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در فرهنگ باستانی ما ایرانیان کم نیستند آیین ها و جشن هایی که 
نکته ای عمیق در دل خود دارند. اما شاید آن چه نوروز را از دیگر 
مراسم کهن ما متمایز می گرداند، تقارن با بهار و نو شدن طبیعت 
باشد. این نوشدگی می تواند و باید جدا از طبیعت به انسان ایرانی 
نیز تسری یابد. همان طور که پاییز برگ ریزان، کهنگی را از تنه 
خود می زداید و در بهار به شکوفه می نشیند ما نیز به کهنه زدایی 
و نوگرایی نیازمندیم. می بایست از پیله رخوت به درآییم و طرحی 
نو دراندازیم و باور کنیم که راه برون رفت و بهبود شرایط زیستی 
ما جز از مسیر تصمیم و عزم خویشتن ما نمی گذرد، که اگر ما 
بنشینیم چه کسی برخیزد؟ خیزشی برای شروع تغییر از خویشتن 
خویش. بازنگری در رفتار و گفتار خود. نگاهی عمیق و بدون 
لجاج و تکبر به ریشه مشکالت و ارزیابی نقش ما در سرنوشت 
خویش. آن گاه که بپذریم مشکالت اجتماعی، ماحصل اندیشه 
بجای  توانیم  می  که  باشیم  داشته  باور  و  است  ما  خود  رفتار  و 
فرارسیده  ما  نوروز  بسازیم،  متفاوت  آینده  شدن،  تقدیر  تسلیم 
است. اگر همت کنیم و با برنامه و صبوری پیش برویم به فرموده 
استاد توس، می توانیم یک به یک موانع را از پیش رو برداریم:
چون هم پشت باشیم و هم یک زبان/  یکی کوه کندن ز بن می توان
باید تالش کنیم تا در روابط اجتماعی خود تجدیدنظر کنیم. باید 
بودن، گذشت  به سال شریک شادی و غم یکدیگر  را  نو  سال 
کشیدن  خط  خدعه،  و  کینه  دور  کردن.  مشق  را  مهربانی  و 
بخواهیم.  اگر  توانیم،  می  کنیم  باور  که  سالی  سازیم.  بدل 
قرار  را سرلوحه  پرسیدن  و  کنار گذاشتن، خواندن  را  تکبر  سال 

را  و غیرخودی  لر، خودی  و  و زن، کرد  مرد  دادن. خط کشی 
طبیعت،  به  ورزیدن  داشتن، عشق  را دوست  انسان  نوع  زدودن، 
نیکی  نهادن،  ارج  را  قانون  رعایت  داشتن،  پاس  را  حیات  حق 
دخالت  عدم  به  داشتن،  نگه  حرمت  و  حریم  گسترانیدن،  را 
تمسخر  از  عبور  خندیدن،  باهم  دیگران،  خصوصی  زندگی  در 
بیشتر  گوناگون،  عقاید  به  احترام  ها،  تفاوت  پذیرش  استهزا،  و 
خواندن، نیک شنیدن، رعایت عدل و انصاف نمودن. به برابری 
برابر ندانستن، در کنار هم  و برادری باور داشتن، نیک و بد را 
ایستادن، دوستی را معنا و محتوا بخشیدن، به نو شدن، از حرف 
عوام نهراسیدن، زدودن پلشتی ها، به شهامت حرف حق گفتن، 
بودن. هنر  الزاما مهم  نه  و  به مفید  باور  به  نه شنیدن،  به ظرفیت 
پذیرفتن معایب و شهامت اصالح خویشتن، تقویت بذر امید نه بر 
اساس شعار که متکی بر شعور. نه سطحی و گذرا که کارشناسی 
و  همگام  متفاوت  ای  آینده  و  جامعه  ساختن  برای  عمیق.  و 
تغییر را تمرین کنیم.  نیز  بار ما  این  با نو شدن طبیعت،  همزمان 
به  دنیوی،  لذایذ  کنار  در  که  کسانی  بودند  بدانند،  آیندگان  تا 
فرزندانشان  تقدیم  بهتر  جهانی  و  پرداختند  هم  انسانی  مصایب 
هستند  بدانند  تا  گیتی  سراسر  به  باشیم  داده  پیامی  تا  کردند. 
به  فراقانونی  اقدام  جای  صلح،  به  جنگ  جای  که  دیگرانی 
قانونمداری، جای دورویی به یک رنگی، جای روابط به ضوابط 
و  شب  خواب  عهد،  به  وفای  که  کسانی  هستند  اندیشند.  می 
آرامش روز را از چشمانشان گرفته. کسانی که منافع جمعی را بر 
منافع فردی، خرد را بر جهل و صبر را بر تعجیل، ارجح می دانند. 

سخن آغازین

سپهر ساغری
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زنان در قدرت؟!
 نگاهی اجمالی به تاثیر کلیشه های جنسیتی بر مشارکت سیاسی 

زنان پس از انقالب اسالمی1  

از »اعطای حق رای« به زنان و حق انتخاب شدن، انتخاب کردن 
و ورود به عرصه مشارکت سیاسی بیش از پنج دهه می گذرد. این 
در حالی است که برخورداری از حق رای و نمایندگی در پارلمان 
کشور  سیاسی  حیات  عرصه  در  زنان  مشارکت  بیانگر  تنهایی  به 
نیست. »آن چه به حقوق سیاسی زنان معنا می بخشد ایجاد جامعه 
مدنی است که به آن ها یاری می رساند تا خود را از حصار زندگی 
خانگی و محفلی که قرن ها است در آن زیست می کنند برهانند 
در حیطه  را  سیاسی  تجارب  و کسب  کارورزی  از  محرومیت  و 
اقتدار عمومی، خارج از حیطه اقتدار دولت جبران سازند«.1 برخی 
مفهوم مشارکت سیاسی را با شرکت در انتخابات و حضور در پای 
صندوق های رای برابر می دانند حال آن که شرکت درانتخابات 
از کم  ازمعرف های مشارکت سیاسی و در عین حال  تنها یکی 
هزینه ترین اشکال مشارکت به شمار می رود. مشارکت و فعالیت 
زنان در عرصه سیاسی در سه سطح تحلیلی خرد، میانی و کالن 
قابل بررسی است. در سطح کالن صرفه نظر از »کیفیت حضور« 
سهم زنان از کرسی های خانه ملت هرگز از 14 کرسی فراتر نرفته 
است2، تنها یک زن توانسته به عنوان وزیر در کابینه حضور یابد3 

خبرگان  مجلس  از  زنان  سهم  و 
بوده  کرسی  یک  تنها  تاکنون 
است.4 به نظر می رسد هر چه از 
سطح خرد تصمیم گیری سیاسی 
به  انتخابات  در  شرکت  یعنی 
در سطح کالن  مشارکت  سمت 
عالی  سطوح  و  گیری  تصمیم 

نیمی  مدیریت پیش می رویم، سهم 
از جامعه، یعنی زنان، اگر نگوییم بی رنگ، اما بسیار کمرنگ می 
شود.5 از این رو پرسش ناگزیری مطرح است که براستی عامل یا 
عوامل بازدارنده ی مشارکت سیاسی زنان چیست؟ آیا این عوامل 

1- مهرانگیزکار، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات ،تهران ، روشنگران و مطالعات زنان ، دوم ، 1380،ص40
2- سهم زنان از کرسی های خانه ملت در 9 دوره مجلس شوای اسالمی

www.hamshahrionline.ir
3- مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم

4- منیره گرجی، تنها زنی است که در ایران به عضویت مجلس خبرگان در آمده است
5- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به اکرم عباس نیا – نسرین مصفا ، بررسی مشارکت سیاسی زنان در جمهوری 

اسالمی طی سال های  )1375-1384(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی

بازدارنده، ساختاری و ناشی از موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و قانونی جامعه ایران است یا این عوامل بازدارنده را باید در بطن 
جامعه زنان و در تاروپود اندیشه ی خود زنان جستجو کرد؟ آیا زن 
ایرانی نسبت به مشارکت سیاسی بی رغبت و بی انگیزه است و یا 
این که با وجود دغدغه های ابتدایی متعدد و متکثر و آالم متفاوت 
خشونت  بیکاری،  فقر،  تغذیه،  سوء  بهداشتی،  مشکالت  قبیل  از 
او  »اساسی«  مطالبه  سیاسی  مشارکت  و...  پاشی  اسید  خانگی، 
نیست؟! آیا زن ایرانی مشارکت سیاسی را امری مردانه می پندارد و 
نسبت به توان سیاسی خود با شک و تردید به نظاره نشسته است؟! 
هایی  کمپین  تشکیل  آیا  چیست  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  راه 
باورهای خود  تغییر  به  تواند  مانند »تغییرچهره مردانه مجلس« می 
شدن  واقع  جذاب  اگر  »شاید  تعبیری  به  کند؟!  کمک  نیز  زنان 
نشده  تبدیل  زنان  تریت  و  تعلیم  راهنمای  ستاره  به  مردان  نظر  در 

بود«.6  افتاده  اتفاق  ای  معجزه  شک  بی  بود 
با شنیدن کلماتی چون رئیس جمهور منتخب، نماینده منتقد  اگر 
و...  زبردست  جراح  برتر،  پژوهشگر  کنجکاو،  خبرنگار  مجلس، 
اولین تصویری که در ذهن شما نقش بسته، تصویر یک مرد موفق 
است، شما نیز درگیر و گرفتار کلیشه های جنسیتی هستید! کلیشه 
و  قابلیت  که  هستند  مشترکی  اجتماعی  باورهای  جنسیتی  های 
ویژگی های خاصی را به »جنس« مرد و یا زن نسبت می دهند و 
بر پایه تفاوت هایی استواراند که نه برخاسته از طبیعت بلکه متاثر از 
فرهنگ و اجتماع )فرآیند جامعه پذیری( است. »در پاسخ به این 
نتایج  دارند،  اندکی  قدرت حضور  در ساختار  زنان  سوال که چرا 
پژوهشی نشان می دهد که زنان بر اثر جامعه پذیری متفاوت و کلیشه 
های جنسیتی که در فرآیند جامعه پذیری از طریق نهادهایی مانند 
خانواده، رسانه های ارتباط جمعی، 
مدارس و نهادهای آموزشی به آن 
را حیطه  القا می شود،سیاست  ها 
ای مردانه تلقی می کنند و تمایلی 
سیاسی،مخصوصا  مشارکت  به 
ندارند.  قدرت  عرصه  در  حضور 
به  زنان  تمایل  عدم  ترتیب  این  به 
آن  از  بیش  قدرت،  درعرصه  حضور 
از  گرفته  نشات  باشد،  جامعه  بر  حاکم  های  ساختار  از  ناشی  که 
جامعه پذیری متفاوت دختران و زنان ارزیابی می شود«.7 خانواده 
اولین نهادی است که جامعه پذیری کودکان و به خصوص جامعه 
پذیری بر اساس جنسیت از آن ریشه می گیرد. والدین در بسیاری 
می  قائل  پسرتفاوت  و  دختر  کودکان  بین  رفتاری  های  زمینه  از 

6- جان استوارت میل ، عالءالدین طباطبایی ،انقیاد زنان ، تهران ، هرمس ، سوم ،1390، ص 23
7- مینا نظری-علی علی حسینی-سیدجوادامام جمعه زاده- مهدیه پوررنجبر، بررسی رابطه جامعه پذیری و مشارکت سیاسی 
زنان ، پژوهش نامه زنان ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال پنجم ، شماره اول ،بهار وتابستان 1393،ص161

جامعه

 یلدا دنیایی مبرز
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چیست؟  زنان  سیاسی  مشارکت  ی  بازدارنده  عوامل 
موانع  از  ناشی  و  ساختاری  بازدارنده،  عوامل  این  آیا 
ایران  جامعه  قانونی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
جامعه  بطن  در  باید  را  بازدارنده  عوامل  این  یا  است 
زنان جستجو کرد؟  اندیشه ی خود  تاروپود  در  و  زنان 



 

 

 

 

 

 

که شهید و یا اسیر می شود یا پدر است و یا برادر. دهقان فداکار هم 
یک مرد بوده و نه یک زن. در این میان سهم زنان، »کوکب خانم« و 
سفره ای است که او برای مهمان های سرزده خود گسترانده است!
بنابرین کلیشه های جنسیتی جامعه از طریق نهادهای جامعه پذیری 
دیگر  نسل  به  نسلی  از  آموزشی  نهادهای  و  مانند خانواده، رسانه 
کامال  امری  را  ساالرانه  مرد  فرهنگ  استیالی  و  شود  می  منتقل 
طبیعی جلوه می دهد و زنان را بر پایه  ترسیم نقش های خاص 
همسری و مادری به انفعال می کشاند.
در بحبوحه روزهای پر التهاب دهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
طرح تغییر چهره مردانه مجلس از سوی 
جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی حوزه 
بیشتر  هر چه  مشارکت  تشویق  با  زنان 
نام  همین  به  کمپینی  تشکیل  و  زنان 
برای  کمپین  این  اعضای  شد.  مطرح 
که  شدند  آن  بر  خود  اهداف  پیشبرد 
فعالیت  به  کمیته  سه  چارچوب  در 
میشوم  کاندید  »من  کمیته   . بپردازند 
» با تاکید بر محور حق انتخاب شدن 
زنان  برای  کرسی   50 »کمیته  زنان، 
نهادینه  بر  تاکید  با  طلب«  برابری 
از  زنان  سهم  افزایش  مطالبه  کردن 
افکار  میان  در  مجلس  های  کرسی 
به  قرمز  کارت  »کمیته  و  عمومی 
کاندیداهای زن ستیز« با هدف افزایش 
برای  دهنده  رای  در جایگاه  گاهی  آ
بهتر.11 نماینده  انتخاب  و  شناسایی 

این  از  هایی  تشکیل کمپین  هر چند 
جهت  در  مهم  بسیار  گامی  دست 
سوی  از  زنان  حقوق  احقاق  پیشبرد 
فعاالن جامعه مدنی است ولی به نظر 
مهم  نکته  بود.  نخواهد  نقد  از  مبرا 
زنان  کمی  مشارکت  که  است  آن 
زنان  نفع  به  آنان  فعالیت  معنای  به  لزوما  سیاسی  های  پست  در 
نیست. هر چند تکرار مالل اور است اما باز هم باید بر این نکته 
پای فشرد که عالوه بر استیالی فرهنگ مردساالری بر تاروپود 
از موانع پیش رو در عرصه  اندیشه جامعه، بخش مهمی  فکر و 
اراده  و  خواست  و  گردد  بازمی  ها  آن  خود  به  زنان  مشارکت 
بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسی می طلبد. برای  را  آنان  خود 
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بازی  وسایل  خرید  و  تهیه  تفاوت،  این  های  حوزه  از  یکی  شوند 
برای کودکان است. به طور عمده برای کودکان دختر، عروسک، 
سرویس آشپزخانه، چرخ خیاطی و برای کودکان پسر ماشین، بازی 
های فکری و برقی خریداری می شود. همچنین به کودکان دختر 
آموزش داده می شود که زیبا، دلربا، مهربان، احساساتی، وابسته، 
قدردان و مطیع باشند، درحالی که از کودکان پسر انتظار می رود 
مستقل، رقابت طلب و سلطه جو باشند. در دعواهای کودکانه برای 

کنند،  ایستادگی  خود  حقوق  احقاق 
مرد باشند و حتی گریه نکنند! از این 
رهگذر است که در بزرگسالی واکنش 
به رقیب احساسی در مردان، غیرت و 
در زنان حسادت تعریف و باز تعریف 
عنفوان  همان  از  بنابرین  شود!  می 
کودکی کلیشه ها برای مردان، اقتدار، 
توانمندی و فرصت های بهتر اجتماعی 
است  حالی  در  این  دارند  همراه  به  را 
نقش  در  همواره  زنان  و  دختران  که 
همسری و مادری جامعه پذیر شده اند 
و این دیدگاه در کاهش رفتار سیاسی 
مدیریت  در  شکاف  ایجاد  و  زنان 
سیاسی به نفع مردان تاثیرگذار است.8

با  خود  مقتضیات  به  بنا  عصری  هر 
عصر  شود،  می  شناخته  ای  مشخصه 
حاضر نیز عصر ارتباطات است. از میان 
وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون به علت 
داشتن بیشترین مخاطب و قابلیت های 
زنان  حضور  در  تواند  می  تصویری 
نقش موثرتری را ایفا کند. تلویزیون از 
طریق تصویری که از زن ارایه می دهد 
می تواند در کاهش یا افزایش حضور 
مهمی  نقش  سیاست  عرصه  در  زنان 
سریال  در  زنان  حضور  کند.  ایفا  را 
های  پیام  و همچنین  تلویزیونی  های 

بازرگانی و تجاری بیشتر معطوف به نقش های سنتی چون همسری و 
مادری است. زنان به طور عمده مشغول جارو کردن، شستن ظرف ها 
و آشپزی نشان داده می شوند و از زنان فعال در حوزه اجتماع خبری 
نیست.9 با این همه عالوه بر خانواده و رسانه ها کلیشه های جنسیتی بر 
محتوی و تصاویر کتاب های درسی نیز سایه افکنده است.10 به طور 
عمده شخصیت اول و قهرمان داستان ها از مردان هستند، رزمنده ای 

8-همان ، ص173
9-همان ، ص 175

10- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دکتر محمدی اصل ، موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقالب       
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به طور عمده شخصیت اول و قهرمان داستان ها 
اسیر  یا  و  شهید  که  ای  رزمنده  هستند،  مردان  از 
فداکار  دهقان  برادر.  یا  و  است  پدر  یا  شود  می 
هم یک مرد بوده و نه یک زن. در این میان سهم 
او  که  است  ای  سفره  و  خانم«  »کوکب  زنان، 
است!* گسترانده  خود  سرزده  های  مهمان  برای 

 *منبع تصویر: 
www.bartarinha.ir 



 

 

 

 

 

 

چرا محیط زیست؟چرا پایش؟
آسیب شناسی فرهنگ زیست محیطی ما ایرانیان

تنها زمانی که آخرین درخت بر زمین افتاد، آخرین ماهی صید 
شد و واپسین رودخانه ی باقی مانده مسموم گشت، انسان 

خواهد فهمید که نمی تواند پول بخورد.
ضرب المثل بومیان آمریکایی

و  افراط  فرهنگ  را  ایرانی  فرهنگ  اگر  نباشد  بیراه  پر  شاید 
ریشه  سنت  ها  ایرانی  ما  نمونه  یک  برای  فقط  بدانیم،  تفریط 
های  فغان  سردادن  و  ومویه  ناله  در  عجیبی  استعداد  و  دار 
هجویه  در  عجیبی  استعداد  هم  طرفی  از  و  داریم  جگرسوز 
دوِز  اوور  و  جلف  ی  گذرنده  حد  از  های  شوخی  و  سرایی 
که  است  این  دلیلش  شاید  آنی.  های  بودن  خوش  بیهوده 
را   )Rationalism(گرایی خرد  تولد  و  روشنگری  عصر  ما 
در  و  ایم  نکرده  لمس  فرهنگیمان  هویت  و  تاریخ  درون  در 
حد  دو  بین  تعادل  ایجاد  برای  ترازی  و  میزان  خردگرایی  نبود 
از سر  ها  افراط  به  ها  واکنش  ندارد،  افراطی یک طیف وجود 
احساسات آنی و شتاب زده بوده و منجر به تفریط ها می شود.

انسان ها که در حد متعادلش الزمه  از فاکتورهای روانی   یکی 
است،  نگری  آینده  است  سالم  روان  و  زندگی  یک  داشتن  ی 

المثل  ضرب  خودمان  فرهنگ  در  ما 
نگری  آینده  به  که  داریم  زیادی  های 
از جمله: وقتی که جیک  پردازند  می 
باش  فکرنون  مستونت...،  جیک 
هم  مقوله  این  احتماال   . و...  که... 
دارای  نیاکانمان  از  برخی  اذهان  در 
با  ها  آن  و  شده  گون  افراط  اهمیتی 
لذت  آینده،  بر  حد  از  بیش  تمرکز 
را  زندگی  گذرای  لحظات  از  بردن 
این  به  پاسخ  در  کردند.  می  فراموش 

شمردن  غنیمت  تفریط  دهنده،  آزار  افراط 
را  ما  ادبیات  از  عظیمی  بخش  هم  آن  و  آمد  بوجود  لحظات 
اشغال کرد )مشهورترین نمونه بارز آن رباعیات حکیم عمر خیام(

حفاظت از محیط زیست بدلیل این که محیط را و میراث طبیعی 

کند  می  حفظ  مدت  بلند  ای  آینده  برای  را  آدمیان  ما  پیرامون 
جنبه ای از آینده نگری دور بوده و از آنجایی که آینده نگری 
هرچه دور دست تر را مد نظر قرار دهد دشوارتر و پرهزینه تر می 
شود و همینطور به این دلیل که ما ایرانی ها دل چندان خوشی از
 آینده نگری وسواس گون و افراطی برخی گذشتگانمان نداریم 
ما  جامعه  بر  هنوز  خردگرایی  که  این  گرفتن  نظر  در  با  البته  و 
بوم  زیست  از  حفاظت  که  داشت  انتظار  میتوان  نشده،  حاکم 
های کشور جایگاه خاصی میان افکار عمومی و حتی نخبگان 
درآمد  کسب  درگیر  شدت  به  ایرانیان  ما  عموم  باشد.  نداشته 
این هدف کذایی ذهن  برای  و  منفعت های شخصی هستیم  و 
خود حاضریم از هر مسیری بگذریم حتی اگر این مسیر آینده 
به  قرار دهد، توجیهات  تباهی کامل  این سرزمین را در معرض 
طرز  این  برای  هم  روشنفکرانه  شبه  بعضا  حتی  و  منطقی  ظاهر 
و  زندگی  لحظات  شمردن  غنیمت  با  را  آن  و  داریم  اندیشه 
که  شده  بارها  شاید  مثال  زنیم.  می  پیوند  حال  داشتن  اولویت 
یک  کاربری  تغییر  یا  سد  یک  تاسیس  پیرامون  که  بحثی  در 
اکوسیستم طبیعی )تاالب یا جنگل( به منطقه تجاری-توریستی 
یاد  اینچنینی  های  طرح  اشتغال  ایجاد  از  مدافعان  آمده  بوجود 
از  بسیاری  فعلی  زندگی  که  کنند  عقیده  ابراز  و  باشند  کرده 
جوانان بیکار کشور با اجرایی کردن چنین طرح هایی به سطح 
باالتری ارتقا می یابد و وضعیت اکوسیستم ها در آینده به نسبت 
پاسخ  نیست.  اولویت  وضعیت فعلی معیشت مردمان کشور در 
به این ادعا نیاز مند یک رویکرد منطقی-علمی بوده رویکردی 
دواند  ریشه  از دوران خردگرایی و روشنگری  بعد  اروپا  در  که 

و دامن گسترد اما هنوز در سرزمین ما پا محکم نکرده.
بنابراین صحبت از لزوم پایش زیست محیطی با یک رویکرد علمی 
و بر  اساس مستندات آماری شاید در واقع گامی کوچک از گام 
پیاده سازی خردگرایی  های الزم برای 
در میان افکار عمومی ما ایرانیان باشد.
زیست  از  سرسختانه  حفاظت  لزوم 
کشور  ی  شکننده  شدت  به  های  بوم 
انقالب خزنده در سبک  بروز یک  و 
با  سازگاری  برای  ایران  مردم  زندگی 
زیست  محیطی،  الوقوع  انقالب الزم 
وقتی برای ما آشکار می شود که نه با 
احساسات  و  آنی  روانی  های  واکنش 
بی  و  جامع  دید  یک  با  که  گذرا 
کنیم. نگاه  ماجرا  به  علمی  طرف 
و  لوکس  امری  اول  نگاه  در  شاید  زیست  محیط  از  حفاظت 
دهنده  نشان  خود  این  که  کند  جلوه  دور  ی  آینده  به  مربوط 
نگاه غیرعلمی و غیرمنطقی ما است، در حالی که نگاه علمی 
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چندان  دل  ها  ایرانی  ما  که  دلیل  این  به   
و  گون  وسواس  نگری  آینده  از  خوشی 
و  نداریم  گذشتگانمان  برخی  افراطی 
خردگرایی  که  این  گرفتن  نظر  در  با  البته 
میتوان  نشده،  حاکم  ما  جامعه  بر  هنوز 
بوم  زیست  از  حفاظت  که  داشت  انتظار 
افکار  میان  خاصی  جایگاه  کشور  های 
باشد. نداشته  نخبگان  حتی  و  عمومی 



 

 

 

 

 

 

در  ی  آینده  شود  می  تصور  که  طور  آن  اوال  گوید،  می  ما  به 
محیطی  زیست  ی  گسترده  تخریب  از  ناشی  تهدید  معرض 
گیر  دامن  عواقب  دوما  ندارد،  قرار  دوردست  در  هم  چندان 
که  اند  مهیب  و  انگیز  وحشت  آنچنان  ها  بوم  زیست  نابودی 
خارج  اهمیت  اولویت  از  را  ها  آن  زمانی  تقدم  عدم  حتی 
نمی کند. زندگی در قهقرای زیست محیطی از کیفیت به مراتب
زندگی  عمال  قهقرا  این  کف  در  و  بوده  برخوردار  تری  پایین 
های  یادداشت  از  سری  چند  در  شد.  خواهد  ناممکن  کردن 
شمارگان پیشین به اهمیت بیشتر در معرض چشم برخی عوارض 

طبیعی مانند دشت ها و جنگل 
و  ها  اکوسیتم  اما  پرداختیم  ها 
فوایدشان  زیست  محیط  عناصر 
خالصه  شده  ذکر  موارد  آن  به 
نمی شود، این روز ها روانشناسی 
به  نوروفیزیولوژی  و  مدرن 
سالم  روان  که  کرده  ثابت  ما 
زیست  یک  به  وابسته  انسان 
و  است  پیرامون  در  پایدار  بوم 
باشد  انسان ها سالم  وقتی روان 
بود. خواهد  سالم  نیز  جامعه 

بسیاری  مطالعات  نمونه  برای 
ثابت کرده اند که یک پیاده روی 
زنده  طبیعت  در  مدت  کوتاه 
)میان درختان یا علفزار( حالت 
ذهنی انسان را متعادل و توانایی 
 )cognitive( شناختی  های 
بخشند1. می  بهبود  نیز  را  آن 

روانی-اجتماعی  فواید  دیدن 
داشتن زیست بوم های شکوفا 
چندان نیاز مند تحقیق گسترده 
نیست،  علمی  های  ژورنال  در 
داشته  علمی  روحیه  کمی  اگر 

باشیم با یک رصد مختصر در می یابیم که ما با آغاز شدن یک 
قهقرای زیست محیطی خودمان را از نظر سطح زندگی فقیر تر می 
کنیم. حیات وحش فقط یک دغدغه ی لوکس فیس بوکی نیست 
ایم  از دست داده  وقتی ما نود در صد حیات وحش خویش را 
یعنی شغل بخشی از جامعه که شیدای عکاسی و مستند سازی از 
حیات وحش است را ازآن ها گرفته ایم، یعنی تفریح مورد عالقه 
آنان سلب  از  را  تماشای حیات وحش  عاشق  های  اکوتوریست 

1- به لینک های زیر مراجعه کنید:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000286

How walking in nature changes the brain
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کرده ایم. وقتی ما ببر هیرکانی )مازندران( را منقرض کرده ایم یعنی 
ایم.  کرده  تر  فقیر  هم  را  خودمان  کشور  از  بخشی  ادبی  گنجینه 
این روزها ورزشکاران و کشتی گیر های خطه ی شمال کشور را 
دیگر نمی شود به ببرها غران جنگل های هیرکانی تشبیه کرد. همین 
مسئله برای شیر آسیایی که روزگاری در دشت های جنوبی زاگرس 
جوالن می داد هم صدق می کند. فقیرتر شدن زیست بوم ها به 
معنی فقیرتر شدن گنجینه ادبی و ذخایر اجتماعی نیز هست. اگر ما 
جایی برای پیاده روی و الهام از طبیعت نداشته باشیم دیگر شاعران 
داشت. نخواهیم  نیز  سپهری  سهراب  یا  یوشیج  نیما  مانند  لطیفی 
علفزار  یا  آبگیر  یا  جنگل  رفتن  بین  از 
ی  عارضه  یک  شدن  محو  تنها  کوه  یا 
این  نیست  آبی  سیاره  روی  از  طبیعی 
زیست  تمام  زندگی  وجوه  تمام  رخداد 
مندان پیرامون آن را از جمله ما انسان های 
از  و  دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  متمدن 
اندام  ترین  مهم  ما  مغز  شاید  که  آنجایی 
بیش  ما  مغزهای  باشد،  برایمان  ما  زیستی 

میبینند. آسیب  دیگر  هرچیز  از 
 ما ایرانی ها مردمی هستیم که سنت های 
تفریط  و  ها  افراط  به خاطر  را  زیبای خود 
ها به زشتی های مهیبی تبدیل کرده ایم. ما 
چهار شنبه سوری را تبدیل به روز وحشت 
خود و سایر زیست مندان مجاور و سیزده 
بدر )روز طبیعت( را که می تواند جلوه ای 
از انس با طبیعت این مادر آرامش بخش و 
استرس کاهمان باشد، تبدیل به یک روز 
کشور  رودهای  و  ها  جنگل  برای  مهیب 
امنیت  علیه  گسترده  تهدیدی  همچنین  و 
غذایی خودمان کرده ایم. انداختن هزاران 
کپک  و  شده  سبز  عدس  و  گندم  تن 
امنیت  که  این  بر  رودها عالوه  درون  زده 
غذایی ما را تهدید می کند، به اکوسیستم 
معموال  که  مخصوصا  میزند،  آسیب  رودها  با  شده  تغذیه  آبی  ها 
این سبزه ها وصل هستند. به  نیز  انسان ساخت  تزیینی  روبان های 
هرجا  که  این  یعنی  خردگرایی  نیست.  عجیبی  چیز  خردگرایی 
احساسات  و  سنت  با  هم  هرچقدر  کاری  کرد  حکم  مان  عقل 
این  از  بگذاریم.  کنار  را  آن  خورده  گره  ما  )نوستالژی(  گذشته 
پایشی  است  ضروری  و  الزم  کشور  محیطی  زیست  پایش  رو 
باوجدانی دنبال گردد. بیدار و  از سوی هر فرد  انتظار می رود  که 

جامعه
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ما ایرانی ها مردمی هستیم که سنت های زیبای خود را 
به خاطر افراط ها و تفریط ها به زشتی های مهیبی تبدیل 
کرده ایم. ماچهار شنبه سوری را تبدیل به روز وحشت 
بدر)روز  سیزده  و  مجاور  مندان  زیست  سایر  و  خود 
طبیعت( را که می تواند جلوه ای از انس با طبیعت این 
مادر آرامش بخش و استرس کاهمان باشد، تبدیل به یک 
روز مهیب برای جنگل ها و رودهای کشور و همچنین 
تهدیدی گسترده علیه امنیت غذایی خودمان کرده ایم.* 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000286
http://www.collective-evolution.com/2015/09/03/how-walking-in-nature-changes-the-brain/


 

 

 

 

 

 

در میان جشن های ایران باستان، چهارشنبه سوری، برغم فراز و 
فرودهای بسیار، از معدود آیین هایی است که تا کنون در جامعه 
ایرانی زنده و پابرجا است. این جشن و سرور همگانی گرچه در 
نمایندگی می کند  را  ها  از دل  کنه خود دوستی و زدودن کینه 
و مانند هر آیین ملی از عوامل تقویت انسجام و اتحاد اجتماعی 
آن  برگزاری  شکل  و  محتوا  در  اخیر  سال  چند  در  اما  است، 
تغییراتی بنیادین به وجود آمده به ترتیبی که بجای سرود »زردی 
من از تو، سرخی تو از من«، صدای فریاد و انفجار بیشتر بگوش 
می رسد. امروز کمتر از قاشق زنی، بوته افروزی، فالگوش نشینی 
اسپری،  قوطی  زدن الستیک،  آتش  از  بیشتر  و  بخت گشایی  و 
انفجار اکلیل سرنج و نارنجک های دستی و مانند این می بینیم 
و می شنویم. گستره این تغییر به حدی است که به طور ملموسی 
است.  ساخته  مبدل  جنگ  میدان  به  را  کشور  های  خیابان 

چهارشنبه سوری که همواره به صورت جمعی و خانوادگی برگزار 
می شد به صحنه رویارویی با ارزش های اجتماعی مبدل گشته 
به  را  خود  جای  همبستگی  حس  تقویت  و  اجتماعی  تعامل  و 
است. داده  شهروندان  کشته شدن  حتی  و  جراحت، سوختگی 
آتش بازی به طور بسیار معمول در طول جشن های فرهنگی و ملی 

از جمله روز استقالل در ایاالت متحده، 
دوالی در هند، سال نو در چین و ایتالیا، 
جشن  و  لیبی  در  اسالم  پیامبر  تولد 
هاری – رایا در مالزی برگزار می شود.1 
این مراسم در ایران در آخرین سه شنبه 
هر سال برگزار مي شود. قدمت تاریخي 
چهارشنبه سوری به سال 1725 قبل از 
میالد مسیح باز مي گردد. در آن زمان، 
برآورده  و  بال  و  شر  دفع  برای  ایرانیان 

شدن آرزوها در آخرین سه شنبه سال خورشیدي با بر افروختن آتش 
1- آقایی عباس و همکاران. همه گیری شناسی آسیب های ناشی از مراسم چهارشنبه سوری کشور در سال 1387. 
بهداشتی درمانی شهید  مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  پرستاری و  نشریه علمی- پژوهشی دانشکده 

بهشتی، دوره 21، شماره 75، زمستان 1390، صفحات 30 تا 36. 
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و پریدن از روي آن به استقبال نوروز مي رفتند.2 در جامعه کنونی 
ایران این مراسم حتی در زمان برگزاری نیز دچار تغییر شده است به 
نحوی که از چند روز قبل از چهارشنبه سوری تا حتی خود نوروز و 
بعضا تا سیزده بدر! نیز به طول می انجامد. از منظر شکل اجرایی نیز 
آداب و رسوم جشن مانند قاشق زنی به باد فراموشی سپرده شده و 
در قالب صدای مهیب نارنجک های دست ساز و استفاده از انواع 
مواد محترقه، به رفتاری ضداجتماعی بدل شده و زمینه آسیب هایی 
جدی چون قطع عضو یا سوختگی های شدید در حوزه فردی و 
امنیت در حوزه اجتماعی را پدید آورده  ناآرامی و احساس عدم 
است. شاید آن چه بیش از همه به ذهن خطور می کند چرایی این 
تغییر رویه و به تعبیری منحرف شدن یک آیین باستانی به سمت 
یک ناهنجاری و رفتار ضداجتماعی است. در یک تعریف ساده 
رفتار ضداجتماعی اشاره به اعمالی چون تحمیل آسیب جسمی یا 
روانی به مردم یا امول و دارایی آنان دارد. در همین راستا »لوئبر« دو 
نوع رفتار ضداجتماعی آشکار و پنهان را مشخص می کند. رفتار 
ضداجتماعی آشکار شامل پرخاشگری، ستیزه جویی و نزاع بیش 
پنهان که عمدتا  رفتار ضداجتماعی  قانون و  از  از حد، سرپیچی 
به صورت مخفی به اجرا در می آیند شامل دروغ گفتن، دزدی، 
پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر و تحریب اموال عمومی می باشد. 
»لوئبر« و همکارانش نوع سومی از رفتارهای ضداجتماعی را نیز 
مشخص کرده اند که شامل سرپیچی از قانون، اعتراض و رفتارهای 
مبارزه جویانه می باشد.3 در این بین پرداختن به چرایی بروز چنین 
و  فلسفه  با  آیینی  بایست  می  چرا  یابد.  می  ویژه  اهمیت  رفتاری 
رسوم مشخص تا این حد دستخوش تغییر و تبدیل گردد؟ چرا برغم 
هشدارهای متعدد و حتی بروز خسارت های جانی و مالی، هر سال 
شاهد تکرار این حوادث هستیم؟ شاید بتوان پاسخ به این پرسش 
متقابل جستجو کرد.  ها و عدم درک  نسل  بین  تفاوت  در  را  ها 
به آن  توجه  دارند که  این است که جوانان ویژگی هایی  واقعیت 
ها ضروری است. آن ها هیجاناتی دارند که 
به طور  تا  فراهم شود  الزم است زمینه هایی 
طبیعی امکان تخلیه آن را داشته باشند. مثال 
بلند  یا  بخندند  بلند  دارند  دوست  ها  جوان 
دارند.  دوست  را  زیاد  تحرك  کنند.  گریه 
محملی  و  محل  مکان،  نیازمند  ها  جوان 
هستند که هیجان هایشان را تخلیه کنند. در 
دیگری  نوع  به  هیجان  این  دیگر  کشورهاي 
تخلیه می شود. در این کشورها مکان هایی 
براي شادی و ایستگاه هایی برای بازی جوانان فراهم می کنند، به 
سوري  چهارشنبه  مراسم  در  محترقه  مواد  آسیبهاي  از  ناشي  ناتوانیهاي  بررسي  همکاران.  و  حسن  توکلی   -2
تهران. 16 -22 : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ایران، دوره 27 ، شماره 1 ، بهار 1388.

3- حمیدی فر علی رضا و همکاران. بررسی رابطه عملکرد خانواده و تهییج طلبي با رفتارهای ضد اجتماعی مراسم چهارشنبه 
آخر سال. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. تابستان 1390 , دوره  جدید , شماره  26 ; از صفحه 157 تا صفحه 174 .

چهارشنبه در آتش
بررسی تغییر در شکل و محتوای چهارشنبه سوری و پیامدهای آن

سپهر ساغری
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صورت  به  همواره  که  سوری  چهارشنبه 
جمعی و خانوادگی برگزار می شد به صحنه 
رویارویی با ارزش های اجتماعی مبدل گشته 
و تعامل اجتماعی و تقویت حس همبستگی 
و  سوختگی  جراحت،  به  را  خود  جای 
است. داده  شهروندان  شدن  کشته  حتی 
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دلیل اینکه با فراهم آوردن چنین محیط هایی هیجان موجود در جامعه 
تخلیه می شود و بعد از این جامعه تا حدودی آرامش را در می یابد.4

گرچه نقدهای بسیاری به شب چهارشنبه آخر سال وارد آمده است، 
اصال  نگویم  اگر  اما   آیین،  این  خواندن  سوزی  چهارشنبه  نظیر 
دیده نشده، باید گفت کمتر دیده شده در رسانه های نوشتاری یا 
تصویری، نظیر روزنامه ها و صدا و سیما، به فلسفه این آیین و آداب 
و رسوم آن پرداخته شود. در سطح خیابان هم عموما بنرهای بزرگی 
نصب می شود که برخی حوادث چهارشنبه سوزی! را نمایش داده یا 
به هشدار کفایت کرده است. این نقیصه مانع از انتقال فرهنگ آیین 

از  و  گشته  سوری  چهارشنبه 
سویی فقدان پاسخی مناسب 
جوانی  سنین  نیازهای  برای 
این  هیجان  و  شور  تخلیه  و 
بروز  برای  الزم  زمینه  دوره، 
چنین رفتارهایی بوجود آورده 
نظر  از  نباید  طرفی  از  است. 
بخشی  نگاه  که  داشت  دور 
از جامعه به چهارشنبه سوری 
توام با تردید و نکوهش فراوان 
همراه است که شاید برجسته 
ترین نمونه آن نظرات حجت 

مطهری  مرتضی  االسالم 
نکته  این  به  توجه  است5. 
اهمیت  حائز  جهت  آن  از 
قدرت  دستگاه  که  است 
همسویی  نظراتی  چنین  با 
دارد. بنابراین برخورد پلیسی 
آخر  چهارشنبه  با  مسئولین 
نظر  به  چندان عجیب  سال 
راستا  همین  در  رسد.  نمی 
هیجان  و  شادی  مقوله  نفی 
و تعریف این مهم به عنوان 

یک ناهنجاری سبب شکاف بیشتر در میان مسئولین و بدنه جوان 
جامعه شده است. از یک سو جوانان با محدودیت های بسیار مواجه 
اند و از هر روزنه ای برای تخلیه انرژی خود استفاده می کنند و 
از سویی صاحب منصبینی که با بکار بردن الفاظی چون چهارشنبه 
سوزی یا اراذل و اوباش و اغتشاشگر خواندن جوانان، صورت مسئله

 را پاک می کنند. نقطه مقابل این رویکرد، یعنی پذیرفتن نیازهای 
4- رضا کاظمي، چهارشنبه سوري و روانشناسي هیجانات، روزنامه رسالت

www.resalat-news.com  
5- چهار شنبه سوری از نظر شهید مطهری ؟!

www.mortezamotahari.com    
* منبع تصویر:       تصاویر مصدومان چهارشنبه سوری امسال

     www.fararu.com                                                                      

این دوره و پرهیز از برچسب زدن به آن، در کشورهای توسعه یافته 
مشاهده می شود. از آن جهت که پذیرش تفاوت های نسل جوان 
به طرق مختلف  ایشان  انرژی  ایشان موجب تخلیه  نیازهای  و فهم 
در  آن  کنترل  ضمن  تا  پذیرد  می  صورت  مشخص  اماکنی  در  و 
محدوده ای مشخص از تسری آن به کلیت جامعه و یا انحراف آن 
به سوی رفتارهای غیراجتماعی تا حد امکان جلوگیری شد. ناگفته 
پیدا است در هیچ کجای این کره خاکی جامعه ای بری از اشتباه 
نیازهای  به  پاسخگویی  نحوه  اما  گرفت  سراغ  توان  نمی  لغزش  و 
انسانی و نتایج بدست آمده از آن مسئله ای است که جدا از از آمار 
و ارقام در زندگی روزمره مردم عینیت 
است  ای  نقطه  همان  این  یابد.  می 
چرایی  به  در سطح کالن  جامعه  که 
پردازد  تداوم یک مشکل می  و  بروز 
آید.  برمی  رویه  تغییر  صدد  در  و 
اما آن چه می بایست از خود بپرسیم 
این است که آیا در پاسخ به محدودیت 
ها محقیم که از دیگران سلب آسایش 
قیمت  به  هیجان  و  شادی!  آیا  کنیم؟ 
جانی  و  مالی  تهدید  و  خسارت 
باید  طبعا  است؟  عقالیی  و  ارزشمند 
گرفتن  درنظر  بدون  داشت  درنظر 
آیین  های  چهارچوب  و  اصول 
بسیار  عموما  که  سوری،  چهارشنبه 
استفاده  خطراند،  بی  و  اجتماعی 
به  که  آن  از  پیش  محترقه  مواد  از 
پاسداشت و گسترش آن منتهی شود 
به  شادی،  از  آن  فلسفه  استحاله  با 
نابودی و اضمحالل این آیین باستانی 
ختم خواهد شد. باید در نظر داشته 
باشیم که نسل نونهال امروز جامعه ما، 
شاهد صحنه ها و وقایعی از چهارشنبه 
آخر سال است که مطمنا خاطره ای 
تاریک در روح و روان وی ثبت و ضبط می کند و دور از ذهن نیست 
با چنین تصویری از جامعه خود رویگردان شود. مقوله ای بسیار هراس 
انگیز که در نسل های آتی با هرچه بیشتر شدن گسست فرهنگی، با 
نیروی انسانی کامال ناآشنا و یا حتی بیگانه نسبت به فرهنگ خویش 
روبرو خواهیم شد که در تندباد حوادث، به جهت عدم تعلق خاطر، 
کرد. نخواهند  ایفا  خوبی  به  را  خود  اجتماعی  مسئولیت  و  نقش 
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در  آیا  که  است  این  بپرسیم  خود  از  بایست  می  چه  آن  اما 
آسایش  سلب  دیگران  از  که  محقیم  ها،  محدودیت  به  پاسخ 
تهدید  و  خسارت  قیمت  به  هیجان  و  شادی!  آیا  کنیم؟ 
درنظر  باید  طبعا  است؟  عقالیی  و  ارزشمند  جانی  و  مالی 
آیین  های  چهارچوب  و  اصول  گرفتن  درنظر  بدون  داشت 
بی خطراند،  و  اجتماعی  بسیار  عموما  چهارشنبه سوری، که 
و  پاسداشت  به  که  آن  از  پیش  محترقه  مواد  از  استفاده 
به  شادی،  از  آن  فلسفه  استحاله  با  شود  منتهی  آن  گسترش 
شد.* خواهد  ختم  باستانی  آیین  این  اضمحالل  و  نابودی 



 

 

 

 

 

 

وقتی همه شبیه به هم می شویم
تاملی درباره یکسان سازی فرهنگی و پیامدهای آن

درون  را  و صورت خود  این گزارش...این کارگردان سر  بر  بنا 
سازه ای ماسک مانند پنهان کرده بود و تنها راه دیداری مخاطب 
با او از طریق فرو کردن سر درون استوانه ای پارچه ای و سیاه رنگ 
بود تا امکان گفت و گویی دیداری در فضایی خصوصی در باب 
سینما مقابل دوربینی که روی پیشانی اش قرار داشت، فراهم شود. 
او می گوید: این پرفورمنس برایم رسانه ای است تا به واسطه ی آن 
به وضعیت این سال های سینمای ایران،همسان سازی و همشکل 
شدن فیلم ها، توقیف یا عدم اکران تولیدهای متفاوت، انتقاد کنم.1

آنچه در سطور باال خواندید، گزارش کوتاهی بود از پرفورمنس 
در فضای واقعی کارگردانی که او را پیشتاز سینمای آلترناتیو ایران 
می نامند. محمد شیروانی، کسی که مدتی قبل از این ماجرا، در 
اعتراض به اکران نشدن آثارش در داخل کشور تمامی آنها را برای 
دانلود روی سایت خود قرار داد. این یادداشت به محمد شیروانی 
نمی پردازد، بلکه پاره هایی است از تامل بر فضایی که حضور 
صداهای مختلف را بر نمی تابد و به تجربه هایی تازه و خارج از 
زیبایی شناسی جا افتاده و مقبول وقعی نمی گذارد، همان چیزی 
که محمد شیروانی هم در آثار و پرفورمنس هایش به سراغشان 
بنامم  فرهنگی  یکسان سازی  را  نامش  مایلم  آنچه که  رود.  می 
نوع قضاوت  و  سلیقه  تفکر،  دیدگاه، جنس  نزدیک شدن  یعنی 

به  جامعه  یک  های  آدم 
آن. های  پیامد  و  یکدیگر 
فرهنگی،  سازی  یکسان 
متدی است که به حضورش 
عادت  ایم.  کرده  عادت 
دیگر  یعنی  ایم،  کرده 
نقدمان  که  ندارد  لزومی 
و  اطراف  متوجه  فقط  را 
متولیان غیرفرهنگی فرهنگ 
از  کدام  هر  کنیم،  کشور 

1- چرا شیروانی بر فرش قرمز پرفورمنس اجرا کرد؟
www.isna.ir                   

ما فارغ از عرصه ای که در آن می اندیشیم و قضاوت می کنیم، 
بطورخود به خود از فرهنگ یکسان سازی و مبتنی بر برچسب های 
را  آن  فرضی ذهنی  پیش  بعنوان  و  پیروی می کنیم  آماده  پیش  از 
عادات  و  ها  سلیقه  سازی  یکسان  این  نتایج  از  یکی  ایم.  پذیرفته 
فرد  که  بود  خواهد  این  جامعه  مختلف  طبقات  میان  در  فرهنگی 
عنوان  به  را  او  »کل«  یک  بعنوان  جامعه  که  فردی  پذیر،  جامعه 
شهروندی معمولی پذیرفته، نسبت به آنچه متفاوت است به درجات 
العمل نشان خواهد داد. آن را پس خواهد زد و  گوناگون عکس 
حذف  پذیری  جامعه  مسیر  در  خود،  مسیر  در  خودکار  بصورت 
خواهد کرد. در نتیجه روایت هایی که از چنین جامعه ای بدست 
و  غیرواقعی  پرمدعا-همواره  و  رئالیست  اندازه  هر  دهند-  می 
سانسور شده اند: سانسور صداهایی که تریبونی برای شنیده شدن 
ندارند. در چنین جامعه ی بسته ای، تفاوت ها گرامی داشته نمی 
)یا  شد  نخواهد  محقق  سیاسی  و  فرهنگی  چندصدایی  و  شوند، 

افتاد(.  خواهد  تعویق  به  حالت  ترین  خوشبینانه  در 
بعنوان نمونه ای افراطی می توان، تمامیت خواهی2 موجود در برهه ای از 
حیات سیاسی جهان در قرن بیستم را نقطه ی مقابل آن فضایی دانست 
که فردیت، هویت و تفاوت های انسانی در آن گرامی داشته می شود 
و دیگر روایت های جاافتاده و مرسوم نیستند که سرنوشت آدم ها را 
رقم می زند. تبعیض و روحیه ی یکسان سازی، دو روی یک سکه 
اند و در جامعه ای که از نظر فرهنگی با نگاهی بسته و قیم مآبانه روبرو 
باشیم مسیر پیشرفت و بالندگی فرهنگی به خودی خود سد خواهد شد. 
آن هم درست به دست عوامل فرهنگی جامعه. فرد معمولی اجتماعی 
در چنین جامعه ای حتی هنگامی که به دنبال مشارکت سیاسی بعنوان 
یک کنش3 مثبت است، هنگامی که »خواست تغییر وضعیت موجود« 
را با مایه هایی از امیدواری و زنده نگاه داشتن جامعه سرلوحه و اساس 
و  »اتحاد  به  دعوت  را  همه  و  دهد  می  قرار  خود  سیاسی  کارهای 
یکپارچگی« می کند، ناگزیر است از نادیده گرفتن خیلی از هویت 
ها، طبقات و خواسته های آنان به نفع جو سیاسی آماده شده توسط 
خاص  روایت  یک  و  حزب  یک 
وحدت  دیگر،  عبارت  به  سیاسی. 
بوسیله کثرت  آمده  بدست  خیالین 
برسازنده ی آن تخریب خواهد شد. 
تفاوت پذیری فرهنگی یا فرهنگ بی 
تفاوتی؟ بی تفاوتی کلبی مسلکانه، از 
ویژگی های عصر ماست. وقتی می 
گویم عصر ما، دقیقا معنای جهانی 
آن مد نظرم است. چرا که یکی از 
تنبلی  تفاوتی و  بی  این  عوامل مهم 
2- Totalitarism
3-Act
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یکسان سازی فرهنگی، متدی است که به حضورش عادت 
که  ندارد  لزومی  دیگر  یعنی  ایم،  کرده  عادت  ایم.  کرده 
نقدمان را فقط متوجه اطراف و متولیان غیرفرهنگی فرهنگ 
کشور کنیم، هر کدام از ما فارغ از عرصه ای که در آن می 
اندیشیم و قضاوت می کنیم، بطورخود به خود از فرهنگ 
از پیش آماده  بر برچسب های  یک شکل سازی و مبتنی 
پیروی می کنیم و بعنوان پیش فرضی ذهنی آن را پذیرفته ایم.



 

 

 

 

 

 

کند،تقلید است. فرقی نمی کند، در تمام زمینه ها اخالق عمومی 
این است که به آنچه به قول معروف »کارش می گیرد« توجهی بیش 
گاه هنرمندانی  از حد نشان داده می شود. چنان که مسیرهای ناخودآ
این وجهه های  از  تقلید  برای  برند،  رنج می  فقدان خالقیت  از  که 
البته چنین واکنشی برای ما مردمانی که  تازه و بزرگ باز می شود. 
به قهرمان پروری و کاریزما سازی عالقه ای دیرینه و شدید داریم 
ترتیب  هر  به  کند.  جلوه  طبیعی  شاید 
چنین  تاثیرات  از  نیز  فرهنگ  ی  عرصه 

باشد.  دور  به  نباید  اخالقی 
در پایان دوست دارم تا به اولین یادداشت 
آن  ابتدای  در  گردم.  بر  سرند  در  خود 
یادداشت که به فیلم »فردا« از سری فیلم 
از  داشت،  اختصاص  تجربه  و  هنر  های 
تازه  صداهای  منادی  بعنوان  سینما  این 
ای در سینمای ایران که بر مبنای تجربه 
هایی خارج از قواعد سینمای بدنه ساخته 
تردیدی  هیچ  بی  بردم.  نام  شوند  می 
آن  حضور  و  سینما  از  شاخه  این  ظهور 
و  یکنواخت  اغلب  سینمای  کنار  در 
مهمی  نقش  تواند  می  بدنه،  تقلیدی 
تمام  در  که  باشد  داشته  چیزی  آن  در 
چندصدایی  گفتیم،  آن  از  سطور  این 
آنقدر  سینما  این  ای کاش  اما  فرهنگی. 
گشوده و قدردان بود تا برای کسانی مثل 
محمد شیروانی هم جایی داشت.4 حرف 

آخر را از زبان شیروانی می خوانیم:
»سینمای اجتماعی یک کشور آینه ایست 
تمام قد در برابر مردم همان کشور تا خود را 
در آن بازیابند و تصحیح کنند. این یاداوری 
هاست.  زیبایی  و  ها  زشتی  شامل  توامان 
نمی توان از آن انتظار یک برخورد دکوراتیو 
داشت. جان نخواهد داشت و کار نمیکند. در این صورت فیلم تبلیغاتی 
است، یک سویه و تک بعدی . و زمانیکه این آینه بعد از تولید از مخاطبان 
اصلی اش دریغ میشود و تنها در دسترس مصرف کننده غربی است حتا 
اگر جهانی آن را ستایش کنند همواره حسرتی با مؤلف خواهد ماند که 
اثرش چه تاثیری بر جامعه اش گذاشته، تقریبًا هیچ. و از سوی دیگر مؤلف 
از دیدن چهره خود در آینه مردم محروم می ماند. جامعه ی تک صدایی 
بیمار است  و هنر یکطرفه که با خود مونولوگ می کند همینطور«.5

4 -آخرین ساخته ی محمد شیروانی با نام »لرزاننده ی چربی« علی رغم پیگیری های کارگردان نتوانست در سینمای 
هنر و تجربه اکران شود. از شیروانی تا کنون تنها مستند 021 در چهارچوب سینمای هنر و تجربه به اکران در آمده است.

5-رئیس جمهور فعال مشغوِل حساب و کتاِب اتمی ست
   www.ilna.ir

عقیده و فقدان نظرگاهی برای نگریستن به جهان، یعنی پیشروی 
سرسام آور علوم و فناوری، با در نوردیدن جهان همه ی ما را خواه 
نا خواه به هم متصل کرده است و دیگر با خیال راحت می توان 
درباره ی کلیات مشخصی صحبت کرد که گریبان همه ی ما را می 
گیرد. اگر چه، باز باید از تمام کسانی که دیده و شمرده نمی شوند 
به خاطر سهل انگاری مان در تعریف این »ما« پوزش بخواهم. 

و  گفتیم  پذیری  تفاوت  از  بگذریم، 
باید مشخص کنیم که آیا این مفهومی 
هر  و  خیر  یا  است  تفاوتی  بی  با  برابر 
کدام در بحث ما چه جایگاهی دارند. 
تفاوت پذیری، در گفتمانی که ما بیشتر 
مد نظر داریم، یعنی گفتمان فرهنگی و 
هنری نوعی از برخورد عاری از حب و 
بغض و غیر دگماتیک با تمام آن چیزی 
است که در عرصه ی فرهنگ و هنر 
نامتعارف، غیر معمول، خالف جریان 
ی  نکته  نامیم.  می  گرایانه  تجربه  و 
مهم اما اینجاست که چنین دیدگاهی 
از ما قابلیت نقد طرف مقابل را سلب 
نمی کند. ممکن است هر کدام از ما 
درباره ی نقد تعریفی متفاوت در ذهن 
خود داشته باشیم، اما آنچه اهمیت دارد 
همان چهارچوبی است که ما با اتکا 
گاهانه ی موضع  آ به شکافتن  آن  بر 
طرف مقابل خود بر می آییم. در کنار 
فرهنگی  گشودگی  آن  بگذارید  این 
را که حق نفس کشیدن »تجربه« را 
به منظور خلق یا کشف راه های تازه 
به ما می دهد. اما آنچه که بی تفاوتی 
فرهنگی می نامم، هیچ است. حتی 
»چیز«ی نیست که بگویم از قابلیت 

گاهانه تهی گشته است. همه چیز برایش »خوب« و  نقد و موضع آ
»روا«ست. حد اعالی رواداری که موضع نقادانه ی انسانی را از 
او سلب کرده اند. برای چنین سلیقه ای بهترین فیلم ها و موسیقی 
ها آن هایی است که اسکار و گَرمی مشخص می کنند. چنین 
سوژه ای در برابر تمام مظاهر فرهنگی زمانه، حتی آن هایی که 
ذاتا مصرفی نیستند نیز، موضعی مصرف گرایانه اتخاذ می کند. 
تکمیل می  را  یکسان سازی  فرهنگ  پازل  دیگری که  تکه ی 
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های  ویژگی  از  مسلکانه،  کلبی  تفاوتی  بی 
عصر ماست. وقتی می گویم عصر ما، دقیقا 
معنای جهانی آن مد نظرم است. چرا که یکی 
از عوامل مهم این بی تفاوتی و تنبلی عقیده و 
فقدان نظرگاهی برای نگریستن به جهان، یعنی 
پیشروی سرسام آور علوم و فناوری، تقریبا تمام 
دنیا و آدم هایش را به هم متصل کرده است*

* منبع تصویر: 
www.isna.ir
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ی            از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی نوروز د  با نسیم  ید  می آ ر  یا کوی  ز 
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن              که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است              که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
بیاموزی بلبل غزل گفتن  بیفشانی            به گلزار آی کز  به صحرا رو که از دامن غبار غم 
چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست                 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی
طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن              کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی              که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست             مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی
می ای دارم چو جان صافی و صوفی می کند             عیبش خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع              که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی
به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم            بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی
می اندر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش             که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه            ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی
جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده            جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

دیوان غزلیات حافظ، غزل شماره 454، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، چاپ 29، بهار 1380
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