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بزرگ ترین آوردگاه ورزشی جهان، فرصتی برای دوستی بین 
ملت ها و البته به رخ کشیدن اقتدار دولت ها! المپیک زمینه 
ای مناسب برای نشان دادن ظرفیت نیروی انسانی هر کشور 
نیز است. غلبه بر مشکالت داخلی و خارجی برای رسیدن به 
سکوی المپیک آرزویی است که بسیاری از ورزشکاران حرفه 
ای برای آن برنامه ریزی می کنند. این بزرگترین رخداد ورزشی 
جهان بیش از آن که رنگ و بوی ورزشی بدهد رنگ و لعاب 
سیاسی دارد. دوپینگ گسترده در سیستم ورزشی فدراسیون 
روسیه نمونه ای از اهمیت جایگاه این رقابت ها برای دولت 
مردان و صاحب منصبین دارد. اما این اهمیت ریشه در عالیق 
خود مردم هم دارد. به بیانی دیگر صاحبین قدرت صرفا از آن 
چه محل توجه است به سود خود استفاده می کنند تا به این 
ترتیب وجه ی خود را تقویت کنند. اما پرسش مهم تری نیز 
در این بین قابل طرح است. آیا فساد صرفا دوپینگ است؟ و 
از آن هم مهم تر فساد به دستگاه قدرت خالصه می شود؟ 
آیا جامعه و خود ورزشکار در انتخاب عالیق و سطح انتظارات 

کامال منطقی و دور از لغزش عمل می کنند؟

***
بی شک تکواندو از رشته هایی بوده و هست که انتظار کسب 
مدال های رنگارنگ در آن بسیار باال است. با این وجود تیم 
ملی تکواندو کشورمان، توفیقی در آوردگاه المپیک کسب نکرد. 
نتایج دور از انتظار مردان تکواندوکار تحت شعاع درخشش 
دختری جوان قرار گرفت. کمیا علیزاده نخستین مدال آور زن 
تاریخ المپیک کشورمان شد. سیل تحسین و تقدیرها بانوی 

بارقه های ناامیدی
در نقد انتظارات ورزشکاران عنوان دار

قهرمان را به عرش برد. آن چه او کرده بود شایسته ی این میزان 
توجه نیز می نمود. در البه الی سیل تحسین ها و تقدیرها 

خبری تیتر اول شد. 

کیمیا علیزاده: تحصیل برایم مهم تر از ورزش است

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، کیمیا علیزاده اولین مدال 
المپیک در نشست شورای  بانوان کشور در  تاریخ ورزش  آور 
عالی ورزش استان البرز ضمن تشکر از هیات تکواندو استان 
البرز و تمامی کسانی که در این راه برایش زحمت کشیدند، 
اظهار کرد: اهمیت به ورزش پایه از خردسالی و نوجوانی در 
البرز مورد توجه قرار گرفته و به صورت جدی پیگیری می شود. 
وی با اشاره به اینکه امید است کیمیاهای بیشتری از استان 
البرز در جهان بدرخشند، افزود: موضوع ادامه تحصیل برای من 
بسیار مهم است و عالقمندم در رشته فیزیوتراپی ادامه تحصیل 
بدهم. اولین بانوی مدال آور ایران در المپیک گفت: با توجه به 
یکسال عقب ماندگی ای که به سبب تمرینات فشرده ورزشی 
برایم ایجاد شد، از مسئوالن درخواست می کنم شرایط الزم 
را برای ادامه تحصیلم مهیا کنند. وی با تاکید بر اینکه تالش 
مداوم برای کسب رتبه برتر در تمام دوران تحصیلی نیز داشته 
ام، خاطرنشان کرد: معدل من از ابتدای سال تحصیلی کمتر از 
۲۰ نبوده و این عقب ماندگی به سبب اردوها و تمرینات ورزشی 

بوده است.1
www.bornanews.ir  1- کیمیا علیزاده: تحصیل برایم مهم تر از ورزش است
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زنان در جوامع سنتی در حال گذار نظیر جامعه ایران، مسیر 
سخت تر و به مراتب پر دست اندازتری نسبت به جوامع مدرن 
یا سنتی محض دارند. از آن جهت که نقش های سنتی نظیر 
همسرداری و فرزندآوری از ایشان مورد انتظار است و هم می 
بایست در صحنه اجتماعی نقش آفرینی کنند تا چرخ اقتصاد 
خانواده بچرخد! این دوگانگی چالشی بزرگ و بی تردید استرس 
زا است. از این رو شتاب در رسیدن به هدف می تواند موجب 
گردد.  اجتماعی  زندگی  اخالقی  های  زمینه  گرفتن  نادیده 
چالشی بزرگ که سارا خادم الشریعه از آن سربلند بیرون آمد.

» رسکار خانم سارا خادم الرشيعه
 باسالم

 اقدام تحسني برانگيز و انساين شام در رقابت های گرندپری 
شطرنج بانوان جهان در سال 2016 بار ديگر نام ايران اسالمی 
را در رستارس جهان بلند آوازه منود و روحيه جوامنری، گذشت 
و فتوت در ميادين و رقابتهای بني املللی ورزش را ترسيم و به 
رخ جهانيان کشيد. يقني دارم که اين حرکت شام به عنوان کم 
نظريترين حرکت در شطرنج جهانی همواره در يادها خواهد ماند 
و مايه افتخار ملت ايران و به ويژه بانوان وزرشکار ما خواهد 
بود. جامعه ورزش دانشگاهی تصميم اخالقی شام را ارج نهاده 
رسلوحه متامی فعاليت های خود در عرصه های ملی و بني املللی 

قرار می دهد.«۲

چندی پس از درخواست کیمیا علیزاده برای تحصیل در رشته 
الشریعه  خادم  ساراالسادات  به  نوبت  بار  این  فیزیوتراپی،  ی 
رسید که درخواست تحصیل در دانشگاه تهران را مطرح کند. 
انتخاب  را  تحصیل خود  دانشگاه محل  سارا  و  رشته  کیمیا 
کردند! جامعه که به سیمای ساده و معصوم کیمیا در هوگو 
عادت کرده بود، دختر قهرمان خود را پشت عینکی می دید 
که به او چهره ای دانشگاهی می داد. کیمیا از تقدم تحصیل بر 
ورزش گفت اما توضیحی نداد که چرا تحصیل را برای شرکت 
در اردوها ترک کرده است؟ پرسش مهم تر آن که مقصود 
از آماده کردن شرایط برای تحصیل وی بوسیله مسئولین به 
چه معنا است؟ آیا در جامعه ی ما زن یا زنان دیگری نیستند 
که به جهت اولویت بودن تحصیل ورزش حرفه ای را کنار 
گذاشتند یا اساسا دنبال نکردند؟ از نگاهی دیگر باید پرسید 
کسب عنوان در المپیک )و نه المپیاد علمی( چگونه می تواند 
صالحیت علمی یک فرد را برای ادامه تحصیل فراهم آورد؟ 
از آن سوال برانگیزتر آن که بر چه اساس می توان سنجید 

www.4varzesh.com   2- درخواست خادم الشریعه براي تحصیل در دانشگاه

که ایشان می توانند در رشته ی فیزیوتراپی تحصیل کنند؟ یا 
کسب رتبه در مسابقات شطرنج، ولو در سطح جهانی چگونه می 
تواند سبب احراز صالحیت علمی برای ورود با دانشگاه، آن هم 
دانشگاه تهران را فراهم آورد؟ در هر دو مورد می توان معادله را 
به گونه ای دیگر مطرح کرد. آیا فردی به صرف ورود به رشته ی 
فیزیوتراپی در دانشگاه تهران، شایستگی پوشیدن هوگوی تیم 
ملی را کسب می کند؟ آیا می توان گفت دانشجویان دانشگاه 
تهران جملگی استادبزرگ شطرنج هستند؟ اگر بگوییم دو طرف 
این معادله با هم برابر نیستند به مانند این است که بگوییم دو 
به اضافه دو می شود چهار اما چهار، دو به اضافه دو نخواهد بود! 
از طرفی اگر این مهم حادث شود و این مفروضات را حقیقت 
بپنداریم می تواند موجب گرایش به ورزش نه به جهت ورود 
به این وادی که جهت تسهیل ورود به دانشگاه گردد! در واقع 
ورزش نه به مثابه ی هدف که به عنوان وسیله مورد توجه قرار 
می گیرد. به این ترتیب نه تنها کنکور که حتی ورزش قهرمانی 

هم استحاله خواهد شد! 
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کسب عنوان در املپیک )و نه املپیاد علمی( چگونه 
ادامه  برای  را  فرد  تواند صالحیت علمی یک  می 
تحصیل فراهم آورد؟ از آن سوال برانگیزتر آن که 
بر چه اساس می توان سنجید که ایشان می توانند 
در رشته ی فیزیوتراپی تحصیل کنند؟ یا کسب رتبه 
در مسابقات شطرنج، ولو در سطح جهانی چگونه 
می تواند سبب احراز صالحیت علمی برای ورود با 
دانشگاه، آن هم دانشگاه تهران را فراهم آورد؟ در 
هر دو مورد می توان معادله را به گونه ای دیگر 
رشته ی  به  ورود  رصف  به  فردی  آیا  کرد.  مطرح 
فیزیوتراپی در دانشگاه تهران، شایستگی پوشیدن 
هوگوی تیم ملی را کسب می کند؟ آیا می توان 
گفت دانشجویان دانشگاه تهران جملگی استادبزرگ 

شطرنج هستند؟ 

سپهر ساغری



خودارضایی مقوله ای است که در چیرگی مرزهای جغرافیایی رنگ می گیرد و 
رنگ می بازد. آن چه بر دشواری درک این مفهوم می افزاید، تابوهای فرهنگی 
و اجتماعی است که تماشاگر نستوه و ناآرام خود را به سکوتی محتوم فرامی 
خواند و او را در سایه سار چنین سکوت چیره گرایانه ای ، در خیال و خلسه ی 
مالل آمیز پیش داوری ها  مچاله و مچاله تر می کند که پژواک آن  تلنگری 

است ناگزیر بر حرف های درگوشی!  

جامعه
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یلدا دنیایی مبرز

در یادداشت پیشین به چیستی مفهوم خودارضایی پرداختیم و 
بر این نکته ی مهم پای فشردیم که خودارضایی فعالیتی نرمال 
و بخشی به هنجار از روند رشد طولی انسان است1 و در تمام 
مراحل زندگی انسان وجود دارد. از دوران شیرخوارگی آغاز می 
شود و تا دوران کهنسالی به عنوان رفتاری شایع و معمول ادامه 
می یابد.۲ بنابراین صرف نظر از سن تقویمی، جنس و جنسیت، 
خودارضایی رفتاری نسبتا شایع در میان افراد جامعه می باشد. 
ناگفته پیداست که به طور طبیعی و زیستی  میل جنسی، تکانه 
ها و سائق های جنسی در هر دو جنس وجود دارد. بر اساس 

1- رایس، فیلیپ، ترجمه مهشید فروغان ، رشد انسان، روان شناسی از تولد تا مرگ، تهران، ارجمند، 
چاپ چهارم، 1388، ص 395

۲- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: نوغانی، فاطمه، محتشمی، جمیله، شاهسوند، اسمعیل، بهداشت 
روان ، تهران، سالمی، چاپ دوم، 1388، جلد دوم ، فصل اختالالت روانی، جنسی

می  خودارضایی  به  بیشتر  و  زودتر  مردان  مختلف،  مطالعات 
پردازند و آن را به عنوان فعالیتی برای رسیدن به ارگاسم )اوج 
لذت جنسی( دنبال می کنند.3 در این شماره برآنیم که به سه 
پرسش اساسی پیرامون این مقوله پاسخ دهیم. آیا خودارضایی 
یک رفتار به هنجار است یا یک رفتار نابه هنجار؟ آیا یک بیماری 
و" انحراف جنسی" است یا یک اختالل  و " کژکاری جنسی"؟ و 
آیا خودارضایی با عوارضی که برساخت های فرهنگی، اجتماعی و 

ایدئولوژیک همواره بر آن پافشاری می کند، همراه است؟ 

*** 
خودارضایی، برخورد احساسی یا رویکرد علمی؟

گرچه بر اساس برساخت های فرهنگی و اجتماعی از خودارضایی 
همواره  تحت عناوینی چون "نابه هنجاری"، "اختالل جنسی" 
اما الزم است بدانیم که هر  "انحراف جنسی" یاد می شود  و 
واژه ای دارای بار معنایی خاصی است. از این رو باید به جای 
واژگان انتزاعی ایستا و غیرعلمی که به احساس گناه، اضطراب و 
افسردگی هر چه بیشتر افراد دامن می زند، هر یک از این واژه 

ها  طبق تعریف علمی خود به کار برده شوند.
3- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به سادوک، جیمز بنجامین، سادوک، ویرجینیا، روئیز، پدرو، ترجمه 

ی دکتر فرزین رضاعی، خالصه ی روانپزشکی کاپالن و سادوک، علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی، 
تهران، ارجمند، چاپ اول،1395 ، فصل 17
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تلنگری بر حرف های درگوشی!
 پیرامون مقوله ی خودارضایی

قسمت دوم

گرچه بر اساس برساخت های فرهنگی و 
اجتامعی از خودارضایی همواره  تحت 
عناوینی چون "نابه هنجاری"، "اختالل 
جنسی" و "انحراف جنسی" یاد می شود 
اما الزم است بدانیم که هر واژه ای دارای 
بار معنایی خاصی است. از این رو باید به 
جای واژگان انتزاعی ایستا و غیرعلمی که 
به احساس گناه، اضطراب و افرسدگی هر 
چه بیشرت افراد دامن می زند، هر یک از 
این واژه ها  طبق تعریف علمی خود به 

کار برده شوند.

1-
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خودارضایی رفتاری به هنجار یا نابه هنجار؟

این که کدام یک از نگرش ها و رفتارهای جنسی نابه هنجار 
و کدام یک به هنجار هستند از جامعه ای به جامعه ی دیگر 
تاثیر کلیشه های فرهنگی و اجتماعی  متفاوت است و تحت 
همان جامعه است. به عبارتی این کلیشه های قرادادی هستند 
که نیک و بد و استانداردهای هنجار یا نابه هنجار را تعیین می 
کنند. از این رو ممکن است خودارضایی در یک جامعه رفتاری 
به هنجار و در جامعه ای دیگر انحراف از هنجارهای فرهنگی، 

اجتماعی و یا یک رفتار غیرانطباقی تلقی شود.

خودارضایی، کژکاری و اختالل جنسی یا انحراف جنسی؟

سیکل پاسخ جنسی در انسان به عوامل متعددی چون ژنتیک، 
و  فرهنگی  روانشناختی،  فیزیولوژیک،  آناتومیک،  های  ویژگی 
محیطی بستگی دارد و شامل چهار مرحله ی تمایل، برانگیختگی، 
ارگاسم و فرونشینی است که در این بین تمایالت جنسی افراد 
انسانی به هویت جنسی4 )احساس مرد یا زن بودن(، جنسیت5 
 4-Gender identity
 5-Gender

)که تحت تاثیر برساخت های اجتماعی و فرهنگی شکل می 
گیرد(، گرایش جنسی6 و رفتار جنسی7 بستگی دارد. از این 
رو اختالل و کژکاری جنسی8 عبارتی است که برای توصیف 
رود.9  کار می  به  مراحل  این  از  هر یک  در  موجود  مشکالت 
همچنین الزم به توضیح است که طبق تعریف، انحراف جنسی1۰ 
یک بیماری روانی مربوط به مرحله ی تمایل جنسی است و 
شامل رفتارهای تماشاگری، نمایشگری، مازوخیسم، سادیسم، 
رویکرد  به  و  است13   ... و  زوفیلیا1۲  پدوفیلیا11،  پوشی،  مبدل 
تشخیصی و درمانی خاص خود نیازمند است که محور بحث ما  
در این نوشتار نیست. بنابرین طبق تعریف علمی، خودارضایی نه 
در گروه اختالالت جنسی و نه در گروه انحرافات جنسی جای 

می گیرد.

6-Sexual orientation
 7-Sexual behavior
8-Sexual Disorder
9- سلیگمن، مارتین، روزنهان دیوید، والکر،االین، ترجمه دکتر رضا رستمی، علی نیلوفری، مینا قبادی، 

آسیب شناسی روانی تهران، ارجمند و نسل فردا، چاپ اول، 1389، جلد دوم   
 10-Paraphilia  

11- تمایل به برقرای رابطه جنسی با کودکان
1۲- تمایل به رابطه جنسی با حیوانات

13- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به سادوک، جیمز بنجامین، سادوک، ویرجینیا، روئیز، پدرو، ترجمه 
ی دکتر فرزین رضاعی، خالصه ی روانپزشکی کاپالن و سادوک، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، 

تهران، ارجمند، چاپ اول، 1395، فصل 17

6

 الزم به توضیح است که طبق تعریف، انحراف جنسی یک بیماری روانی مربوط به مرحله ی تمایل 
جنسی است و شامل رفتارهای تماشاگری، نمایشگری، مازوخیسم، سادیسم، مبدل پوشی، پدوفیلیا، 
زوفیلیا و ... است و به رویکرد تشخیصی و درمانی خاص خود نیازمند است که محور بحث ما  در 
این نوشتار نیست. بنابرین طبق تعریف علمی، خودارضایی نه در گروه اختالالت جنسی و نه در گروه 

انحرافات جنسی جای می گیرد.



خودارضایی به مثابه ی شمشیری دو لبه

گرچه خودارضایی بخشی به هنجار از روند رشد طولی انسان 
است و راهی طبیعی برای خودآموزی جنسی، رهایی از سائق ها 
و تنش های جنسی است و حتی در مواردی به عنوان رویکردی 
درمانی در نظر گرفته می شود14 اما به شمشیر دولبه ای می 
ماند که  حتی صاحب نظران امر نیز با احتیاط به طرح و شرح 
آن می پردازند. خودارضایی همانند هر رفتار دیگری اگر خارج 
از کنترل ارادی و وسواس گونه انجام شود می تواند بهداشت 
روانی، جسمی، جنسی و باروری فرد را مخدوش سازد. روش 
لمس  از  تواند  می  که  است  طیفی  شامل  خودارضایی  انجام 
ساده تا استفاده از وسایل مخاطره آمیز متفاوت باشد. از این رو 
خودارضایی می تواند با آسیب جسمی، کبودی، پارگی، خون 
ریزی، عفونت و حتی لزوم بستری در مراکز بهداشتی و درمانی 
همراه باشد. عادت به حالت قرار گیری خاص، عادت به مکان و 
زمانی خاص، تصورات و رویاهای ویژه، شتاب و عجله ی ناشی از 
ترس از دیده شدن )که می تواند به انزال زودرس در مردان منتج 
شود(، وابستگی به محرک های بصری چون فیلم و تصویر و 
فاصله گرفتن از سایر حواس پنج گانه مانند حس المسه می تواند 
در روابط جنسی دو طرفه، به ویژه در روابط زناشویی بسترساز 
اختالالت جنسی باشد. همچنین در موارد اعتیاد جنسی به رفتار 
خودارضایی که به صورت عملی تکراری و وسواس گونه انجام می 
شود ممکن است زندگی روزمره ی شخص با اختالل مواجه شود. 
در این میان اما احساس گناه، تشویش، اظطراب و ترس مضمونی 
مکرر و کانون افسانه های شنیده و ناشنیده ی ماست و شاید 
افراد جامعه ی انسانی بیش از سایر عوارض احتمالی با آن دست 
به گریبان باشند. این ترس و تشویش در افراد نشات گرفته از 
آموزه هایی است که از اوان کودکی و در نتیجه ی برساخت های 
فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد. این آموزه ها به مثابه ی یک 
تابوی سرسخت و هراسناک نه تنها از میزان این رفتار نکاسته اند 
بلکه با برچسب زنی های آمرانه، یک سویه و غیرعلمی و گرفتن 
مجال بحث و گفتگو به زیست محنت بار افراد  منجر  می شوند 
که این شورمندی در بسیاری از موارد به جنبه های دیگر زیستی

14- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دکترشیرمحدی، حمیدرضا ) پایه گذار طب نوین جنسی در ایران( ، راهنمای 
کامل تشخیص اختالالت جنسی، تهران، نشر جامعه نگر، چاپ دوم، 1383
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افراد تسری می یابد. ریشه هایی که گرچه دیده نمی شوند اما 
آبستن بسیاری از مشکالت فردی و بین فردی در میان افراد 
است. در حالی که بین مفهوم خودارضایی از دیدگاه عموم و 
اساس  بر  دارد.  وجود  عمده  تفاوت  مقوله  این  علمی  مطالعه 
مطالعات مختلف انجام شده خودارضایی زمانی یک عالمت روانی 
بیمارگونه به شمار می آید که به صورت وسواس گونه و خارج از 
کنترل ارادی شخص در آید و در چنین حالتی نه به دلیل ماهیت 
جنسی آن، بلکه به دلیل خاصیت وسواسی و جبری، عالمتی از 

یک اختالل هیجانی محسوب می شود.15 

15- سادوک، جیمز بنجامین، سادوک، ویرجینیا، روئیز، پدرو، ترجمه ی دکتر فرزین رضاعی، خالصه ی روانپزشکی 
کاپالن و سادوک ، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی ، تهران ، ارجمند ، چاپ اول ، 1395، ص 19۰

عادت به حالت قرار گیری خاص، عادت به مکان 
و زمانی خاص، تصورات و رویاهای ویژه، شتاب و 
عجله ی ناشی از ترس از دیده شدن )که می تواند 
به انزال زودرس در مردان منتج شود(، وابستگی 
و  تصویر  و  فیلم  چون  برصی  های  محرک  به 
فاصله گرفنت از سایر حواس پنج گانه مانند حس 
المسه می تواند در روابط جنسی دو طرفه، به 
ویژه در روابط زناشویی بسرتساز اختالالت جنسی 
باشد. همچنین در موارد اعتیاد جنسی به رفتار 
خودارضایی که به صورت عملی تکراری و وسواس 
گونه انجام می شود ممکن است زندگی روزمره ی 

شخص با اختالل مواجه شود. 



بر طبق تعریف "کنوانسیون حقوق کودک" به کلیه افراد زیر 18 سال کودک اطالق 
می شود و از طرفی بر اساس ماده 138 همین قرارداد و مطابق با مواد 79 تا 84 قانون 
کار کشورمان کار کودکان زیر 15 سال و کارهای پر مخاطره و مشقت آور تا سن 
18 سال  ممنوع می باشد. اما تبصره 188 ماده 79 قانون کار در عمل با قائل شدن 
استثنا اجازه رسمی و قانونی بهره کشی از کودکان را صادر می کند.1 بنابراین تبصره 
، افراد مشمول "استخدام کشوری"، کودکانی که برای دولت کار می کنند و کودکانی 
که در کارگاه های خصوصی خانوادگی به کار مشغولند در دایره قانون مذکور قرار نمی 
گیرند. در عین حال اگر ابوین یک کودک با کار فرمای او قرارداد ببندند، چون ولی 
کودک به شمار می آیند، حق واگذاری و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه 
های خصوصی را دارند!۲  و درست همینجا است که بعضی کارفرمایان می گویند: 

"هرچه کودک تر، بهتر..."
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www.rkj.mcls.gov.ir    1- قانون کار جمهوری اسالمی ایران
www.jamejamonline.ir     2-کودکان کار ، قربانیان مدرنیسم
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علی کوچولو، یک مرد کوچک ؟!!

نگاهی گذرا  به زندگی کودکان کار

ادای  مأمن  و  باستان  ایران  بدیل  بی  تمدن  نماد  پارسه،  شهر 
احترام و بار عام بیست و هشت ملت به پیشگاه داریوش بزرگ 
که جای جای آن نشان از گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک  
دارد، امروزه دیگر پناهگاه بی سقف کودکان خردسالیست که 
در بدو ورود بازدید کنندگان به محوطه برای فروش فال ها و 
آدامسهایشان، شیطنت آمیز و حریصانه به سمت آنان می دوند.

تصویری از کودکان کار در شهر پارسه )تخت جمشید( 

کودکانی که نمی توان با نگاهی سطحی وضع اسفبار زندگیشان 
را به پای تنبلی، و الابالی گری خودشان گذاشت. از آن جهت که 
در ایجاد موقعیتی که در آن هستند یا نقشی ندارند و یا کمترین 
وضع  به  تر  موشکافانه  نگاهی  با  شاید  دارند.  را  ممکن  نقش 
معیشتی آن ها خانواده هایشان را مقصر چنین بی عدالتی که در 
حقشان روا داشته اند بیابیم، حال آنکه نباید فراموش کرد والدین 
آن ها خود کودکان آسیب دیده دیروزاند و تسلسل مشکالت آن 
ها به نقص  سیستمی بزرگ و فراگیرتر،که این کودکان و خانواده 

هایشان در آن روزگار می گذرانند، باز می گردد.

وضعیت کودکان کار در جهان، عمق فاجعه

جدیدترین گزارش سازمان بین المللی کار )ILO( نشان می دهد 
شمار کودکان کار در آسیا اقیانوسیه با وجود کاهش نسبت به 
چهار سال گذشته، باالتر از هر منطقه دیگری در جهان است. بر 
اساس اعالم سازمان جهانی کار، در سطح جهانی شمار کودکان 
کار به میزان یک سوم از سال ۲۰۰۰ به این سو کاهش یافته و 
از ۲46 به 168 میلیون نفر رسیده است. با این همه از هر 1۰ 
کودک پنج تا 17 ساله، بیش از یک نفر به کار مشغول هستند و 

85 میلیون نفر از این کودکان کار خطرناک انجام می دهند.1  
اما با توجه به تفاوت های فاحش و آمارهای ضد و نقیض ارائه شده 
بوسیله ی نهادهای مختلف هنوز هیچ آمار دقیقی از تعداد این 
کودکان در کشور ما در دست نیست؛ آنچه به این مشکل دامن 
می زند معیارهای متفاوت موجود برای تعریف کودکان خیابانی 
است. به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی کودک خیابانی را 
کودکانی 7 تا 15 ساله، ایرانی االاصل، دارای مشاغل کاذب و بی 
بهره از آموزش تعریف می کند. به این معنا که  اگر در این بین، 
کودک ایرانی نه ساله ای بعد از طی نصف روز خود در دبستان 
برای تأمین حداقل نیازهایش برای اینکه فقط زنده بماند )و نه 
زندگی کند( در خیابان های دور از محل زندگی اش اسفند دود 
کند کودک خیابانی محسوب نمی شود زیرا یکی از شروط این 
تعریف یعنی بی بهره گی از آموزش شامل حالش نمی شود. البته 
دشواری های سرشماری این کودکان به دلیل ثابت نبودن مکان 
آن ها و بعضا کار در کارگاه های مخفی زیر زمینی قابل چشم 
پوشی نیست اما با توجه به برآوردهای صورت گرفته بوسیله ی 
کارشناسان که خبر از وضع بحرانی و افزایش تعداد این کودکان 
می دهند، مسلما دلیل مذکور بهانه قانع کننده ای برای عدم 
وجود هیچ کوششی جهت تخمین تعداد این کودکان نیست. بنا 
به گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن سال 
85، از مجموع 13 میلیون و ۲53 هزار کودک رده سنی 1۰ تا 
18 سال، سه میلیون و 6۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل خارج 
و یک میلیون و 7۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم در گیر کار 
بوده اند. این کودکان که بیشتر در کالن شهرها، شهرهای زیارتی 
و سیاحتی به چشم می خورند۲، غافل از اینکه با دست های 
کوچک خودشان در حال قربانی کردن دوران خوب کودکیشان 
اند، تحت فشارهای سنگین  برای پرداختن بهای زنده ماندن 

www.isna.ir   1- بزرگ ترین جمعیت کودکان کار جهان در آسیا اقیانوسیه

www.donya-e-eqtesad.com   2- دو میلیون و 7۰۰هزار کودک در ایران کار می کنند

محدثه اسماعیل خانی

9



جامعه

ماهنامه سرند     شماره چهاردهم، آذر 1395

اقتصادی گاه با ترک تحصیل و مشغول شدن به کار در سطح 
شهر بر کمر شکسته خانواده آتل می بندند.

کودکان کار در ایران، یک روایت واقعی

چندی پیش در اواخر پاییز سرد تهران به چهارراه شقایق واقع در 
منطقه 5، سفری کوتاه به الیه های عمیق تر زندگی این کودکان 
داشتم و در گفتگو با تعدادی از آن ها  پاسخ هایی را به سواالتم 
شنیدم که از زخم عمیق فقر و قهر آنان با تمام لذت های زندگی 
خبر می داد. بعد از تالش های بسیاری که در جهت جلب اعتماد 
آن ها نسبت به اینکه از طرف هیچ ارگان خاصی برای اذیت و آزار 
و جمع آوری آن ها مأمور نشده ام و یا اینکه عکس ها و اطالعاتم 
مدرکی برای سرکوبشان نخواهد شد حاضر شدند دور از چشم 
مامورین شهرداری که اتومبیلشان هر از گاهی در هنگام دیده 
بانی خیابان ها به چشم می خورد،  با من صحبت کنند. مهدی 
که در ابتدا سراسیمه فرار می کرد، سعی داشت با نشان دادن 
عصبانیت و فریاد کشیدن، پسر کم سن تری را نسبت به حضور 
من آگاه و از پاسخ گفتن به سواالتم منع کند. البته بعد از گذشت 
ربع ساعت هنگامی که به کمک سیروس )کودک دیگری در 
همان حوالی( از صحت گفته هایم اطمینان یافت نزدیکتر آمد و 

گفت: "خانوم بدبختی که پرسیدن نداره، چیو میخوای بدونی؟"

از سن و سال و تحصیالت او پرسیدم، جواب داد:

از کالس چهارم دیگه  یعنی  رم  نمی  ام  -13 سالمه، مدرسه 
نرفتم. از همون موقعم کار می کنم، چند روز پیشا رفتم دوباره 
اسممو بنویسم، گفتن نمیشه بچه ها نصف کتابو خوندن برو سال 

دیگه بیا.

- چندتا خواهر و برادر داری،آیا مادر و پدرت هم کار میکنند؟

- بابا؟... ندارم، مرده خیلی وقته ... مادرم نه، یعنی من نمی ذارما... 
داداشمم کار می کنه ولی شهرداری گرفتش.

-درآمدی که از فروش این گل ها داری چقدره و چکارش می 
کنی؟

-اگه شهرداری بذاره... روزی تقریبا ده پونزده تومن، نمیذاره که 
می گیرن میبرن. روزی دو سه تومن خودم برمی دارم بقیشم 
می دم مادرم واسه خرج خونه، بعضی موقع ها به آبجیمم کمک 

می کنم.

-می تونی بگی کجا زندگی می کنید؟

-اکبرآباد، یه اتاق داریم!

-تابه حال هیچ سازمانی ازتون حمایت کرده مثال اینکه...

-اونکه میشه صدقه.

-نه، منظورم اینه که بتونه حداقل امکان تحصیلتون رو فراهم 
کنه؟

-نه، هیشکی اگه باشه که ما از خدامونه.

-بزرگترین آرزوت چیه؟ 

-یه کار خوب داشته باشم وضعمون خوب شه یه ماشین بخرم...

چراغ دوباره قرمز شده بود و مهدی باید برای فروش گل ها می 
رفت. آن ها را برداشت و با اشاره به پسر کوچکتر از خودش گفت: 
"اینو میبینی؟ پسرخالمه. این مدرسه میره ولی وضع اینا از ما 
بدتره، هشت سالشه ولی روزهای تعطیل میارمش. چیکار کنم؟ 
شهرداری  مامورهای  اونوقت  میگیرنش،  هی  ولی  ندارم.  چاره 
بهمون میگن دست فروشی نکنید، میگم خوب چیکارکنم برم 

دزدی کنم؟...می گن به ماچه...
حامد به سوال های من فقط با تکان دادن سر جواب می داد، 
وقتی از او درباره سابقه تنبیه بدنی پرسیدم؟ سرش را پایین آورد.

حامد، پرسک هشت ساله گل فروش

سیروس که 16سال داشت و به دلیل احساس نیاز به درآمد 
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ترک  دبیرستان  اول  پایه  از  بعد  زندگی  گذران  برای  بیشتر 
تحصیل کرده و به کار در خیابان مشغول شده بود به دلیل جثه 
کمی بزرگترش، نسبت به بقیه گل های بیشتری حمل می کرد 
در جواب سوالم درباره علت ترک تحصیل و امکان کار توأم با 

تحصیل گفت:

"مگه اآلن تحصیل کرده ها کار دارن؟... من می خواستم برم 
هنرستان ولی خرجش زیاد بود، باید کار می کردم ...

-سیروس، درباره زندگی خودت چی فکر میکنی؟

-زندگی خودم؟... هیچی بدبختی، بیچارگی... ولی .... بازم خدا 
رو شکر.

-بزرگترین آرزوت چیه؟

و  نمی رسم...  به هیچکدومشون  کنم  -آرزوهایی که من می 
درحالیکه صورتش را برگرداند تا اشک هایش را پاک کند گفت: 

همون درس خوندن.

-تا حاال دوست داشتی جای یکی از این آدم هایی که توی این 
ماشین ها هستند باشی؟

قاطعانه پاسخ داد: نه، چون ...بیشترشون خسیس اند.

-وقتی در حال کار هستی چه احساسی داری؟

-ترس و لرز...

-نحوه برخورد ارگان هایی که مسئول جمع آوری شما از سطح 
شهر هستند، چطوره؟

-نازمون که نمی کنند، می برنمون توی کانکس های تاریک دو 
ساعت نگه می دارن چهار تا کتک می زنن، بد و بیراه می گن، 

بعدم ولمون می کنن.

سیروس، حامد، مهدی، کودکان آدامس فروش تخت جمشید، 
فال فروش های چهار راه ولی عصر، دختر بچه ای که با خم 
کردن سرش توی اتوبوس هایی که کنار جاده توقف می کنند 
از مردم طلب کمک می کرد و هزاران هزار کودک کار دیگر در 
حالی که ترس همیشگی از برخوردهای خشونت آمیز را همراه 
دارند با بازماندن از چرخه تحصیل و در نهایت عدم امکان تعلیم 
دیدن و با سواد شدن وارد سیکل معیوبی از فقر و عدم ارتقاء 
سطح فرهنگی و اجتماعی به دلیل ترک تحصیل می شوند که 

سبب می گردد برای حل مشکالت خود هریک به سمت و سویی 
گرایش یابند، گاه کار در خیابان، گاه کار پنهانی در مراکز صنعتی 

به عنوان نیروی کار ارزان و گاه جرم و بزه کاری.

تصویر کودکان کار در تهران، سیروس، مهدی و حامد 

این کودکان در گرما و سرمای فصول مختلف سال در خیابان 
ها قد می کشند بدون آنکه از کمترین امکانات رفاهی و زندگی 
سالم بهره مند باشند، شاید در اندام های کوچک و نحیفشان 
توان فریاد برآوردن از شرایط سختی که در آن پرورش می یابند 
را نبینیم اما این وظیفه ما است که با حمایت از آن ها به جنبش 
جهانی لغو کار کودک بپیوندیم. به امید روزی که به جای پاک 
کردن اشک های سرد کودکان سرزمینمان، آن ها را غرق در 
شادی ببینیم. وقتی فقر، طعم زندگی را به کام کودکان تلخ نکند 

و وقتی علی کوچولو، علی کوچولو باشد نه یک مرد کوچک...!

_______________________________________
با سپاس فراوان از دوست ارجمند، "فریبا حسنی دیلمی" که از 

هیچ کمکی در جهت تهیه این گزارش فروگذار نکردند.

11



12
ماهنامه سرند  شماره چهاردهم، آذر 1395

کوچک بود. چون هر کودک خردسال دیگر فاطمه ی 5 ساله 
هم شوق بازی داشت. به همراه مادر برای شرکت در مولودی 
به بوستان کوهسار رفته بود. برای لحظاتی از مادر رخصت 
کند.  می  اجابت  را  کودکش  خواسته  مادر  گیرد.  می  بازی 
دقایقی می گذرد اما خبری از فاطمه نیست! مادر سراسیمه در 
بوستان می دود. فاطمه نیست! نگرانی مادر با دیدن آبنما چند 
برابر می شود. مادر نمی دانست آبنمای بوستان حفاظ ندارد. 
نگهبانان هم گویا در جریان بدون درپوش بودن آبنما نبودند. 
او از نگهبان می خواهد که موتور آبنما را خاموش کند شاید 
دخترکش در آب باشد. نگهبان پاسخ می دهد: مگر دخترت 
مرغ یا ماهی است که داخل آبنما باشد؟! مادر التماس کرد. 
نگهبان به خاموشی پمپ تن داد. در این بین آتش نشانان 
پیدا شد. دخترک  اجزای تکه تکه شده فاطمه  سررسیدند. 

طعمه پمپ آبنما شده بود.1  

****
گسترش شهرنشینی و به تبع آن پیچیده شدن نقش های 
اجتماعی سبب گردیده تا مسئولیت اجتماعی از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار باشد. موضوعی که در حوزه های گوناگون 
قابل  محیطی  زیست  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  از  اعم 
توجه است. این مهم بیانگر احساس و عملی است که افراد در 
چارچوب موقعیت و نقش های خود به طور آگاهانه و آزادانه 
نسبت به امور گوناگون زندگی اجتماعی از خود بروز می دهند.  
در نقطه ی مقابل جامعه شناسانی چون دورکیم و وبر از جمله 

1- برای مطالعه جزییات امر بنگرید به جزئیات مرگ هولناک فاطمه کوچولو در آبنمای بوستان - 
www.iran-newspaper.com    روزنامه ایران

بر ریل مسئولیت

اخالقی  کاهش  و  افراطی  فردگرایی  را  مدرن  جوامع  مسائل 
جمعی و اختالل در مسئولیت پذیری عنوان کرده اند. به باور 
ایشان، مشارکت جمعی، احساس تعلق، تعهد و مسئولیت پذیری 
اجتماعی امروزه در چالش با نوع مخرب فردگرایی قرار گرفته 
اند.۲ هانس بیرهوف، مسئولیت پذیری اجتماعی را به عنوان یک 
ویژگی شخصیتی عالی در افراد می دید که در روابط با دیگران 
و در موقعیت های گوناگون و در عمل خود را نشان می دهد. به 
زعم وی داوطلبانه بودن عمل مسئولیت اجتماعی است که به 
آن ارج و منزلتی باال می بخشد. از نظر او در مسئولیت پذیری 
اجتماعی، نوعی کنترل درونی بر فرد حاکم گشته که این امر 
برای برقراری روابط مبتنی بر همدلی، توجه به حقوق دیگران و 
به طور کلی نظم اجتماعی دارای اهمیت می باشد. از نظر وی 
دو مفهوم همدلی و احساس گناه با مسئولیت پذیری اجتماعی 

رابطه تنگاتنگ دارند.3 
بر این اساس اگر همدلی و احساس گناه رابطه ی غیرقابل انکاری 
با مسئولیت پذیری دارند، نتیجه این مهم چه خواهد بود؟ به 
بیانی دیگر مسئولیت پذیری، خاصه در موارد وقوع بحران، چه 

کنش و واکنشی از طرف فرد و جامعه در پی خواهد داشت؟

****
اوایل صبح 5 آذر 1395خ رخ داد. خبر کوتاه بود. برخورد دو 
قطار در محور سمنان – دامغان. تفاوت چندانی هم نمی کرد. 
اینکه از جانب مسئولین رده باال غفلتی رخ داده باشد و یا لغزشی 

2- طالبی، ابوتراب، خوشبین، یوسف، مسئولیت پذیری جوانان، فصلنامه علوم اجتماعي، زمستان 
1391, دوره ؟ , شماره 59 ; ص ۲۰8

3- همان ص 21۹

سپهر ساغری
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https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2lOetmu_QAhWLc1AKHZK3CP0QFggxMAY&url=http%3A%2F%2Firan-newspaper.com%2FNewspaper%2FPagePDF%2F30523&usg=AFQjCNG3UwqXUNs8Me4PFZ3Ai1rITM-nIw&bvm=bv.141320020,d.ZWM
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2lOetmu_QAhWLc1AKHZK3CP0QFggxMAY&url=http%3A%2F%2Firan-newspaper.com%2FNewspaper%2FPagePDF%2F30523&usg=AFQjCNG3UwqXUNs8Me4PFZ3Ai1rITM-nIw&bvm=bv.141320020,d.ZWM
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2lOetmu_QAhWLc1AKHZK3CP0QFggxMAY&url=http%3A%2F%2Firan-newspaper.com%2FNewspaper%2FPagePDF%2F30523&usg=AFQjCNG3UwqXUNs8Me4PFZ3Ai1rITM-nIw&bvm=bv.141320020,d.ZWM
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2lOetmu_QAhWLc1AKHZK3CP0QFggxMAY&url=http%3A%2F%2Firan-newspaper.com%2FNewspaper%2FPagePDF%2F30523&usg=AFQjCNG3UwqXUNs8Me4PFZ3Ai1rITM-nIw&bvm=bv.141320020,d.ZWM


از نیروهای پایین رده ی سیستم. ماحصل پدیده ی مسولیت 
گریزی چیزی جز ده ها کشته و زخمی نبود.1 عده ای در 
آتش  رقص  تماشای  به  بیداری  در  بعضی  سوختند.  خواب 
نشستند. چندی بعد صدای ضجه ها چرت صبح جمعه ی 
راه  راه آهن استعفا و وزیر  را زدود. مدیرعامل  خواب غفلت 
گریه کرد!۲ در همهمه ی آتش و خون جایی برای نگرانی نبود. 
همه ی مسافرین بیمه بودند!3 اما پرسش افکار عمومی چیزی 
فراتر از بیمه بودن یا نبودن مسافران بود. مقصر کیست؟ اینکه 
عامل یا عاملین این حادثه انسانی یا غیرانسانی است مقوله ای 
است که باید کارشناسان ذی صالح به آن بپردازند اما واکنش 
مقامات و دست اندرکاران محل تامل است. کمیته رسیدگی 
کننده به حادثه عامل انسانی را مقصر دانست. لوکوموتیورانان 
در نامه ای سرگشاده بی توجهی به هشدارهای مکرر ایشان در 
باب نقص فنی سیستم کنترل هوشمند )موسوم به ATC( را 
عامل دانستند.4 چون بسیاری حوادث دیگر هر کس انگشت 
اتهام را به سمت دیگری نشانه می رفت. مردم عزیزانشان را به 

خاک می سپردند. تاریخ تکرار شده بود. 
1- 45 کشته و بیش از 1۰3 مصدوم در برخورد دو قطار در سمنان/ اجساد کامال سوخته اند و 

www.entekhab.ir   شناسایی آنها بسیار سخت است/عملیات امدادی پایان یافت +تصاویر
www.afkarnews.ir   2- آخوندی نمی تواند با گریه کردن حادثه قطار سمنان را توجیه کند

3- اعتراض شدید نمایندگان مردم به آخوندی/  تا معلوم شدن پشِت پرده حادثه قطار تبریز-مشهد 
www.mersadnews.ir     کوتاه نمی آییم

4- بررسی سیستم ATC قطار تهران- مشهد/ هزینه بهره برداری؛ بیش از 3۰ میلیون یورو     
www.tinn.ir

چندی پیش رسانه های محلی ژاپن از دالیل ناکامی ساخت 
استادیوم توکیو تا سال ۲۰۲۰ خبر دادند. همین مهم عاملی 
شد تا شیمومورا وزیر ورزش این کشور جدا از بازگردان نیمی 
از حقوق شش ماه اخیر خود، استعفا دهد. "متأسفانه نگرانی ها 
و مشکالت زیادی را در روند ساخت استادیوم برای مردم ایجاد 
کردم. بنابراین باید استعفا می دادم.«5 این در حالی است که در 
کشور ما ورزشگاه نقش جهان با حضور وزیر ورزش و معاون اول 
رییس جمهور افتتاح می شود و بعد از افتتاح تکمیل مراحل 
ساخت ساز ادامه می یابد!6 در نمونه ای دیگر می توان به آکیرا 
آماری وزیر اقتصاد ژاپن اشاره کرد. وی که از جانب یک نشریه 
ی ژاپنی به دریافت رشوه متهم شده بود، ضمن پذیرش دریافت 
این وجود  با  نه رشوه دانست  را هدیه و  یک میلیون ین آن 
آماری که از او به عنوان مغز متفکر طرح های اقتصادی ژاپن 
یاد می شود استعفا کرد!7 در مقام قیاس شاهد هستیم که برغم 
انتشار اخبار متعدد در باب اختالس و اخذ رشوه، شاهد پذیرش 
مسولیت امر از جانب هیچ یک از مقامات نیستیم چه رسد به 
استعفا! مقوله ای که صرفا به حلقه ی اصحاب قدرت محدود 
نمی شود بلکه در الیه های مختلف اجتماعی قابل مشاهده 

است. نظیر آنچه در بوستان کوهسار رخ داد.
        www.ion.ir                       5- شهامت استعفا

www.varzesh3.com     6- نظر مردم پیرامون ورزشگاه نقش جهان

www.donya-e-eqtesad.com 7- استعفای وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهام اختالس
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سپهر ساغری

فاطمه، دختر 5 ساله، در این محل کشته شد
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بوده  تالقي فرهنگ و محيط زيست هميشه جاي بحث  نقطه 
است. ييك از عنارص فرهنگ آيني های سنتی در آداب و رسوم تجلی                 
می یابد. كه لزوما حافظ محيط زيست نبوده است و حتی اثرات 
مخربی بر آن دارد. ييك از اين آيني ها رسم "بريق بريدن" يا "تراده بران" 
در مراسم عروسی در  جنوب استان كرمان می باشد. در اين مراسم 

يك درخت شاداب و رسزنده ی سپيدار را با ترب قطع می كنند:

همسایه ها و آشنایان در منزل پدر داماد جمع شده و سپس با 
حركت  مذكور  درخت  سمت  به  دهل(  و  )ساز  محلی  موسیقی 
می كنند. بعد از قطع كردن درخت آن را تا منزل پدر داماد بر 
با  داماد،  پدر  منزل  به  بازگشت  راه  در  و  كنند  می  دوش حمل 
موسیقی محلی، چوب بازی، هل هله زدن )كل كشیدن( و نقل و 
نبات پاشیدن، همزمان جوانه زدن نهال درخت زندگی خویش و 
مرگ درخت سبز را جشن می گیرند! بعد از رسیدن به منزل پدر 
داماد، ابتدا تعدادی از شاخه های سپیدار را قطع و شاخه های 
باقی مانده را تزئین كرده و پس از رنگ كردن ساقه با حفر گودالی 
درخت مرده سپیدار را به صورت منادین به دل خاک می سپارند. 
برخورد  و  بهانه شادی  به  یك درخت سبز  است رشح مرگ  این 
... تعالی بخش  تالقی  به جای  و محیط زیست  تراژیك فرهنگ 

رقص مرگ
نقدی بر یک آیین
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یه 
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تلنگر

شادی اسکندری

معاون وزیر نیرو:
ایران به زودی با بحران آب مواجه می شود
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" آیا خیمه شب بازی  رفته اید؟ عروسک ها می آیند، می رقصند 
و می روند. بچه ها متاشا می کنند و خوششان می آید: زیرا آن 
ها  منی بینند که در پشت پرده کسی نشسته و این عروسک ها 
را به بازی می گیرد. تارهای سیاهی از نوک انگشتان مرد پشت 
پرده به این عروسک ها وصل است و با حرکت انگشت ها این 
عروسک ها حرکت می کنند و متاشاچیان را مشغول می کنند و 
می خندانند. کمرت اشخاصی هستند که می توانند این تارها را 
ببینند... اما هر کسی این تارها را دید جایش در زندان است."1 
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یلدا دنیایی مبرز

پنجاه و سه نفر نام یک کتاب 3۲8 صفحه ای است که بوسیله 
ی بزرگ علوی )1۲8۲-1375خ( به رشته تحریر درآمده است. 
نام کتاب به شمار کسانی اشاره دارد که در دوران پهلوی اول به 
مدت چهار سال ) 13۲۰-1316( به جرم عضویت و فعالیت در 
یک گروه کمونیستی زندانی شده اند. کتاب گزارشی داستان وار 
از وقایع زندان است و بزرگ علوی راوی آن، که خود یکی از افراد 
در بند بوده، به مثابه ی دیده بانی بینا، دانا و آگاه، روشنگری 
اجتماعی، فرهنگی و تاریخی را سیاق تحریر خویش قرار داده و 

مخاطب را به تاملی محتوم و گریزناپذیر فرامی خواند.

53 نفر، رشوع داستان

صبح یک روز بهاری سال 1316خ، مطابق معمول، آموزگاران 
در اتاق استراحت گرد هم آمده بودند و در حالی که چای می 
نوشیدند، پیرامون اوضاع مملکت صحبت می کردند. ناگهان یکی 
از معلم ها وارد اتاق شد و با رنگ پریده گفت: "دکتر ارانی را 
گرفته اند." راوی داستان را از این مجمل آغاز می کند و با شرح 
نحوه دستگیری خود در مدرسه، استنطاق بدوی و تفتیش منزل 
ادامه می دهد. مادامی که در کنج و کنار جغرافیای ذهن، به 
از سرگذرانده می رسد،  زندان و عوالمی که  اول  خاطره شب 
ناگهان تصویر سیاه و غبارگرفته ای در ذهن و ضمیرش جان و 
جوالن می گیرد. تصویری که بی درنگ و چیره گرایانه عنان قلم 
را بدست می گیرد. شب اول زندان برای راوی آبستن درد است. 
یکنواخت چکمه  و صدای  وهمناک سلول، سکوت  تاریکی  از 
آژان بر روی زمین، دیوارهای منقش به خطوط و دست نوشته 
های پوشیده در پرده ابهام، زیلوهای آلوده به شپش و سرمای 

جانسوز گرفته تا ستیز و آویز با این افکار که به غیر از او چه 
کسانی را گرفته اند و چه اتفاقاتی در پیش است، جملگی زخم 
هایی عمیق و فراموش ناشدنی بر پیکره ی راوی داستان است.
گرچه راوی خود زندانی زمان، مکان و امکان بوده و این کتاب به 
فراخور مقتضیات زمان خود به رشته تحریر درآمده اما نگارنده در 
سپیدی میان متن ها و سیاهی سطور تنها در پی توصیف تالمات 
و تاثرات فردی و شخصی نبوده است بلکه او رسالت ناهموار و 
پرگسست تری را برای قلم خویش برگزیده و به دنبال ترسیم 
فضای اختناق در دوره استبداد رضاخان و روشنگری اجتماعی، 
فرهنگی و تاریخی است. از این رهگذر گزارش تامل برانگیزی از 
سال های زندان روایت می کند: "گرچه مدت ها بود که قانون از 
ایران رخت بربسته بود، باز صورت ظاهری آن حفظ می شد، باز 
عدلیه ای وجود داشت، عروسک هایی روی کرسی های وزارت 
و وکالت قیام و قعود می کردند اما دور زندان دیوار چین کشیده 
بودند، کسی از عدلیه جرات نمی کرد به آن نزدیک شود. هیچ 
کس نمی پرسید که به چه اتهام و جرمی مردم این کشور به 
زندان می افتند، چند نفر در سال در این جهنم از گرسنگی، 
بیماری، زجر و شکنجه می میرند. شهربانی و رضاشاه فقط یک 
ماموریت به رئیس زندان واگذار کرده بودند، زندان باید آرام باشد 
و هیچ کس نباید بفهمد درون آن چه اتفاقی می افتد!1 از این 
رو هر آن چه رئیس زندان می خواست قانون بود! و هم چنین 

1- علوی، بزرگ، پنجاه و سه نفر، تهران، انتشارات نگاه، چاپ ششم، 1393، ص 65 

آزادی در زندان
بازخوانی تاریخی کتاب 53 نفر اثر بزرگ علوی
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معتقد است فساد اقتصادی، سیاسی و انحطاط فرهنگی موجود 
در جامعه به زندان هم تسری یافته است و نظام خودکامه و 
افرادی که در مسند قدرت هستند برآمده از همان جامعه ای 

هستند که در آن زیست می کنند. 

ستیز و آویز آگاهی و استبداد! 

شرح تالش نستوهانه ی زندانیان در بند برای آگاهی، خوانش 
و فهمش مضمونی آکنده و مکرر دراین کتاب است که آن را 
بیش از پیش خواندنی تر می کند و حتی خواننده امروزی را 
که تقریبا به طور گسترده به شبکه های اجتماعی و ارتباطی 
دسترسی دارد، به تاملی محتوم و ناگزیر فرا می خواند. راوی 
روزنامه، کتاب و کاغذ را از مهم ترین محورهای مبارزه در حصار 
سلول های زندان برمی شمارد و بر این 
نکته مهم پافشاری می کند که اگرچه 
زندانیان در بند مکان و زمان بوده اند، 
اما بند زمان به مراتب وهمناک تر است. 
در چنگال روزمرگی زندگی زندان، هیچ 
روزی از روز دیگر متفاوت نیست. از این 
رو بیکاری چون زهری مهلک و کشنده 
از  برای زندانی است. برخی برای گریز 
این شورمندی به تریاک روی می آوردند 
افیونی  ماده  این  از  ناشی  در رخوت  تا 
فروغلتند. وانگهی آن کس که به جرم 
اندیشه در بند است نه به تریاک و رخوت 
ناشی از آن بلکه به سرزندگی قلم و متن 
مکتوب نیازمند است. اگر چه در سال 
های ابتدایی زندان ورود روزنامه، کتاب، 
کاغذ و قلم به داخل زندان آزاد بود اما دیری نپایید که به دستور 
رضا خان ورود جملگی به داخل زندان ممنوع شد. از این رو 
مبارزه برای "دانستن" به شکل مستقیم و غیر مستقیم آغاز شد و 
حتی تا پای جان ادامه یافت. از نامه نگاری به شهربانی و عدلیه و 
پافشاری بر حق داشتن کتاب و روزنامه گرفته تا پرداخت مبالغ 
هنگفت برای خرید پنهانی روزنامه از زندانبان ها و اعتصاب غذا. 
اگر آژانی برای زندانیان تریاک قاچاق می کرد چندان اهمیتی 
نداشت اما اگر به آنان روزنامه می فروخت ممکن بود که به طور 

کلی از هستی ساقط شود!

می افزاید درتمام سال های زندان حتی یک پاسبان هم ندیم 
که واقعا وظیفه خود را انجام دهد. وقتی می گویم "وظیفه خود" 
مقصود وظیفه وجدانی نیست، اصال چنین توقعی ندارم، مقصودم 
بود.  او رجوع کرده  به  وظیفه ای است که حکومت دیکتاری 
حتی یک نفر پاسبان نبود که نتوان به بهای نه چندان گزافی 
او را خرید!۲ همه آژان ها قاچاقچی بودند و در مقابل پول هر 
چه می خواستیم برای ما می آوردند.3 البته در جامعه ای که 
رشوه خواری قبیح نیست، اشخاص دزد و رشوه خوار بی تقصیر 
هستند.4 سخت ترین مصائب را می توان تحمل کرد، انسان به 
همه چیز عادت می کند. گرسنگی، سرما، اذیت و آزار و حتی 
شکنجه در صورتی که تکرار شود قابل بردباری است ولی چیزی 
که در زندان غیرقابل تحمل بود و اگر هم هر ساعت تکرار می 
شد باز درد شدیدی در درون ما ایجاد می کرد، توهین بود. آژان 

ها مخصوصا برای توهین به زندانیان 
سیاسی تربیت شده بودند. این رفتار 
آژان ها با زندانیان یک علت مادی 
کسانی  چه  داشت.  نیز  اجتماعی  و 
شدند؟  می  آژان  سیاه،  دوره ی  در 
آن هایی که در زندگانی معمولی از 
عهده هیچ کاری برنمی آمدند. این ها 
افراد توسری خورده ای بودند و فشار 
زندگانی روز به روز آن ها را توسری 
خورتر می کرد. از این جهت نادانسته 
انتقامی در دل آن ها از اجتماعی که 
بدین روزشان انداخته بود، ایجاد شده 
بود و چون قدرت نداشتند از اجتماع 
را  سیاسی  زندانیان  بگیرند،  انتقام 
قرارمی  خود  عداوت  و  کینه  مورد 

دادند.5 راوی در مقدمه کتاب بر این نکته ی مهم پای می فشارد 
که "به عقیده من اشخاص در سیتم شهربانی و عدلیه تقصیری 
ندارند و اگر گناهی متوجه آن ها می شد، ناچیز است، این ها 
محصول اوضاع و احوالی هستند که مجموعا دوره سیاه نامیده 
می شود."6 چنین نگریستنی افشره اندوخته و آموخته ی نگارنده 
از جامعه ای است که در آن زیست می کرد. به دیگر سخن راوی 

۲- همان، ص ۲1
3- همان، ص۲8
4- همان، ص56
5- همان، ص۲8

6- همان، ص8

چه کسانی در دوره ی سیاه، آژان 
می شدند؟ آن هایی که در زندگانی 
معمولی از عهده هیچ کاری برنمی 

آمدند. این ها افراد توسری خورده ای 
بودند و فشار زندگانی روز به روز آن 
ها را توسری خورتر می کرد. از این 
جهت نادانسته انتقامی در دل آن ها 
از اجتماعی که بدین روزشان انداخته 

بود، ایجاد شده بود و چون قدرت 
نداشتند از     اجتماع انتقام بگیرند، 
زندانیان سیاسی را مورد کینه و 

عداوت خود قرارمی دادند.

ماهنامه سرند     شماره چهاردهم، آذر 1395
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دستگیر کرده بود که نه فقط کلمه "کمونیست" را برای اولین 
دفعه در زندان شنیدند، بلکه ما بین ما پنجاه و سه نفر کسانی 
گرفتار شده بودند که اصال ارزش اخالقی نداشته و ابدا لیاقت 
نداشتند که جزو پیشتازان آزادی ملت ایران به شمار روند."7 
نگارنده ضمن این غافلگیری در ادامه می افزاید که پنجاه و سه 
نفر در شرف ایجاد و تکامل تدریجی بود. سلول هایی که پنجاه و 
سه نفر در آن زیست می کردند، بیشتر شبیه مدارس قدیمی بود 
تا منظره زندان، برخی زبان های خارجه می آموختند و عده ای 
دیگر خواندن و نوشتن یاد می گرفتند. شعبان زمانی کفاش بی 
سوادی که با نطق ساده خود محکمه پنجاه و سه نفر را به لرزه 
درآورده بود، چندین مرتبه نان خود را فروخته و کتاب پایه اول 
تهیه کرده بود که سواد یاد بگیرد. چندین مرتبه مامورین زندان 
کتاب های او را کشف و ضبط کرده بودند، باالخره او پیش رئیس 
وقت زندان رفت و از او پرسید: "چه مانعی دارد که من در زندان 
سواد یاد بگیرم؟ رئیس زندان پاسخ گفت: تو سواد نداری زبانت 
به این درازی است، می خواهی سواد یاد بگیری که لیدر شوی؟"8 
در واقع پنجاه و سه نفر دریافته بود که اگر بخواهیم ملت ایران 
را بیدار کنیم، در وهله اول باید خود را تربیت کنیم، قبل از هر 
چیزی الزم است چشم های خود را باز کنیم. از این جهت دور 
هم جمع می شدند، کتاب می خواندند و ترجمه می کردند.9 
ترقی و تکامل تدریجی و در عین حال ناگهانی است. اگر آب را 
تدریجا گرم کنیم، انبساط یافته و بر حجم آن افزوده می شود، 
همین که درجه حرارت به صد رسید آب به غلیان آمده و ناگهان 

7- همان، ص85
8- همان، ص 114
9- همان، ص۲۲7

در مواردی که در اثر سخت گیری های شدید، آژان ها مرعوب 
می شدند، زندانیان مجبور بودند علی رغم میل باطنی برای تهیه 
کتاب و روزنامه از خانواده های خود کمک بگیرند. شیوه فرستادن 
کتاب و روزنامه به داخل زندان توسط خانواده ها بسیار خواندنی 
است، آن هم بارها و به تامل و درنگ! از قرار دادن روزنامه زیر 
مقوای جعبه شیرینی، دیگ برنج و شکم کوفته گرفته تا قرار 
دادن کتاب در جعبه چای، قند و خرما. موضوع مهم تر از تهیه 
کتاب و روزنامه، خواندن و پنهان کردن آن بود. چرا که اگر از 
سلول یک زندانی روزنامه و کتاب کشف و ضبط می شد، اگر 
مجازات مرگ فرجام آن نبود الجرم مجازات شکنجه، شالق و 
با خود به همراه داشت. به رغم وجود تمام  انفرادی را  سلول 
محدودیت ها، راوی به یاد می آورد که چگونه  از کاغذ سیگار، 
قند و چای برای نگاشتن استفاده می کرده و چگونه در سال 
های بعد از زندان همین کاغذها مبنایی برای نگارش کتابی به 

نام "ورق پاره های زندان" بوده است. 

اوج داستان: نقد خویشنت

نقد  مسند  بر  راوی  ناگهان  زندان،  وقایع  شرح  کشاکش  در   
خویشتن تکیه می زند که این نقد با غافلگیری بیش از پیش 
خواننده رابطه تنگاتنگی دارد. "من ادعا نمی کنم و گمان نمی 
کنم که هیچ یک از رفقای من هواه خواه این نظریه باشند که 
همه افراد پنچاه و سه نفر، صالح، فداکار و عاری از هرگونه عیب و 
نقصی بودند و دستگاه شهربانی روی اصول دقیقی کلیه اشخاص 
را  اداره سیاسی کسانی  بر عکس  بود.  را دستگیر کرده  صالح 
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نفوس این ملت شامل 6 میلیون دهقان و ایالت ) توده ی اصلی(
و 4 میلیون شهرنشین هستند. 6 میلیون دهقان در سرزمین 
پهناور ایران، پراکنده، از هم دور، عموما فقیر و بی سواد و در قید 
اسارات تعصب و خرافات هستند. تحت تاثیر این فالکت های 
طبیعی و اجتماعی، دهقان ایرانی عموما ترسو، مطیع، متعصب، 
مکار و محروم از مزایای تمدن بشر امروز است. در ده تقریبا هیچ 
کتابی پیدا نمی شود. از 4 میلیون شهری هم تقریبا ۲ میلیون 
باسواد است. یک دسته از آنان متعصب و کهنه پرست و دسته 
ی دیگر منورالفکر است، علل مادی که دسته اول را متعصب 
کرده است موقعیت اجتماعی آنان است. یک عده ی زیاد از این 
منورالفکرها فاسد هستند. در واقع آن ها همان توده متعصب و 
قدیم پرست هستند. یعنی نسل جدید پیشرفت های بدیع دنیا 
را می بیند و کم یا زیاد به طرف آن جلب می شود ولی محیط 
خانواده تحت تاثیر منافع طبقاتی و اجتماعی او را عقب می کشد 
و چون همین عمل مادی مانع از این است که این دسته از نسل 
جدید برای ترقی، یک ایدئولوژی دقیق علمی باشد، گسستگی 
فکری و اخالقی در آن ها ظاهر می شود. این منورالفکر عاری 
از هر نوع قدرت اخالقی و اجتماعی است. ضعف نفس، عدم 
و  تملق، چاپلوسی، ظاهرنمایی  تقلب،  دروغ،  فکری،  استقالل 
خودنمایی و... از صفات مشخص این دسته از منورالفکرهاست. 
تنزل اخالقی این دسته به حدی است که همواره تابع جریان و 
درجامعه بدون اثر بوده اند. این دسته با مجله دنیا مخالفت منظم 
ندارند زیرا فکری ندارند که رهبر آن ها مخالف با مجله دنیا باشد. 
ولی چون نان به نرخ روز می خورند و برحسب اقتضای زمان و 

تغییر ماهیت می دهد، یعنی تبدیل به بخار می شود. این اصل 
در اجتماع نیز صدق می کند.1۰

***

دکرت تقی ارانی و مجله ی دنیا: محور بازداشت ها

دکتر تقی ارانی در سال 1۲81خ در شهر تبریز پا به عرصه ی 
وجود گذاشت. دوران طفولیت و تحصیالت ابتدایی او مقارن با 
انقالب مشروطیت بود. در سال 13۰1 خورشیدی برای ادامه 
تحصیل به برلین رفت و در رشته ی علوم طبیعی به تحصیل 
پرداخت. دوره ی تحصیل او در دانشگاه برلین مصادف با اوج 
نهضت کمونیستی و قیام کارگران در آلمان بود. ارانی که با هزینه 
ی شخصی به آلمان رفته بود با شغل کارگری در چاپخانه، هزینه 
ی تحصیل خود را تامین می کرد. تماس او با طبقه ی کارگر 
انقالبی و آشنایی او با آموزش مارکسیسم   لنیننیسم دراین دوره 
آغاز می شود. بعد از بازگشت به ایران اولین شماره ی مجله 
ی"دنیا" را در بهمن ماه 131۲ خورشیدی در تهران منتشر کرد. 
دکتر ارانی طرفدار فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک بود. مجله دنیا 
اولین شماره ی سال اول خود را این گونه آغاز می کند: "دنیا در 
مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی و هنری از اصول مادی بحث 
می نماید و این اصل، رویه تاریخی آن را واضح می کند." در مقاله 
ای دیگر که تحت عنوان "شش ماه مجله ی دنیا و انعکاس آن" در 
شماره ششم از این نشریه منتشر شد، می خوانیم: "از 1۰ میلیون 

1۰- همان، ص3۰4

در ده تقریبا هیچ کتابی پیدا منی شود. از 4 میلیون شهری هم تقریبا 2 میلیون باسواد است. یک دسته 
از آنان متعصب و کهنه پرست و دسته ی دیگر منورالفکر است، علل مادی که دسته اول را متعصب 

کرده است موقعیت اجتامعی آنان است. یک عده ی زیاد از این منورالفکرها فاسد هستند. در واقع آن 
ها هامن توده متعصب و قدیم پرست هستند. یعنی نسل جدید پیرشفت های بدیع دنیا را می بیند 
و کم یا زیاد به طرف آن جلب می شود ولی محیط خانواده تحت تاثیر منافع طبقاتی و اجتامعی او 
را عقب می کشد و چون همین عمل مادی مانع از این است که این دسته از نسل جدید برای ترقی، 
یک ایدئولوژی دقیق علمی باشد، گسستگی فکری و اخالقی در آن ها ظاهر می شود. این منورالفکر 

عاری از هر نوع قدرت اخالقی و اجتامعی است. ضعف نفس، عدم استقالل فکری، دروغ، تقلب، متلق، 
چاپلوسی، ظاهرمنایی و خودمنایی و... از صفات مشخص این دسته از منورالفکرهاست.
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به تیفوس بود، انتقال داده شد و یک سال بعد در اثر بیماری 
از  نپایید که در شهریور سال 13۲۰، پس  در گذشت. دیری 
ورود قوای متفقین به خاک ایران و سقوط رضاخان و تبعید او، 
زندانیان سیاسی آزاد شدند و داستان با نقل خاطره ی پنج دقیقه 

سکوت به احترام دکتر ارانی در روز آزادی پایان یافت. 

مکان، گاه موافق و گاه مخالف فکر ما هستند. مخالفت و موافقت 
این دسته برای ما ارزش اجتماعی ندارد. اما بقیه منورالفکرها از 
نظر مجله دنیا، دسته مهمی هستند که هنوز فاسد نشده اند و 
بر حسب موقعیت اجتماعی خود دارای پیشرفت هستند. مجله 
ی دنیا با این طبقه و این طبقه با مجله ی دنیا کار زیاد دارند.11 
انتشار مجله ی دنیا با چنین رویکردی با مخالفت دستگاه حاکمه 
روبه رو گردید. وزارت فرهنگ با صدور بخشنامه ای نشر مجله را 
ممنوع کرد و این نشریه در خرداد 1314خ به حیات خود خاتمه 
داد و حاصل آن که دکتر ارانی و یارانش مقیم زندان گردیدند.1۲ 
اغلب پنجاه و سه نفر مشترک مجله دنیا بوده و مهم ترین جرم 
آنان این بود که دکتر ارانی را می شناختند اما درباره برخی حتی 
این جرم هم صدق نمی کرد! دکتر ارانی اما در زندان هم از پای 
ننشست و حتی زندان را نیز به یک دارالتربیه تبدیل کرده بود. 
راوی در یک جمله او را این چنین توصیف می کند: "مفهوم دکتر 

ارانی ناقض مفهوم رضا خان است!13

محاکمه ی کتاب 
راوی گزارش خود را با  شرح محاکمه به پایان می برد او معتقد 
است محاکمه پنجاه و سه نفر را باید محاکمه کتاب نامید، زیرا 
مهم ترین جرم اغلب پنجاه و سه نفر این بود که کتاب خوانده و 
یا کتاب ترجمه کرده و یا کتابی را از کسی گرفته اند.14 شاهکار 
محکمه پنجاه و سه نفر نطق دکتر ارانی بود. او شش ساعت و نیم 
صحبت کرد. دکتر رویش به محکمه بود ولی گویی ملت ایران و 
تاریخ ایران را مخاطب قرار داده بود. او با نقد مفهوم قانون، عدم 
حضور هیئت منصفه، عدم علنی بودن دادگاه، وکالی مدافع از 
پیش تعیین شده، سانسور الیحه دفاعیات متهمان، شایستگی 
محکمه را به محاق تردید برد. یکی از پنجاه و سه نفر رو به 
محکمه گفت: امروز شما در صدر این محکمه نشسته و قضاوت 
می کنید، روزی شاگردان مدارس راجع به این اوضاع قضاوت 
خواهند کرد. کاری نکنید که قضاوت آن شاگردان مدارس، شما 
را محکوم کند.15 در محکمه سال 1317خ هر یک از اعضای گروه 
پنجاه و سه نفر، به تحمل سال های متفاوتی از حبس محکوم 
شدند. دکتر ارانی عامدانه به سلولی که جایگاه یک بیمار مبتال 

11- جسیم، اسماعیل، تاریخ روزنامه نگاری در ایران، تهران، علمی، 1391، ج اول، صص 14۲- 139
1۲- همان، صص144- 136

13-  علوی، بزرگ، پنجاه و سه نفر، تهران، انتشارات نگاه، چاپ ششم، 1393، ص۲78
14- همان، ص 177

 

اغلب پنجاه و سه نفر مشترک مجله 
دنیا بوده و مهم ترین جرم آنان این 

بود که دکتر ارانی را می شناختند اما 
درباره برخی حتی این جرم هم صدق 
نمی کرد! دکتر ارانی اما در زندان هم 
از پای ننشست و حتی زندان را نیز به 
یک دارالتربیه تبدیل کرده بود. راوی 
در یک جمله او را این چنین توصیف 
می کند: "مفهوم دکتر ارانی ناقض 

مفهوم رضا خان است!
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چه قدر خوبیم ما
معرفی کتاب چه قدر خوبیم ما اثر ابراهیم رها

چه قدر خوبیم ما، یکی از آثار ابراهیم رها طنزنویس معاصر است که 
با لحنی طنزآمیز به نقد ایرادات رفتاری جامعه ی ما می پردازد. وی 
در این اثر به موضوعاتی چون تعارف، دروغ، غرب ستیزی، فرهنگ 
پردازد. می  دایی  علی  گفتن  سخن  نحوه  به  خندیدن  یا  و  رانندگی 

"امروز در جایی خواندم دایی که برای چند بازی دوستانه به همراه    
اسطوره های تاریخ فوتبال جهان در اروپا به رس می برد، آن جا با 
هم تیمی هایش اسطوره های فوتبال ایتالیا را شکست داده اند و 
اجنبی های ضدانسان غرق در فساد و تباهی درشت در توصیف 
شامره ی ده سابق تیم ملی فوتبال ما نوشته اند " پرنده ی متام 
نشدنی گلزنی جهان" بعد ما با استفاده از هوش و استعداد بی 
نظیرمان و با متسک به هامن هرنی که نزد ایرانیان است و بس 
مهم ترین کاری که برای دایی انجام می دهیم درآوردن ادای حرف 
زدن اوست! کاپیتان سابق تیم ملی مان کمی اصطالحا تک زبانی 
صحبت می کند و ما که این نکته را کشف کرده ایم از مجری مان 
در برنامه ی زنده تا گزارشگر و تحلیل کننده و ... مان ادایش را 
درمی آوریم و یک دل سیر می خندیم تا دملان خنک شود و تالفی 
متام آن وقت هایی را که گل زده و با گلش به آسامن پریده ایم را 
درآورده باشیم و این جوری بی حساب می شویم و آرام می گیریم!"

رها، ابراهیم، چه قدر خوبیم ما! انتشارات مروارید، چاپ پنجم، مهر 1394، ص 91

نویسنده تالش کرده است ضمن پرداختن به موضوعات و مسایل روز 
جامعه ی ایران با تکیه بر زبان طنز از سختی و دافعه ای اثر بکاهد. 
موضوعات  مورد بحث در کتاب وابستگی یا پیوستگی خاصی با یکدیگر 
ندارند و به نظر می رسد صرفا به عنوان عادات اجتماعی ما ایرانیان مورد 
نقد نویسنده قرار گرفته باشد. خود او در مقدمه ی کتاب چنین می نویسد:

نگاه  زبانش طنز است، لحن طنز است،  یعنی  ص 5 و نیست! 
های جدی  ام شوخی شوخی حرف  کرده  سعی  اما  است،  طنز 
طی  که  است  هایی  حرف  ترین  جدی  گامنم  به  ها  این  بزنم. 
از من  بر قلم دارم و چندین کتاب  این سال ها که دستی  متام 
چاپ شده و در چندین نرشیه قلم زده ام، روی کاغذ آورده ام"

رها، ابراهیم، چه قدر خوبیم ما! انتشارات مروارید، چاپ پنجم، مهر 4931، ص5
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از  پرهیز  اختصار،  رعایت  ضمن  کرده  تالش  خود  اثر  این  در  رها 
قلمبه نویسی، نگاه همه جانبه ای به موضوع مورد بحث داشته باشد. 

ما مردم عین دسته گلیم. الاقل بخش اول این عبارت دو قسمتی را 
مطمئنم. رفتار ما، واکنش های ما، اطوار ما، برخوردهای ما ... یکی 
از یکی بهرت. ما مردمانی زیبا، جادار، مطمنئ هستیم که اعتامد به 
نفسامن یک جاهایی از آسامن را انشقاق داده است. حال من در این 
کتاب سعی کرده ام به زبانی که به هیچ جای هیچ کس مان برنخورد، 
رفتارهای اجتامعی و فراگیرمان را که تبعاتش صاف می رود توی ... 
توی چشم خودمان مرور کنیم. اگر از دسته گل بودن خود، اطرافیان، 
فامیل، دوست، راننده ی خطی دور میدان یا سوپر مارکت محله تان 
به تنگ آمده اید )یا به هر چیز دیگه آمده اید( این کتاب را بخوانید.

***
این کتاب در 94 صفحه به وسیله انتشارات مروارید منتشر و 7500 

تومان قیمت گذاری شده است.

ماهنامه سرند     شماره چهاردهم، آذر 1395



طنز

ماهنامه سرند     شماره چهاردهم، آذر 1395

شهاب غالمی

ضامن مسئولیت ن اپذیری، عامل انفجار جامعه!
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سخن پایانی

»در جامعه ی ما یک تغییر عجیب رخ داده است که اثرات و نشانه های آن را در فرد فرد مردم می توان مشاهده 
کرد و آنچه را اکنون می بینیم چیزی جز بازتاب تأثیرات همین دگرگونی نیست. اما این جا یک نکته ی ظریف را 
نباید نادیده گرفت و آن توجه به این سؤال است که: آیا دگرگونی رشایط، خصلت های جدیدی پدیدآورده است 
یا این خصائل در نهفت مردم ما وجود داشته و در رشایط تازه بروزی تازه یافته است؟ نه؛ خصلت ها تازه نیستند، 
حادث نشده اند، و اتفاقاً بسیار قدیم اند. دزدی، ارتشاء، مفتخواری، تنبلی، فقدان حس مسئولیت، کاله گذاری، 
فرومایگی و دومنایگی، نوکربابی، میل به تهاجم به حقوق دیگری، فقدان حّس مسئولیت اجتامعی، ندانسنت و 
نشناخنت جای خود در مناسبات اجتامعی، گرایش به تلّقی یک شبه ره صدساله رفنت، حقد و حسد، نفی دیگری به 
استنباط اثبات خود، خواری پذیری تا حّد یک سگ در مقابل قبلٔه قدرت، چشم بسنت بر ستمی که روا بر دیگری 
می شود و شانه خالی کردن از زیر بار احتامل خطر، کاله خود را دودستی چسبیدن، دروغ گفنت، ریا کردن، و در 
همه حال جانب قدرت را گرفنت و الزم و غیرالزم آب به آسیاب ستمگر ریخنت، چشم ها را به روی حقیقت بسنت، 
زشتی را ستودن و نیکی را خوار شمردن ... این همه اصالً حادث نیست، بل به طول عمر آدمیزاد، قدیم است و 
جزءجزئش در نهفت ما مردم وجود داشته که در این دوره، به شگون موجه شمرده شدِن »ریا« بروز عام یافته است. 
ریا و تقیّه، به خصوص وقتی انسان از باورهای نیِک خود، از باورهای وجدانی اش جدا افتاده و فاصله گرفته باشد، 

هامن بار می آورد که بار آورده است.«

دولت آبادی، محمود، نون نوشتن، نشر چشمه، تهران، چاپ سوم 1389 ، ص 18۰
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َگهی آ

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت سفارش: 

09126724003
امید جاللی

مازندران، نوشهر، روستای حسن آباد، پ 701

صنایع دستی امید جاللی

مشبک چوب
شام دعوتید به حس خوب چوب



گهی آ
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