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سخن آغازین

زده.  غم  میدانی  در  هایی شاداب  پرشور. چهره  و  کم سن 
فرزندان دنیای آی تی.  شاید خودشان هم تصور نمی کردند 
یک دورهمی ساده پس از فصل امتحانات به محل بحث ها 
بود  کافی  حادثه  همین  گردد.  بدل  پیچیده  تفسیرهای  و 
پای دهه  از صدای  باز شود. کسی  تا مجددا بحث دهه ها 
هشتادی ها می گوید. دیگری وضعیت دهه هشتادی ها را از 
دهه هفتادی ها بدتر می داند. پیر و جوان، زن و مرد، کاسب 
و کارمند دست به تفسیر می برند و کسی هم در این میان 
نیست پیش از هر چیز از خود بپرسد آیا جامعه شناس است؟ 
یا تخصص یا آشنایی با علوم تربیتی و رفتاری دارد یا خیر؟ 
در این میدان تاخت و تاز، نوجوانان حداکثر 15 ساله! سیبل 
می شوند! گویی همه مشکالت کشور از ریز و درشت به گردن 
دهه هشتادی ها است. در برابر این همه تفاسیر سختگیرانه 
باید در نقش خود  بزرگسالی داریم  از نوجوانان مطالبه  که 
نظر کنیم. مایی که دست کم بیش از 2 دهه از عمرمان می 
بازرگان،  گذرد. مای تحصیلکرده، مای استاد دانشگاه، مای 
مای کارمند و ... پیش از هر چیز باید پرسید فرزندان دهه 
80 ما در چه شرایطی به دنیا آمدند؟ در چه محیطی پرورش 
یافتند؟ از اینترنت دنیای خارج را می بینند و در داخل حتی 
تجمع چندصد نفری ایشان نه فقط با برخورد پلیس که زخم 
زبان بزرگ ترها روبرو می شود! تمام این لعن و نفرین کردن 
ها در شرایطی است که عقبه جامعه ایران و نسل های پیشین 

جای نقد بسیار دارد:
نوجوانی دهه هشتادی با خانمی آشنا می شود. برای نشان 
برد. فیلم در  به دوربین می  بلوغ جنسی خود دست  دادن 
کوتاه زمانی بوسیله بخش قابل توجهی از همین واعظان غیر 
متعظ دست به دست می چرخد! در این بین کسی هم از 
خود نمی پرسد که این کودک دچار لغزش شده است ما که 
عموما فرزندان دهه 50 یا 60 )و یا حتی پیش از آن( هستیم 
چه طور؟ لحظه ای هم با خود نیاندیشیدیم که فردا و فرداها 
با این نوجوان چگونه رفتار خواهد شد! اساسا چنین رفتاری 
از سوی بزرگترها، که نه کمکی به اصل ماجرا که دامن زدن 
به آن است، چه تصویری به کودکان ما از این جامعه و بزرگتر 

به عنوان تکیه گاه، خواهد داد؟ 
باید پرسید همه این روابط اجتماعی پر نقص و ایراد را می توان 
به گردن فرزندان دهه هشتاد انداخت؟ آیا کاهش سن تن 
به  هم  فرزندخوانده  با  ازدواج  امکان  یا  سال   9 به  فروشی 
ترین  در ساده  ایران  است؟ جامعه  ها  گرده دهه هشتادی 

مسایل زندگی اجتماعی خود مبتال به آفات گسترده است. 
رعایت  هم  مترو  یا  نان  در صف  را  یکدیگر  نوبت  حتی  ما 
نمی کنیم. اختالس های چند میلیاردی، بیکاری، مشکالت 
متعدد زیست محیطی یا گم شدن دکل نفتی یا فیش های 
ما  هشتاد  دهه  نوجوانان  به  هم  میلیونی  ده  چند  حقوقی 
مرتبط است؟ خرده به نوجوانانی که در بهترین حالت 15 یا 
16 سال سن دارند وارد است یا به آن پزشک که بیمار را دور 
می زند اما برای چیپس و ماست و مست کردن وقت دارد؟ 
خرده به یک نوجوان دهه 80 وارد است یا به آن مدیر دولتی 
که برج سازی می کند؟ امروز تصمیم گیران و تصمیم سازان 
کشور عموما فرزندان دهه 40 و 50 و ماقبل آن هستند. باید 
با شجاعت از خود بپرسیم فرار مالیاتی قریب به 70 درصدی، 
کار نوجوانان دهه هشتاد است؟ عدم صرف حتی یک درصد 
هزینه جهت بررسی عوارض زیست محیطی پروژه های نفت 
و گاز کشور به گردن دهه هشتادی ها است؟ ما چه کردیم 
و چه کاشتیم؟ باید از خود بپرسیم این نوجوانان دهه 80 
بودند که دست فرزندانشان را گرفته و به مراسم اعدام بردند؟ 
چه کسی یا کسانی و با چه محدوده سنی گربه و موش عبید 
زاکانی را با بدار کشیدن گربه بوسیله موش ها تصویرگری 
کودک  میلیون   4 بپرسیم  خود  از  شهامت  با  باید  کردند؟ 
محروم از تحصیل نتیجه نقش آفرینی فرزندان دهه هشتاد 
است؟ مسئوالنه از خود بپرسیم دست به دست کردن تصویر 
جنازه حبیب محبیان فقط بوسیله دهه هشتادی ها رخ داد؟ 
چه کسانی فیلم آمیزش یک بازیگر سینما را با ولع به نظاره 
نشستند؟ در نقطه مقابل چه کسانی شهرزاد را دانلود می 
کردند؟ در کجای دنیا نوجوان حداکثر 15 ساله در تصمیم 
گیری های کالن جامعه دخل و تصرف دارد؟ از یک نوجوان 
نقش آفرینی بزرگساالن را طلب نکنیم. از طرفی نمی توان 
و نباید پشت این فرافکنی ها سنگر گرفت. باید مسئولیت 
و  نوجوانان  نقد  به  ارزیابی کنیم. در حالی  را  و نقش خود 
برگزاری میتینگ کوروش می پردازیم که نسل های گذشته 
ی ما، که اتفاقا کمتر هم کودکی کرده اند و جوانی ایشان 
به انقالب، جنگ، تعطیلی دانشگاه و مانند این گذشته است، 
عمال به غیر از فعالیت روزمره خود کمتر در صحنه اجتماعی 
نقش آفرینی می کنند. این نقش آفرینی در حوزه اجتماعی 
هم عموما از جنس خدماتی است تا تولیدی. بیشتر وجهی 
به حساب موسسات خیریه پرداخت می شود یا کاالیی توزیع 
می گردد تا فرضا یک کارگاه قالی بافی راه اندازی شود. نقد 
اصلی به کسانی وارد است که بالغ اند، اما بزرگی نمی کنند. 
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به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
در سال 1381، روز چهاردهم تیر ماه به عنوان "روز قلم" در تقویم 
رسمی ایران به ثبت رسیده است. به رغم آن که 14 سال از نام 
گذاری این روز می گذرد اما هم چنان پرسش های ناگزیری مطرح 
است. اساسا چه ضرورتی برای تعیین روزی به این نام وجود داشته 
است؟! آیا گرامیداشت این روز فرصتی برای تقدیر از "تمامی" صاحب 
قلمان است؟! آیا انجمن قلم ایران کانونی فراگیر برای اهل قلم است؟! 
انجمن قلم ایران یک نهاد فرهنگی است یا یک نهاد سیاسی با چهره 
های دولتی؟! قلم در تحقق ارکان دموکراسی چه نقشی دارد؟ آیا 
آزادی قلم باید حد و مرز مشخصی داشته باشد؟ به دیگر سخن 
اساسا قلم باید در نگارش آزاد و بی پرده باشد؟! بزرگترین مشکل 
یا مشکالتی که اهل قلم با آن دست به گریبان هستند چیست؟

جامعه
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جامعه

یلدا دنیایی مبرز

متن مکتوب به دلیل پایداری و ثباتش، بر کالم شفاهی ناپایدار، 
رجحان و برتری دارد. از این رو کاتبان با تسلطی که بر ساختار 
فکری حیات جمعی دارند به مثابه ی دیده بانانی بینا، دانا، آگاه 
و برخاسته از بدنه ی جامعه هستند که آزادگی، آزاداندیشی و 
روشنگری را سیاق تحریر خود قرار داده اند. وانگهی قد برافراشتن 
قلم های منتقد، از دیرباز تا کنون چندان هم بی هزینه نبوده 
است. از به حاشیه رانده شدن و رنج معاش و عدم امنیت معیشتی 
صاحب قلمان ) البته نه همه آنان!( که بگذریم به سانسور و 
ممیزی در عرصه نشر و چاپ خواهیم رسید. سانسور و ممیزی 
خواه از سوی نهادهای قدرت اعمال شود و خواه از سوی جامعه 
ای که با نابردباری اجتماعی، اصطکاک عقاید را برنمی تابد - که 

چه بسا اجحاف اجتماعی گاهی به 
مراتب سخت تر و تلخ تر از هجمه 
همگی  است،  قدرت  نهادهای  ی 
منتج به یک نتیجه ناگزیر و محتوم 
به  را  نگارنده  و  قلم  اهل  که  است 
سوی استیالی تفکر خودپاالیشگری، 
محاق فرسایشی آگاهانه و همچنین 
عدم امنیت اجتماعی سوق می دهد. 
بدین ترتیب در نتیجه ی فشارهای 
درونی و بیرونی نادیده انگاشته شدن، 
این پژواک سکوت قلم است که در 
انداز می شود  فضای جامعه طنین 
ی  اندیشه  شادابی  و  سرزندگی  و 
بخردانه اهل قلم جای خود را به بی 

رمقی و رخوت دردمندانه می دهد. اما آیا مسئولیت این رخوت 
دردمندانه و بی رمقی قلم ها "فقط" بر دوش نهادهای قدرت 

سنگینی می کند یا این سکه روی دیگری هم دارد؟! بی اعتنایی 
اجتماعی ما و رکود متن و بطن جامعه در انزوای اهل قلم و 
تحدید قدرت قلم  آنان چه نقشی دارد؟! سهم ما در کاهش 
تیراژ کتاب در سال های اخیر چیست؟! کتاب نمی خوانیم: 
چون بهای آن گران است، وقت کافی برای مطالعه نداریم، به 
دلیل وجود ممیزی به کتاب ها اعتماد نداریم یا اساسا نیازی به 
کتاب و مطالعه احساس نمی کنیم؟! فردای بعد از درهم شکسته 
شدن تمام محدودیت ها و رفع مشکالت بازدارنده ی موجود، 
آیا مجالی برای خوانش وهمچنین پذیرش و تحمل صداهای 
منتقد را متصور هستیم؟! جان کالم آن که در این نوشتار برآنیم 
ضمن تاکید و پافشاری بر نقش غیرقابل اغماض نهادهای قدرت 
در انزوای اهل قلم به نقش بستر موجود در جامعه و "ما" ی بی 
اعتنای ایرانی بپردازیم. مایی که برای مطالب طنز و سرگرمی در 
شبکه های اجتماعی فرصت بسیار زیادی داریم و در حالی که 
الفبای ادب و احترام به آزادی اندیشه، گفتار و نگارش را نه فقط 
در دنیای واقعی بلکه در دنیای مجازی هم نمی دانیم، همواره 
خود را از نقد مبرا می بینیم و شلوار باب اسفنجی نشان یک 
ورزشکار را بیشتر محل نقد و بررسی می دانیم تا آثار صاحبان 

قلم این مرز و بوم را!

پیشینه انجمن قلم در جهان
اول،  جهانی  از جنگ  پس  قلم،  انجمن 
میالدی،  سال1921  اکتبر   6 تاریخ  در 
توسط خانم کاترین امی داوسن اسکات1، 
شاعر، نمایش نامه نویس و فعال صلح، 
انجمن  این  شد.  گذاری  پایه  لندن  در 
محفلی  بیشتر  گیری،  شکل  ابتدای  در 
دوستانه برای بحث و تبادل نظر بود. اما 
به تدریج بسیاری از نویسندگان نامی به 
این محفل پیوستند و به تدریج انجمن 
انجمن  گرفت.  خود  به  جهانی  شکل 
جهانی قلم2 به عنوان نهادی غیر دولتی 
و غیر سیاسی، متشکل ازصاحب قلمان 
تا  پیدایش  ازآغاز  مختلف،  کشورهای 

2-International PEN
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قد برافراشتن قلم های منتقد، از 
دیرباز تا کنون چندان هم بی هزینه 
نبوده است. از به حاشیه رانده شدن 
و رنج معاش و عدم امنیت معیشتی 

صاحب قلمان ) البته نه همه آنان!( که 
بگذریم به سانسور و ممیزی در عرصه 
نشر و چاپ خواهیم رسید. سانسور و 
ممیزی خواه از سوی نهادهای قدرت 
اعمال شود و خواه از سوی جامعه ای 
که با نابردباری اجتماعی، اصطکاک 

عقاید را برنمی تابد 

به مناسبت چهاردهم تیرماه، روز قلم

****

1-Cathrina Amy Dawson Scott               
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کنون با هدف دفاع از آزادی "اندیشه"،"بیان"، "قلم" و همچنین 
آزادی رسانه ها به ویژه مطبوعات و مخالفت با هر نوع سرکوب، 
 ،PEN اختناق و سانسور به فعالیت پرداخته است. واژه قلم یا
برگرفته از سرواژه های سه کلمه ی شاعر3، مقاله نویس4و رمان 
نام گسترش یافت  این  نویس5 است که به مرور زمان دامنه 
و نمایش نامه نویسان، روزنامه نگاران، مترجمان، پژوهشگران 
المللی قلم  تاریخ و ادبیات و... را نیز دربرگرفت. انجمن بین 
هم اکنون در بیش از 100 کشور جهان فعالیت دارد و اعضای 
آن، نه تنها برای کشور و جامعه ای که به آن تعلق دارند بلکه 
بیان،  از آزادی  به دفاع و پاسداری  برای مردم سراسر جهان 

اندیشه و صلح می پردازند. کنگره ها 
و گردهمایی انجمن هر ساله در مکان 
های مختلف تشکیل می شود تا نشان 
دهد انجمن به یک کشور خاص تعلق 
ندارد و عضو پذیری آن آزاد است و 
نویسندگان و اهل قلم فارغ از ملیت، 
زبان، نژاد، رنگ، مذهب و... به شرط 
موافقت با اساس نامه و منشور انجمن 

می توانند به عضویت آن درآیند.6

پیشینه انجمن قلم در ایران
در ایران انجمن قلم دو بار پایه گذاری شد. نخستین بار در 
سال 1336خ در دوران زمامداری محمدرضا پهلوی توسط زین 
العابدین رهنما به عنوان شعبه ای از انجمن بین المللی قلم 
پایه گذاری شد.7 و بار دیگر در سال 1378خ با هدف مجتمع 
ساختن اهالی قلم و دفاع از آزادی بیان و اندبشه در چارچوب 
"اسالم و قانون اساسی" بنیان نهاده شد.8 انجمن در اساسنامه، 
فرهنگی،  است  "تشکلی  کند:  می  معرفی  گونه  این  را  خود 
غیرانتفاعی، دارای تابعیت ایرانی و مستقل که به هیچ حزب، 
اعم  غیردولتی–  و  دولتی  دینی،  سیاسی،  تشکیالت  و  گروه 

www.pen-international.org :6- رجوع کنید به سایت بین المللی قلم
7- .برای مطاله بیشتر رجوع کنید به رنجبرعمرانی، حمیرا، فصلنامه مطالعات تاریخی، پرتال جامع علوم 

انسانی
8-  از اعضای وقت انجمن می توان به آقایان دکتر غالمعلی حدادعادل، دکترعلی الریجانی، دکترعلی 

اکبر والیتی،علی معلم دامغانی،علیرضا قزوه، فرج اهلل سلحشور،آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی و..اشاره 
کرد. 

از داخلی و خارجی وابسته نیست و همچنین تشکلی است 
فراگیر، که داستان نویسان، شاعران، نمایش نامه نویسان، فیلم 
و مترجمان  منتقدان، محققان  پردازان،  نظریه  نویسان،  نامه 
شاخه های مختلف ادبی، هنری و علوم انسانی سراسر کشور 
را- اعم از کسانی که برای کودکان و نوجوانان یا بزرگساالن 
ایران  قلم  انجمن  که  این  گیرد.  برمی  در  را  زنند-  می  قلم 
توانسته به عنوان یک تشکل صنفی، نهادی فراگیر برای همه 
ی صاحب قلمان و مطالبات آنان باشد، پرسشی است که باید 
اما  بین  این  در  شنید!  قلم  و  فرهنگ  اهالی  از  را  آن  پاسخ 
"کانون نویسندگان ایران" نام مهجوری است که پیدایش آن 
به عنوان یک نهاد صنفی و غیرانتفاعی به 
دهه 1340 می رسد که البته هیچ وقت هم 
ثبت نشد و فراز و نشیب های بسیار زیادی 
را در نیم قرن گذشته به خود دیده است. 
تحمیل  های  کامی  تلخ  و  ناشکیبایی  از 
توقیف،  قلم،  شکستگی  تا  گرفته  شده 
استنطاق، بند، تبعید و... . از همه ی این 
ها که بگذریم ناگزیر دوباره به "ما"ی ایرانی 

خواهیم رسید.

خلقیات ما ایرانیان
در کتاب "خلقیات ما ایرانیان" نامه ای می خوانیم تحت عنوان"آه! 
ایرانی ها!!" به قلم یک خانم آلمانی که با جوانان ایرانی مقیم آلمان 
سرو کاردارد. "جوانان ایرانی اغلب کوشش و تالشی که به ویژه 
برای یک خارجی الزم است ندارند... چیزی که این جوانان برای 
آموزش کم دارند انضباط در آموزش است... از چیزی که من به 
کرات یکه خورده ام نارسایی و عدم دانش آن هاست در مورد 
و همچنین  تاریخ  ادبیات،  تمدن،  مملکت خودشان.  گذشته 
در مورد زبان مادری خویش و متاسفانه همچنین دین اسالم. 
ایرانی  نفر  به یک  با معلومات عمومی  آلمانی  نفر  وقتی یک 
برخورد می کند میل دارد با او درباره اسالم، تخت جمشید، 
فردوسی و مینیاتور و... صحبت کند ولی اغلب شخص با برخورد 
با بسیاری از جوانان دیپلمه به فضای خالی برمی خورد و اغلب 
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در این بین اما  "کانون نویسندگان 
ایران" نام مهجوری است که  پیدایش 

آن به عنوان  یک نهاد صنفی و 
غیرانتفاعی به دهه 1340 می رسد 
که البته هیچ وقت هم ثبت نشد و 

فراز و نشیب های بسیار زیادی را در 
نیم قرن گذشته به خود دیده است. از 
ناشکیبایی و تلخ کامی های تحمیل 
شده گرفته تا شکستگی قلم، توقیف، 
استنطاق، بند، تبعید و... . از همه ی 
این ها که بگذریم ناگزیر دوباره به " 

ما"ی ایرانی خواهیم رسید
********
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درک می کند که خود در این موضوعات از آنان بیشتر می 
داند... چرا جوان های ایرانی باید صد مرتبه بیشتر برای ویترین 
ها و زندگی راحت ما مجذوب باشند تا برای هنر و موسیقی 
و ادبیات و مسایل معنوی دیگر ما..."9 کشورهایمان چون از 
تجمع ما پدید آمده اند، همان هستند که ما هستیم: قوانین و 
احکامشان بر مبنای طبایع ما واعمالشان، کردار زشت و زیبای 
ماست در مقیاسی  بس بزرگتر.10 مجموعه دولت، تراویده از 
تاریخ هر قوم و ملت خاص یا مجموعه عناصر فرهنگی خویش 
است. فرهنگ هر برهه از زمان یک ملت مجموعه فشرده ای 
و  راستا گذشتگان  این  و در  تاریخ فرهنگ آن ملت  از  است 
تاریخ گذشته یا به تعبیر اگوست کنت، )مردگان( نقش بسیار 
فعال تری از زندگان دارند.11 ذهن ساده اندیش می تواند عدم 
توفیق جامعه در تامین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
را، شعار گونه به پدیده هایی مانند خودکامگی نسبت دهد در 
حالی که خودکامگی خود برآمده ازعمل متقابل هزاران پدیده 
این  تاریخی است. ذهن ساده در  اجتماعی در روند تحوالت 
برخورد ناآگاهانه ابتدا خود را تبرئه می کند، سپس محصول 
صدها عامل را در یک عمل خالصه می نماید و کشف عقب 
افتادگی را در لگدکوب شدن آزادی ها مثال توسط فالن شخص 
می یابد.12 از این رو یکی از نشانه های پیشرفت فکری- علمی 
جامعه، قطع رابطه با تحلیل های ساده ی عامیانه به نفع تحلیل 
های دقیق تر و منطقی تر و عقالنی تر است. نارسایی های 
فرهنگی به معنی وسیع کلمه را، حاصل استبداد و استعمار 
این تفکر کهن است که زلزله  و تخریب را  دانستن همانند 
ناشی از فسق و فجور بی حد و حصر مردم می دانست.13 به 
دیگر سخن، دولت هر کاری می کند از استعداد و پذیرش مردم 
نمی تواند خارج باشد. حکومت در بدترین وضعش، باز برخاسته 
نگاه داشته شده توسط  از همین مردم است و حداقل  شده 
همین مردم.14 اگر نلسون ماندالیی در افریقای جنوبی ظهور 
و بروز می کند، دلیلش، زمینه و بستر موجود در همان جامعه 
به ظاهر عقب افتاده است که اجازه پرورش امثال ماندال را ولو 
با تحمل 28 سال زندان می دهد... به هر حال یادمان نرود تا 
زورشنوی وجود دارد مطمئنا زورگویی هم به صورت طبیعی 
به دنبال آن خواهد آمد.15 به رغم آن که ما همواره به دنبال 

9- جمال زاده، سیدعلی،خلقیات ماایرانیان،انتشارات مجله مسائل ایران،فروردین 1345،ص134
10- رضا قلی،علی،جامعه شناسی خودکامگی،تهران،نی،چاپ هفتم،1377،ص21

11- همان،ص62
12- همان،ص23

13- رضاقلی،علی،جامعه شناسی نخبه کشی، تهران،نی، ششم،1377،ص25
14- نراقی،حسن،جامعه شناسی خودمانی،تهران،اختران،یازدهم،1380،ص89

15- همان،ص57

قهرمان پروری هستیم اما "منطقه مناسب آزاد بشری در درجه 
اول قلمرو هوشیار ضمیر اوست."16 وقتی گالیه را برای استغفار 
کلیسا پسند به محاکمه می بردند تمامی پیروان و شاگردانش 
با دلهره و اظطراب در پشت درهای بسته مدت ها به انتظار، 
صف کشیده بودند که استادشان، بزرگشان و رهبرفکری شان 
دادگاه  داخل  ارشادی!!  فرسای  طاقت  فشارهای  رغم  علی 
سربلند و سرافراز با گام های استوار پای بیرون نهد و بگوید... 
زمین هنوز می چرخد اما دریغ که استاد سرافکنده، پژمرده 
ابراز آن چه  از  از فشارهای تحمل کرده، سربه زیر  و رنجور 
قرائت  به  وآهسته  آرام  نداشت،  ایمان  آن  به  هرگز  که خود 
استغفارنامه!! برای همه آن چه که برخالف عقیده کلیسا تا به 
امروز گفته بود پرداخت... آن چه برای پیروانش مانده بود، یاس 
بود و سرشکستگی... از شاگردان یکی فریاد زد: "بیچاره ملتی 
که قهرمانش را از دست بدهد." در این جا برتولت برشت از 
قول گالیله چه زیبا می گوید: "بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز 
داشته باشد."17 به دیگر سخن "نوابغ به منزله ی قابله هایی 
هستند برای آن چه قسمتی از روح زمان بدان آبستن است.18 
میزان موثر بودن یک نفر بسته به عصری است که کار او به 
قالب آن ریخته می شود.19" کتاب هلوئیز جدید روسو در سال 
1760 میالدی انتشار یافت. این کتاب پشت سرهم چاپ می 
شد ولی عرضه آن خیلی کمتر از تقاضای آن بود. برای خریدن 
کتاب در فروشگاه ها صف می بستند، خوانندگان مشتاق برای 
قرض گرفتن آن ساعتی 12 سو می پرداختند، آن هایی که 
این کتاب را در روز اختیار داشتند برای مدت شب آن را به 
دیگران قرض می دادند."20 از این رو پرسش ناگزیری مطرح 
و همچنین  تاریخی  تقویم  لحاظ  به  هم  ایرانی  "ما"ی  است، 
تقویم فرهنگی، آیا هرگز این چنین دغدغه مند مطالعه بوده 
ایم؟! در تمثیلی از مولوی می خوانیم: که چون موش کور در 
او نیز  بن سوراخ و زیرزمین زندگی می کند، عقل و دانایی 

متناسب با آن زندگی شکل می گیرد.
در این سوراخ بنایی گرفت   درخور سوراخ دانایی گرفت21

16- میل،جان استوارت،رساله درباره آزادی،جوادشیخ االسالمی،تهران،شرکت انتشارات علمی 
وفرهنگی،پنجم،1385،ص 49

17- نراقی،حسن،جامعه شناسی خودمانی،تهران،اختران،یازدهم،1380،ص57
18- رضا قلی،علی،جامعه شناسی خودکامگی،تهران،نشرنی،چاپ هفتم،1377،ص108

19- همان،ص62
20-همان،ص143
21-همان،ص213
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ایران سرزمین پهناوری در آسیای جنوب غربی به لحاظ تنوع 
زیست گاهی و اقلیمی و در نتیجه تنوع زیستی روزگاری 
یکی از شگفت انگیزترین واحدهای سیاسی-فرهنگی جوامع 
تنوع  هنوز  اگرچه  روزها  این  آمد،  می  به حساب  انسانی 
اقلیمی اش باقی مانده)هرچند با نمودهای کمتر دلربا( اما 
تنوع زیستگاهی و زیستی آن به شدت مورد تعرض سبک 
زندگی آدمیان ساکن آن قرار گرفته و فاقد جلوه ی دل 
انگیز گذشته است. تنوع زیستی ایران طی قرن گذشته گونه 
های شاخصی چون ببر هیرکانی، شیر آسیایی، گوزن زرد 
ایرانی )در زیستگاه های وحشی و بومی( و برخی گونه های 
گیاهی از جمله: میکروکنموم1 را به طور کامل از دست داده 
و با فقدان و فروریزش حجم گسترده ای از جمعیت گونه 
های بسیار ارزشمند حیات وحش مانند درختان بلوط در 
رویشگاه زاگرس، گورخر ایرانی، قرقاول، پلنگ ایرانی، گوزن 
قرمز)مرال(، یوزپلنگ ایرانی، خرس سیاه آسیایی و... نیز روبرو 
است. دالیل این بحران گسترده و مهاجم زیست محیطی 
بسیار متنوع و پیچیده بوده که با اثر هم افزایی به سرعت 

چشم اندازهای طبیعی ایران را به کام نیستی می کشانند.

جامعه

7 www.isna.ir    !1- برای مطالعه بیشتر بنگرید به انقراض گونه های گیاهی مهم جهان در ایران
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در حوزه محیط زیسِت نشریه سرند، چندی به تحلیل وضعیت 
بوم شناختی و تنوع زیستی ایران پرداختیم و قهقرای سریع 
السیر وگریزپایی که درحال فتح طبیعت کشور می باشد را 
ایرانی  هواداران  رخوت  به  یادداشت  این  در  کردیم.  آشکار 
مهم  در خصوص  انگیزشان  اعجاب  و سکوت  زیست  محیط 
ترین مسائل زیست محیطی و اولویت بندی نادرست ایشان 
پرداخته و تالش می کنیم ریشه ها و زمینه های این رخوت 
و بی حاصلی را واکاوی کرده و شیوه های درست کنش گری 
جهت حفاظت از شکوفایی زیست محیطی را به سهم خود 

بیان کنیم.

****
شگفت انگیز است که جامعه به اصطالح هوادار محیط زیست 
محسوب  کشور  مدنی  جامعه  از  ای  مجموعه  زیر  که  ایران، 
قهقرای مذکور  نظاره گر  فقط  و رخوت  با سستی  می شود، 
و  مجازی  های  سرایی  مرثیه  به  گری  کنش  اوج  در  و  بوده 
لحاظ  )به  اهمیت  با  کمتر  امور  برخی  قبال  در  گیری  ژست 

زیست محیطی( بسنده می کند. 
با  پنج  و  نود  تابستان  ماه  اولین 
انتشارخبر کشته شدن )شهادت( 
سه تن از محافظین مظلوم تنوع 
زیستی کشور )محیط بانان( که 
رقم جان باختگان راه حفاظت از 
تن  به 119  را  ایران  در  طبیعت 
رساند؛ دوباره این پرسش به اذهان 
کنجکاو و ریزبین خطور کرد که 
چرا هیچ حرکت فراگیر و جریان 
وضعیت  به  اعتراض  برای  داری 

نامناسب لجستیکی و تجهیزات و همچنین به لحاظ وضعیت 
ناشایست حقوقِی)دست مزد و حمایت های قانونی( محیط بانان 
از سوی سازمان های مردم نهاد به اصطالح محیط زیستی صورت 
نمی گیرد؟؟ این در حالی است که خبر پیدا شدن یک پلنگ 
مجروح در ارتفاعات شهرستان تنکابن که بعدها البرز نام گرفت 
در زمستان نود و دو مانند یک زلزله در دنیای مجازی پخش 
شد و تجمع های مردمی در اعتراض به مجروح سازی شریرانه 
و دلخراش البرز جلوی سازمان حفاظت از محیط زیست و در 
شهرهای دیگر مانند مشهد شکل می گرفت و توسط خبرگزاری 
های رسمی مخابره می شد. چه چیزی باعث شده که سازمان 
های مردم نهاد محیط زیستی نتوانند درک کنند که زجرکش 
شدن پلنگ زیبایی مانند البرز به دلیل ضعف امکانات محیط 
بانان و خالهای قانونی در حمایت از ایشان است؟؟ چرا فعاالن!! 
محیط زیست ایرانی تالشی نمی کنند تا تجمعی در اعتراض به 
وضع نامناسب لجستیکی و حقوقی محیط بانان شکل دهند؟؟ 
چه عواملی باعث این شده که مشکالت ریشه ای از چشم این 
فعاالن پنهان بماند و جرئت و همت ارائه ی راه حل های ریشه 
ای برای معضالت زیست بومی ایران از آن ها سلب شود؟؟؟ این 
ها پرسش هایی هستند که پاسخ دقیق به آن ها شاید نیاز به 
چندین مطالعه میدانی بزرگ داشته باشد، اما میتوان با کمی 
استدالل برخی از علل مهم و عمده را گمانه زنی کرد.یکی از 
این دالیل انرژی بر بودن واکاوی علل ریشه ای بحران بوده و 
انسان طبیعتا از مصرف انرژی بیشتر پرهیز می کند، واکنش 
از جانوری شاخص  به مرگ دلخراش یک قالده  نشان دادن 
چون پلنگ چندان نیاز به تحلیل و مطالعه و واکاوی ندارد، 
اما بررسی دلیل آمار فزاینده مرگ و میر محیط بانان، شکار 
تصاویر آن، آتش سوزی در زیستگاه های  انتشار  و  رویه  بی 
بکر همچون جنگل های بلوط زاگرس 
یا پارک ملی گلستان، نیازمند دقت و 
یک  در  و  سوگیری  بدون  ی  مطالعه 
کالم سواد اکولوژیک و حتی اجتماعی 
به  متاسفانه  هم  ما  کشور  باشد.  می 
این لحاظ که فرهنگ علمی و جایگاه 
پژوهش را چندان که باید مورد توجه 
فقدان  این  به  این منظر  از  نداده  قرار 
بیشتر دامن میزند. در نبود سواد کافی 
سازمان  ایران،  مردم  بین  اکولوژیک 
ها و نهاد های دولتی، شخصیت های 

پویا اشکانی

گریز ازقهقرا
بخش دوم: پرهیز از پوپولیسم زیست محیطی 

و جای خالی اولویت بندی درست 

شگفت انگیز است که جامعه به اصطالح 
هوادار محیط زیست ایران، که زیر 
مجموعه ای از جامعه مدنی کشور 

محسوب می شود، با سستی و رخوت 
فقط نظاره گر قهقرای مذکور بوده و در 
اوج کنش گری به مرثیه سرایی های 
مجازی و ژست گیری در قبال برخی 
امور کمتر با اهمیت )به لحاظ زیست 

محیطی( بسنده می کند.
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سیاسی و رسانه ها به راحتی سوار بر تبلیغات پوپولیستی و  
عوام فریبانه عالقمندان بی اطالع و کم اطالع طبیعت را فریب 
از توجه به مسائل حائز اهمیت  می دهند و اذهان آن ها را 
واقعی معطوف به مسائلی که صرفا جنبه تبلیغاتی و جنجالی 
دارد کرده و بدین گونه مانع کنش گری حقیقی و تاثیر گذار 
هواداران محیط زیست می شوند. برای نمونه هر از چند گاهی 
دولت احیای نسل دو گربه سان بزرگ منقرض شده طبیعت 
ایران )ببر و شیر( را نهیب میزند و رسانه ها هم بر کوس این 
تبلیغات تهی از مغز می کوبند و با تیترهای پوپولیستی مانند 
"احیای نسل شیر ایرانی در ایران" و "ببر ایرانی ده سال دیگر 
در جنگل های ایران خواهد غرید!!" توجه مردم را از مسائل 
اصلی محیط زیست ایران پرت می کند. در حالی که اگر سواد 
اکولوژیک کافی در بدنه جامعه ایران وجود داشت پی می بردند 
که معضل امروز طبیعت ایران ببر و شیر نبوده و احیای آن ها 
در شرایط فعلی عملی ناشدنی و محال می باشد بدان جهت که 
زیستگاه های آن ها به آن شکلی که قبل از انقراضشان بودند 
دیگر وجودندارند، ببر کاسپین در جنگل های جلگه ای بین 
دریای خزر و رشته کوه البرز زندگی می کرد که عمال دیگر 
اثری از جنگل های جلگه ای شمال باقی نمانده و همه آن ها 
تبدیل به شالی زار و مناطق مسکونی گشته اند. شیر ایرانی هم 

در دشت های جنوبی و جنوب غربی ایران زندگی می کرد که 
اکوتیپ طبیعی آن ها با روزگاری که میزبان این گربه سان با 
شکوه بودند کامال تفاوت کرده و اثری هم از طعمه های اصلی 
این شکارچی مانند گوزن زرد ایرانی در این دشت ها نیست. 
مردم و سازمان های مردم نهاد محیط زیستی تقریبا در ارائه 
راه حل و نقد و بررسی اخبار و آمارهای محیط زیستی کشور 
منفعل نشسته و تماشاگر اثرگذاری تصمیمات کالن دولتی و 
سازمان ها و شرکت های خصوصی و شبه دولتی بر روندهای 
زیست محیطی از یک سو و عوام فریبی و بمب های پر سر و 
صدای آن ها از سوی دیگر هستند، تقریبا حتی یک خط بیانیه، 
یک فراخوان اعتراض، یک نقد اکولوژیک از جانب ان جی او 
های به اصطالح طرفدار محیط زیست در خصوص پروژه های 
بلند پروازانه و مخرب زیست بومی همچون طرح انتقال آب 
دریای کاسپین به کویر سمنان! پروژه های سد سازی مانند 
سد شفارورد و بلبر، طرح تبدیل شبه جزیره میانکاله به منطقه 
توریستی تجاری و ... یافت نمی شود. شاید همین سطح نازل 
سواد اکولوژیک است که باعث شده کمبود پارک های ملی یا 
مناطق حفاظت شده در جنگل های منحصر به فرد هیرکانی 
حساسیت دوست داران طبیعت را بر نیانگیزد، از جنگل های 
باستانی هیرکانی که باقی مانده دوران ژوراسیک بوده و جان 

در نبود سواد کافی اکولوژیک بین 
مردم ایران، سازمان ها و نهاد های 
دولتی، شخصیت های سیاسی و 

رسانه ها به راحتی سوار بر تبلیغات 
پوپولیستی و عوام فریبانه عالقمندان 
بی اطالع و کم اطالع طبیعت را فریب 
می دهند و اذهان آن ها را از توجه 

به مسائل حائز اهمیت واقعی معطوف 
به مسائلی که صرفا جنبه تبلیغاتی 
و جنجالی دارد کرده و بدین گونه 

مانع کنش گری حقیقی و تاثیر گذار 
هواداران محیط زیست می شوند.
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پناه گونه های شگفت انگیز و باشکوه گیاهی و جانوی می باشند 
حدود دو میلیون هکتار در خاک ایران باقی مانده و در این 
دومیلیون هکتار تنها یک پارک ملی)باالترین سطح حفاظت در 
پارک های ملی اعمال می شود( منظور شده، که عمال سطح 
ارزشمند )پارک ملی  این پارک ملی  به  حفاظت و رسیدگی 
گلستان( نیز رضایت بخش نبوده و با استانداردهای حفاظتی 
فاصله ای چشم گیر دارد، به طوری که یک جاده پر تردد و 
عریض که راه ارتباط اصلی استان خراسان و خط کناره دریای 
خزر می باشد از دل جنگل های این پارک می گذرد و از تنوع 
زیستی ارزشمند و آسیب پذیر آن قربانی می گیرد، آیا وجود 

یک پارک ملی برای جنگل های 
رو به زوال هیرکانی که روزگاری 
از  هکتار  میلیون  چهار  نزدیک 
خاک ایران را تزیین کرده بودند 
میلیون  دو  از  به کمتر  اینک  و 
می  نظر  به  کافی  رسید  هکتار 
گیالن  های  استان  آیا  رسد؟ 
عظیمی  حجم  که  مازندران  و 
بی  و  زیبا  های  جنگل  این  از 
نظیر را  دارا می باشند شایسته 
برای  ملی  پارک  بودن یک  دارا 
طبیعی  میراث  این  از  حفاظت 
نیستند؟؟ آیا برای کشوری که 
سرانه جنگل های آن برای افراد 
ساکنش بسیار کمتر از متوسط 
که  نیست  الزم  است،  جهانی 

با  انحطاطش  به  رو  و  نظیر  بی  های  جنگل  از  برداری  بهره 
فوریت متوقف شود؟؟ چرا ان جی اوهای محیط زیستی اقدامی 
فراگیر و مدنی برای خروج جاده ی مرگبار ترانزیت از وسط 
جنگل های قدیمی ترین پارک ملی کشور که برخالف قانون 
حفاظت پارک های ملی نیز هست انجام نمی دهند؟؟؟ این ها 
و شاید چندین برابر این ها، پرسش بی پاسخ بر زمین مانده و 
طبیعت ایران همچنان در حسرت یک نگاه درست و اولویت 
بندی صحیح می سوزد. سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ 
و  مناطق حفاظت شده  ایجاد  نشان دهنده ی  رویکردی که 
پارک های ملی جدید باشد از خود بروز نمی دهد و در مدیریت 
ارتباط مردم بومی ای که اطراف مناطق حفاظت شده فعلی 
زندگی می کنند )اکثرا هم از اقشار محروم جامعه هستند( هم 

بسیار بی برنامه و ضعیف عمل می کند. در حالی که تجربه نشان 
داده که مشارکت دادن مردم بومی حاشیه مناطق حفاظت شده 
در امر حفاظت و آشنا کردن آن ها با فواید حفاظت از زیست گاه 
ها و منافع اقتصادی و... این مناطق تنها راه حفاظت پایدار از آن 
ها است. در این بی توجهی سازمان متولی حفاظت از طبیعت، 
سازمان های مردم نهاد محیط زیستی هم مقصر هستند زیرا 
هیچ فشاری از جانب آن ها بر این سازمان دولتی وارد نمی شود 
و هیچ مطالبه ی مدونی در این زمینه به چشم نمی خورد! اما 
تا دلمان بخواهد از جانب همین سازمان های مردم نهاد میتوان 
مرثیه سرایی برای حیوانات شکار شده که تصاویرشان در فضای 
فحاشی  شود،  می  پخش  مجازی 
به شکارچیان و شکارکش ها و در 
یک  سازی  پاک  کنشگری:  نهایت 
جاده یا منطقه از زباله های مسافران 
به چشم دید. چرا هیچ یک از سرمایه 
داران ایرانی حاضر به سرمایه گذاری 
در ایجاد یک رویکرد محیط زیستی 
یا حفاظت گرایانه نیستند؟؟ آیا نباید 
این پرسش را در برابر سازمان های 
مردم نهاد محیط زیستی قرار داد و 
به ضعف آن ها در اطالع رسانی و 
به  توجه  برای  مختلف  اقشار  اقناع 
فقط  کرد؟؟  اشاره  زیست  محیط 
برای معرفی یک نمونه از بی توجهی 
محیط  مردمی  های  سازمان  های 

زیستی را ذکر می کنیم: 

Wildlife Crossings پل های عبور حیات وحش یا
مسیر های گذر  و پل های ارتباطی دو بخش جدا افتاده 
ی یک زیست گاه در دو سوی یک جاده میانگذر محسوب 
نداریم!  را  آن  از  نمونه  ایران حتی یک  می شوند که در 
چرا نهادهای محیط زیستی مردمی نه به سازمان متولی 
حفاظت از محیط زیست برای احداث این سازه ها فشار 
می آورند و نه برای متقاعد کردن بخش خصوصی برای 
فعالیتی می کنند؟  ها  این سازه  احداث  و  مجوز گرفتن 
واکاوی ریشه های این رخوت یا عدم دید صحیح کاری 

است سترگ و نیازمند عزمی جدی.

آیا وجود یک پارک ملی برای جنگل های رو 
به زوال هیرکانی که روزگاری نزدیک چهار 
میلیون هکتار از خاک ایران را تزیین کرده 
بودند و اینک به کمتر از دو میلیون هکتار 
رسید کافی به نظر می رسد؟ آیا استان 

های گیالن و مازندران که حجم عظیمی از 
این جنگل های زیبا و بی نظیر را  دارا می 

باشند شایسته دارا بودن یک پارک ملی برای 
حفاظت از این میراث طبیعی نیستند؟؟  آیا 
برای کشوری که سرانه جنگل های آن برای 
افراد ساکنش بسیار کمتر از متوسط جهانی 
است، الزم نیست که بهره برداری از جنگل 
های بی نظیر و رو به انحطاطش با فوریت 

متوقف شود؟؟
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به نظر می رسد تضاد و تعارض بین سنت و مدرنیته با زیر بنای مشکالت اقتصادی و 
تنگناهای معیشتی زمینه ساز انقالب مشروطه بوده باشد. به رغم آن که 110 سال از 
عمر این انقالب می گذرد، روند تکوینی آن، هر چند به کندی، اما همچنان ادامه 
دارد. با تورقی کوتاه از تاریخ نگاری این دوره که ما حصل نگرش و نگارش های 
مردانه است در می یابیم زنان ایرانی همان قدر در سطور کتاب های راویان این دوره 
به جنبش  ایرانی در حالی  زنان  اجتماعی.  اند که در زندگی فردی و  مانده  مهجور 
القابی چون ضعیفه خوانده  با  ایران،  پیوستند که در جامعه آن روز  مشروطه خواهی 
می شدند. جامعه حق تحصیل و ضرورت یادگیری علم و دانش توسط ایشان را بر 
نمی تافت و آن را مخالف با شریعت اسالم می دانست. حتی در تکفیر نامه ای قلم 
فرسایی نموده و نوشته اند: »وای به حال مملکتی که در آن مدرسه دخترانه تاسیس 
شود. این تکفیر نامه در آن زمان دانه ای یک شاهی فروش رفت و حتی بازار سیاه 
نیز پیدا کرد«.1  در این عصر، عامه مردم خروج زن از خانه را قبیح تلقی می کردند. 
حتی زنانی که با انواع حجاب و روبنده گاهی به ضرورت از خانه خارج می شدند، 
در مظان تهمت های ناموسی و شایعات قرار می گرفتند.2  حتی در موقع گردش و 
تفریح یک طرف خیابان به مردان اختصاص داشت و طرف دیگر مخصوص زنان بود.3

تاریخ و اندیشه

1- ناهید، عبدالحسین، زنان ایران در جنبش مشروطه، تبریز، نشر احیا ، بهار1360، ص19
2- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، انتشارات روشنگران،چاپ دوم، 1380، ص17

3- راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1357، جلد سوم، ص729
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تاریخ و اندیشه

در این نوشتار برآنیم به طور اجمالی به بازخوانی نقش آفرینی 
زنان در مبارزات ملی و جنبش های اجتماعی عصر مشروطه 
فارغ از اغراق و بزرگ نمایی بپردازیم و پرسش نا گزیری را با 
مخاطب در میان بگذاریم. آیا مطالبات مطروحه توسط زنان 
ابتدای قرن بیستم، تحقق یافته یا کماکان مکتوم  ایرانی در 
افزایش سطح سواد  به  توجه  با  به دیگر سخن  است؟!  مانده 
و دانش زنان و گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی در 
قیاس با گذشته، آیا ما امروز به غنای حرکت پیشینیان خود 

افزوده ایم؟!

مشروطه،  عصر  مختلف  رویدادهای  در  زنان  نقش  و  حضور 
است.  آنان  تدریجی  کنشگری  آغاز  از  بازتابی  و  انعکاس 
امتیاز  خود،  سلطنت  های  سال  بازپسین  در  شاه  ناصرالدین 
خرید و فروش توتون و تنباکو در سراسر کشور را به مدت 50 
سال به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد )قرارداد رژی(. با ورود 
ماموران شرکت، بازار شیراز، منطقه اصلی کشت توتون تعطیل 
شد و به موهبت شبکه جدید تلگراف، تعطیلی بازار شیراز به 
بازارهای عمده در سراسر  سرعت تبدیل به اعتصاب عمومی 
کشور گردید. اعتصاب عمومی به حمایت فتوای مذهبی تحریم 
استعمال تنباکو فراتر رفت و به صورت تحریم تنباکو از سوی 
مصرف کنندگان در سراسر کشور درآمد.1 دکان های توتون 
مردم  می شود.  گذاشته  کنار  و چپق  قلیان  و  تخته  فروشی 
لغو فوری قرارداد رژی می شوند. بدین ترتیب قیام  خواهان 
علیه این قرارداد نخستین و گسترده ترین جنبش توده ایران 
است که حتی زنان ایران را که تا آن زمان خانه  نشین و از 
اجتماع برکنار بودند با خود همراه کرد. زنان دوشادوش مردان

1- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378، ص67

 به مبارزه پرداختند آنان به بازارها می رفتند و دکان هایی را 
که باز بودند می بستند و اگر کسی از این دستور سرپیچی می 
کرد، دکانش در معرض غارت و چپاول زن ها قرار می گرفت. 
لحظه به لحظه به جسارت جمعیت افزوده می شد تا جایی که 
زنان با صدای بلند خطاب به ناصرالدین شاه فریاد می زدند: "ما 
تو را نمی خواهیم!"2 این تالش و تکاپو محدود به زنان تهران 
نبود. زنی به نام زینب پاشا، از زنان پیشگام مبارز در تبریز، با 
همراهی گروه خود، دست به اسلحه می بردند و بازار را مجبور 
به تعطیلی می کردند.3 عالوه بر این، زنان حرم شاهی نیز از 
این جنبش حمایت کردند و از استعمال دخانیات سرباز زدند. 
در همین اوان، ناصرالدین شاه به یکی از زنان اندرونی دستور 
گوید  می  تعجب  با  زن  کند،  آماده  برایش  قلیانی  دهد،  می 
مگر نشنیده اید که کشیدن قلیان حرام است؟ شاه متغیر شد 
و پرسید:"چه کسی قلیان را حرام کرده؟ این ها چه حرفی 
است؟" یکی از این خانم ها عرض می کند همان کس که ما را 
به شما حالل کرده است.4 شایان ذکر است سرانجام ناصرالدین 

شاه ناگزیر به لغو این قرارداد شد.

در عصر مظفرالدین شاه سه اعتراض عمومی به وقوع پیوست 
که هریک از دیگری شدیدتر بود و به انقالب مرداد 1285خ 
انجامید. ناخشنودی مردم و روحانیون از تعرفه های گمرکی و 
جلوس مسیو نوز بلژیکی بر مسند امورگمرکات5 از یک سو و 
انتشار عکسی از او که لباس روحانیون ایران را دربر کرده بود 
و عمامه بزرگی بر سر داشت6 از سوی دیگر منجر به نخستین 
اعتراض مردمی شد. معترضان از حکومت درخواست کردند که 
مسیو نوز بلژیکی را معزول سازد و فروضی را که از آنان گرفته 
بود تادیه کند، مظفرالدین شاه در شرف مسافرت به اروپا قول 
داد که در بازگشت نوز را معزول سازد و دیون را تادیه کند. اما 
این وعده ها هرگز عملی نشد.7 اعتراض دوم هنگامی روی داد 
که حاکم تهران برای پایین آوردن قیمت قند و شکر دستور 
داد 2 تن از تجار عمده قند و شکر را به چوب ببندند.8 این خبر 
به سان صاعقه ای در سراسر بازار پیچید و منتج به تعطیلی 
بازار و بست نشینی معترضان در حرم عبدالعظیم شد.9 در این 

2- ناهید، عبدالحسین، زنان ایران در جنبش مشروطه، تبریز، نشر احیا ، بهار1360، صص40-31
3- همان، صص41-54

4- همان، ص36
5- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران،تهران،انتشارات امیرکبیر، چاپ شانزدهم،1363، جلد اول،ص206

6- ملک زاده، مهدی، تاریخ انقالب مشروطیت ایران،تهران، انتشارات سخن، چاپ اول،1383 ،کتاب اول، 
ص229

7- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378، ص74
8- ملک زاده، مهدی، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول،1383، کتاب دوم 

صص268-263
9- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378،ص75

یلدا دنیایی مبرز

 زنان ایرانی در عصر مشروطه
بخش نخست: نگاهی کوتاه به نقش زنان

 در جنبش مشروطه
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اعتراض زنان فعاالنه حضور می یابند و اغلب عهده دار حفاظت  
از جان روحانیان مبارز می شوند تا آنجا که دستور داده شد از 
بیرون آمدن زنان جلوگیری کنند و هرکه از ایشان را دیدند، 
دستگیر کنند و در قراولخانه نگه دارند.10 هنوز کشاکش بین 
بست نشینان و دولت به پایان نرسیده بود که نامه ای توسط 
عمه میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل به دست شاه رسید. این 
نامه به وسیله کمیته انقالب نوشته شده و باالی آن عکس یک 
دست سرخ رنگ که ششلولی در چنگ داشت کشیده شده بود 
و مظمونی به این شرح داشته:" ای شاه بی خبر و عیاش که 
تمام عمر خود را به عیش و بر باد دادن خزانه ملت می گذرانی 
و فکری به بدبختی و سیه روزی ملت خود نمی کنی، اگر در 
اسرع وقت دست ستمگرانی که دور تو جمع اند و خون ملت 
تو را می مکند از سر مردم کوتاه نکنی و مجلسی از منتخبین 
ملت برای بسط عدالت مثل سایر ممالک متمدن جهان که 
در سفرهایی که به فرنگستان کرده ای و به چشم دیده ای 

مفتوح نکنی، یقین بدان که تو را 
خواهیم کشت."11 سومین اعتراض 
تاسیس  در  شاه  کوتاهی  پی  در 
سویی  از  و  نوز  عزل  و  عدالتخانه 
اقدام نظمیه برای دستگیری یک 
واعظ به دلیل متهم ساختن علنی 
سبب  ماجرا  این  بود.12  حکومت 
مردم  از  انبوهی  و  علما  مهاجرت 
به قم شد و همزمان تعداد زیادی 

از مردم در باغ سفارت انگلیس بست 
نشستند. همچنین هزاران زن گرد آمدند تا به تحصن کنندگان 
بپوندند اما مقامات بریتانیایی مداخله کردند و مانع از شرکت 
آن ها شدند.13در این مدت زنان از بست نشینان حمایت مالی و 
معنوی می نمودند.14 سرانجام در 14 مرداد 1285خ، سه هفته 
فرمان گشایش مجلس  آغاز تحصن، مظفرالدین شاه  از  پس 
موسسان را امضا کرد. انقالب به پایان رسید اما مبارزه برای 
مشروطیت تازه آغاز شده بود.15بعد از توشیح فرمان ملوکانه، 
زنان در دو مساله سیاسی مهم روز دخالت کردند: یکی تاسیس 
بانک ملی و دیگری تحریم منسوجات خارجی. غیر از تصویب 
قانون اساسی، یکی از نخستین اصالحات مورد بحث در مجلس 

10- ناهید، عبدالحسین، زنان ایران در جنبش مشروطه، تبریز، نشر احیا، بهار1360، ص56
11- همان، صص59-60

12- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378، ص76
13- آفاری، ژانت، ترجمه رضا رضایی، انقالب مشروطه ایران، تهران، نشر بیستون، چاپ سوم، 1385، ص235

14- ناهید، عبدالحسین، زنان ایران در جنبش مشروطه، تبریز، نشر احیا ، بهار1360، صص61-62
15- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378، ص78

اول تاسیس بانک ملی بود. گردآوری وجوه برای بانک مورد 
نظر مساله ای شد که زنان حول آن متشکل شدند.16 به نوشته 
کسروی، زنان گفتگو از فروش گوشواره و گردن بند به میان 
می آوردند. روزی پای منبر سید جمال واعظ، زنی به پا خاسته 
و چنین گفت: "دولت ایران چرا از خارجه قرض می کند؟ مگر 
ما مرده ایم؟ من یک زن رختشوی هستم، به سهم خود یک 
تومان می دهم، دیگر زن ها نیز حاضرند."17 زنانی که در نهضت 
ملی فعال بودند در جنبش تحریم منسوجات واردات اروپایی 
های  پارچه  افتخار  با  رو  مدرسه  کودکان  کردند.  نیز شرکت 
وطنی به تن می کردند. در تبریز زنان اجتماعاتی برای تحریم 
برگزار کردند و دیگران را تشویق کردند که در صورت امکان 
مدتی به همان البسه قدیم که دارند قناعت کنند به این امید 
که کشور به زودی منسوجات خودش را تولید کند.18به دنبال 
عدم وجود یک برنامه ملی و قطع امید از مجلس اول، اتحادیه 
غیبی نسوان نامه ی سرگشاده ای خطاب به نمایندگان مجلس 
و  کرد  چاپ  وطن  ندای  نشریه  در 
خواستار استعفای آن ها شد." مدت 
14 ماه است که اوضاع مشروطه برپا 
شده، شب و روز، عمر شریف خودمان 
را صرف خواندن روزنامه ها می کنیم 
ملی  دارالشورای  بفهمیم مجلس  که 
چه گفت و چه کرد. تمام می خوانیم 
که همه وقت مجلس منعقد، وکال و 
از  الیحه  هزاران  شدند،  حاضر  وزرا 
آن  خصوص  در  و  شد  خوانده  اطراف 
ها مذاکرات زیاد شد، جواب و نتیجه چه شد... هیچ... خوب 
دوتا  یا  یکی  مدت  این  در  نخواستید  پس  محترم  آقایان  ای 
تا دل  اجرا گذارید  مقام  و در  تمام کرده  اقال  را  کار کوچک 
می  معلوم  مردانگی...  این  به  مرحبا  شده...  مردم خوش  این 
پا کرده  به  تفنن خودشان  برای  را  ما،  مجلس  شود وکالی 
اند. مجلس پارلمنت برای اجرای قانون است، پس کو قانون 
شما؟... در مملکت دو چیز الزم است یا استبداد یا قانون. ما 
از  نداریم. یک استبداد کاملی داشتیم  را  نقدا هیچ کدام  که 
دست ما گرفتید در عوض قانون الزم بود آن را هم ندادید.19 
در خرداد 1287خ که به دستور محمد علی شاه مجلس اول 

16- آفاری، ژانت، ترجمه رضا رضایی، انقالب مشروطه ایران، تهران، نشر بیستون، چاپ سوم، 1385، 
صص236-235

17- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ شانزدهم، 1363، جلد اول، 
صص181،182 

18- آفاری، ژانت، ترجمه رضا رضایی، انقالب مشروطه ایران، تهران، نشر بیستون، چاپ سوم، 1385، ص237
19- همان، صص252-254

 روزی پای منبر سید جمال واعظ، زنی به 
پا خاسته و چنین گفت: "دولت ایران چرا 
از خارجه قرض می کند؟ مگر ما مرده 

ایم؟ من یک زن رختشوی هستم، به سهم 
خود یک تومان می دهم، دیگر زن ها نیز 
حاضرند." زنانی که در نهضت ملی فعال 

بودند در جنبش تحریم منسوجات واردات 
اروپایی نیز شرکت کردند
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به توپ بسته شد، مرکز مشروطیت به تبریز انتقال یافت، گروه 
های زنان این شهر به نهضت مقاومت پیوستند و برای اعاده 
مشروطیت مبارزه کردند. در جریان محاصره 10 ماهه ی تبریز 
توسط قشون سلطنتی، گروه هایی از زنان با شجاعت و دلیری 
تمام با لباس مبدل برای دفاع از شهر به مردان ملحق شدند. 
زنان دهقان در روستاهای کوچک آذربایجان نوزادان را به کول 

خود بستند و تفنگ بدست گرفتند 
و دوشادوش مردان جنگیدند. بهزاد 
طاهرزاده، از اعضای نهضت مقاومت 
تبریز به سرباز مجروحی اشاره کرد 
که برای مداوا حاضر نبود جامه اش 
را از تن به در کند. وقتی ستارخان، 
این  کرد،  مداخله  مقاومت  رهبر 
کرد  اعتراف  خان  ستار  به  سرباز 
نمی  دلیل  این  به  و  است  زن  که 
کند.20  خارج  تن  از  لباس  خواهد 
زنان  تحرکات  بارزترین  از  یکی 
پس از استبداد صغیر، ایستادگی در 
مقابل اولتیماتوم روسیه تزاری بود. 
موافقت  جلب  با  روسیه  حکومت 
بریتانیا به مجلس ایران اولتیماتوم 
آمریکایی  شوستر  مورگان  که  داد 
بایست  می  ایران(  مالی  )مستشار 
اخراج  ایران  از  ساعت   48 ظرف 
ایران  اگر  که  کرد  تهدید  و  شود 
خواهد  حمله  پایتخت  به  نپذیرد 
کرد. ندای خشم در سراسر کشور 
طنین انداز شد. هزاران زن به عزا 
نشستند و کفن به تن کردند تا عزم 
و  نبرد  برای  را  خود  بندی  پای  و 
دفاع از کشور نشان دهند. انجمن 
انجمن  چندین  وطن،  مخدرات 
دیگر زنان را در تهران به تظاهرات 

عظیمی در بیرون مجلس فراخواند. 
هزاران زن در این تظاهرات شرکت کردند و نمایندگان مجلس 
را خطاب قرار دادند که اگر نمایندگان در ایفای وظیفه خود 
برای پاسداری از آزادی و سربلندی ملت و کشور ایران تزلزل 

20- همان، ص256

نشان دهند با طپانچه هم آنان و هم شوهران و پسران خودشان 
را خواهند کشت. سفارت روسیه با اتخاذ تاکتیکی امپریالیستی 
و به قصد برهم زدن اتحاد میان هواداران حقوق زنان و نهضت 
ملی، سعی کرد انجمن مخدرات وطن را علیه مجلس برانگیزد. 
پاسخ این انجمن شدیداللحن بود:" حکومت مشروطه ضعیف 
بود و نتوانسته بود بسیاری از مدارس دخترانه را باز کند یا به 
زنانی که تمدن و تحصیالت را بر عدم 
مهارت و بطالت ترجیح می دادند، امید 
چندانی بدهد. اما معنی اش این نبود که 
باید به دوره استبداد برگشت زیرا هر آدم 
با وجدانی عدالت و قانون را بر استبداد 
قانونی ترجیح می دهد. هم زنان  و بی 
القول  متفق  تلقی  این  در  مردان  وهم 
هستند. وانگهی زن ها می دانستند که 
آن  وضعیت  از  بهتر  اروپا  زنان  وضعیت 
این  اش  معنی  این سخن  اما  است.  ها 
نبود که بخواهند زیر فرمان قدرت های 
اروپا بروند. موقعیت اجتماعی مناسب تر 
زنان اروپایی ناشی از این امر بود که بر 
علوم و حرفه های مختلف تسلط دارند 
تالش  رغم  به  ندارد."21  دیگری  علت  و 
و حضور زنان در جنبش های منتهی به 
پیروزی انقالب مشروطه، بر اساس قانون 
انتخابات 1285خ، زنان از حق رای دادن 
و نماینده شدن در پارلمان محروم شدند 
قرار  و جانیان  رده صغار، مجانین  و در 
گرفتند. به این ترتیب مشروطه خواهی 
زنان از سلطه فرهنگ مردساالر نکاست و 
زنان دریافتند به رغم آن که کشور دارای 
قانون اساسی و مجلس شورای ملی شده 
است اما دیوارهای فرهنگ مردساالری، 
این  از  ریخت.  نخواهد  فرو  شب  یک 
آرمان  به  رهیافت  برای  دریافتند  رو 
های انسانی خود به دگرگونی درونی و 
فرهنگی نیاز است. بنابراین به ضرورت فراگیری علم و دانش، 
تشکیل انجمن های زنانه و انتشار روزنامه هایی به قلم زنان و 

برای زنان پای فشردند. 
21- همان، صص269-271

به رغم تالش و حضور زنان در جنبش های 
منتهی به پیروزی انقالب مشروطه، بر اساس 

قانون انتخابات 1285خ، زنان از حق رای 
دادن و نماینده شدن در پارلمان محروم 

شدند و در رده صغار، مجانین و جانیان قرار 
گرفتند. به این ترتیب مشروطه خواهی زنان 
از سلطه فرهنگ مردساالر نکاست و زنان 
دریافتند به رغم آن که کشور دارای قانون 
اساسی و مجلس شورای ملی شده است اما 
دیوارهای فرهنگ مردساالری، یک شب فرو 

نخواهد ریخت. 
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»من وقتی مشکالت قشون ایران را از روی اسناد محرمانه مطالعه می کردم، 
تعجب می کردم. لباس این سربازان بیچاره لجام گسیخته خیلی بد و اسلحه آن 
ها قدیمی و طوری محافظت می شود که لوله به واسطه زنگ زدگی قطورتر شده 
و گلنگدن تفنگ غالبا باز نمی شود ... استخدام نفرات به طور داوطلب و از 
بین ولگردان تنبل به عمل می آید. در حین عبور از کوچه های تهران همه جا به 
مردم لباس پاره و برهنه برمی خوری. لباس رنگ به رنگ سربازان هم به لباس 
مردم شباهت دارد. این مردم غیرجنگجو با کیسه به دوش انداخته، راه می روند 
یا با چوب دست در کوچه ها ولگردی می کنند. غالبا این سربازان مشغول داللی 
یا صرافی هستند... روح سربازی و فهم انضباط و وظیفه و غیره اصال وجود 
ندارد... صمیمیت و فدویت سربازها نسبت به شاه خیلی مشکوک است. برای 
آن ها اصال فرقی نمی کند که چه کسی بر تخت شاهی قرار گرفته است...«. 

تاریخ و اندیشه

علی بابائی، غالمرضا، تاریخ ارتش ایران، به نقل از مامونتف خبرنگار مجله نظامی روسیه، چاپ دوم 1385، انتشارات آشیان: تهران

www.yandory.ir منبع تصویر: سربازان در دوره قاجار
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احساسات  از  موجی  سرباز   19 دلخراش  مرگ  تیرماه  اوایل 
مقوله  به  متعددی  نشریات  برانگیخت.  ایرانیان  میان  در  را 
سطور  این  راقم  پرداختند.  ایران  در  آن  شرایط  و  سربازی 
نیز برآن شد تا مقاله ای که در سال 92 و در حین خدمت 
نگاشته بود در سه شماره آتی سرند منتشر نماید. به آن امید 

که گامی هر چند کوچک رو به جلو برداریم.

در ایران قانون خدمت سربازی جهت تامین نیروی مورد نیاز 
ارتش واحد و در راستای تحکیم ساختار دولت – ملت مدرن و 
همچنین تقویت روحیه وفاداری ملی و حفظ تمامیت ارضی در 
دوره پهلوی اول در سال 1304 خورشیدی به تصویب مجلس 
رسید. امروز با گذشت بیش از 78 سال از تصویب و اجرا قانون 
مذکور و تغییرات بنیادینی که از یک سو در ساختار جامعه و 
گفتمان حاکم بر آن با طرح مسائلی چون حقوق شهروندی و 

انتخاب  حق  فردیت،  مفهوم  بسط 
به وجود آمده و همچنین  اختیار  و 
ارتش،  شدن  ای  حرفه  مقوله  طرح 
پیشرفت های تکنولوژیکی و تاسیس 
و  المللی  بین  نظامی  نهادهای 
واتر2  بالک  و  ناتو1  چون  خصوصی 
در  اصالح  و  بازنگری  دیگر،  سوی  از 
قانون نظام وظیفه اجباری و ساختار 
نیروهای مسلح اجتناب ناپذیر می نماید.

1-NATO  
2-Black Water  

برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:
www.blackwaterus.com

ماهنامه سرند     شماره نهم، خرداد 1395

تاریخ و اندیشه

ارتش در دوره قاجار 
تا پیش از تاسیس ارتش نوین ایران در دوره پهلوی اول، ارتش 
مجموعه ای متشکل از نیروهای قومی و بومی بود که بیشتر 
به فرمان و برای رئیس ایل خود می جنگید تا کشور و رئیس 
دولت. ضعف و ناکارآمدی آشکار چنین سیستمی با شکست 
نیروهای تحت فرماندهی عباس میرزا در جنگ با روس ها و 
از دست دادن بخش های وسیعی از خاک کشور بیش از پیش 
که  شد  برآن  شاه،  فتحعلی  ولیعهد،  اینرو  از  گردید.  روشن 
اصالحات در ساختار نیروهای نظامی ایران را آغاز کند. برای 
تحقیق بخشیدن به این تفکر، ژنرال گاردان، از طرف ناپلئون 
به ایران فرستاده شد. مأموریت وی، ساماندهی ارتش ایران 
به سبک و سیاق اروپایی بود. انگلیسی  ها به صورت مداوم، 
در کار این فرستاده نظامی فرانسوی اختالل ایجاد می کردند، 
از آن جهت که از حضور یک ارتش خارجی و فرستادگان آن 
ها در ایران، به شدت احساس خطر می کردند و از ساماندهی 
ارتش ایران توسط افسران ناپلئون، هراسان بودند. در نهایت، 
از ایران رفت و افسران انگلیسی به جای  فرستاده فرانسوی 
راهنمایی های  و  تماس ها  این  وجود  با  شدند.  دعوت  ایشان 
خارجی ها، نتایج بسیار سطحی بود؛ به افسران به ندرت پولی 
پرداخت می شد، لباس این افراد کهنه و مندرس بود و به طور 
ایران احساس می شد.3  کلی، همه گونه کمبودی در قشون 
آرشیو تاریخی ارتش فرانسه نحوه سربازگیری در اواخر دوره 
فتحعلی شاه را چنین گزارش می کند: »نحوه سربازگیری در 
ایران به صورت ملوک الطوایفی  است. هر استان و شهرستان 
به استثنا چند شهر، باید عده ای سوار با اسب بدهد و اگر 
سربازی فرار کند یکی از بستگانش را به جای او به خدمت 
استناد  به  البته  برد«.  خواهند  سربازی 
ناحیه  اگر  گاردان  سرتیپ  های  گزارش 
شهرستانی که باید تعدادی سرباز بدهد، 
خودداری  سرباز  فرستادن  از  علتی  به 
دیوانی  صورت  و  قرارداد  برابر  کرد،  می 
وجه  مبلغی  سرباز  هر  ازای  به  بایستی 
و  شاه  خزانه  به  پیشکش  عنوان  به  نقد 
از محل  با آن پول  تا  یا ولیعهد بپردازد 

دیگری سرباز فراهم نمایند.4 

3- عربی ، عباس، )1390(، نوسازی قشون ایران در دوره پهلوی اول، پیام بهارستان، شماره 14  
4- علی بابائی، غالمرضا، تاریخ ارتش ایران، چاپ دوم 1385، انتشارات آشیان : تهران  
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سپهر ساغری

قسمت اول:  بررسی پیشینه سربازی در ایران

در ایران قانون خدمت سربازی جهت 
تامین نیروی مورد نیاز ارتش واحد و 
 – دولت  ساختار  تحکیم  راستای  در 
ملت مدرن و همچنین تقویت روحیه 
ارضی  تمامیت  و حفظ  ملی  وفاداری 
 1304 سال  در  اول  پهلوی  دوره  در 

خورشیدی به تصویب مجلس رسید.
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تاریخ و اندیشه

امیرکبیر در اندیشه اصالحات بنیادین در کشور بود، از اینرو 
عنوان  تحت  را  اجباری  طور  به  موقتی  سربازان  استخدام 
پایه  بر  اساس آن هر ده  بر  اعمال کرد. که  بنیچه«  »قانون 
تعداد بنه و جفت دایر )واحد تقسیم و مالیاتی در دهات ها( 
باید به ازای هر 10 نفر روستایی یک نفر به عنوان سرباز به 
مالیات  پرداخت  از  سرباز  قانون،  طبق  کنند.  معرفی  دولت 
معاف بود، حق ایاب و ذهاب دریافت می کردند و کسی به 
امور رعیتی مربوط به سرباز را  ایشان  نبود  پا« در  نام »هم 
انجام می داد. هم پا نیز از مالیات معاف بود. پس از شهادت 
به خود  روندی کند  نظامی کشور  قوای  اصالحات  امیرکبیر 
در  رنه  هنری  داشت.  گرد  عقب  مواردی  در  حتی  و  گرفت 
می  خوب  لباس  نه  ایرانی  »سربازان  است:  معتقد  باره  این 
پوشند و نه غذای خوب می خورند. فقط فوج قزاق که تحت 
تعلیمات صاحب منصبان روسی هستند حقوق منظم و غذای 
مرتبی دارند. لباس سربازان خیلی زود از صورت و اونیفورم 

و متحدالشکلی که امیرکبیر طرح 
ریزی کرد درآمد و سربازان ایران 
در اواخر دوران حکومت فالکت بار 
مندرس  لباسی  شاه  ناصرالدین 
این  به تن می کردند و  و کثیف 
فرم لباس آن ها را از تحرک باز 
می داشت. اسلحه آن ها اغلب از 
سیستم های متروک شده قدیمی 
هستند که اتریشی ها و انگلیسی 
ایران فروخته بودند.  ها به دولت 

بهترین نوع آن تفنگ مارتین بود که استعمال آن سال ها در 
اروپا متروک شده بود«. علی رغم همه این مسائل رنه معتقد 
است تربیت ایرانی ها به زحمتش می ارزد: »وقایع اخیری که 
من شخصا شاهد آن ها بودم وسیله ای شد که بتوانم ارزش 
واقعی نظامی این قشون را بسنجم. با همه ی این ها باید اذعان 
کرد که تربیت ایرانی ها به زحمتش می ارزد. در صورتی که 
روحیه  تغییر  بگیرند حتما  نظامی  متین  و  تعلیمات صحیح 
نگارشات  دلیل  و  شاهد  بهترین  و  شود  می  داده  ها  آن  در 
از همین مردم معمولی مثل سرباز  من قزاق ها هستند که 
استخدام شده اند«. هنری رنه در ادامه می افزاید: »وقتی که 
صحبت از قشون ایران می شود نباید از لحاظ اروپایی فکر 
انضباط  و  پا  و  سر  بی  ای  عده  از  عبارت  ایران  قشون  کرد. 
است که از حیث استفاده و تعلیمات حتی از قشون بخارا و 

قبل از اصالحات چین هم که دارای توپ های چوبی بودند، 
عقب است. قشون چین اقال به نشانه و اژدهای خود احترام 
و افتخار می کنند ولی سربازها )ی ایران( برعکس«. وی در 
مورد انضباط قشون ایران می افزاید: »صاحب منصبان بدون 
سواره  دسته  دسته  دربر،  سردوشی  بی  های  سردار  اسلحه، 
بدون جوراب،  پای  با  ها،  توپ  توپچیان  رفتند...  جلو ستون 
پیاده رو  با مردمی که در  و  نمودند  با همدیگر صحبت می 
ایستاده بودند شوخی می کردند، تقریبا همه توپچیان چپق 
در دهان مشغول کشیدن بودند... میان سربازان ریش سفید 
بچه های دوازده ساله هم می جستند. یک گروهان را پسر ده 
ساله یی یقینا به طور وراثت فرمان می داد و به اشکال می 
توانست جلو گروهان راه برود...! کشیک چیان قورخانه چپق 
و  کنند  می  گردش  مهمات  و  باروت  انبارهای  در  دهان  به 
هر لحظه ممکن است خود و قسمتی از شهر را که نزدیکی 
از  اجتماعی  ادامه فهم  ببرند«. در  به آسمان  قورخانه است، 
می  تصویر  چنین  را  گری  نظامی 
کند: »گاهی یک توپ عقب می ماند 
خیابان  در  هیاهویی  با  را  آن  بعد  و 
های تنگ به جلو رانده به توپ جلو 
می رساندند و زمانی می شد که چرخ 
توپ به جرزها و ستون های پیاده رو 
را  راه  ای  قافله  جا  یک  خورد.  می 
بسته بود و دقیقه ای توپخانه متوقف 
این  از  پوره  پاره  ای مردم  شد. عده 
پیش آمد استفاده کرده مثل کنه به 
توپ ها چسبیده التماس می کردند آن ها را روی جهبه های 
مهمات سوار کنند و در شهر بگردانند. وقتی توپخانه به راه 
افتاد عده ای از همین مردم به مراد خود رسیده بودند«. به 
طور کلی ایران در دوره قاجار ارتش یا نیروی نظامی واحدی 
نداشت. ضعف دولت مرکزی، بحران مشروعیت در داخل و 
امکان  سنتی  بافت  با  ای  جامعه  خارجی،  دول  به  وابستگی 
ای  عدیده  مشکالت  با  را  پایدار  توسعه  و  اصالحات  انجام 
مواجه کرد. اصالحات در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
حتی پس از مشروطه نیز با موانع بسیاری روبروی بود. جامعه 
ای ایالتی–  قبیله ای که با دسته های متعدد قومی توام با 
چون  مذهبی  های  گرایش  و  طرفی  از  های خشک  تعصب 
امثالهم  و  بهایی  بابی،  نعمتی، حیدری،  کریمخانی،  شیخی، 
کشور را به انبار باروتی مبدل ساخته بود که به کوچکترین 
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 امیرکبیر در اندیشه اصالحات بنیادین 
در کشور بود، از اینرو استخدام سربازان 
موقتی به طور اجباری را تحت عنوان 

»قانون بنیچه« اعمال کرد. طبق قانون، 
سرباز از پرداخت مالیات معاف بودند، حق 
ایاب و ذهاب دریافت می کردند و کسی 
به نام »هم پا« در نبود ایشان امور رعیتی 
مربوط به سرباز را انجام می داد. هم پا نیز 

از مالیات معاف بود.
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تاریخ و اندیشه

عزاداری  مراسم  تا  گرفته  زمین  و  آب  مسئله  از  برخوردی 
ارتباطی محدود و  نبردهای خونینی در می گرفت. راه های 
و  آشفتگی  این  بود.  حاکم  ناامنی  هم  موجود  های  راه  بر 
تشتت در اوضاع و احوال داخلی در زمینه ناکارآمدی شاهان 
همه  در  بیشتر  هرچه  دخالت  جهت  را  الزم  فضای  قاجار 
شئون مملکت به طور عام و امور نظامی را به طور خاص در 
در  انگلیس  سفیر  سرمارلینگ  گذاشت.  بیگانه  دول  اختیار 
ایران وضع امنیت کشور و راه ها را پس از انقالب مشروطه 
از  به کلی  توصیف می کند: »نفوذ حکومت مرکزی  چنین 
امر و  میان رفته است و شاهد آن نداشتن قدرت است در 
اختیار  تحت  که  روسایی  مورد  در  حتی  اطاعت  به  تحکم 
آن واقع اند. در چنین اوضاع و احوالی دولت های وقت هر 
تدابیری  خود  امکانات  بر حسب  و  زمان  مقتضای  به  کدام 
برای تثبیت وضع مملکت به کار می بردند و به منظور رفع 
ناامنی ها و بی نظمی های راه ها درصدد تشکیل سازمان 
الدوله، ایل خان  هایی مجهز و مسلح برمی آیند.«5 صولت 

5- همان، ص 88

قشقایی، راه های تجاری فارس به خلیج فارس را در اختیار 
گرفته بود. قوام الملک، ایل خان خمسه، افراد ایل را علیه 
قشقایی ها بسیج کرده بود. شیخ خزعل، ریس قبیله کعب 
با جلب ایالت کهگیلویه در حال گسترش حوزه نفوذش به 
مناطق خارج از محمره در مناطق بختیاری بود. در شمال 
بهره  برای  به تالش هایش  نیز رحیم خان شاهسون  کشور 
گیری از اوضاع آشفته سراب و اردبیل ادامه می داد. روسای 
نیز به هواخواهی شاه مخلوع دست به شورش زده  ترکمن 
بودند. افزون بر این ساالرالدوله دیگر مدعی تاج شاهی در 
شرحی  بریتانیا  مختار  وزیر  زد.  شورش  به  دست  کرمانشاه 
قابل تامل در مورد وضعیت کشور ارائه می دهد: »اوضاع و 
احوال والیات بسیار آشفته و نامطمئن است دسته هایی از 
اشرار تشکیل شده که آزادانه در گوشه و کنار کشور راهزنی 
می کنند. مقامات مرکزی از تامین نیروی نظامی، تسلیحات 
نظم حتی  بازگرداندن  برای  نیاز حکام والیات  پول مورد  و 

نوعی نظم صوری، کامال ناتوانند.«6 
6- آبراهامیان، یرواند، فیرزمند، کاظم، شمس آوری، حسن، مدیر شانه چی، محسن، 1377، ایران بین دو 

انقالب، چاپ دوازدهم 1387،  نشر مرکز : تهران، ص 112
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شاهد  و  است  رفته  میان  از  کلی  به  مرکزی  حکومت  نفوذ 
آن نداشتن قدرت است در امر و تحکم به اطاعت حتی در 
مورد روسایی که تحت اختیار آن واقع اند. در چنین اوضاع 
بر  و  زمان  مقتضای  به  کدام  هر  وقت  های  دولت  احوالی  و 
به  مملکت  وضع  تثبیت  برای  تدابیری  خود  امکانات  حسب 
کار می بردند و به منظور رفع ناامنی ها و بی نظمی های راه 

ها درصدد تشکیل سازمان هایی مجهز و مسلح برمی آیند.
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شش سال پیش در سال 2010 میالدی سایت Mashable یکی 
با عنوان Social Media یا  از پرطرفدارترین سایت هایی که 
رسانه ی جمعی شناخته می شوند، روز 30 ژوئن را روز رسانه 
های جمعی معرفی کرد. با استقبال کاربران این سایت و مطرح 
شدن تدریجی این مناسبت در سایر شبکه ها حاال دیگر روز 30 
ژوئن )10 تیر( بعنوان روز رسانه های جمعی به خوبی جا افتاده 
است. به همین مناسبت قصد داریم تا نگاهی داشته باشیم به 
نسبتی که این رسانه ها با هویت انسانی برقرار کرده اند و کمی 
هم درباره ی تاثیرات شگرف آن ها بر وجوه مختلف زیستن، 

علی الخصوص در جامعه ی خودمان حرف بزنیم.

www.wallpaperbeta.com    :منبع تصویر      
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از خود  آیا محقیم  اند،  به وجود آورده  انسانی  زندگی و روابط 
درباره ی به وجود آمدن حقیقت و هویتی یکسره جدید سوال 

کنیم؟

رسانه ی جمعی و هویت های متکثر
در  که  نقاب  یک  بعنوان  تنها  تحلیلی  روانشناسی  در  پرسونا 
پشت آن خود واقعی و اصلی فرد پنهان شده است تعریف نمی 
شود. پرسونا، تبدیل شدن به آن نقاب است و در بطن خود خبر 
از پویایی هویت انسانی می دهد. مسئله بر سر این است که 
نقطه ی گذار از این انعطاف پذیری به تخریب و نابودی دقیقا 
کجا است؟ همچون خاصیت کشسانی یک فنر که آستانه ی 
مشخصی انعطاف پذیری و پویایی آن را تعیین می کند، پویایی 
تعیین  نیروهای  قدرت  و  تعدد  به  توجه  با  نیز  انسانی  هویت 
برای  به خود می گیرد.  این تکثر، حدود مشخصی  کننده ی 
بسیاری از افراد، وارد شدن به جوامع مجازی آنالین به مثابه 
عبور کردن از مرزهایی است که زندگی حقیقی بر آنها تحمیل 
سن،  جنسیت،  نظیر  مرزهایی  کند:  می 
شخصیت و حتی مرزهای اظهار عقیده. شاید 
یکی از اصلی ترین دالیل گرایش یک جامعه 
به رسانه های جمعی و زیست در آن، همین 
بی  و  نظر  اظهار  در  حصر  و  حد  بی  آزادی 
پرده سخن گفتن است. چیزی که در زندگی 
راحتی  به  کنیم،  می  سانسور  را  آن  روزمره 
در فضای مجازی قابل دسترس است و این 
امکان را در برابر ما قرار می دهد که-حداقل 
در ظاهر!- ابایی از اظهار نظر و بحث درباره ی 
آن نداشته باشیم. در جامعه ای نظیر جامعه 
حکومتی  سانسور  سوی  از  چه  که  ایران  ی 
عرفی/خودسانسوری  سانسور  سوی  از  چه  و 
زیر فشار قرار می گیرد، روی آوردن به رسانه های جمعی و 
استقبال بیش از اندازه از آن نباید چندان جای تعجب داشته 
باید گفت که » هویت  با مفهوم خام هویت  ارتباط  باشد. در 
برساخته اي اجتماعی است. کیفیتی ثابت یا ذاتی نیست، بلکه 
ساخته می شود و سپس در تعامل با دیگران تغییر می کند. 
دوم این که هویت توأم با احساس تعلق است. جزء ذاتی این 

رسانه های جمعی و بحران هویت
به مناسبت دهم تیرماه، 

امید سلطانی
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تلویزیون دنیا را برای ما فقط 
»بازنمایی« نمی کند، بلکه 

چیستی دنیایی را که ما واقعاً 
در آن زندگی می کنیم، برای 
ما تعریف می کند. بنا به نظر 
بودریار، زمانی که استفاده 
از رسانه های جمعی نظیر 

تلویزیون همه گیر بشود، دیگر 
نمی توان از چیزی بعنوان 

واقعیت یا دروغ )آنچه غیرواقعی 
است( سخن گفت. 

ژان بودریار، متفکر فرانسوی درباره ی تاثیر تلویزیون بعنوان 
رسانه ای نوظهور در دوره ی خود1 گفته بود: تلویزیون دنیا 
را برای ما فقط »بازنمایی« نمی کند، بلکه چیستی دنیایی را 
که ما واقعاً در آن زندگی می کنیم، برای ما تعریف می کند. 
های جمعی  رسانه  از  استفاده  که  زمانی  بودریار،  نظر  به  بنا 
نظیر تلویزیون همه گیر بشود، دیگر نمی توان از چیزی بعنوان 
واقعیت یا دروغ )آنچه غیرواقعی است( سخن گفت. بلکه حضور 
رسانه ها موجب تولید واقعیتی تازه می شود که دیگر مبنایی 

معنای  تنها  و  ندارد  بیرونی  جهان  در 
کند،  اخذ می  تصاویر  از سایر  را  خود 
همچون زنجیره ی بی پایانی از نشانه ها 
که دیگر از سطح حقیقی خود جدا شده 
اند و معنای یکدیگر را تغذیه می کنند. 
»فراواقعیت«  را  مفهوم  این  بودریار 
و  مردم  رفتارهای  از  ای  آمیزه  نامید، 
با  بودریار  که  زمانی  ها.  رسانه  تصاویر 
هجوم  به  نسبت  خود  بدبینانه ی  شّم 
رسانه های جمعی به هویت و حقیقت 
استفاده  هنوز  بود  داده  انسانی هشدار 
نشده  فراگیر  آنقدرها  ها  رسانه  این  از 
بود. هنوز امکان این که بتوانیم با هویت 

های چندگانه و موازی در شبکه های متفاوت ظاهر شویم وجود 
نداشت و انسان هنوز خیلی از لذت های حضور در چنین جهانی 
را تجربه نکرده بود. اما با گذشت شانزده سال از هزاره ی سوم 
و انقالبی که اینترنت و رسانه های جمعی در شاکله بخشی 

1- کتاب جامعه ی مصرفی: اسطوره ها و ساختارها از مهم ترین آثار این متفکر فرانسوی است که در 
سال 1970 آن را نوشته است. این کتاب با ترجمه ی پیروز ایزدی از سوی نشر ثالث منتشر شده است. 
بودریار پس از این کتاب به سایبراسپیس عالقه ی بیشتری نشان داد و دو کتاب "وانموده و وانمایی" و 

"خلسه ی ارتباط" را به رشته ی تحریر در آورد.

روز جهانی رسانه های جمعی
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نام »بدن/فیزیک« انسان عمال امکان پذیر نیست- و یا اینکه 
هزینه های سنگینی در بر دارد. پس با این اوصاف اگرچه زمینه 
ی تکثیر هویت نه تنها در فضای مجازی به طرز ساده و ویران 
کننده ای گشوده است، اما فراموش نکنیم که این فرآیند که با 
شدت کم و زیاد  برای اغلب کاربران این رسانه ها رخ می دهد 
حاوی یک پیام مهم نیز هست که اغلب از نظرها دور می ماند: 
اگر چه ما آزادیم در این جهان بدل به هر کسی شده و هر کاری 
انجام دهیم اما آنچه بدان بدل می شویم و آنچه به انجام دادن، 
گفتن و یا پنهان کردن آن مبادرت می ورزیم بخشی مهم و 
حذف نشدنی از آرزوها، امیال و به طور کلی هویت حقیقی ما را 
نیز در بر می گیرد، اما شاید نیمه ی تاریک 

و ترسناک آن را!

رسانه ی جمعی، ارتباط یا انقطاع؟
یکی از پارادوکس های بزرگ و محرز رسانه 
های جمعی و شبکه هایی که تاکید اصلی 
شان بر جستجوی ارتباطات تازه و دوستیابی 
برخی  گذاشتن  اشتراک  به  ی  واسطه  به 
قطع  است،  ها  انسان  زندگی  های  ویژگی 
بصورتی  ها  آن  مسخ  و  حقیقی  ارتباطات 
است که در برابر روابط بر پایه ی رسانه های 
کنید  فرض  بیایند.  به چشم  کمتر  جمعی 
برقراری  و  دوستیابی  روی  بر  آنقدر  فردی 
ارتباط در این رسانه ها تمرکز کند و انواع فوت و فن های آن را 
به کار ببندد تا با افراد بیشتری طرح ارتباط بریزد که از آنچه در 
دنیای بیرون است و روابط حقیقی آن )به این معنا که مجازی 
نباشند( به کلی غافل شود. این تناقض در وهله ی نخست شاید 
بسیار واضح به نظر بیاید اما باید از خود پرسید چنین تغییر 
ماهیتی در ارتباطات انسانی چه تاثیری بر هویت فرد خواهد 
گذاشت؟ بسیاری از نظریه پردازان عصر جدید این انقطاع از 
روابط حقیقی انسانی را در واقع برخوردی بدیع با تنهایی ازلی 
انسان دانسته اند: انسان از خیلی پیش تر از این تنها بوده، تنها 
خودش خبر نداشته که این چنین در تجربیات و اعمالش تنها 
از  بدبینانه ای، محروم شدن  از چنین رویکرد  فارغ  اما  است. 
بسیاری از پدیده های جمعی حقیقی نظیر حلقه های دوستی، 
حلقه های فکری، کار تشکیالتی، گرد همایی های دوستانه 
و به اشتراک گذاشتن عقاید و از همه مهمتر بحث و گفتگوی 
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یکی از پارادوکس های بزرگ 
و محرز رسانه های جمعی و 
شبکه هایی که تاکید اصلی 
شان بر جتسجوی ارتباطات 

تازه و دوستیابی به واسطه ی به 
اشتراک گذاشتن برخی ویژگی 

های زندگی انسان ها است، قطع 
ارتباطات حقیقی و مسخ آن ها 
بصورتی است که در برابر روابط 
بر پایه ی رسانه های جمعی 

کمتر به چشم بیایند. 

که بدانیم چه کسی هستیم عضویت در گروه یا گروه هاي 
اجتماعی است که از اعضاي شبیه به یکدیگر تشکیل شده 
اند. سوم این که مسئله هویت به تفاوت ما با دیگران نیز 
مربوط می شود. بخشی از دانستن این که چه کسی هستیم 
دانستن این است که چه کسی نیستیم. چهارم، از آن جا که 
هویت اکتسابی است انعطاف پذیر نیز هست و در برخی از 
جوامع انعطاف پذیرتر از برخی دیگر است«.2 آنچه درباره ی 
تعارض میان هویت حقیقی یک انسان و هویت های متکثر 
و دلخواه/تحمیلی خود در رسانه های مختلف بدیهی است، 
حضور مانع بزرگ و کارشکنی به نام »بدن« است که حامل 

در  که  است  مهمی  مرزهای  همان 
هوای آزاد رسانه های مجازی میل 
جنسیت،  داریم:  آنها  شکستن  به 
سن، شکل، شخصیت و... . بدن هر 
شخص، عالوه بر اینکه بخش مهمی 
از هویت او را شکل می دهد، به آن 
از  بسیاری  برابر  در  و  داده  جهت 
تحمیل ها ایستادگی می کند. برای 
باال  وزن  اضافه  از  که  مردی  مثال، 
توانایی  سبب  بدین  و  برد  می  رنج 
انجام ورزش های مختلف را-حداقل 
برای مدتی- ندارد، اگر چه می تواند 
جوان  دختر  یک  مجازی  هویت  با 
ی  عرصه  در  جوالن  به  ورزشکار 

فضای مجازی3 بپردازد و ابعاد مختلفی از خواسته های خود 
اما یقینا در جهان بیرونی  را در این جهان فرافکنی کند، 
را به دلیل حضور بدن/فیزیک  امکان چنین تغییر هویتی 
خود ندارد. کمی ظریف تر باشیم: در رسانه های مجازی ما 
نه تنها امکان این را داریم که هویت خود را آنگونه که در 
لحظه هوس می کنیم بسازیم و به مرور زمان شکل دهیم، 
بلکه با تاثیر از محیط، خواسته ها، آنچه مد روز است و بر 
اساس قانون سوم نیوتون، آنچه متقابال فضای مجازی به ما 
تحمیل می کند می توانیم تمام آنچه را که در خود نمی 
پسندیم، دور بریزیم یا پنهان کنیم. چنین حذف خشونت 
باری در عرصه ی بیرونی به دلیل حضور مانع سنگینی به 

2 - شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تاکید بر بحران هویتی ایران(، معمار، عدلی پور، 
خاکسار، فصلنامه ی علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران/ دوره ی اول شماره ی 4 

زمستان 1391
3-Cyberspace 
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در بازنمود این تجارب در رسانه های جمعی و احساس رضایت 
سیری ناپذیر متعاقب آن، به طرز خشونت باری موجب تغییر 
ماهیت این تجربه ها و به دنبال آن دستکاری بخشی از هویت 
انسانی می شود و روابط پیچیده ای را که بر اساس "کیفیت" 
گزیده و سنجیده می شوند، به روابط ساده و دستکاری شده 
نیست  این  ماجرا فقط  تبدیل می کند.  "کمیت"  اساس  بر  ی 
که لحظه ای به خود بیاییم و بگوییم: وای خدای من، من به 
چه موجودی تبدیل شده ام! و در پی آن از تمام بازی هایی 
با  ایم کنار بکشیم و  که تا کنون در عرصه ی مجازی داشته 
رویکردی نوستالژیک بخواهیم به زندگی لخت و بالواسطه ی 
در  ای  گرایانه  اخالق  رویکرد  چنین  بازگردیم.  خودمان  قبلی 
عصر کنونی عالوه بر امکان ناپذیر بودن، چندان هم اخالقی به 
نظر نمی رسد. تصور فضای مجازی به مثابه نیروی شر غیر قابل 
کنترل، همانقدر نادرست است که کنارگذاشتن بدن و ارتباطات 
انسانی در عرصه ی حقیقی به قیمت گشودن سخاوتمندانه ی 
ذهن بر روی جهان درهم، غیر قابل تفکیک و تحریف کننده ی 

رسانه های جمعی.

شفاهی و رو در رو بطور خیلی ساده ای هویت اجتماعی 
انسانی را به مخاطره افکنده. زمانی که انسان تجربه می کند 
تا تنها دیده شود دیگر نمی تواند از اصالت آن تجربه برای 
خویشتن خویش به راحتی دم بزند. چنین رویکرد افراطی 
ای را در "تجربه برای دیده شدن" می توان در گرایش بیش 
از اندازه به عکس های سلفی در موقعیت های مختلف- و 
موافقید که بگویم نه چندان زیبا!- و متعاقب آن به اشتراک 
گذاشتن در رسانه های مختلف جمعی مشاهده کرد. تجارب 
حقیقی زندگی، آنچه لمس، حس و درک می شود هسته ی 
اصلی هویت بخشی به سوژه های انسانی است: کتاب هایی 
که می خوانیم، سفرهایی که می رویم، لذت هایی که به 
اشکال مختلف تجربه می کنیم، زیبایی هایی که می بینیم، 
آثاری که خلق می کنیم و غیره. و باید گفت که به اشتراک 
لذت  کسی  هر  برای  نفسه  فی  زیستی،  تجارب  گذاشتن 
بخش است و بسیاری از افراد هم دوست دارند تا از تجربه 
های دیگران به طرق مختلف استفاده کنند. ایراد ماجرا اما 
آنگونه که توضیح دادیم ازجایی شروع می شود که افراط 
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باید گفت که به اشتراک گذاشتن تجارب 
زیستی، فی نفسه برای هر کسی لذت 

بخش است و بسیاری از افراد هم دوست 
دارند تا از تجربه های دیگران به طرق 
مختلف استفاده کنند. ایراد ماجرا اما 

آنگونه که توضیح دادیم از جایی شروع 
می شود که افراط در بازنمود این تجارب 
در رسانه های جمعی و احساس رضایت 

سیری ناپذیر متعاقب آن، به طرز خشونت 
باری موجب تغییر ماهیت این تجربه ها 
و به دنبال آن دستکاری بخشی از هویت 
انسانی می شود و روابط پیچیده ای را 

که بر اساس "کیفیت" گزیده و سنجیده      
می شوند، به روابط ساده و دستکاری 

شده ی بر اساس "کمیت" تبدیل می کند. 



طنز

شهاب غالمی
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* نبرد دهه ها در ایران!
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سخن پایانی

- می فرمودین آقای دکتر، ببخشید، فرمودین مریضیش چی هست؟

پاره  یه  رنجوری.  و  پیری  از  غیر  نداره  خصوصی  به  مریضی  هیچ   +
استخوانیه گوشه ی اتاق افتاده و حال و احوالیم نداره به اون صورت.

- پیریم بد دردیه آقای دکتر

+ بد دردیه ولی از پیری بدترشم هست. اون مرگه

- مرگ؟

+ بله، همون مرگ از همه اش بدتره. انسان چشم از این دنیای قشنگ 
و طبیعتای زیبا و نعمتای خدادادی می بنده و میره. دیگه بر نمیگرده.

- ولی میگن اون دنیا قشنگ تر از این دنیاس؟

+ آخه اون دنیا مگر کسی رفته و آمده ببینه قشنگه یا قشنگ نیست؟ 

گویند کسان بهشت با حور خوش است   

 من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار 

کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

برشی از باد ما را خواهد برد )1998م(، فیلمی از عباس کیارستمی 
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