاهی کمتر مورد بررسی قرار گرفته خاصه از آن جهت که 
کم نيستند کسانی که کتاب را به صورت غيرقانونی از اینترنت 
دانلود می کنند! اما برای تلفن همراه حاضرند چند صد هزارتومان  
یا حتی چند ميليون هزینه و در نهایت بازی کنند! ما در دیگر 
موارد هم چندان سخت گير نيستيم. به عنوان نمونه برای صرف 
فست فود چندان به هزینه ها و سود و زیان آن توجهی نمی کنيم 
اما در هنگام مطرح شدن مسئله مطالعه قيمت کتاب را بهانه می 
کنيم! به بيانی دیگر می توانيم این گونه استنتاج کنيم که ما 
مردمی هستيم که برای لذت آنی بردن حاضر به هزینه کردنيم 
اما برای سود بلند مدت خير! بی توجه یا کم توجه! به اهميت 
چرخه مالی در ادامه حيات ناشر و نویسنده. این بی توجهی ریشه 
های عميق تری هم دارد. اگر نيک بنگریم عموم کتب تاریخی 
ایرانی نگاشته شده  طراز اول کشورمان بوسيله محققين غير 
است! به بيانی دیگر کشوری با چند هزار سال پيشينه تاریخی و 
مدنيت باید خود را در آیينه ی دیگران ببينيد و بشناسد! به هر 
روی دليل این روی گردانی و بی مهری نسبت به تاریخ هرچه 
که باشد نمی تواند منکر و نافی ضرورت مطالعه آن گردد. تاریخ 
به داروی تلخی نجات بخش می ماند. کمتر نوشيدن آن بيشتر 

آسيب دیدن خویشتن است با هر عذر و بهانه ای.

7 - همان، ص 64 - کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، چاپ چهارم، موسسه انتشارت نگاه 1387
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گذشته در چيزهای عجيبی جا می شود. گذشته 
خاطره نيست، کلمه نيست. گذشته حاصل فعاليت 
شيئيت  است.  ماده  گذشته  نيست.  انسان  ذهن 
دارد. یک »چيز« است که بر پشت اشياء و تصاویر 
تاریخ  در  همراهشان  و  شود  می  سوار  کلمات  و 
سفر می کند. هر بار در جایی و به مناسبتی پياده 
که  نشيند  می  مغز  از  قسمت  آن  بر  و  شود  می 
وظيفه اش یادآوری است. گذشته گربه ای وحشی 
اندازد.  ناگهان حمله می کند و چنگ می  است. 
برای یکی از تکه بيسکویيتی پياده می شود، برای 
از  دیوار،  بر  ای  لکه  یا  قطره ی خونی  از  دیگری 

رنگی یا صدایی.1
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اگر مقوله ی فرهنگ را در چهارچوب ملی و تحت تاثير رخدادهای 
کالن سياسی و اقتصادی معاصر در یک مسير تصور کنيم،  سال 
های پایانی دهه ی هفتاد خورشيدی یکی از پيچ های اساسی این 
مسير است که سرنوشت بسياری از مسایل را تغيير داد. چنانکه 
امير احمدی آریان در کتاب خود، شعارنویسی بر دیوار کاغذی می 
نویسد: »دوم خرداد را نقطه ی عطف سياسی و تا حدی اقتصادی 
جامعه ی ایران دانسته اند، اما چه بسا تحوالت فرهنگ... به نسبت 
ميانگين ضرباهنگ تغيير طی دهه های اخير ریشه ای تر و جدی 
تر از سياست و اقتصاد بود.«1 این تغيير شگرف همراه با ظهور 
جنس تازه ای از ژورناليسم ادبی بود که در روزنامه های موسوم 
به روزنامه های زنجيره ای تبلور یافت. روزنامه هایی که یکی پس 
از دیگری توقيف شدند.2 اما در همان مدت زمان کوتاه توانستند 
با تکيه بر اندیشه های نوگرایانه، نيروی جوان و عمدتا دانشجو و 
شوری که به اقتضای زمان از آنان سرریز شده بود مسير تازه ای 
را در روزنامه نگاری، ادبيات و روشنفکری ایران بگشایند. مسيری 
که به دالیل مختلفی بدون آسيب شناسی اصولی هنوز هم در 
فرم های مختلفی ادامه دارد و تالش های اخير اميراحمدی آریان، 
یکی از همين جوانان که با مطبوعات دوم خردادی پا به ميدان 
گذاشت و پس از آن به ترجمه و نویسندگی روی آورد نيز بر 
چنين رویکردی استوار است. احمدی آریان در کتاب شعارنویسی 
بر دیوار کاغذی به تفصيل در رابطه با این موضوع قلم زده است و 
رابطه ی این جنس روزنامه نگاری و منش روشنفکرانه را با فضای 
ادبی، رمان ها و داستان های این دهه )که آن را فاصله ی بين 
سال های 1376 تا 1388 در نظر می گيرد( بررسی کرده است. 
تازه ترین اثر این نویسنده اما داستان یکی از روزنامه نگاران همه 
چيز نویس دوم خردادی است، شخصيتی به نام دانيال مرزی که

1 - احمدی آریان، امير."شعار نویسی بر دیوار کاغذی، از متن و حاشيه ی ادبيات معاصر". چاپ اول 
تهران: نشرچشمه،1393 صفحه37

2 - روزنامه هایی چون جامعه، توس، عصر آزادگان، نشاط و خرداد از جمله این روزنامه ها بودند.

رستگاری یک روزنامه نگار دوم خردادی
درباره ی رمان غياب دانيال نوشته ی امير احمدی آریان

اميد سلطانی
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داستان عجيب و غریبش در رمانی 360 صفحه ای با عنوان 
نوشته  اتمام  از  اثری که پس  روایت می شود.  دانيال"  "غياب 
شدنش در سال 92 پشت درهای بسته ی وزارت ارشاد ماند 
و مجوز نگرفت تا اینکه نویسنده تصميم گرفت آن را  بصورت 
رایگان در فضای اینترنت منتشر کند.3 او در مصاحبه ی خود با 
سایت نامليک ميگوید: »به نظر من اون چند سال دوره ی خيلی 
کليدی و سرنوشت سازی بوده تو تاریخ روشنفکری و ادبی ایران. 
هم این رمان و هم کتاب شعارنویسی بخشيش دغدغه ی سر و 
کله زدن با اون ماجراست. یه تالشه برای درک یه دوره ی چند 
ساله ست که توش به نظرم یه سری اتفاقاتی افتاد که به هيچ 
وجه مشابهش رو قبال ندیده بودیم و در عين حال یه راه کامال 
جدیدی باز کرد و به نظر من ما هنوز تو همون مسير داریم 

حرکت می کنيم.«4

غياب دانيال: بازگشت گذشته ای نه چندان دور
عرصه ی رمان برای نویسنده، عرصه ی خلق شخصيت ها و 
موقعيت های تازه از طریق عبور از شخصيت ها و موقعيت های 
پيرامون او، و مهم تر از این دو عبور از خود اوست. کسی که 
دست به قلم می برد تا داستانی خلق کند، عناصر داستانش را 
بر حسب فاصله ای که از تجارب عينی و ذهنی خود می گيرند 
معين می سازد. گاه شخصيت اصلی داستان ویژگی هایی دارد، 
دچار عوالمی می شود و با افراد و موقعيت هایی رو در رو قرار  می گيرد 
که خود نویسنده در زندگی زیسته ی خود با آن ها رو در رو شده 
است، حال چه درون ذهنيات و خيالپردازی هایش و چه در عالم 
بيرونی و زندگی روزمره. و گاه با سرعت زیادی از خویشتن فاصله 
می گيرد و سعی می کند تا یکی از هزاران آدم/ هيوالی خفته در 
درونش را روی کاغذ و با کلمات داستانش ترسيم کند. اگر چنين 
بپذیریم، غياب دانيال دربردارنده ی عناصر شخصی  را  نگاهی 
بسياری است که نویسنده با تغيير و بازی متفاوتی با هرکدام، در 
نهایت به قصه ای همگون ولی عجيب و قابل تامل رسيده است. 
احمدی آریان در مصاحبه با سایت دوشنبه ميگوید: » نوشتن این 
رمان سال ٨9 شروع شد، مدت ها قبل از کتاب شعارنویسی. مثل 
باقی رمان هایی که خصلت اتوبیوگرافیک دارند این هم تالشی بود 

3 - این کتاب را می توانيد از طریق سایت دوشنبه به آدرس www.2shanbe.ir دریافت کنيد.
4 - در این سایت ميتوانيد به بخشی از رمان غياب دانيال با صدای نویسنده نيز گوش دهيد:

www.namlik.me 

****
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برای سر و کله زدن با مجموعه ای از زندگی ها، و روی کاغذ آوردن 
مجموعه شخصیت هایی که در سرت مدام در جنگ اند.«

مبنی بر اینکه هر آنچه درباره ی دانيال مرزی نوشته ام حقيقت 
محض است در ذهن خواننده زیر عالمت سوال بزرگی قرار می 
گيرد. جواب بسياری از سواالت و اتفاقاتی که در رمان رخ می 
دهد برای خواننده نامعلوم باقی می ماند، اینکه آن مرد شکم 
گنده و عجيب در خانه ی قدیمی )شهرام( چه کسی بود؟ آیا 
همان مسعود، برادر الهام بود یا خير؟ یا سواالت اساسی تری 
مثل این که الهام واقعا چه کسی بود و چطور می توانست از 
تمام کارهای دانيال در بيست سال اخير باخبر باشد و آیا اصال 
وجود خارجی داشت یا حاصل توهمات راوی غيرقابل اعتمادی 
بود که یک سوژه را به سه قسمت نابرابر تقسيم کرده و خودش 
روایت                            ها  آن  از  غریب  و  باورنکردنی  روایت  یک  لباس  زیر 
می کند؟ اگر سوال اخير را سوالی مهم در 
گره گشایی اساس داستان در نظر آوریم، 
به نظر می رسد زمينه هایی که نویسنده 
برای تفسير روانکاوانه ی آن اتخاذ کرده 
است قابل هضم تر باشد. تقسيم شدن 
نابرابر: هسته  تکه ی  به سه  یک سوژه 
نداشته،  خارجی  وجود  هيچگاه  که  ای 
راوی در نظر گرفته  آنطور که  اینکه  یا 
نداشته. اگر دقت کنيم نخستين مواجهه 
ی راوی و دانيال در کودکی و هنگامی 
است که هر دو همزمان با دوچرخه های 
شان از در خانه )که روبروی هم است( 
بيرون می آیند. نخستين فکری که درباره 
ی دانيال در ذهن راوی شکل می گيرد 
این است: »درست همان لحظه که در را 
باز می کردم، در رو به رو هم باز شد و پسر بچه ای هم قد و 
قواره ی من، با دوچرخه ی بی ام ایکس آبی رنگ، عين همان 
که من داشتم، از در بيرون آمد. یک لحظه واقعا گمان کردم 
آینه ای در کار است، چون اول دوچرخه چشمم را گرفت که 
عين مال من بود«.5 بنا به آنچه ژاک الکان6 درباره ی مرحله 
ی آینه ای در فرآیند رشد کودک می گوید، این مرحله اشاره 
دارد به شکل گيری یک "خود" یکپارچه. "خود"ی که خيالی 
است، چرا که تصور آن بدن هماهنگ و تطابق هویتی که رخ 
از هم گسيخته ی درون  با احساسات  نبرد  می دهد مدام در 
کودک است و بدین ترتيب وجودی در بيرون از او متولد می 

5 - احمدی آریان، امير. "غياب دانيال". تهران ناشر: مولف، بهار 1395، صفحه ی 48
6 - روانکاو فرانسوی

داستان از زمانی آغاز می شود که سه 
سال از مرگ دانيال مرزی گذشته است. 
روزنامه نگار نسبتا مشهوری که به گفته 
ی همکارانش هنگام عبور از مرز ترکيه 
و یونان در دریا غرق شده است. راوی، 
دوست دوران کودکی دانيال است که 
برای روشن تر شدن ابعاد زندگی دانيال 
مرزی، قصد دارد مهمترین زوایای زندگی 
او را روی کاغذ بياورد و علت این کار او 
هم شایعات، اغراق گویی ها و شائبه هایی 
است که در فضای روزنامه ها و رسانه ها 

درباره ی دانيال گفته می شود.

دانيال  مرگ  از  سال  سه  که  شود  می  آغاز  زمانی  از  داستان 
مرزی گذشته است. روزنامه نگار نسبتا مشهوری که به گفته ی 
همکارانش هنگام عبور از مرز ترکيه و یونان در دریا غرق شده 
است. راوی، دوست دوران کودکی دانيال است که برای روشن 
تر شدن ابعاد زندگی دانيال مرزی، قصد دارد مهمترین زوایای 
زندگی او را روی کاغذ بياورد و علت این کار او هم شایعات، اغراق 
گویی ها و شائبه هایی است که در فضای روزنامه ها و رسانه ها 
درباره ی دانيال گفته می شود. در ادامه، راوی از دوران کودکی 

با  خود و دانيال در اهواز که مقارن 
است  عراق  و  ایران  جنگ  دوره ی 
می نویسد، از دوره ی دانشجویی در 
تهران که هر کدام در این شهر بی 
در و پيکر پی زندگی خود را گرفتند 
و از اتفاقاتی که پس از بازگشت راوی 
از کانادا برای آن ها می افتد و دیدار 
سال  چندین  از  پس  شان  دوباره 
دوری. در همين بخش شخصيت تازه 
ای را وارد داستان می کند و اتفاقات 
را رفته رفته عجيب تر و باورنکردنی 
گزارش  که  شبی  در  سازد.  می  تر 
لحظه به لحظه ی آن در رمان می 
آید سرنوشت دانيال رقم می خورد 
و پس از آن ناپدید می شود و دیگر 

هيچ کس او را نمی بيند. رمان حول غياب سوژه ی داستان شکل 
می گيرد. در طول داستان خواننده به دنبال حل این مسئله است 
که چرا دانيال غيبش زده و در پی کوچکترین مدرکی در تمام 
جزئيات داستان دقيق می شود. اما افسوس که رفته رفته می 
فهمد بيشتر سرش کاله رفته و نه تنها به حل ماجرا نزدیک تر 
نمی شود بلکه با شتاب باالیی از آن تصور رئاليستی اوليه ای که 
درباره ی داستان داشت به سویی حرکت می کند که حتی به 
وجود سوژه ی اصلی شک می کند. داستان رفته رفته عجيب تر 
و غيرواقعی تر می شود، در پایان داستان نه تنها دانيال و الهام 
بلکه هویت خود راوی نيز زیر سوال می رود و بنابراین تمام گفته 
های پيشينش، تمام قصه هایی که تعریف کرده و تمام ادعایش
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شود که به دليل اینکه کودک فکر می کند خود حقيقی اوست و 
وحدت، یکپارچگی و هماهنگی در ذات او جای دارند، در آینده 
مهمترین عاملی است که او را به جستجوی "خود" خواهد کشاند. 
به عبارت دیگر »امر خيالی... نامی است برای جست و جوی 
بی وقفه به دنبال نفس، برای فرآیند ادغام هرچه بيشتر موارد 
همتاسازی و شباهت به قصد تقویت حکایت وحدت خویشتن«.7 
اما درست عکس مسيری است که الکان  نویسنده  استراتژی 
نشان داده است: او شخصيت اصلی داستان را تکه تکه می کند، 
وحدتش را از او سلب می کند و در قالب سه فيگور اصلی که هر 
یک ویژگی های خاصی دارند داستان را بازگو می کند. دانيال 
عصيانگر است، در همه چيز افراط می کند. چه در زن و چه 
در کتاب. مراعاتگر نيست و محافظه کار نيز هم. راوی خجالتی 
است، آرام است، هوای دانيال را هميشه و بيشتر از خودش دارد، 
حسادت کسانی را می کند که به دانيال نزدیک می شوند. الهام 
هم یک خصلت اصلی دارد: همه چيز را می داند. حتی افکاری 
که در ذهن دانيال نطفه بسته اند را. اوست که مجازات می کند. 
اوست که رسوا می کند، وجدان سخت گير دانيال، از نخستين 
گناهش )یعنی خوابيدن با الهام( همواره در قالب الهام در تعقيب 
او بوده و تمام فرآیند نوشتن این رمان توسط شخصيت خنثی و 
غيرقابل اعتماد راوی داستان همچون اعترافاتی است که دانيال 
در برابر کليسای خوانندگانش می کند تا روح خود و نسل خود 
را رستگار کند. ضرورتی که در یک سطح باالتر، خود آریان با 
نوشتن "شعار نویسی بر دیوار کاغذی" به آن تن داد و گذشته 
ی خود را که بخش مهمی از آن در ارتباط با فضای مطبوعات و 
صفحات ادبيات روزنامه های دهه ی هشتاد بود به شکل انتقادی 
بازنویسی کرد. گذشته ای که چندان از ما فاصله نگرفته و هنوز 
سایه اش ما را تعقيب می کند. اگر نویسنده از دانيال غولی باور 
کردنی و ملموس می سازد و سپس به بيرحمانه ترین شکل 
ممکن پته اش را روی آب می ریزد، از شارالتانيسم نهفته در 
اعمال او پرده برمی دارد، بی اخالقی ها و سرقت های ادبی اش را 
برمال می کند، از این روست که چنين فضایی را زیسته و بهترین 
راه رستگاری آن را تاباندن نوری به تمام ابعاد سپيد و سياه این 
فضا می داند. چرا که  گذار از آن و دادن پيچ تازه ای به مسير 
فرهنگ و روشنفکری را ضروری می بيند. نویسنده قصد داشته 
تا در داستان خود هم زمينه ی اجتماعی و سياسی بخش های 
مهمی از تاریخ پس از انقالب را به تصویر بکشد )اهواز در زمان 
جنگ، تهران پس از دوم خرداد(، هم مایه های سورئاليستی را 

7 - مایرس، تونی. "اسالوی ژیژک"،چاپ دوم 1389، زنجان: نشر هزاره ی سوم، صفحه ی 36
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وارد داستان کند تا به قول خودش در کتاب شعارنویسی تنها 
به بازنمایی واقعيات بسنده نکند و فاصله ی ميان تجربه و رمان 
را با چنين ترفندهایی پر کند و هم همانطور که گفته شد در 
شخصيت پردازی و روایت از تکه تکه کردن سوژه به شيوه ی 
متون مدرن بهره ببرد. از سوی دیگر بُعد آسيب شناسانه ی رمان 
و ترسيم فضای غالب روشنفکری آن زمان به خودی خود اثر را 
ارزشمند ساخته است. پایان بندی رمان نيز بيش از آنکه واقعا 
پایانی برای داستانی عجيب باشد، نوعی بازگشت است: بازگشت 
نگاهی  با  آغاز کرده،  از آن  راوی  به همان مکان و زمانی که 
که حاال دیگر کامال دگرگون شده است و خواننده را با پایانی 
نامتعين روبرو می کند و ميان مشتی از ممکنات رها می سازد. 
بطور کلی امکان دارد خواننده آن کششی را که در شروع رمان 
حس می کند در ميانه های کار از دست بدهد و در پایان به 
کلی از رمان نا اميد شود، اما معتقدم چنين ترفندهایی ) گزارش 
دقيقه به دقيقه ی یک شب، پایان نسبتا باز و نامتعين و...( از 
سوی نویسنده برای سنجيدن ميزان انعطاف مخاطب در برابر 
ابعاد مختلف رمان است، چيزی که در مجموع اگر چه نه عالی و 

بی نقص اما با ارزش و خواندنی از آب درآمده است.
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اثری از محمد مل

اثری از مسعود غفاری

اثری از امینه الیاسی

اثری از عزیز ساعتی
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آثار هنری خود  آوار  با  انبارهایشان  خانه ها و  در  که  استادانی  حتی 
مواجه هستند و متاسفانه در فروش آن ها مستاصل اند. این قضیه از 
چندین جهت قابل تامل است، از طرفی تعدادی از هنرمندان از تالش 
برای فروش خسته شده اند و اعتقاد دارند مردم رغبتی برای خرید آثار 
هنری ندارند، از طرف دیگر عده ای نیز از حجم وسیع آثار کپی شکوه 
می کنند و از این که نمی توانند اصالت اثر خود را به رخ بکشند ناراضی 
می باشند، که این امر ناشی از نبود یک مجموعه ی کامل و جامع در 
این  آثار  زمینه هنرهای تجسمی  برای گردآوری، نمایش و فروش 
عزیزان حکایت می کند. در این آشفته بازار تنها تعدادی واسطه هنری 
هستند که به درآمدزایی می پردازند. لذا وجود مجموعه ای برای ارتباط 
بهتر عرضه کنندگان هنر به هنردوستان سال ها است حس می شود 
که در کنار حمایت از هنرمندان و تسهیل فرآیند فروش و عرضه آثار 
آنان بازار هنر را بیش از پیش مورد حمایت قرار دهد و ارتباط بهتر و 
موثری میان هنرمندان و عالقه مندان به آن ها ایجاد گردد. همچنین 
دستیابی مناسب به اطالعات و اخبار هنری یکی دیگر از کمبودهایی 
که از اهالی هنر شنیده می شود. نمایشگاه ها و جشنواره های زیادی 
در کشور برگزار می شود که به علت عدم اطالع رسانی مناسب مورد 

حمایت و توّجه کمتری قرار می گیرند. 

آرتیبیشن، پاسخی به چالش های دنیای هنر
معرفی استارتاپ آرتيبيشن

نظر به اینکه توسعه ارتباطات و رسانه بر حوزه های مختلف بشری 
بر  ارتباطات  و  اطالعات  نوین  فن آوری های  کارکرد  بوده،  تاثیرگذار 
فرهنگ، هنر و رسانه و شناخت رویکردهای جدید در این حوزه اهمیت 
بسیار دارد؛ به عبارت دیگر، بدون همراهی با آنچه در نتیجه انقالب 
فن آوری در حوزه رسانه های نوین فرهنگی اتفاق افتاده است نه تنها 
در زمینه فرهنگ و هنر به موفقیت های چشم گیری دست نخواهیم 
یافت که در گستره فرهنگ عمومی نیز نخواهیم توانست به نقطه قابل 
قبولی دست یابیم. کشور ما که از دیرباز به هنرجویی و هنردوستی 
مشهور بوده و هنرمندان بسیاری را در رشته های مختلف هنری از 
انواع گرایش های صنایع دستی به دنیا معرفی  تا  نقاشی و خطاطی 
کرده است، در روزگار معاصر با افزایش تعداد هنرمندان جهانی روبرو 
شده است که نمایانگر پویایی و پیشرفت ایرانیان در تمامی عرصه های 
هنری است. با این وجود، قشر هنری کشور، خصوصا هنرمندانی که 
روبرو  گوناگونی  چالش های  با  نهاده اند،  هنر  عرصه  به  پا  تازگی  به 
هستند، از این جمله می توان به مساله ی معرفی و فروش آثار هنری 
در عرصه ی ملی و بین المللی اشاره کرد؛ چه بسیاراند هنرمندان و 
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آرتیبیشن

در برابر موانع و چالش هاي ذکر شده چه مي توان کرد؟ آیا 
فناوري هاي روز مي تواند گره گشا باشند؟ مشخصا اینترنت 
مي تواند به مدد جامعه هنري بیاید؟ بر اساس گزارش های 
آن  از  حاکی  هنر  بازار  متخصصین  پیش بینی های  موجود، 
خاورمیانه  هنری  محصوالت  آینده  سال های  در  که  است 
نقش مهمی را در بازار هنر منطقه ای و جهانی ایفا خواهد 
کرد. با در نظر داشتن این واقعیت و نیز با توجه به کمبود 
بستر مناسب برای عرضه هنر در منطقه، مجموعه ما بر آن 
شد که سامانه »آرتیبیشن )Artibition(« را متشکل از 

وبسایتی به آدرس:

 

با  و  کرده  طراحی   iOS و  اندروید  موبایلی  برنامه های  و 
انفرادی  و  گروهی  نمایشگاه های  جشنواره ها و  برگزاری 

مجازی، به هنرمندان گرامی خدمت کند.

 Art برگرفته از لغت ترکیبی “)Artibition( آرتیبیشن” 
Exhibition به معنای »نمایشگاه هنر« می باشد که از 
بهار 94 با یک تیم فعال 20 نفره شروع به فعالیت نمود. روند 
اصلی کار در آرتیبیشن به این صورت می باشد که هنرمندان، 
صورت  به  را  خود  آثار  مجموعه داران  و  گالری  صاحبین 
و  می دهند  قرار  مجازی  نمایشگاه  یا  فروش  برای  رایگان 
عالقمندان به خرید آثار و تماشای آنان می پردازند. از آنجایی 
که دید مدیران سایت نگاه بین المللی بوده و یکی از اهداف 
است،  ایران  از  خارج  در  آثار  و عرضه  فروش  آن ها  اصلی 
سایت از ابتدا به صورت دوزبانه طراحی شده است و بزودی 
دو زبان فرانسه و عربی هم به سایت اضافه خواهد شد. در 
بخش بالگ می توان فیلم های آموزشی از هنرمندان و آثار 
هنری، از آخرین اخبار هنر، جشنواره ها و حراجی ها، کتاب ها 

و مقاالت هنری، برنامه گالری ها و ... مشاهده کرد.
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www.arthibition.net
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شهاب غالمی

* نت آزادی!



سخن پایانی

بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند.
تیره بخت تر از آن ملتی که عالقه مند به دانستن تاریخ خود نباشد. 
شوربخت تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.

  
                                          »احمد کسروی«

www.iranicaonline.org  منبع تصویر:    دو مرد رخت شور در دوره قاجار
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گهی آ

با حضور جدی دفتر تهران و با هدف حمایت از فيلم سازان آماتور حوزه فيلم کوتاه؛ 
سری جدید پاتوق فيلم کوتاه »سينما آینده« آغاز به کار می کند

فاز سوم پاتوق فيلم کوتاه انجمن سينمای جوانان ایران موسوم به »سينما آینده« با هدف نمایش آثار فيلم سازان عرصه 
فيلم کوتاه، در سری جدید فعاليت خود جهت حمایت و پشتيبانی هرچه بيشتر از عالقه مندان، فيلم سازان جوان و خصوصا 
فيلم اولی های این حوزه با حضور فعال دفتر تهران در پردیس سينمایی چارسو آغاز به کار می کند. به گزارش روابط عمومی 
انجمن سينمای جوانان ایران، در دور جدید این پاتوق، شورای حمایت از توليد آثار فيلم سازان آماتور و فيلم اولی متشکل 
از محمدرضا عرب، مهدی اسدی و محمدرضا بهشتی منفرد زیر نظر دفتر تهران به صورت دائمی در پاتوق حضور داشته و 
ضمن گفتگو و تبادل نظر مستقيم با فيلم سازان جوان، زمينه حمایت از توليدات آنان را به شکل رو در رو مورد بررسی قرار 

خواهند داد.
سينما آینده با تکيه بر تجربيات دوره های قبل و همچنين بازخوردهای بسيار مثبت سی و سومين جشنواره بين المللی فيلم 
کوتاه تهران کوشش خواهد کرد ضمن نمایش جدیدترین و مهم ترین فيلم های کوتاه ایران و جهان، با استقرار اعضای شورای 
حمایت از توليد دفتر تهران به شکل دائم در محل پاتوق، زمينه های همکاری وسيع تری را در دوشنبه های پيش رو فراهم 
آورد. هجدهمين پاتوق فيلم کوتاه از سری جدید آن 22 آذرماه از ساعت 18 تا 20 در پردیس سينمایی چارسو برگزار شده 
و عالقه مندان عضویت همچون گذشته می توانند با مراجعه حضوری یا از طریق سایت انجمن و یا ارسال ایميل به آدرس زیر

  نسبت به ثبت  نام و دریافت کارت عضویت اقدام فرمایند

iycs.pr2016 @gmail.com
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گهی آ

 یکی برای روز تولدش، در یکم آبان، آرزو کرد که مشکل »هدررفت غذا« بهبود پیدا کنه و جمعی 
برای به انجام رسیدن این آرزو همراه شدن. شام هم اگر »مسئله قابل بهبودی« اطرافت رساغ داری 
که در طی یه بحث و تبادل نظر جمعی قابل پیگیری هست، اون رو هم زمان با روز تولدت در 

پادپرس مطرح کن تا همگی به کمک هم در جهت بهبودش حرکت کنیم.
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مقدمة کتاب »بدن من مال خودمه«:
یکی از اولين چيزهایی که به بچه ها یاد می دهيم این است که چه طور اعضای مختلف بدن شان را نام ببرند. هرچه بزرگ تر می شوند این 
مکالمه باید یک قدم جلوتر برود. باید بدانند بعضی از اعضای بدن شان خصوصی است و فقط به خودشان تعلق دارد. همان طور که به کودکان 
یاد می دهيم در هنگام آتش سوزی چه کارهایی انجام دهند، به آن ها یاد می دهيم که اگر کسی به صورت نامناسب لمس شان کرد، یا آنان را 
مجبور کرد که دیگران را به صورت نامناسبی لمس کنند، چه کار کنند. پيام اصلی کتاب بدن من مال خودمه این است: اگر کسی لمستان 
کرد، بيایيد و بگویيد! متأسفانه اکثریت اعظم کودکان، سوءاستفاده ی جنسی را فوراً افشا نمی کنند؛ در نتيجه سوءاستفاده بيش تر و جدی تر 
می شود. سکوت کودک دالیل زیادی دارد. شاید سوءاستفاده کننده به او گفته که این یک راز )بين خودشان( است. شاید کودک تصور 
می کند که خودش مقصر است. اگر او آموزش ندیده باشد که بدنش متعلق به خودش است، شاید هنوز خيلی کوچک باشد که بفهمد در 
معرض یک رفتار اشتباه است. هر کودک فارغ از جنسيت، سن و پيشينه ممکن است قربانی سوءاستفاده باشد؛ با این وجود، بزرگترها هنوز 
نمی دانند که چگونه و چه زمانی درباره ی این موضوع با کودکان شان حرف بزنند. کتاب بدن من مال خودمه برای بچه های 3 تا 8 سال 
نوشته شده است و به شما کمک می کند تا راجع  به امنيت و حریم خصوصی فرزندانتان به روشی مستقيم و محبت آميز با آنان حرف بزنيد.

تعداد صفحات کتاب: ۳۱
مبلغ تعیین شده برای هر صفحه: ۴۰۰۰ تومان

مبلغ تعیین شده برای کل کتاب: ۱۲۴ هزار تومان

می خواهید حامیت کنید؟
www.rahaayi.com/public-support26به این آدرس مراجعه کنید:
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