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آیا ایرانی نژادپرست است؟ هرن نزد ایرانیان است و بس؟ آیا ما ایرانیان به نوعی 

خودبرتر بینی مبتال هستیم؟ عباراتی همچون ایرانیان باهوش ترین مردم دنیا هستند 

یا ما بهرتین متاشاگران دنیا را داریم، نشانگر چیست؟ باهوش ترین مردم دنیا با وجود 

۴ میلیون کودک محروم از تحصیل در کشور خود، سالی چند بار به عربستانی سفر 

می کنند که سیستان را اشغالی می نامد؟!! بهرتین متاشاگران دنیا با بدترین الفاظ، 

سنگ پرانی و ترقه از داور و تیم مهامن و حتی میزبان! پذیرایی می کنند؟ محدوده و 

کیفیت تعریف ما از نیک و بد چیست؟ یک ایرانی خود را چگونه می بیند؟ از همه 

مهم تر، در تفسیر کیستی انسان ایرانی دیگران یا غیرایرانیان چه جایگاهی دارند؟ شاید  

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر هویت ایرانی، فرصتی 

باشد برای نگریسنت به خود ایرانی. هرچند کوتاه و اجاملی. 
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ردای هویت
هویت ملی از دیدگاه فردوسی

چهارراه جهان، محل تاخت و تاز و ترک و تازی، خسته و خشونت 
زده به سده ی بیست و یکم رسیده است؛ ایران، سرزمین آزادگان.1 
از آن زمان که خورشید سلطنت هخامنشیان به دست اسکندر 
خاموش شد تا تازش تازیان و هجوم مغوالن، آن چه بر مردم این 
جغرافیای بالخیز رفته قابل بیان در یک یا چند خط نیست. از 
ظهور هخامنشیان، حمله اسکندر، استقالل مجدد کشور به دست 
اشکانیان و برآمدن ساسانیان فاصله می گیریم. همسایه جنوبی 
لباس رزم به تن کرده بود. اعراب با نیروی ایمان بر تشتت ایرانیان 
غلبه کردند. حتی دهقانی ایرانی یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی را 

از پای درآورد! اینک صحرانشینان در ایران بودند...

» در زندان او ]حجاج ابن یوسف[ هزاران کس محبوس بودند و 
فرموده بود تا ایشان را آب آمیخته با منک و آهک دهند و به جای 

طعام رسگین2 آمیخته به گمیز3 خر...«4.

از ایستادگی رستم فرخزاد در قادسیه تا ستیز ابومسلم با امویان 
و نبرد بابک با عباسیان، همه و همه نشان از تالش ایرانیان در 
راستای احیای هویت ملی دارد. این مهم با روی کار آمدن سلسله 
هایی چون طاهریان و سامانیان جامه عمل به خود پوشید. اکنون 
ایرانی بر ایران حکومت می کند. دین نوین هم از دیدگاه ایرانیان 
چیزی جز آن چه تازیان می گفتند تعریف و تفسیر می شود تا 
رفته رفته همه چیز رنگ و بوی ایرانی به خود بگیرد. تاریخ را به 
سرعت ورق می زنیم؛ به سده هفتم می رسیم این بار خبری از 
صحرانشینان نیست نوبت به بیابان گردان رسیده است. شهرها یکی 
پس از دیگری سقوط می کردند و آن چه به جای می ماند خون 

لخته شده انسان و حیوان بود... .

»...قنات ها را کور می کردند، سدها را ویران می ساختند. این جامعت 
هرچه بدستشان می رسید حتی شپش را می خوردند و از خوردن 

موش صحرایی، گربه، سگ و خون آدمی بدشان منی آمد.«5

* در یادداشتی دیگر به مقوله نژادپرستی به طور مفصل پرداخته خواهد شد

1- از القابی که فردوسی برای معرفی ایرانیان استفاده می کرد
2- مدفوع

3- ادرار
4- عبدالحسین، زرین کوب، دو قرن سکوت،انتشارات امیر کبیر، سال؟ ، چاپ؟ ، ص 80

5- ویل دورانت، تاریخ تمدن، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، سال 1378، ج 4، 
ص 439

و  خون  با  که  است  کشوری  سکه  دیگر  روی  بقا  برای  نبرد 
خشونت ساخته و گداخته شده است. درفش ایرانی گرچه به 
دفعات به دست بیگانگان افتاد اما هرگز از میان نرفت. مبارزات 
ما ایرانیان به رزم در آوردگاه محدود نبود و در حوزه فرهنگ 
اقدامات درخوری صورت گرفت. اگر ابومسلم و بابک در میدان 
نبرد، استیالی عرب را به چالش می کشیدند، شعوبیه با اندیشه 
ورزی به نبرد ایدئولوژیک با اشغالگران پرداختند. نوعی دیگر از 
مبارزه در میان انبوه کشته ها و خرابه ها در جریان بود. نبردی 
که جای شمشیر، عنان قلم در دست داشت و جای خشونت 
منطق کالم را به صحنه اجتماعی وارد کرده بود. همین ویژگی 
ها برغم محدودیت ها و کارشکنی ها، آرام آرام و سینه به سینه 
نقل شد. رزم فرهنگی گرچه آهسته اما پیوسته در روح و تن 
ایرانیان رخنه می کند. از میان نقالی های پرشور که مو بر اندام 
سیخ می کرد )و می کند( تا کوزه های سفالین و کتاب هایی که 

مزین شدند به ابیاتی از این بیرق فرهنگی؛ شاهنامه فردوسی.

"اهمیت این بخش از کار فردوسی وقتی به نیکی آشکار می شود 
که می بینیم، امروزه از بسیاری از منابع اصلی کار او اثری در 
دست نیست و اگر شاهنامه به نظم در منی آمد، معلوم نیست 
که این داستان ها به چه رسنوشتی دچار می آمدند و داستان های 
اساطیری و حامسی و تاریخی ملت ما چگونه روایت می شدند و 
شناخت روحی و معنوی عنرص ایرانی از خالل چه متنی میرس می 
گردید، با توجه به اینکه حتی در روزگار خود فردوسی، این داستان 
ها پریشان و دور از دست بود و فردوسی با مرارت بسیار آن ها را 

از گوشه و کنار فراهم آورد:

یکی نامه بد از گه باستان   فراوان بدو اندرون، داستان

پراکنده در دست هر موبدی    از او بهره ای برده هر بخردی"6

بازشناسی  و  هویت  مسئله  که  است  عصری  فرزند  فردوسی 
کیستی انسان ایرانی موضوعیت یافته است. او در چنین محیطی 
از میراث گذشتگان مدد می گیرد و داستان ها، اساطیر و روایت 
تاریخی مردمان ایران زمین را گرد می آورد. در اینکه او عالقمند 
به این سرزمین بوده تردیدی نیست اما این عالقه به تعصب و 

6- رستگار فسایی، منصور، فردوسی و هویت شناسی ایرانی، انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، 1381، 
ص 15
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"فردوسی، جمشید را با همه شکوهش مطلق منی کند و مردی را که در 
روزگارش مرگ نبود، بیامری نبود، تهیدستی و بیدادگری نبود و همگان 
در سیامی جوانان چهارده ساله زندگی می کردند، به خاطر خودخواه 
شدن و خوی فرعونی، از اوج فرود می آورد و به دست ضحاک بیدادگر 
نابود می کند، رستم و سهراب را به خاطر بیشی جویی و آز مالمت می 
کند، کاووس جهانگشای را دمدمی مزاج و دیوانه می خواند و او را به 

مسخره می گیرد و رهام را مالمت می کند که:

به می در، همی تیغ بازی کند    میان یالن رسفرازی کند"7

و کیستی  قومی در شناخت هویت  تعصب  فردوسی،  اندیشه  در   
ایرانیان جایگاهی ندارد. در حقیقت در دیدگاه او باور به هویت ملی به 
معنی برکشیدی خودی و خار شمردن دیگری نیست. از این رو ضمن 
پرهیز از قوم گرایی در برابر بیگانگان هم جانب انصاف را رعایت می 
کند. فردوسی با غیرایرانیان به مثابه اهریمن برخورد نمی کند و از 
ایشان چهره ای دژخیم نمی سازد. قلم او همان میزان راوی نیک و بد 
ایرانیان است که بیانگر فضایل و رذایل غیرایرانیان. فردوسی از زبان 
زال، افراسیاب تورانی یعنی دشمن ایرانیان را چنین معرفی می کند:

که آن ترک در جنگ نر اژدهاست /  در آهنگ و در کینه ابر بالست

درفشش سیاهست و خفتان سیاه /  ز آهنش ساعد ز آهن کاله

همه روی آهن گرفته به زر/ نشانی سیه بسته بر خود بر

ازو خویشنت را نگه دار سخت / که مردی دلیرست و پیروز بخت

شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افرسیاب

او در به تصویر کشیدن صحنه های رزم و بیان ویژگی های غیرایرانیان 
اسیر احساس نمی شود. فردوسی با این رویکرد، خرد را بر احساس 
رجحان می دهد. اگر در صحنه نبرد و در توصیف همآورد، خرد خود 
را گم نکنیم و بر احساس خویش مسلط باشیم، از پی این آزمون 
سخت و دشوار، آماده ی مواجه با دیگر صحنه های زندگی اجتماعی 

نیز خواهیم بود. 

7- رستگار فسایی، منصور، فردوسی و هویت شناسی ایرانی، انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، 1381، ص 17

سپهر ساغری

سخن آغازین

ماهنامه سرند     شماره نوزدهم، اردیبهشت 1396
5

 یا آنچه امروز نژادپرستی خوانده می شود، آلوده نشد. حتی 
آنجا که می گوید هنر نزد ایرانیان است و بس بیش از آنکه 
تخریب دیگری در دل خود داشته باشد گواه عالقه او به ایران و 
بکارگیری صنعت اغراق است! روی دیگر این مدعا نحوه مواجه 
فردوسی با نقاط مثبت و منفی شخصیت های ایرانی و غیرایرانی 

است. فردوسی ایرانیان را بری از خطا و لغزش نمی داند:
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»در ابتدای کار و رونق کمیک اسرتیپ، آثار هرنمندان دو ویژگی داشت: 
نخست این که سوژه ها همه کمدی بودند و دوم اینکه تصور می شد 
این داستان دنباله دار تصویری، فقط می تواند مورد توجه کودکان قرار 
گیرد اما به تدریج سازندگان آن به این نتیجه رسیدند که با تغییر و تحول 
در مضامین سناریوها، می توانند مخاطبانی از قرشهای دیگر اجتامع را 
هم جلب کنند. به این ترتیب کم کم داستان کمدی کودکان، جای خود 
را به کمدی های هزل و انتقادی و بعد از آن به کمدی های خانوادگی 
و سپس داستان های انتقادی، اجتامعی و سیاسی دادند و با اینکه رونق 
سوژه های خانوادگی و سیاسی، کمیک اسرتیپ های خنده دار و کمدی 

را از میدان به در نربد اما به دامنه ی نفوذ و گسرته ی آن افزود.«

صدیقی مقدم، فرحناز؛ »قصه های درون قاب«، کتاب ماه کودک و نوجوان؛ 1389.



ادبیات، عرصه ی روایت ها و داستان سرایی ها است. مفاهیم و 
موضوعات در قالب های گوناگون و شیوه های متنوع ادبی، پیام 
خود را به مخاطب عرضه می دارند. هنرمند برای آفرینش اثر 
خویش، نیازمند مجرایی است تا از طریق آن با خواننده ارتباط 
برقرار کند. هر چه انتخاب این مجرا سنجیده تر باشد، انتقال پیام 
نیز بهتر و کم نقص تر خواهد بود. پی نما1یکی از بسترهای داستان 
پردازی است که در صد سال اخیر گسترش یافته و به عنوان شیوه 
ی هنری- ادبی شناخته شده است. در این شیوه، زبان و تصویر 
کنار یکدیگر و همراه با هم، داستان را برای مخاطب روایت می 
کنند. در واقع روایت در این گونه داستان ها، بر دو پایه ی زبان 
و تصویر استوار است. توالی تصاویر نیز، از عوامل کلیدی کمیک 
استریپ ها به شمار می آیند و غیبت هر یک از این عناصر، به 
انتقال پیام لطمه می زند. برای کمیک استریپ تا کنون چندین 
معادل فارسی پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به 
مضحک-قلمی، قصه نگاره، داستان مصور، مصور دنباله دار، داستان 
گرافیکی دنباله دار و پی نما اشاره کرد که در این نوشتار واژه ی 
اخیر بکار می رود. در این یادداشت ضمن پرداختن به چیستی پی 

نما به بررسی اجمالی جایگاه آن در فرهنگ ایران می پردازیم.

پی منا، فراتر از خط و نقش
پی نما که در ژاپن با نام »مانگا« و در فرانسه با عنوان »باند دسینی« 
شهرت دارد، شیوه ای است که از ظرفیت باالیی برای بیان مسایل 
گوناگون از قبیل مفاهیم اجتماعی، انسانی و فرهنگی برخوردار بوده 
و از نظر اقتصادی، سود آوری کالنی همراه دارد و هر گونه داستانی 
را می توان در این سبک ارائه داد. مضاف بر این زمینه ی مناسبی 
برای خالقیت ایجاد می کند. برای نمونه موضوعات مانگا، اغلب 
دغدغه های مهمی در مورد وضعیت ارتباطات انسانی، مشکالت 
بین انسان و فن آوری، غایت جهان و ماهیت شکننده ی خوبی و 
1-Strip Comic 

بدی را مطرح می کنند. » فداکاری، دوستی، عشق، غم، خیانت، 
خودکشی، مرگ و بسیاری از مسایل دیگر بدون پرده پوشی های 
مرسوم در فرهنگ غرب، در مانگا بررسی می شوند.«2 کتاب هایی 
که به شیوه ی پی نما داستانی را روایت می کنند، دارای ویژگی 
هایی منحصر به فرد هستند. این کتاب ها، میان دو شیوه ی کلی 
و معمول داستان پردازی قرار گرفته اند: یکی روایت از طریق واژه 
و خط )داستان کوتاه، رمان، قصه گویی و ...( و دیگری نمایش 
)سینما، تأتر، پرده خوانی و ...(. کمیک استریپ ها نه هفت هنر را 
برای ارائه  ی داستان خود در اختیار دارند و نه خود را محدود به 
کالم و واژه کرده اند. آن ها دست کم از دو حوزه ی هنری کالم و 
تصویر، سود می جویند. مخاطب از راه تصاویر دنباله دار که در پی 
یکدیگر قرار گرفته اند، حرکت را می پذیرد و از طریق افکت های 
صوتی که با خط منتقل می شود، صدا را احساس می کند. نشانه 
های موجود در تصویر و کالم، اعم از شمایلی، شاخصی و نمادین، 
مخاطب را به درکی فراتر از محیط بسته و محدود کادرهای ثابت 
می رساند. راوی می تواند با کمک گرفتن از همه ی ابزارهایش 
داستان را پیش ببرد؛ کنش های تصویری، ارتباط های کالمی، 
نقل قول های مستقیم و غیرمستقیم )راوی( همگی این امکان را 
به او می دهند تا با قدرت داستان را پی بگیرد. نقل قول مستقیم 
)دیالوگ( مخاطب را در حوزه ای قرار می دهد که بدون واسطه، 
بتواند ماجرا را دنبال کند. این امکان دلیلی برای صداقت داستان 
های پی نما، از دیدگاه مخاطب است. تصاویر، کنش های بصری، 
افکت های صوتی و گفتگوهای مستقیم، داستان را از حیطه ی 
قدرت نویسنده و دخالت هایش خارج می کند و این باور را در 
مخاطب به وجود می آورد که خود شاهد ماجرا است و نیاز به 
توضیح نویسنده ندارد. این احساس، خواننده را در موضع قدرت 
می نشاند و به او فرصت تخیل می دهد. ارمغان تخیل نیز هیجان 

و لذت است.
2- بحجت، سعید، مانگا و تاثیرات اجتماعی آن
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نسیم داودی پناه

پی منا، صنعتی در انزوا
بررسی جایگاه کمیک اسرتیپ یا پی منا در فرهنگ ایرانی
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در چنین شرایطی با وجود اعمال سلیقه ی مدیران در طول سال 
های گذشته، این هنر و سبک در ایران هرگز به صنعت تبدیل 
نشد و با وجود هنرمندان با سابقه و حرفه ای و جوانان خالق و 
عالقه مند، همچنان پی نما در انزوا روزگار می گذراند. صنعتی 
که در صورت رونق، بستری برای تهیه ی خوراک های فرهنگی، 
مذهبی و اجتماعی بومی خواهد بود و در صورت مغفول ماندن، 
ناچار باید به خوراک محصوالت فرهنگی وارداتی اش تن سپرد.  
»با در نظر گرفنت روند کمیک اسرتیپ ها در تاریخ، به این نتیجه ی غیر 
قابل انکار می رسیم که این داستان ها از اهمیت باالیی برخوردارند 
و در رسانه های گوناگون و زمینه 
های هرنی مختلف، وارد شده اند. 
در دنیای امروز، زبان تنها از حروف 
و کلامت تشکیل منی شود و فقط 
لفظ، حامل پیام نیست. گاه یک 
شخصیت تصویری یا یک اشاره ی 
مشرتک، مفهومی را به مخاطبان 
هرگز  که  رسانند  می  گوناگون 
رسعت،  آن  به  توانند  منی  الفاظ 
تنوع و اختصار آن را به مخاطب 
انتقال دهند. کمیک اسرتیپ نیز 
مانند یک زبان جدید، افق های تازه 
ایی در برابر چشم مخاطب می 
گشاید و او را با تجربه ی جدید و 
متنوع مواجه می کند. این وسیله 
برای متامی  قدری  به  ارتباطی  ی 
است  جذاب  و  قدرمتند  جوامع، 
که یا باید منفعالنه تسلیم آن شد 
را  و محصوالت وارداتی فرهنگی 
مرصف کرد، یا هوشمندانه بر جریان تولید و عرضه ی محصوالت 

فرهنگی تاثیر گذاشت.«6 

منبع تصویر:
خط خطی های شخص مذکور

www.zakercartoon.blogfa.com

6-زایری، محمدرضا؛ »سرمقاله«، ماهنامه ی تخصصی کمیک استریپ جدید؛ ش.2 )1387(، ص 2.

پی منا در فرهنگ ایرانی

داستان کتاب های پی نما عالوه بر انتقال پیام و نشان دادن نوع 
ارتباط شخصیت ها با یکدیگر، کارکردی فرا زبانی در ذهن خواننده 
ایجاد می کنند. مخاطب از راه خط و تصویر، متوجه ی پیام می 
شود اما بُعد سوم یعنی ایجاد ایماژی3 خاص در ذهن، موجب درک 
مطلب می گردد. درست شبیه یک پازل چند تکه ایی که همه ی 
تکه ها به جز تکه ی آخر، موجودند. سازنده تنها هنگامی به درک 
لذت دست می یابد که تکه ی آخر را آنگونه که مورد پسندش 
است، در ذهنش بسازد. برغم وجود چنین ظرفیت کم نظیری، پی 
نما در کشور ما نه تنها از رواج و رونق برخوردار نیست بلکه بسیاری 

از مردم با عنوان این سبک نیز 
می  آنکه  حال  ندارند.  آشنایی 
توان با ترویج این شیوه به طور 
عام، بسیاری از مسایل اجتماعی، 
را   انسانی  و  مذهبی  فرهنگی، 
از  از سود حاصل  مطرح کرد و 
نشر مجالت و کتاب ها و به تبع 
آن از محصوالت جانبی داستان 
توجیه  با  و  شد  برخوردار  ها4 
محصوالت  عرضه ی  اقتصادی، 

فرهنگی را توسعه داد:   
»با وقوع انقالب اسالمی ایران و 
متعاقب آن انقالب فرهنگی، طبق نظر 
شورای نظارت بر نرش، کتابسازی بر 
اساس کمیک اسرتیپ و شخصیت 
های کارتونی در کتاب های کودکان 
و نوجوانان ممنوع تشخیص داده 
شد و این ممنوعیت با تصویب 
ضوابط چاپ و نرش کتاب های 

کودکان در سال 1373 رسمیت یافت. با این حال تعداد اندک کتاب 
های چاپ شده تا زمان ممنوعیت رسمی کمیک اسرتیپ خود 
بیانگر این واقعیت است که مسئولین امر تا پیش از رسمیت یافنت 
این ممنوعیت نیز چندان رقبتی به انتشار اینگونه کتاب ها نشان 
نداده اند. این محدودیت ها در طول سال های مختلف سخت تر 
و آسان تر می شد تا این که در سال 1377 و با انتشار چند منونه ی 

ارزشمند، این کتاب ها مجاز تشخیص داده شد.«5
3- نقش یا انگاره

4- همچون بازی های کامپیوتری و لوازم التحریر شخصیت های پی نما
5- دوستدار، نعیمه؛»بازار رنگارنگ کتاب کودک و نوجوان«، روزنامه ایران 1382 
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فوکو در »حقیقت و قدرت« می گوید: »حقیقت، خارج از قدرت وجود ندارد و فاقد قدرت نیز نیست )حقیقت برخالف 
اسطوره ای که تاریخ و کارکردهایش نیازمند پژوهش دیگری است، پاداش جان های آزاد نیست. فرزند انزوایی طوالنی و 
امتیاز آن کسانی هم نیست، که در آزاد کردن خویش موفق شده اند(. حقیقت، چیزی است متعلق به این جهان، فقط بر 
پایه شکل های متفاوت، الزام ایجاد می شود و موجب تاثیرهای مداومی از قدرت می شود. هر جامعه ای سامان قدرت 
خود و سیاست کلی حقیقت خود را دارد. یعنی انواع گفتامن که به عنوان حقیقت پذیرفته شده و عمل می کند، ساز و کار 
و مواردی که آدمیان را قادر به تفاوت گذاشنت میان گزاره های صادق و کاذب می کند، ابزاری که به یاری آن هر چیز تایید 
می شود و ضامنت اجرایی می یابد، روش ها و فنونی که در دستیابی به حقیقت ارزشمند محسوب می شوند و موقعیت 

آن کسانی که چیزی را می گویند، حقیقت خوانده می شود.«
بابک احمدی کتاب تردید، نرش مرکز، تهران 1377، ص 190
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از دیرباز تا کنون، متفکران به زبان توجه داشته اند اما از قرن 
19 و به ویژه قرن بیستم، زبان در کانون توجّهات قرار گرفت 
عنوان »چرخش  با  فکری،  جریان  تغییر  این  از  طوریکه  به 
زبانی« یاد می کنند. این متفکران به ما یادآور می شوند که 
زبان، سازنده ی جهاِن ما است و ما دروِن زبان قرار داریم. این 
سیطره به حدی قدرتمند است که وقتی در تنهایی و سکوت 
فکر می کنیم نیز، امکان خروج از آن میّسر نیست. از سوی 
دیگر، پدیده ها با میانجی گری و جانشینی زبان، بر ما آشکار 
می گردند. چنانکه اگر واسطه گری زبان نبود، تنها از طریق ایماء 
و اشاره می توانستیم ارتباط برقرار کنیم. عطف به این مسئله 
و این مهم که امروزه در بسیاری از محافل علمی و غیرعلمی، 
بکارگیری واژه ی »گفتمان« کاربرد یافته است، در یادداشت 
پیش رو ابتدا به مفهومی کلی از گفتمان، با توجه به جریان ها و 
رویکردهای مختلف آن و این مهم که چه تاثیری در مناسبات 

و مسائل امروزین ما خواهد داشت، می پردازیم. 

زبان، تجلی جهان غایب ما

هیچ مفهومی توانایی خروج از محدوده ی زبان را ندارد. بنابراین 
راه دسترسی ما به واقعیات از راه زبان امکان پذیر می شود و 
زبان، جهاِن "غایب" ما را "بازنمایی" می کند. اما زبان با وجود 
خود  که  چرا  دارد؛  نیز  هایی  محدودیت  مفید،  کارکرد  این 
با  در فرآیند بیانگری نیازمند ُمعرف هایی است. در واقع، ما 
ساختارهایی مواجه ایم که سخن را در چهارچوب هایی انتظام 
می بخشند. این سازه ها که گفتمان نام دارد، همچون چتری 
کل حوزه ی زبان را در بر می گیرد. به این ترتیب، جهان ما 
محصول گفتمان ها است و ما از طریق گفتمان ها به رفتارهای 
خود جهت می دهیم و شناخت ما از جهان در افق گفتمان 

زنان در برابر مردان
مدخلی بر مفهوم گفتامن و مسئله ی زنان

شکل می گیرد. به عنوان مثال: اگر در نظر بگیریم که طغیاِن آب 
رودخانه  منجر به ایجاد سیل می گردد، با وجود اینکه افزایش 
سطح آب واقعیتی مادی است، اما به محض اینکه مردم سعی 
کنند تا معنایی به آن نسبت دهند، دیگر وارد مقوله ی گفتمان 
خواهند شد. اغلب مردم سیل را جزء پدیده های طبیعی به شمار 
می آورند، اما لزوماً آن را به همان ترتیب توصیف نخواهند کرد. 
مثال برخی به گفتمان هواشناسی متوسل می شوند و افزایش 
است  ممکن  می دهند.  نسبت  شدید  باران  به  را  آب  سطح 
سایرین، سیل را در نتیجه ی گرمایش زمین بدانند و عده ای 
دیگر، آن را نتیجه ی سوءمدیریت قلمداد کنند! همچنین برخی 
احتماال سیل را تجلی اراده ی الهی و نشانه ی خشم او از شیوه ی 
زندگی گناه آلود مردم یا نشانه ی سررسیدن وعده ی آخرالزمان 
خواهند دانست. براساس این دیدگاه های مختلف و یا به عبارت 
دیگر گفتمان های متفاوت، می توان معنایی به افزایش سطح آب 
نسبت داد. اما نکته ی مهم این است که هریک از گفتمان های 
مختلف، منجر به کنش ها و اقدامات متفاوت در قبال پدیده ی 
سیل خواهد شد؛ مانند ساختن سیل بند، سازماندهی اعتراضات 
سیاسی علیه دولت، تالش در جهت افزایش آگاهی عمومی برای 
اعمال سیاست های محیط زیستی و یا آماده شدن برای پایان 

قریب الوقوع جهان و ترویج اصول مذهبی! 

جامعه

معین کمالی راد



11

در اسارت زبان

همانگونه که در ابتدای بحث نیز اشاره شد، جهاِن ما محصول 
گفتمان ها است؛ بنابراین ما درون گفتمان قرار داریم و تابع 
صورت بندی و قواعد آن هستیم. در اغلب گفتمان های معاصر 
اصالت به جامعه داده می شود. به عبارت دیگر قراردادها و مناسبات 
موجود در تاریخ و اجتماع، نقش و عاملیت افراد را در کام خود 
می بلعد و اثری از فردیت باقی نمی گذارد. از این رو، با کاهش و 
یا انکار اثرگذاری فرد، این جامعه است که بر او فرمان می دهد 
و این فرد است که با فرمانبرِی ناخودآگاه خود، بی اثر و خنثی 
باقی می ماند. این مفهوم که پس از فوکو رواج یافت، این مهم را 
یادآور می شود که فرد در تقالی اثرگذاری بر اجتماع و اثرپذیری 
از تاریخ، همواره به ساِن سوژه ای است که تنها اثر می پذیرد و 
همچون رسانه ای بازگوکننده ی مکررات فرهنگ خود است. در 
این حال نوع دیگری از سوژه )یا فرد( نیز وجود دارد که در 
کنار ناخودآگاهِی سوژه ی مذکور، شاهد این اوضاع است؛ یعنی 
او می بیند که در کاِم تاریخ واقع است، اما می پذیرد که امکان 
خروج از آن را ندارد و دروِن آن واقع شده است. از  نظر این جریان 
فکری، زبان به عنوان بخشی از اجتماعیات ما، قدرتمندتر از فرد 
بوده و فرد درون آن قرار دارد. حال چه برسد به وضع گفتمان که 

نه تنها زبان، بلکه کل حوزه ی اجتماع را در بر می گیرد. 

گفتامن هامن ایدئولوژی است؟

گاهی به اشتباه مقوله ی گفتمان با ایدئولوژی خلط می شود. 
اما گفتمان با ایدئولوژی یا جهان بینی تفاوت دارد. در گستره ی 
بر یک اصل  تاکید  بجای  )پساساخت گرا(  اندیشه های معاصر 
استوار و منسجم، به کثرت نیروها و نسبیت عوامل توجه می 
شود. به عبارت دیگر متفکران این نحله اذعان دارند که در عوض 
مفروضات و انگاره های ثابت و کلی، ما با شبکه هایی مختلف و 
متکثر از نیروها مواجه ایم. اما با به کارگیری مفهوم ایدئولوژی )به 
عنوان آگاهی کاذب(، انگاره ای در تقابل با آن شکل می گیرد؛ 
یعنی وقتی ما امری را دروغین در نظر می گیریم، پس حتما 
حقیقتی را سراغ داریم که آن را مبنای نظر گرفته ایم و از سوی 
دیگر داعیه ی حقیقت یابی ما باید در چهارچوبی "واحد" قرار 
گیرد که سایر چهارچوب ها را انکار می کند. بنابراین اندیشه ی 
مارکسیستی با کاربست مفهوم ایدئولوژی، با قرار دادن خود در 
طرِف مقابِل مقوله ی کذب و ناعلم )علم نامشروع( بر مفروضات 
ثابت و یگانه ای صحه می گذارد که با کثرت نیروهای گفتمانی 
سنخیتی ندارد. در واقع در اندیشه ی پساساخت گرا، گفتمان به 

عنوان بدیلی برای مفهوم ایدئولوژی ایجاد گشت.
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نظریه گفتامن

در روش شناسی مفهوم گفتمان این مسئله حائز اهمیت است 
که هر گفتمان از بستر و زمینه ی مخصوص به خود ایجاد 
می گردد و منوط به شرایط تاریخی و فرهنگی خود است. عالوه 
بر اینکه گفتمان ها اموری ثابت و بنیادین نبوده و در گذر زمان 
دچار تغییر پارادایم و وجوه کانونی سازی می شوند. گفتمان  ها در 
وهله ی نخست، امور بدیهی را به چالش می کشد و بر اطالعات 
و مفاهیم عرضه شده شک می ورزند. چرا که در نگرش معاصر به 
جهان، بر خالف دوراِن امیدبخش و شفاف روشنگری، این ایده 
بر کرسی نشسته که جهان با ما یکدست و هماهنگ نیست و ما 
هر کدام به بخشی از حقیقت نایل می شویم. از این رو، تحلیل 

گفتمان چه در بررسی متون و 
چه در حوزه ی اجتماع با قضایایی 
از  مردم  عموم  که  است  مواجه 
و  مفروض  و  نکرده  سوالی  آن 
بدیهی می انگارند. از جمه اموری 
تحلیل گفتمان  که می توان در 
زنان  مسئله ی  کرد،  بررسی 
است. در میان شیوه های تحلیل 
گفتمان و به منظور آشکارسازی 
تقابل های مردان و زنان، می توان 
گفتمان1  نظریه ی  روش  از 
بهره برد. این نظریه بوسیله ی 
نام های  به  فرانسوی  زوج  یک 
ارنستو الکالئو2 و شانتال موفه3 
استراتژی  و  هژمونی  "کتاب  در 
از  شد.  عرضه  سوسیالیستی" 

جمله مثال هایی که مربوط به امروز و گذشته ی زنان می شود 
و زمینه ساز مناقشات بسیاری شده است، می توان به اشتغال و 

حضور زنان در جامعه اشاره کرد. 

گفتامن و هویت

نظریه ی گفتمان به دنبال این بوده که از همه  چیز مفهومی 
گفتمانی به دست دهد. یعنی چیزی خارج از گفتمان وجود 
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ندارد و هرچیزی را می توان در حوزه ی گفتمان ها گنجاند. از 
جمله اموری که نظریه ی گفتمان به آن توجه دارد مقوله هویت 
است. زمانیکه هر چیز به مثابه گفتمان فرض شود، در آن صورت 
هویت ها نیز "برساخته " ای گفتمانی خواهند بود. یعنی گفتمان ها 
تدوین  یا  چینش  را  آن  مشخصات  و  هویت ها  که  هستند 
)مفصل بندی( می کنند. اما این تدوین ساخته  و پرداخته ی هیچ 
اصل بنیادین و حقیقی  نیست بلکه وقتی در زمره ی گفتمان ها 
قرار می گیرد امکان شک و تردید در آن فراهم می گردد. انسان با 
زندگی در فرهنگ خود، به سوی موقعیت های از پیش  موجودی 
فراخوانده می شود و در آن قرار می گیرد تا نقش و هویت یابد. 
ما برای زندگی در اجتماع نیازمند 
شخصیت و هویت روشنی هستیم 
تا در آن قالب زندگی کنیم. بنابراین 
برای پذیرش در جامعه، باید به ساِز 
آن برقصیم! حال با این توضیح بهتر 
و  گفتمانی  "موقعیت های  می توان 
جامعه  در  مردان  و  زنان  سوژگی" 
نظر  در  باید  اما  کرد.  مشخص  را 
گرفت که هر جامعه بر مدارِ نیروها 
و مناسبات "قدرت" خود می چرخد 
و از آن پیروی می کند. هر ساخِت 
و  کرده  ایجاد  را  حقایقی  قدرتی، 
می تند  خود  ِگرد  را  گفتمان هایی 
عمل  امکان  و  مشروعیت  آن  با  تا 
نیز(  اکنون  حتی  )و  زمانی  یابد. 
به مدد  ایرانی، مردان  در جامعه ی 
با مالک  آنان  از اشتغال زنان می شدند.  گفتمان  سلطه، مانع 
قراردادن قدرت "یدی"، زنان را از حضور در جامعه منع می کردند. 
یعنی آن ها موقعیت های گفتمانی زنان را اینگونه بیان می کردند 
)و می کنند( که چون قدرت بدنی کمتری دارند، شرایط حضور 
در عرصه ی اجتماع و همینطور اشتغال را ندارند. مردان که در 
جوامع کهن با قدرت جسمی و فیزیولوژیک خود، اداره ی امور 
زندگی، اعم از خانواده و اجتماع را در اختیار داشتند، این سلطه 
را با حفِظ گفتماِن قدرت یدی در عصر کنونی نیز تّسری دادند. 
در واقع قدرت این توانایی را دارد که با در اختیار داشتن نهادها 
و موقعیت های اصلی جامعه، سخن ها و گفتمان های خود را در 
جامعه حاکم کند. عالوه بر اینکه فرهنگ مردانه با تولیدگری و 

زمانی )و حتی اکنون نیز( در جامعه ی ایرانی، 
مردان به مدد گفتامن  سلطه، مانع از اشتغال زنان 
می شدند. آنان با مالک قراردادن قدرت "یدی"، 
زنان را از حضور در جامعه منع می کردند. یعنی 
آن ها موقعیت های گفتامنی زنان را اینگونه بیان 
بدنی  قدرت  که چون  کنند(  )و می  می کردند 
کمرتی دارند، رشایط حضور در عرصه ی اجتامع 
و همینطور اشتغال را ندارند. مردان که در جوامع 
کهن با قدرت جسمی و فیزیولوژیک خود، اداره ی 
امور زندگی، اعم از خانواده و اجتامع را در اختیار 
داشتند، این سلطه را با حفِظ گفتامِن قدرت یدی 

در عرص کنونی نیز ترّسی دادند. 

1-
2-
3-



ایجاد سرمایه و سود، وجاهت و شخصیت یا موقعیت اجتماعی 
باشد.  کار سهیم  عرصه ی  در  که  می دانست  آِن کسی  از  را 
بنابراین، قدرت مردانه به یک نقطه ی ثِقل، یعنی قدرت یدی 
یا جسمانی استوار است که در نظریه  ی گفتمان از آن با عنوان 
"مفهوم" یا "دال مرکزی" یاد می شود. بقیه ی مفاهیم حوِل 
محور دال مرکزی قرار می گیرد و هویت ها را تعّین می بخشد. 
بدین ترتیب، هر هویتی که به مرکِز این دایره نزدیک تر باشد، 
بخش بیشتری از قدرت را در اختیار می گیرد و نزاِع گفتمانی 
را هژمونیک می کند. اما نباید از یاد برد که گفتمان ها اگرچه 
هژمونیک هم باشند، در نهایت دگرگون و یا متالشی خوهند 
شد. مشخصا در تاریخ کشور خودمان بیشتر با غیبت زنان در 
جامعه روبرو بودیم، اما از عصر مشروطه، حضور زنان در تاریخ 
پررنگ تر می شود. آگاهی و تالش زنان برای ایجاد رخنه و 
شکاف در سّد این هژمونی و همچنین مسائل دیگر منجر به 
بروز استعدادها و حضور گسترده ی زنان در عرصه  ی اجتماعی 

شده است. 

حرف آخر

گفتمان ها، به ویژه در اشکال دوگانه  ی خود همواره گفتماِن 
مقابل را "غیریت سازی" می کنند. یعنی سعی می کنند تا آن 
گفتمان را بکوبند، که این مسئله در منازعات سیاسی بسیار 
رایج است. از سوی دیگر هر گفتمانی برای تعریف خود، نیازمند 

جناِح مقابل است. اگر روز نباشد، شب معنا نمی یابد و به همین 
یابد. به همین دلیل  برابر مرد معنا می  ترتیب وجود زن در 
گفتمان مردانه برای حفظ این برتری با "برجسته سازی" مولفه 
و مفاهیم خود، سعی در "حاشیه رانی" و "طرد" دال ها و مفاهیِم 
انگاره ی زنانگی می کند تا بدین گونه به قدرت خود مشروعیت 
ببخشد. در واقع گفتمان مردانه برای ارجعیت دال مرکزی خود 
)قدرت یدی( به حاشیه رانی ویژگی های زنانه می پردازد. ما در 
اینجا با نزاعی برای یافتن معنا روبرو هستیم و هر دو طرف ماجرا 
برای ایجاد این معنا و توقف و پایان بازی به سود خود تالش 
می کنند. همان طور که پیش از این گفته شد هیچ گفتمانی 
همیشگی و ابدی نیست، بلکه موقتی و شکننده است. حتی 
ثبات و هژمونی یک گفتمان نیز به مرور زمان تغییر می کند. 
وقتی جناِح قدرت با زور وارد عرصه می شود، گفتماِن خود را 
باقی نمی گذارد.  هژمونیک می کند و امکان گفتگو و پرسش 
اما شکستن این "انسداِد" گفتمانی زمانی حاصل می شود که 
جناح مقابل نیز تالش خود را در این تخاصم و نزاع به فعلیت 
رساند. در حالی که گذشتگان ما )اعم از مردان و زنان( مانع از 
حضور و اشتغال زنان می شدند، امروزه با شکسته شدن انحصار و 
"اسطوره "ی مردانگی در جامعه ، زنان نیز توانسته اند تا حدودی 
وضع خود را تغییر دهند. گرچه حضور ایشان در جامعه همچنان 
با ممانعت هایی همراه است4 اما در کلیت نمی توان اصل تغییر و 

افزایش حضور زنان در جامعه را نادیده گرفت. 
4- به عنوان نمونه امکان حضور در ورزشگاه ها، محدودیت های شغلی و تحصیلی و ...
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در حالی که گذشتگان ما )اعم از مردان و 
زنان( مانع از حضور و اشتغال زنان می شدند، 
امروزه با شکسته شدن انحصار و "اسطوره "ی 
توانسته اند  نیز  زنان  جامعه ،  در  مردانگی 
دهند.  تغییر  را  خود  وضع  حدودی  تا 
گرچه حضور ایشان در جامعه همچنان با 
مامنعت هایی همراه است اما در کلیت منی 
توان اصل تغییر و افزایش حضور زنان در 

جامعه را نادیده گرفت. 



تلنگر
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رقیه مقبلی

مببی از جنس پالستیک
نگاهی به تولید زباله در ایران

لی
مقب

یه 
 رق

س:
عک

طبق آمار جهانی روزانه 3,5 میلیون تن زباله در رسارس دنیا تولید می شود، سهم ایران ایران در تولید زباله به 40 هزار 
تن در روز می رسد که 1,5 درصد تولید زباله جهان است. در این بین زباله ها ی پالستیکی به ویژه کیسه های پالستیکی 
به یکی از معضالت زیست محیطی مبدل شده اند. خاصه از آن جهت که به طور متوسط بین 50 تا 300 سال زمان برای 

تجزیه آن ها نیاز است تا فقط نیمی از موادشان دوباره به چرخه طبیعت بازگردد! 

 میزان تولید پالستیک در ایران بیش از 177 هزار تن تخمین زده می شود که این رقم معادل 500 تن در هر روز است که 
این مهم رضورت برنامه ریزی و مسئولیت پذیری در سطح خرد وکالن را دو چندان می کند.

جدا از سیاست های کالن، در سطح خرد و فردی جهت کاهش این زباله ها می توان سه راهکار را مدنظر قرار داد:

1 - مرصف کمرت و استفاده از کیسه های پارچه ای و کاغذی.

2- استفاده مجدد، بویژه کیسه های نان و یا میوه 

3-  توجه به امر بازیافت جهت صیانت از زیبایی محیط زیست و البته حیوانات که بعضا کیسه های پالستیکی را جای 
غذا استفاده می کنند!



پیشنهاد

اتالف وقت، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، انواع بیامری های 
تنفسی و ... از مهم ترین مشکالت زندگی در شهرهای 
بزرگ است. امید به بهبود این وضعیت آن هم با تکیه 
بر منابع موجود، به برآمدن »هم سفری« یا »کارپولینگ« 
برای  است  فرصتی  سفری  هم  حقیقت  در  انجامید. 
افزایش تعامالت انسانی و اقدامی عینی در جهت کاهش 

مرصف سوخت و حفاظت از محیط زیست.

15
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پیشنهاد
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مفهوم هم سفری راه حلی برای کاهش آلودگی هوا توسط 
ترافیک  بالطبع،  و  تک سرنشین  خودروهای  تردد  کاهش 
است. این مفهوم به معنای توافق بین راننده و مسافر1 جهت 
پرتردد  مسیرهای  در  شخصی  خودروی  اشتراک گذاری 
همچون مسیر دانشگاه، کار، سفرهای برون و شهری و یا 
از صرفه جویی  برون کشوری است. هم سفری جدا  حتی 
در مصرف سوخت های فسیلی، کاهش استرس رانندگی ، 
مدیریت زمان، افزایش طول عمر خودروها با ایجاد ارتباطات 
دوستانه و اعتمادسازی زمینه بهبود روابط اجتماعی، افزایش 

سطح اعتماد عمومی می گردد.

جیتنی کریز؛ آغاز همسفری

اولین   T مدل  فورد،  خودروسازی  1908شرکت  سال  در 
خودروی مقیاس باالی خود را وارد بازار کرد؛ در سال 1908 
تعداد 5896 خودرو از این مدل به فروش رفت اما در سال 
به 377036 دستگاه در  این خودرو  1916 میزان فروش 
سرتاسر کشور رسید. با افزایش تعداد خودرو ها، رانندگان 
به صورت جدی وارد بازار رقابتی نقل و انتقال شهروندان 
به حومه های شهر شدند. در تابستان سال 1914 و با وقوع 
جنگ جهانی اول دولت آمریکا وارد بحران اقتصادی شد؛ 
در این میان بعضی از صاحبان خودرو و کارآفرین، در لوس 
آنجلس مسافران نقلیه عمومی را در ازای یک jitney )پنج 
به  ایده  این  نقلیه عمومی( سوار می کردند.  درصد کرایه 
سرعت فراگیر شد تا جایی که در دسامبر 1914 )تقریبا 6 

1- که در همپا به عنوان »همران« و »همپا« از آن ها یاد می کنیم

ماه بعد از شروع ایده همسفری( 1520 راننده مجوز فعالیت 
برای همسفری را دارا بودند. رفته رفته ایده همسفری در 

سرتاسر آمریکا فراگیر شد. 

وقتی تنها سفر می کنید، با هیتلر سفر می کنید 

زمان جنگ جهانی دوم  به  اصلی همسفری  دومین دوره 
بازمی گردد. برخالف دوره جیتنی که دولت با ایده همسفری 
مخالفت می کرد در این دوره، دولت حامی طرح بود و از 
آن بعنوان راهکاری برای کاهش مصرف منابع و ذخیره آن 
ها برای جنگ استفاده می کرد. در این دوره با همکاری 
دولت فدرال و شرکت های نفتی آمریکا و با انتشار شعارهایی 
همچون "وقتی تنها سفر می کنید ، با هیتلر سفر می کنید" 
در روزنامه ها و بر روی پوسترها، تبلیفات گسترده ای انجام 

گرفت و فرهنگ همسفری به سرعت فراگیر و مرسوم شد.

محمدصالح هجینی نژاد

»همپا«
معرفی  پلتفرم اشرتاک گذاری خودرو؛ همپا
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بحران انرژی، تبدیل تهدید به فرصت

سومین دوره اوج همسفری در دهه 70 میالدی و در زمان اوج 
بحران انرژی بازمی گردد. در این دوره برای اولین بار دولت 
آمریکا سرمایه گذاری در این حوزه را آغاز کرد و که ایالت ها 
می توانستند بودجه ساخت بزرگراه ها را به اشاعه همسفری و 
تقویت آن اختصاص بدهند. در این دوره خودروهایی که بیشتر 
از چهار یا تعداد بیشتر سرنشین داشتند می توانستند از الین 
های ایجاد شده برای نقلیه عمومی استفاده کنند که ترافیک 
کمتری داشت و راحتی بیشتری را برای سرنشینان ایجاد می 
کرد. افزون بر این، همسفری بعنوان یکی از راه های موثر 
کاهش آلودگی هوا شناخته شد و برای اولین بار فعاالن محیط 

زیستی هم به جمع طرفداران همسفری پیوستند.

همپا؛ همسفری ایرانی

سرویس همپا، با ایجاد یک سیستم احراز هویت قابل اتکا 
روانشناسی  پایه ی  بر  سلیقه ای  اطالعات  برخی  دریافت  و 
اجتماعی از افراد، در کنار سیستم امتیازدهی به دیگران بوسیله 
ی خود کاربران، سعی بر ارائه ی بهترین تجربه ی همسفری 

به شهروندان ایرانی را دارد. همچنین همپا با ایجاد قابلیتی 
با عنوان »فقط خانم ها« تالش می کند از یک طرف با جلب 
اعتماد بانوان باعث ترغیب ایشان برای پیوستن به پویش 
» نه به تک سرنشینی!« شده و از سوی دیگر امنیت آنان را نیز 
به نحوی ارتقا بخشد.همپا یک سرویس ارائه دهنده ی حمل 
و نقل همچون Uber یا اسنپ نیست و فقط بستری را فراهم 
نموده است تا همران )یا راننده( و همپا )یا مسافر( بتوانند 
ارتباط پیدا کنند و در صورت رایگان نبودن سفر، مبلغی به 
عنوان کارمزد از همپا یا مسافر اخذ می شود. این سرویس 
مناسب افراد یا اجتماعاتی است که به صورت روزانه یا هفتگی 
به اماکنی خاص رفت وآمد می کنند. این رفت وآمدها ممکن 
است شامل رفتن به دانشگاه، محل کار، گردهمایی عمومی، 
مسابقات ورزشی، گالری ها و یا رفتن به شهرهای دور و نزدیک 
همانند طی مسافت شهر تهران تا کرج یا بالعکس باشد. حال 
تصور کنید که هر سفر اشتراکی دست کم باعث کاهش 1 
خودروی در حال تردد می شود. مضاف بر این بر مدیریت زمان، 
افزایش آرامش شهروندان و البته صیانت از محیط زیست 
تاثیرگذار خواهد بود. آیا  کمک به زیست بوم، کاهش آلودگی 
هوا و داشتن هوایی پاک برای تنفس با وجود چنین راهکار 

ساده و در عین حال عملی، دور از دسترس است؟
.

پیشنهاد

www.hampasho.com
حامیت شده توسط شتابدهنده دانشگاه صنعتی رشیف 

مستقر در مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی رشیف
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»آتش غضب و کینه موسس قاجار با ریخنت خون بی گناهان، 
نزدیکان و خویشاوندان لطفعلی خان و هتک حرمت زنان 
تسکین نیافت، بلکه امر منود تا استخوان های کریم خان 
زند را که پدر آغامحمدخان یعنی محمدحسن خان را کشته 
بود، از قرب بیرون آورده در آستانه قرص خویش در تهران دفن 
منودند تا هر روز از روی آن ها عبور کرده و توهین وارد آورده 
باشد. رفتار  آغامحمدخان با برادرانش از روی کامل قساوت 
قلب بود، چنان که سه نفر آن ها از بیم گریختند و مصطفی 
قلیخان و جعفرقلیخان، که طرفدار او بودند و او را از اسارت 
بودند، طرف بی مهری وی واقع  رضاقلیخان نجات داده 
گشتند و مصطفی قلیخان را نابینا ساخت و جعفرقلیخان را 
به عذر کشت. سپس به گوشاملی ترکامنان اسرتآباد پرداخت، 
زنان و اطفال آنان را به اسارت برد... به امر پادشاه قاجار، 
شاهرخ پدر نادرمیرزا را در افغانستان انواع شکنجه و عقوبت 
و آزار منودند و حتی خمیر گداخته بر رسش ریختند تا کلیه 
خزاین جواهری که از زمان نادر در آن خانواده بود، تقدیم 
آغامحمدخان شد... آغامحمدخان در طول حیات خود موفق 
شد که ایاالت و والیات ایران را تحت یک حکومت درآورد، اما 

هیچ گونه اصالح کشوری یا لشکری ننمود.«1
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ایران یکی از معدود کشورهایی در سطح جهان محسوب می شود 
که از تاریخ چند هزار ساله مدنیت برخوردار است. این پیشینه 
قابل توجه زندگی شهری از ما ملتی مغرور، اگر نگوییم مدعی، 
ساخته است. اما جدا از کیفیت یا کمیت این عنوان چه میزان 
فرهنگ شهری در میان ما ایرانیان ریشه دوانیده است؟ این مهم 
که در گوشه و کنار جغرافیای سرزمین پهناور ایران، آثاری از 
تمدن های چند هزار ساله قابل اکتشاف و مشاهده است، کمکی 
به زندگی امروزین ایرانیان می کند؟ به عبارت دیگر این پیشینه 
تاثیری بر جهان بینی و کیفیت  تاریخی غنی چه  فرهنگی و 
زندگی شهروند کنونی جامعه ایران داشته است؟ عقبه پر فراز و 
نشیب ایران طبعا پرسش های فراوانی را خاصه در ارتباط با مقوله 
فرهنگ برمی انگیزد. فرهنگ ایرانی دارای چه ویژگی هایی است؟ 
این خصوصیات چگونه شکل گرفته اند و بر سرنوشت ایرانیان چه 
تاثیری گذاشته اند؟ آیا فرهنگ ایرانی از پی تهاجمات متعددی که 
به آن صورت گرفته ثابت و مقاوم به حیات خود ادامه داده و به 
نسل های کنونی رسیده است یا در گذر حوادث تاثیر پذیرفته و 
تغییرات قابل مالحظه ای یافته است؟ در مجموعه یاداشت هایی 
تالش دارم تا ضمن پرداختن به تاریخ ایران، ریشه های فرهنگ 

سیاسی در کشور را بررسی کنم.

فقدان ثبات، فرهنگ هرج و مرج

تجربه تاریخی مردم ایران گواه مواجه با خشونت و استیالی هرج 
و مرج است. در تاریخ پر فراز و نشیب مردم این سرزمین، عموما 
گروهی با توسل به زور بر حکومت مستقر غلبه کرده و پس از دوره 
ای سرکوب و خفقان بر همه امور مسلط می شد. این نظام سیاسی 

برآمده از خشونت خود نیز با تکیه بر خشونت بوسیله نیروهای 
معارض داخلی و یا رقبای خارجی از صحنه تاریخ کنار زده می شد. 
در حقیقت مکانیزمی برای انتقال قدرت وجود نداشت )یا آن طور 
که باید اندیشه و بکار گرفته نشد( و قوه ی قهریه تنها معبر ممکن 

برای تغییر در دستگاه قدرت به نظر می رسید.
»در ایران، هر کس با هر سابقه طبقاتی و اجتامعی ممکن بود وزیر و 

صدراعظم )و حتی شاه( شود، همچنین ممکن بود هر وزیر و صدراعظم )و 

حتی شاه( نه فقط مقام که مال و جانش به کلی نابود گردد، که دودمانش 

برای همیشه نیست گردد. پدرکشی، پرسکشی، برادرکشی، وزیرکشی و شاه 

کشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیت ها بود، زیرا برای در دست 
گرفنت قدرت ماال ضابطه ای جز خود قدرت وجود نداشت.«1

اگر بخواهیم تیتروار به آمد و شد پادشاهان در ایران نظری بیافکنیم، 
مطمئنا یکی از بارزترین وجوه مشترک آن توسل به خشونت است. 
به بیان روشن تر نه فقط کوروش در 2500 سال پیش که حتی 
در دوران معاصر، رضاخان نیز با تکیه بر سربازان خود قدرت را 
تصاحب کردند. این رویه ی ثابت در جابجایی قدرت نشان از 
سترونی فرهنگ سیاسی ایران در حل منازعات دارد یا ریشه در 
جبر جغرافیایی؟2 اگر این بی ثباتی در تاریخ ایران به دفعات دیده 
می شود نقطه مقابل آن یا همان ثبات سیاسی چه خواهد بود و 

چگونه به دست می آید؟

»اگر بخواهیم لفظ ثبات و کارآمدی را به مفهوم فرهنگ سیاسی اطالق 

کنیم، می توانیم این طور نتیجه بگیریم که اگر شهروندان یک جامعه، هم 

احساس کنند و هم به لحاظ عملیاتی و اجرایی اطمینان داشته باشند که 

با تشکل و کار جمعی می توانند با نهادهای سیاسی یک حکومت تعامل 

داشته باشند و پاسخ دریافت کنند و به نتیجه برسند، فرهنگ سیاسی از 

کارآمدی برخوردار است و با ابزار و روش های تثبیت شده و مورد اجامع 

خود، ثبات سیاسی را به ارمغان آورده است. در چنین سیستمی، حکومت 

کانونی است که گروه ها و تشکل ها به آن رجوع می کنند تا همه یا 

بخشی از تقاضاهای خود را دریافت کنند.«3 

در برابر این تعریف از ثبات سیاسی توجه به نحوه ی برخورد دستگاه 
قدرت با معارضین خود در دوران صفویه و قاجار قابل تامل است:
1- سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، نشر فرزان روز، چاپ پنجم، 1395، ص 33 )به نقل از 

محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران، نشر مرکز، 1366، ص 8
2- و یا هر عامل دیگر

3- سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، نشر فرزان روز، چاپ پنجم، 1395، صص 36 و 37

سپهر ساغری

فرهنگ سرتون
بررسی پیشینه ی فرهنگ سیاسی در ایران
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»برخی از ایالت که سهمی در قدرت حاکم نداشتند، حکومت مرکزی 
را تهدید می کردند و به همین دلیل، ایل حاکم سعی در دگرگون سازی 
وضع ایالت دیگر داشت. این دگرگونی ها گاهی به صورت تغییر 
محل سکونت ایل بود که با این عمل از قدرت و تحرک ایلیاتی ها 
در محیط جدید و تشخیص موقعیت دشوار بود. در نتیجه، حکومت 
مرکزی مدتی از خطر این دسته از ایالت در امان بود. کوچاندن 
بخشی از عشایر کردستان توسط شاه عباس صفوی به شامل خراسان 
و عشایر بختیاری به وسیله نادرشاه از اصفهان به حوالی خراسان و 
جابجایی بخشی از عشایر گرجستان به منطقه ییالقی بختیاری ها در 
زمان صفویه به همین منظور صورت گرفته است. افزون بر جابجایی 
ها که گاهی به منظور حفظ و حراست مرزها و مناطق تحت قلمرو 
حکومت مرکزی صورت می گرفت، ایل حاکم با اعطای امتیازاتی به 
برخی ایالت، سعی در جلب حامیت آن ها می کرد. این حامیت 
ناپایدار بود و اتحاد ایالت را در رسنگونی حکومت مرکزی به دنبال 
داشت. به عنوان منونه، می توان از حامیت بختیاری ها از نادرشاه در 
لشگرکشی به قندهار و سپس اتحاد علیمردان خان بختیاری، کریم 
خان زند و ابوالفتح خان قاجار در نابودی بقایای حکومت ایل افشار 

نام برد.«4
4- همان، ص 64

خروجی این بی ثباتی، بی اعتمادی به دیگر هم نوعان یا هموطنان 
بود. از این رو هر قوم یا ایلی متناسب با فرهنگ عشیره ای خود 
کشور را اداره می کرد و نیروهای خود را برمی گزید. از مادها، 
تا غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان،   اشکانیان  هخامنشیان، 
صفویان و قاجاریان! پر بی راه نیست اگر تاریخ سلسله های حاکم 
بر ایران را  تاریخ  آمد و شد ایالت و عشایر بنامیم. از رهگذر بررسی 
خصوصیات فکری و رفتاری ایالتی بر شرایط کشور، "محمود سریع 
القلم" به جنگ های ایران و روس اشاره می کند. او ضمن پرداختن 
به مشکالت عباس میرزا در متحد کردن نیروهای ایالتی که هریک 

فرماندهی جداگانه ای داشتند می نویسد: 

»یکی از دالیل شکست عباس میرزا در جنگ های ایران و روس، 
پراکندگی قوای نظامی تحت فرمان او بود. در واقع نیروهای نظامی 
او هر یک فرماندهی مستقلی داشتند که هامن رسان ایالت بودند. 
هر یک از خان ها بنا به مصلحت عشیره ای خود عمل می کرد نه 
منافع عمومی یا ملی. بنابراین در چنین رشایطی عباس میرزا منی 
توانست فرماندهی و اهداف مشخص کلی را بر متام سپاهیان عشیره 

ای حاکم کند."5

5- همان، ص 65

»یکی از دالیل شکست عباس میرزا در جنگ 
های ایران و روس، پراکندگی قوای نظامی تحت 
فرمان او بود. در واقع نیروهای نظامی او هر 
یک فرماندهی مستقلی داشتند که هامن رسان 
ایالت بودند. هر یک از خان ها بنا به مصلحت 
عشیره ای خود عمل می کرد نه منافع عمومی 
یا ملی. بنابراین در چنین رشایطی عباس میرزا 
منی توانست فرماندهی و اهداف مشخص 
کلی را بر متام سپاهیان عشیره ای حاکم کند."
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و سوء استفاده های گسرتده افراد از یکدیگر. این ها ویژگی های رایج در 

میان نخبگان سیاسی ایران هستند. زونیس با استناد به لئونارد بایندر، ایران 

شناس مشهور دهه 1960، اظهار می دارد: ایرانی ها پیوسته نظام سیاسی 

خود را به چالش می کشند و با مقاومت همراه با سکوت و با خودداری 

از باور کردن آن چه افردا می گویند، بدبینی خود را نسبت به تحوالت و 

فرایندهای سیاسی ابراز می دارند.«8  

به  اغفال منایندگان، شخصا  برای  »محمدعلی شاه 
مجلس شورای ملی رفت و قسم یاد کرد که مرشوعیت 
را حفظ کند. به رغم این قول، چند هفته بعد هیات 
دولت را به کاخ سلطنتی احضار کرد و همه را دستگیر 
منود، عده ای را تبعید کرد و در نهایت با دستیاری 
لیاخوف روسی، مجلس شورای ملی را به توپ بست 

و عده ای از منایندگان را به قتل رساند...«

 بی اعتامدی فراگیر؛ خروجی آشوب و خشونت
»محمدجواد مشکور« بر این باور است که تاریخ توطئه های درباری 
در ایران نشان می دهد که فرمانروایان در ایران اغلب رقبایی داشته 
اند که می خواستند جای وی را بگیرند و برای این منظور به کشتن 
فرمانروا دست می زدند، برای همین نیز فرمانروایان همیشه به 
اطرافیان خود بدگمان بوده اند. در مقابل اطرافیان شاه نیز همواره 

نسبت به شاه بیم و ترس داشته اند.«6  
این بیم و ترس در بدنه جامعه هم دیده می شود. پرهیز از سیاست 
یا سیاست گریزی و حضور کم رنگ در گروه ها و احزاب سیاسی 
موید این مطلب است. بی اعتمادی، بدگمانی، تشتت و ارجحیت 
منافع فردی یا ایلی بر مصالح جمعی، در اشکالی چون خلف وعده 
و سیاست حذفی عینیت می یابد. فرهنگی که تا دوران معاصر و 
حتی پس از مشروطه و افزایش آگاهی اجتماعی قابل مشاهده 

است:
»محمدعلی شاه برای اغفال منایندگان، شخصا به مجلس شورای ملی رفت 

و قسم یاد کرد که مرشوعیت را حفظ کند. به رغم این قول، چند هفته 

بعد هیات دولت را به کاخ سلطنتی احضار کرد و همه را دستگیر منود، 

عده ای را تبعید کرد و در نهایت با دستیاری لیاخوف روسی، مجلس 
7

شورای ملی را به توپ بست و عده ای از منایندگان را به قتل رساند...« 6

از نظام مشروطه، در  به قرآن در صیانت  پادشاه  قسم ظاهری 
عمل، به زندان و تبعید نمایندگان مجلس انجامید! سال های 
بعد »ماروین زونیس« در طی پژوهشی در سال 1971 به بررسی 
فرهنگ سیاسی در عصر پهلوی دوم می پردازد. این تحقیق با 
چراغ سبز محمدرضا شاه صورت پذیرفت اما اجازه مصاحبه با سران 
ارتش و اعضای هیئت دولت به پژوهشگر داده نشد! این تحقیق با 
جمع آوری پرسشنامه از مجموعه ای از مدیران و مقامات رده ی 

دوم و سوم انجام شد: 
»در نهایت تحقیق میدانی زونیس بر اساس 167 پرسشنامه برگشتی از 300 

پرسشنامه ارسالی تنظیم شده است. زونیس مطرح می کند که متغیرهای 

شکل دهنده فرایندهای سیاسی در ایران، به طور شگفت انگیزی محدود 

هستند و تکرار و وزن قابل توجه آن ها در پاسخ ها حایز اهمیت است. او 

این متغیرها را این گونه برمی شامرد: بدبینی، بی اعتامدی، احساس ناامنی 

6- - ربانی، علی، شایگان فرد، فرهاد. فرهنگ سیاسی ایران و مولفه هایش، فصلنامه سیاست، مجله 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ی 40، شماره 40، زمستان 1389، ص 129

7- همان، ص 97
8- 6- همان، ص 46
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از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص      داد از دست خواص

کیست آن کس که ز بیداد خواص است خالص

داد از دست خواص

داد مردم ز عوام است که کاالنعامند          به خدا بدنامند

که خرابی همه از دست خواص است خواص

داد از دست خواص

ملک الشعرای بهار

فرهنگ و هنر
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فرهنگ و هنر

دشمن مردم!
درباره ی حاکمیت انگاره های پوپولیستی در فرهنگ روشنفکری ما

قسمت دوم

با برشمردن برخی ویژگی های  این نوشتار  در بخش نخست 
پوپولیسم و همچنین مروری کوتاه بر دو دیدگاه بدبینانه و خوش 
بینانه به توده های مردمی و حد اتکای روشنفکران و سیاستمداران 
به آن، رسیدیم به پرسش هایی مهمی چون: فرهنگ روشنفکری 
ناهمگون ما چقدر به پوپولیسم گرایش دارد؟ آیا پوپولیسم همیشه 
بد و به ضرر پیشروی و ترقی جوامع است؟ آیا جو حاکم بر ارگان ها 
و مکاتب روشنفکری در ایران همواره در راستای آنچه که اکثریت 
مردم می خواسته اند بوده است؟ درک این موضوع که پوپولیسم 
چه جذابیتی برای یک سیاستمدار دارد، علی الخصوص در زمانه 
ی حاضر، ساده است. پوپولیسم با حذف ظاهری تضادهای میان 
طبقات مردمی و با اتکا به کلیتی به نام مردم، اغلب به نمایندگی 
از اکثریت توده ی مردم یعنی قشر فرودست یک جامعه و با توپی 
پُر برای نشانه رفتن فرهنگ سیاسی حاکم )باندبازی های داخل 
سیستم، بانکداران، سرمایه داران و اشراف زالوصفت که خون مردم 
را در شیشه کرده اند، بوروکراسی بی سر و ته و سیستم فاسدی 
که تمام هم و غمش غارت اموال مردم و سردرگمی آن ها است، 
احزابی که جامعه را دو قطبی می کنند و از آب گل آلود ماهی 
می گیرند و الخ( می تواند مردم یک جامعه ی خسته و دلزده را 
سر شوق بیاورد. خسته از اینکه "چرا هیچ چیز واقعا تغییری نمی 
کند؟" در حقیقت پوپولیسم سیاسی، چه در آمریکای التین، چه 
در ایتالیا، چه در ایران و چه در آمریکا با چنین رویکردی بر سر 
کار آمد و بعنوان بدیلی برای بازپس گیری قدرت به نفع اکثریت 
ضعیف مردم مطرح شد،1 ایدئولوژی های مختلفی را با هم ترکیب 
کرد و به خورد جامعه داد، روی سیاست خط بطالن کشید و همه 
را به زندگی بدون سیاسی کاری دعوت کرد. اما در عمل آنچه به 
بار آورد همان نتایجی بود که شرایط موجود را اگر نه بدتر، تثبیت 
می کرد. گرچه گاهی اصالحاتی هم به نفع مردم در کار بود، اما 

1- اکثریتی که همیشه از آن ها هزینه می شود و در عین حال همان ها به بهای پیشرفت و توسعه ی 
جامعه باید همواره از پیش قربانی باشند.

این موضوع هم ماهیت پوشالی این فرمول سیاسی مشخصا جدید 
را نمی تواند پنهان کند. حال این سوال مطرح است که در برابر 
چنین فضایی، روشنفکران و جامعه ی مدنی چه نقشی می توانند 
ایفا کنند؟ معموال از جامعه ی مدنی، من جمله روشنفکران، بعنوان 
واسطه های مردم و دولت، نام برده می شود. اما باید گفت نه فقط 
جامعه و دولت دو موجود و ساختار کامال مجزا از یکدیگر نیستند، 
که جامعه ی مدنی خود نیز می تواند در خدمت کار چاق کنی 
دولت قرار گیرد و در حقیقت بعنوان یکی از بازوهای نظم بخشی و 
اقناع دولت برای جامعه عمل کند. باری، باور به این فرمول پیچیده 
ما را به چنین نتیجه ای می رساند که نیروهای حاضر در جامعه 
ی مدنی می توانند در شراکت با فضای سیاسی موجود، پوپولیست 
شوند. برای ردگیری گرایش های پوپولیستی این نیروها چه در 
قالب سازمان ها، احزاب و اتحادیه ها و چه بصورت مستقل در 
قالب روشنفکران و هنرمندان و دیگر اهالی فرهنگ باید به نقطه 
ای از تاریخ معاصرمان بازگردیم که در آن ساختار اجتماعی شاید 
برای نخستین بار عریان شد و نظام تازه ای در مناسبات اجتماعی 

و فرهنگی مردم پدید آمد، یعنی انقالب مشروطه.

شاعران مرشوطه و نکوهش مردم

انقالب مشروطه )خ1284-1288( بی تردید نقطه ی عطف تاریخ 
معاصر ایران و یکی از بزنگاه های تاریخی مهم در گشایش فضا برای 
ورود عناصری از جامعه و دخالت آن ها در امور سیاسی و اداره ی 
کشور است. این بنای مهم تاریخی و این رخداد فرهنگی-سیاسی 
آنچنان از ابعاد گسترده و پیچیده ای برخوردار است که حتی 
اشاره به هرکدام از آن ها در این مجال ممکن نیست. این دوره ی 
مهم تاریخی نیز همچون ادوار مشابه در دیگر کشورها، بستری را 
برای ظهور روشنفکران، هنرمندان و عناصر آگاهی ساز اجتماعی، 
آماده ساخت. در اینجا با تکیه بر کتاب "سیاست و اجتماع در شعر 
عصر مشروطه" نوشته ی دکتر فاروق خارابی2 به نقش شاعران 
عصر مشروطه در ترسیم وقایع آن دوره و مواضعشان نسبت به 
رویکرد جامعه در سیر اتفاقات آن خواهیم پرداخت. شاعران بعنوان 
نماینده ای از قشر روشنفکران همواره در تمام انقالب های بزرگ 
تاریخ حضور فعالی داشته اند و در ایران مشروطه، با توجه به بی 
سوادی اکثریت مردم، خاصیت به خاطرسپاری کالم منظوم نقش 
ویژه ای را به شاعران منتقد و آزادیخواه این عصر از نظر ارتباط 
2-  »سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه«، خارابی فاروق، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 

چاپ اول، 1380

امید سلطانی
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با عامه ی مردم داده است. شاعران "جامعه شناس، تحلیلگر و 
محقق علوم اجتماعی نبودند اما به یمن احساس قوی و شامه ی 
بسیار حساس و هنریشان چنان توصیف و تحلیل هایی از جامعه 
ی عصر خود و تحوالت آن نموده اند که خواننده از خالل نوشته 
ها و سروده هایشان می تواند به تصویری بسیار دقیق تر از آنچه 
ممکن است از طریق مطالعه ی نوشته های وقایع نگاران تحصیل 
گردد، دست یابد." 3 از مشهورترین شعرای این عصر که در آثار 
خود محتوای سیاسی و اجتماعی و آرمان های آزادی خواهی را 
گنجانده اند می توان به ادیب الممالک امیری، عارف قزوینی، 
اشرف الدین حسینی )نسیم شمال(، دهخدا، ملک الشعرای بهار، 
ایرج میرزا، میرزاده عشقی، فرخی یزدی و ابوالقاسم الهوتی اشاره 
کرد. باید گفت که شعر بطور کلی در این دوره است که حیات 
تازه ای پیدا می کند و با تاثیرپذیری از رخدادهای این سال ها و 

تاثیرگذاری متعاقب آن، رسالت تازه ای می یابد:
تا کی ای شاعر سخن پرداز    می کنی وصف دلربان طراز

کهنه شد این فسانه ها یکرس   کن حدیث نویی ز رس آغاز4

از عناصر تقریبا ثابتی که در آثار شعرای این عصر به چشم می 
خورد، گله و شکایت آن ها است از بدی و نادرستی و تلون مزاج 
و عدم پایمردی هموطنان و لحن نکوهش آمیزی که در حق این 
مردم به کار برده اند.5 بر خالف نظریه های آشنایی که ایرانیان 
را بطور ذاتی دارای خصلت های ذکر شده می دانند، باید بر این 
نکته تاکید کرد که گشایش یکباره ی فضای مشروطه، اختالفات 

3-  همان، ص12
4-  ادیب الممالک امیری

5-  »سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه«، خارابی فاروق، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه 
تهران، چاپ اول، ص225

واقعا موجود میان ایده آل های ذهن باسواد و آگاه شاعران را با 
جامعه ی استبدادزده و بیماری های آن عیان کرد. گشایشی که 
در حقیقت قادر نبود فرهنگ سنتی و خوی استبدادزده ی اکثریت 
مردم را در مدت زمان کوتاهی تغییر دهد و یا اصالح کند. آنچه 
برای ما حائز اهمیت ویژه است، این موضوع است که "مردم" در 
نگاه شاعران نه چیزی مقدس بود و نه مفهومی که نتوان به راحتی 
از آن انتقاد کرد و اشتباهاتش را گوشزد کرد. نسیم شمال در 

توصیف خلقیات ایرانیان عصر خود می گوید:
ما ملت ایران همه باهوش و زرنگیم

 افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم

یک روز به میخانه و یک روز به مسجد 

  هم طالب خرما و هم طالب سنجد

گر گربه پدیدار شود ما همه موشیم 

 باطن همه چون موش، به ظاهر چو پلنگیم
در علم و صنایع همگی عاجز و لنگیم

 در مغلطه و فتنه و آشوب زرنگیم

و  نادانی  ی  درباره  )بهمنیار(  کرمانی  دهقان  احمدخان  میرزا 
ناآگاهی مردم می گوید:

به ملتی که ز تاریخ خویش بی خرب است 

 به جز حکایت محو و زوال نتوان گفت

ملک الشعرای بهار نیز قسمت اعظمی از کارهای خود را اختصاص 
داده است به انتقاد از مردم و همینطور مشروطه خواهانی که بعدا 
به دستگاه حاکمه پیوستند و خالف وعده خود عمل کرده بودند. 
از جمله ی این اشعار می توان به "داد از دست عوام"، "داد از دست 

فرهنگ و هنر
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مردم دموکراتیک، یا جامعت افسارگسیخته؟

باز می گردیم به سواالت مهمی که در ابتدای این متن مطرح کردیم. 
با نگاهی صرفا تجربی و مرور وقایع از سر گذرانده در گذشته ی 
نزدیک، می توان حضور قدرتمند پوپولیسم را در گفتارهای جامعه 
ی مدنی و ذهنیت روشنفکران تشخیص داد. چیزی که یوسف 
اباذری در سخنرانی دی ماه 85 خود در دانشگاه تهران مدعی 
آن شد و به شدت از آن انتقاد کرد. در نقطه نظر اباذری فرهنگ 
امروز ما به گونه ای است که جرئت گوشزد کردن اشتباهات مردم 
را کمتر کسی پیدا می کند و او که گوشزد می کند از سوی 
اکثریت "دشمن مردم" خوانده می شود. موضوع تنها صرف دخالت 
مردم جامعه )آن هم بدون واسطه و در ابعاد ورزشگاه آزادی!( در 
سیاست نیست. بحث بر سر جنس این دخالت و چگونگی آن 
است. پوپولیسم در معنای مکتبی که به اصالت مردم و دخالت 
مردم اهمیت می دهد، شاید بتواند راهگشای بسیاری از مشکالت 
ناشی از عدم توجه حقیقی به معضالت آن ها باشد.6 سواستفاده 
از احساسات مردم به عنوان بخش غالب فعالیت های پوپولیستی، 
موجب شده تا در دید عمومی، پوپولیسم گرایشی مذموم و مساوی 
با فریبکاری محسوب شود. مطالعه ی جمعیت های مردمی چه از 
بعد تاثیرات تاریخی- سیاسی آن ها و چه از بعد روانشناختی یکی 
از وظایف مهم اهالی فرهنگ و روشنفکران است. از این منظر است 
که شاید بتوان گره هایی که دموکراسی همواره در پی دارد را تا 

اندازه ای گشود و از یک سوراخ چند بار گزیده نشد.

6- برای خواندن مطلبی در دفاع از وجهه ی مثبت پوپولیسم مراجعه کنید به:
 www.meidaan.com فراخواندن مردم عوام فریبی نیست"، گفتگو با مراد ثقفی" 
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خواص" و "امان از من و تو" اشاره کرد. او درباره ی تلون مزاج و 
استبدادزدگی هموطنان خود اینگونه می سراید:

آن که گوید مرده باد امروز در حق کسی

  رشوتی گر داد، گوید روز دیگر زنده باد

یا در توجیه استبداد بوسیله ی مردم،  شکوه می کند که:

ناصح ار پندی دهدگویند در آن حیله ای ست

ظامل ار ظلمی کند گویند در آن حکمتی است
 بس که این دونان عدوی خویش و یار دشمنند

دشمن ار زانان کشد یک تن ، در آنان عرشتیست
بس که اندر ذلت و بی دولتی خو کرده اند 

در نظرشان شنعت و دشنام سلطان رافتی است

با وجود اینکه شاعران مشروطه نکوهش صفات اخالقی مردم را 
که در حقیقت نمودی از فرهنگ زندگی سنتی قاطبه ی مردم آن 
روزگار بود بعنوان یک ژانر تازه در ادبیات جا انداختند، اما گویی این 
رویکرد انتقادی دیری نمی پاید که جای خود را تماما به رویکردی 
مبتنی بر نقد قوای سلطه می دهد. مردم و طبقات اجتماعی 
مختلف دیگر نه روشنفکر منتقد، که قّیم های بی شمارشان را 
برای دادخواهی به عرصه ی سیاست می فرستند. همه را به یک 
چوب زدن البته درست نیست، اما اختالف میان رویکرد مثال 
شاعران عصر مشروطه با شاعران دهه ی پنجاه در »پرداختن به 
مردم« آنقدر فاحش است که ما را ناچار به کلی گویی می کند. 
امروز نیز می توان رد حضور انگاره های پوپولیستی را در نظرات 
کسانی که توانایی بسیج کردن مردم را دارند، به راحتی مشاهده 
کرد. اگر دیروز کسانی چون بهار یا عشقی به واسطه ی گفتمان 
ادبی نوی خود می توانستند تاثیرگذار باشند امروز کسانی که تاثیر 
می گذارند، از ترفندهای پوپولیستی خود دست بردار نیستند. چرا 
که با کنار رفتن پرده ی پوپولیسم، خالئی هراس آور دندان تیز 
کرده تا تضادهای اساسی و ریشه دار جامعه را پدیدار کند. فضایی 
که برای بازپس گیری مفاهیمی چون امید، توسعه، تغییر، نشاط، 
پیشرفت و تعالی فرهنگی قدم گذاشتن به درون آن ضروری است 
و برای پاسخ به این سوال که "چرا واقعا هیچ چیز تغییر نمی کند؟" 

راهنمایی جامع و کارگشا. 
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بر  که  ندانسته ام  شایسته  هرگز  باغچه بان،  جبار  من، 
تالش ها و رنج های خود، نام »خدمت به جامعه« بگذارم. 
تولد  روز  از  را  که خاطرات خود  تنهایی، هنگامی  در 
نتيجه می رسم که هيچ  این  به  تاکنون مرور می کنم، 
بهانه ای برای آنکه بتوانم خود را خدمتگزار جامعه بدانم، 
وجود ندارد. می بينم این جامعه ی بزرگ برشیت بوده که 
به من خدمت کرده است و من را مدیون خود ساخته 
است. چراغی رس راهم گذاشت تا در تاریکی های شب 
گم نشوم. آنچه کرده ام و می کنم برای ادای این همه 
دینی است که به گردن دارم. اگر هزاران سال زندگی کنم 
و شب و روز زحمت بکشم، هرگز ممکن نيست دین یک 

ساعت از آسایش خود را ادا کرده باشم.

جبار باغچه بان صدای بی صدایان، تعطیالت نو، شماره 58، ص 12
www.newholidays.ir
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صدای سکوت
به مناسبت 19 اردیبهشت زادروز جبار باغچه بان

جبار باغچه بان را باید از پیشگامان ادبیات کودک و آموزش نوین 
به شمار آورد؛ آن هم زمانی که مقوله ای به نام ادبیات کودک، 
هیچ جایگاهی در جامعه ی آن روز ایران نداشت. نه تنها ادبیات 
شخصیتی  و  هویت  به عنوان  هم  کودکان  خود  بلکه  کودک، 
مفاهیم  از  جدا  آنان  آموزش  نمی آمدند.  به حساب  مستقل 
بزرگساالن نبود و خیلی زود وارد دنیای بزرگساالن می شدند.در 
این میان،  جبار باغچه بان، با ارائه ی روشی نوین و تازه، آموزشی 
را بنیان گذاشت که هنوز هم ردپای آن در نظام آموزش وپرورش 
به چشم می خورد. آغاز فعالیت های باغچه بان در زمینه ی ادبیات 
دانش  و  احمدیه  مانند  مدراسی  در  او  آموزگاری  به  کودک، 
را در  تازه ی  خود  بود که روش  برمی گردد. در همین سال ها 
تدریس بنیان گذاشت و راه تازه ای در آموزش به روی آموزگاران 

و دانش آموزان باز کرد. 

باغچه بان؛ نوآوری و مسئولیت اجتامعی

در سال 1302 باغچه بان اولین کتاب خود را در زمینه ی تدریس 
الفبا به نام »برنامه کار آموزگار« نوشت و راهنمای آن را به نام 
»الفبای آسان« برای آموزگاران چاپ کرد. او در این کتاب، برای 
را »روش  امروز آن  را مطرح کرد که  اولین بار روش جدیدی 
ترکیبی« یا »روش آمیخته باغچه بان« می گویند. او در روش 
آموزشی خود، از برنامه های دیگری مانند بازی، نمایش، تئاتر، 
کاردستی و... در کنار آموزش استفاده می کرد و معتقد بود فقط 
با آموزش خشک و رسمی و البته همراه با خشونت، نمی توان 
از دانش آموزان انتظار پیشرفت داشت. او نمایشنامه هایی را که 
خودش می نوشت در مدارس و با کودکان اجرا می کرد. همیشه 
نوآوری و هنجارشکنی، برای نخستین بار و از سوی نخستین 
درباره ی  مسئله  این  می شود.  روبرو  مخالفت  با  ارائه کننده، 
باغچه بان و نوآوری های او نیز صادق است. آن زمان که نگاه به 
کودک و آموزش او آمیخته با سنت و تعاریف از پیش  تعیین شده 
بود و هیچکس حق تغییر و دخالت در آن را نداشت، باغچه بان با 
جسارت وارد این عرصه شد و تغییراتی بنیادین در نظام آموزش 
به وجود آورد. تغییراتی که هر چند با مخالفت شدید از سوی 
مردم و برخی مسئوالن وقت مواجه شد، اطمینان او از راهی 
که در آن گام گذاشته بود، باعث دلسردی و ناامیدی اش نشد 

باغچه بان در سال  داد.   ادامه  به مسیرش  استوار  و  و مصمم 
1303خ، اولین کودکستان ایرانی را در تبریز و با نام »باغچه ی 
اطفال« تأسیس کرد. از همان زمان بود که نام فامیل خود را از 

عسکرزاده به باغچه بان تغییر داد.

برای  تو  گفت:  من  به  شوخی  با  دوستانم  از  یکی  روز  "یک 
بچه های تربیز باغچه دایر کرده و اآلن باغچه داری می کنی! .... 
تو باغچه بان شده ای! .... و پس از آن شوخی، من »باغچه بان« را 

به جای »عسگرزاده« برای نام خانوادگی ام .... انتخاب کردم."1

و دبیرستان ها  بود همان گونه که معلمان دبستان  او معتقد   
هم  کودکستان ها  مربیان  می شوند،  نامیده  دبیر  و  آموزگار 
اولین کالس درس  دانش آموزان  بین  نامیده شوند.  باغچه بان 
باغچه بان، سه کودک ناشنوا هم بودند که باعث شد او به فکر 
به  بیافتد.  کودکانی  چنین  برای  مخصوصی  مدرسه ی  ایجاد 
این ترتیب، باغچه بان بدون هیچ دانش قبلی در آموزش این 
کودکان و با استفاده از تجربه های شخصی اش، در سال 1305 
در باغچه ی اطفال، کالسی را برای تعلیم  و تربیت به ایشان 
اختصاص داد. او در سال 1307خ نخستین کودکستان را در 
شیراز تأسیس کرد و پنج سال آنجا مشغول به کار بود. نخستین 
نمایشنامه های باغچه بان در این کودکستان نوشته، اجرا و چاپ 
شد. در سال 1312خ به تهران بازگشت و دبستان استثنایی  ها 
را در تهران تأسیس کرد. در همان سال، دستگاهی اختراع کرد 
که کودکان استثنایی از طریق دندان و حس استخوانی، قادر به 
شنیدن می شدند. این دستگاه به نام تلفن گنگ در تاریخ 22 
بهمن 1312 به شماره ی 118 در اداره ی ثبت اختراعات به ثبت 
رسید. تأسیس جمعیت حمایت از کودکان استثنایی، مکتب 
نسوان، برای آموزش دختران، انتشار مجله ی زبان و بهار کودکان 
از دیگر فعالیت های باغچه بان است. از آثار مکتوب او می توان 
به برنامه ی کار آموزگار؛ الفبای آسان، الفبای دستی مخصوص 
دانشسراها،  پیر  چوپان،  و  گرگ  کودکان،  زندگی  ناشنوایان، 
ابتدایی،  پروانتین  سالمندان،  برای  خودآموز  الفبای  بادکنک، 
آدمی اصیل و مقیاس واحد آدمی، درخت مروارید، خیام آذری، 
روش آموزش استثنایی  ها، من هم در بابابرفی، عروسان کوه، من 

کبوتر من و ... اشاره کرد.

1- جبار باغچه بان، آموزگار توانا و مبتکر و بنیانگزار آموزش ناشنوایان در ایران
www.idsf.ir
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طنز

شهاب غالمی

انسان سلطه گر!
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سخن پایانی

1 اردیبهشت بزرگداشت شیخ اجل سعدی

سعدی « بوستان « باب سوم در عشق و مستی و شور، مخاطب شمع و پروانه

شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با شمع گفت
که من عاشقم گر بسوزم رواست / تو را گریه و سوز باری چراست؟

بگفت ای هوادار مسکین من / برفت انگبین یار شیرین من
چو شیرینی از من بدر می رود / چو فرهادم آتش به رس می رود

همی گفت و هر لحظه سیالب درد / فرو می دویدش به رخسار زرد
که ای مدعی عشق کار تو نیست / که نه صرب داری نه یارای ایست

تو بگریزی از پیش یک شعله خام / من استاده ام تا بسوزم متام
تو را آتش عشق اگر پر بسوخت / مرا بین که از پای تا رس بسوخت

همه شب در این گفت و گو بود شمع / به دیدار او وقت اصحاب، جمع
نرفته ز شب همچنان بهره ای / که ناگه بکشتش پری چهره ای

همی گفت و می رفت دودش به رس / همین بود پایان عشق، ای پرس
ره این است اگر خواهی آموخنت / به کشنت فرج یابی از سوخنت
مکن گریه بر گور مقتول دوست / قل الحمدلله که مقبول اوست

اگر عاشقی رس مشوی از مرض  / چو سعدی فرو شوی دست از غرض
فدائی ندارد ز مقصود چنگ / وگر بر رسش تیر بارند و سنگ
به دریا مرو گفتمت زینهار /  وگر می روی تن به طوفان سپار
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تیوال با همکاری موسسه مانگ برگزار می کند:

|یک سفر یک نگاه نو|

- سفری یک روزه به دریاچه طالقان

- یادگیری برخی از تکنیک های تفکر خالق از طریق بازی و فعالیت های عملی

- آشنایی با موانع عدم بروز خالقیت و بررسی کلی راه کارها

در سفر زندگی وقتی به دوراهی میرسی معنیش اینه که باید خودت راه سومی خلق کنی. اینکارو با نگاههای کهنه منیشه انجام داد. 

یه نگاه نو الزمه، با ما همراه شو!
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- برای همه مردمی که به خاطر زندگی پر دغدغه، وقت آزاد برای مطالعه کم دارن یا ندارن
- برای توانیابان

- برای ارتقای فرهنگ کتاب صوتی 
- برای بهبود فضای مجازی

هر روز در زنگ کتاب برای شام کتاب می خوانیم...

آگهی مشاغل
 دعوت به همکاری

 کرسی و امریه رسبازی
 پروژه های درسی و موقعیت های ویژه 

مناسب برای دانشجویا ن ، فارغ التحصیالن و کارآفرینان

در کانال رشیف جابز

telegram.me/sharifJobs
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