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كنجكاوی كودك یکی از نیرومندترین پایه های تربيت اوست و جواب ندادن به سؤاالت او 
و يا رسكوب كردن اين کنجکاوی ها ممكن است هرگونه كنجكاوی را در آينده از بني بربد. 
اگر ما مسئله جنسی را هم ردیف ساير فعالیت های آنان قرار دهيم و آن را تابو نشامريم، 

بسياری از مشكالت موجود در عرص حارض وجود نخواهد داشت.
شناخت  کودکان:  جنسي  سالمت  ارتقاي  و  آموزش  طیبه.  مرعشی  کوروش،  زارع  پروین،  شهري  فرشته،  علویجه  زماني  مهسا،  قرباني 
کنجکاوي هاي جنسي کودکانه: مقدمه اي بر آموزش و ارتقاي سالمت جنسي آنان. آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران )فارسي(:  

پاییز 1394، دوره 3 ، شماره 3، ص 200
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از ماست که بر ماست
درباره ی رضورت آموزش جنسی

 با اشاره به تعرض جنسی در دبیرستان معین تهران

کوتاه، جانکاه و تکراری! داستان تعرض جنسی به تعدادی از 
دانش آموزان دبیرستانی در غرب تهران چون برق و باد تیتر 
اول قریب به اتفاق نشریات کشور شد. مردمانی که از خبر بد 
خسته شده اند و هر بار می بایست اتفاقی ناگوار را ببینند و 
بشنوند این بار با خبر تعرض جنسی در یک واحد آموزشی مواجه 
می شوند. در این بین اهمیت سند 2030 و ضرورت آموزش 
جنسی بار دیگر محل بحث شد. از یک سو حامیان این سند بین 
المللی، نادیده گرفتن آن را عامل وقوع و بازتکرار چنین حوادثی 
دانستند و از سوی دیگر مخالفین، حوادثی نظیر تعرض جنسی 
در دبیرستان معین را مصداق بارز توجه به آموزه های غربی و 
مانند آن برشمردند! به هر روی چه بخواهیم و چه نخواهیم یک 
حقیقت غیرقابل انکار است؛ کودکان کنجکاوی هایی نسبت به 
بدن خود دارند که تجربه جهانی راهکاری جز آموزش برای آن 
در نظر نگرفته است. با این حال چرا امر آموزش جنسی تا این 
میزان حساسیت برانگیز است؟ چرا نگاه بخشی از جامعه ایران 
نسبت به اسنادی چون 2030 توام با شک و تردید است؟ آیا 
قابل پذیرش است که ده ها کشور بدون کارشناسی سندی بین 
المللی را امضا کنند؟ می شود پذیرفت که همه ملل دنیا راه خطا 
را طی می کنند و فقط ما هستیم که راه درست را می دانیم؟ 
اگر چنین است وقایعی مانند آن چه در دبیرستان معین تهران 

رخداد چگونه قابل توجیه است؟

حجب کاذب؛ مانع آموزش جنسی
خانواده به عنوان نخستین بستر اجتماعی شدن کودکان نقش 
غیرقابل انکاری در آموزش و پرورش نسل آینده دارد. از این رو 
ناگفته پیدا است که باورها و تلقی پدران و مادران قویا بر تربیت 
نسل بعد تاثیرگذار است. برای پی بردن به اهمیت نقش والدین 
همین بس که از 95 هزار ساعت زندگي کودك تا پایان 11 
سالگي، فقط 5 هزار ساعت آن در مدرسه و 5 هزار ساعت با 
خویشان و آشنایان و مابقي در خانه است. لذا تا خانواده اصالح 
نشود، امیدي به اصالح جامعه نخواهد بود. تلقی والدین از بحث 
پیرامون مسایل جنسی یا پاسخ گفتن به پرسش های کودکان 

عموما مبتنی بر پیش فرض کلیشه ای استوار است: بی حیا شدن 
کودکان. با این حال وقتی پدران و مادران امروز خود در بستری 
پرورش یافته اند که صحبت از مسایل جنسی را بی ادبی و بی 
حیایی می داند، در آن صورت چگونه می توان انتظار داشت که 
از عهده ی آموزش چنین امر خطیری برخواهند آمد؟ مشکل 
موجود در مسیر تربیت جنسی کودکان نداشتن آگاهی و حجب 
کاذب است. این دو عامل مانع ارتباط بین والدین و فرزندان برای 
بیان حقایق به روش اصولی و صحیح می شود.1 این در حالی 
است که پیامد فروگذاشتن امر آموزش جنسی و سپردن آن به 
دست زمان، نه حفظ حجب و حیا که هدایت کودك به مسیری 

نادرست است. 

طبق مطالعه کیفی ابوالقاسمي، مرقاتی خویی و تقدیسی در 
سال 1389، توامنندسازی والدين به ویژه مادران در دانش، نگرش 
و رفتار و مشاركت و حاميت والدين در نهاد مدرسه و ارتقاي 
تعامالت خانه و مدرسه از اولویت های تربيت جنيس كودكان 
فرزندان  نکردن  تربیت  موقع  به  است.2عواقب  تعیین شده 
در امور جنسی می تواند رشوع روابط جنسی زودهنگام و 
محافظت نشده و با رشکای متعدد باشد؛ امری که جوانان را در 
معرض خطر بارداری و بیامری های مقاربتی از جمله ویروس 

HIV قرار می دهد.
با این حال عموما نقد ما معطوف به جوانان و بزهکار قلمداد 
کردن ایشان است در حالیکه مطالعات مختلف بر نقش خانواده 
و سیستم آموزشی در فراگیری بهداشت جنسی تاکید دارد. با 
وجود تحقیقات مختلف در داخل و خارج کشور و نتایج مثبتی 
که از امر آموزش بدست آمده است همچنان بر مدار خودمداری 
خویش می چرخیم و گاه و بیگاه به اشکال مختلف هزینه ی آن 
را پرداخت می کنیم. اغراق  نیست بگوییم از ماست که بر ماست.

1- قرباني مهسا، زماني علویجه فرشته، شهري پروین، زارع کوروش، مرعشی طیبه. آموزش و ارتقاي 
سالمت جنسي کودکان: شناخت کنجکاوي هاي جنسي کودکانه: مقدمه اي بر آموزش و ارتقاي سالمت 
جنسي آنان. آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران )فارسي(: پاییز 1394، دوره 3 ، شماره 3، ص 200
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"دوست ندارم بروم استادیوم. از اینکه کنار تعداد زیادی 
آقا قرار بگیرم منقلب می شم، احساس امنیتم رو از دست 
می دهم. کامالً موافقم که اجازه منی دهند خانم ها به 

استادیوم بروند."
اظهار نظر سحر قریشی در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه

جامعه

منیشه خیلی راحت حق نیمی از جامعه رو انکار کرد 
چون یک نفر وقتی در کنار مردان قرار می گیره "منقلب" 

میشه! ورود به ورزشگاه ها حق زنان است. والسالم.
واکنش مهناز افشار به اظهارات سحر قریشی

انتقاد شدید از بازیگر زن سینام به خاطر یک اظهار نظر
جنجال "سحر قریشی"
www.fararu.com
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جامعه

مریم سراجی پور

در قسمت پیشین بحث پیرامون ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه 
ها را آغاز کردیم. در این قسمت ضمن پی گرفتن این مهم به 
ضرورت تغییر در نگرش نسبت به زنان و به تبع آن تغییر در 

قوانین موجود اشاره خواهیم کرد.

کلیشه های جنسیتی؛ عامل نابرابری

در حوزه قوانین، اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به 
حقوق زنان است و دولت موظف است حقوق زنان را در تمام 
جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین کند. همچنین با توجه 
نظام  در  زنان  های  و مسئولیت  به بخش سوم منشور حقوق 
در  مشارکت  باید حق  )1383( زنان  ایران  اسالمی  جمهوری 
سیاستگذاری ها، قانونگذاری ها، مدیریت، اجرا و نظارت در امور 
فرهنگی به ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل 
اطالعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی را 
داشته باشند. بر این اساس می توان گفت که موانع موجود در 
مسیر پیشرفت اجتماعی زنان، جدا از آنکه ریشه در قانون دارد از 

منظر نگرشی نیز قابل بررسی است. 
به این معنی که نگرش جامعه ایرانی این اجازه را به زنان نمی دهد 
که بیش از این در نقش اجتماعی خویش ارتقا یابند. به همین 
دلیل برغم پیشرفت های اخیر در زمینه حقوق شهروندی، تنها 
13 درصد بانوان ایرانی شاغل هستند.1 یکی از مهم ترین دالیل 
وجود چنین وضعیتی به پیشینه تاریخی آن در بین اقوام ایرانی 
بازمی گردد. نظام اجتماعی که قرن ها است ماهیت پدرساالر 
خود را حفظ کرده است، با استفاده از کلیشه های جنسیتی 

www.ilnanews.com   1- 87 درصد جمعیت زنان از نظر اقتصادی غیرفعالند

از جامعه می قبوالند که زنان نقش های  به بخش عمده ای 
مشخصی دارند و نباید از حدود وظایف جنسیتی خود خارج 
شوند. با این تفاسیر باید پرسید کلیشه چیست؟ کلیشه  سازی 
پدیده اصلی زندگی اجتماعی است و به خوبی ثابت شده که 
کلیشه  ها می  توانند قضاوت  های اعضای گروه  را تحت تأثیر قرار 
دهند. والتر لیپمن نویسنده آمریکایی نخستین کسی است که در 
کتابش با عنوان افکار عمومی، تفکر قالبی یا همان کلیشه سازی 
را به معنای تصاویر ثابت و محدود در ذهن به کار می برد. در 
نظر او تفکر قالبی شامل باورها، اندیشه ها و قالب های ساخته 
و پرداخته ذهنی است که به ادراکات شخص از محیط پیرامون 
خود، رنگ و شکل خاصی می بخشد و به صورت میراث اجتماعی 

است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.2 
و  رفتارها  از  بسیاری  احتماال  که  است  معنا  بدان  تعریف  این 
فرهنگ های رفتاری موجود در میان ایرانیان، برگرفته از همین 
کلیشه های سنتی است که موجب می شوند تا رفتار خاصی 
به زنان یا مردان نسبت داده شوند. به عنوان نمونه بچه داری 
را فعالیتی مختص زنان معرفی می کنند و اگر مردی در این 
کار به همسرش کمک کرد، با عنوان زن ذلیل قلمداد می شود. 
این مبانی فکری در قالب کلیشه های جنسیتی در بسیاری از 
فیلم ها و سریال ها نیز دیده می شوند که الزاما مبنای دینی و 
تاریخی خاصی ندارند و دائما در طول زمان بازتولید می گردند. با 
این اوصاف شاهدیم که ریشه تمام محدودیت ها و تبعیض های 
موجود در جامعه علیه زنان، صرفا از قانونگذاری و باور دستگاه 
قدرت ناشی نمی گردد، بلکه در مرتبه ی نخست زنان ایرانی 
در وضعیت فعلی شان بیش از هر چیز و هر کس دیگری نقش 

دارند.

تغییر نگرش؛ الزمه برابری جنسیتی

عدم باور زنان به خود و جایگاه واقعی شان و باور کلیشه های 
ایجاد شده در طی قرن ها، آنان را به موجوداتی بدل می کند که 
اگر حقی هم برای ایشان در نظر گرفته شود با ناآگاهی آن را از 
خود سلب می کنند. در نتیجه اغلب برای به دست آوردن حقوق 
خود هیچ تالشی نمی کنند. زنان و دختران باید به این باور برسند 
که اثرگذار هستند و از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. این 

خودباوری در جامعه زنان به حد الزم و درخور نرسیده است. 
www.amazon.com Public Opinion 2- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

زنان پشت درهای بسته
درباره ی ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها

به بهانه جشن صعود نساجی مازندران به لیگ برتر و حواشی آن
قسمت دوم
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نگرش منفی نسبت به زنان و تفکر دخالت در حریم دیگری، 
در عملکرد خانواده ها، رسانه ها، مدارس و به طور کلی فرهنگ 
جامعه ریشه دارد. خانواده ها در این میان بزرگترین نقش را 
داشته اند. در فرایند اجتماعی شدن فرد، خانواده از اهمیت ویژه 
با هنجارهای اجتماعی و پذیرش  ای در همنوایی عمیق وی 
ارزش ها برخوردار است زیرا در این محیط است که شخصیت 
اولیه فرد شکل می گیرد. با این تفاسیر این خانواده است که 
می تواند زن را موجودی ظلم پذیر و خودکم بین پرورش دهد 
یا فردی در جستجوی جایگاه برابر در جامعه ای عادالنه! دور از 
انتظار است زنانی که در خانواده آزار دیده اند، در آینده در تربیت 

انسانی آزادی خواه و برابری طلب موفق ظاهر شوند.
در سطحی کالن تر، محیط اجتماعی فرد در شکل گیری و انتقال 
ارزش ها در وی موثر است. در اینجا است که نقش قانونگذاری 
برجسته می شود. قانون و ساختار اجتماعی، مسئول کنترل و 
تداوم نگرشی است که ضعیف بودن زنان را ترویج می کند. آن 
چه از قانونگذار انتظار می رود، صرفا تصویب قوانین حمایتی 
از زنان نیست، بلکه وی برای ایجاد جامعه ای برابر، ابتدا باید 
»انسان« را  فارق از جنسیت، موضوع بحث خود قرار دهد. با این 
حال نمی توان و نباید نقش فرهنگ عمومی در قانون گذاری را 
نادیده گرفت. اگر فرهنگ عمومی کشش الزم برای صیانت از 
آزادی های فردی را نداشته باشد طرح و تصویب قانون به تنهایی 
کارگر نخواهد بود. خاصه از آن جهت که از پشتوانه ی اجتماعی 
الزم برخوردار نیست و اکثریت جامعه هیچ باوری نسبت به آن 
ندارند. با این وجود فرهنگ عمومی خود از طریق آموزش قابلیت 

اصالح و بازنگری دارد.
در این جا پرسش دیگری قابل طرح است. نقش آموزش ارزش 
های نوین نظیر حقوق شهروندی و برابری جنسیتی در جامعه با 
چه کسی است؟  آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی 
موثر می بایست همراه با رسانه های عمومی، تغییر نگرش یا 
کنترل و هدایت افکار عمومی جامعه را در برنامه کاری خود قرار 
دهد. برگزاری کالس های آموزشی معلمین و آموزش چگونگی 
تدریس اخالقیات همراه با دروس دیگر، به جای درس پرورشی 
که هنوز کاربرد و تاثیر آن در هیچ جای کشور مشخص نیست، 
می تواند گام کوچکی در جهت تغییر ارزش های کنونی باشد. با 
این تفاسیر زمانی که دیدگاه سنتی نسبت به زنان پایان پذیرفت، 
بانوان در  می توان توقع داشت مسائل ساده ای چون حضور 
ورزشگاه دیگر مساله روز زندگی ایرانیان نباشد و برخورداری از 

این حق به خود زنان سپرده شود.
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8

“جالب آنکه زن نه در ایران زرتشتی صاحب شخصیت مستقلی بوده 
ایران اسالمی و فقط از طریق رسپرست مرد )پدر، برادر،  و نه در 
عمو، شوهر، پرس( هویت پیدا می کرده است... مقامش در جامعه آن 
جایی بوده که جایگاه رسپرستش تعیین می کرده است. کوتاه سخن 
اینکه شخصیت او برگرفته از شخصیت رسپرست مذکرش است؛ فقط 

از رهگذر مرد است که از تیرگی به در می آید."
تاریخ اجتامعی روابط سکسی در ایران، ویلم فلور، محسن مینوخرد، انتشارات فردوسی، چاپ اول، استکهلم 2010، ص113

جامعه
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جامعه

امید سلطانی

نویسنده ی کتاب تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران در 
اثر ارزشمند خود می نویسد: »یکی از علت های روی آوری به 
روسپی گری، بدرفتاری جسمی مردان با زن و بچه ها است... 
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که سطح بدرفتاری مردان 
با زنان ]در ایران[ چندان فرقی با سطح بدرفتاری مردان غرب 
با زنان ندارد یعنی 42 درصد است. بر اساس این پژوهش 
نوع و درصد بدرفتاری ها چنین اند: کم توجهی 63 درصد، 
تحقیر و سرکوفت 38 درصد و دشنام و ناسزا 30 درصد 
که نشاندهنده ی گسترش شکل های روانی بدرفتاری با زن 
در جامعه اند.«1 آنچه در این چند خط صورتبندی شد از 
دیدگاه جامعه شناسی بعنوان مواردی از معضالت اجتماعی 
شناخته می شوند. مواردی چون روسپی گری، خشونت علیه 
زنان، تبعیض جنسیتی و غیره. همه این معضالت می توانند 
ذیل عنوان فرهنگ جنسی یک جامعه مورد بررسی قرار 
گرفته و ابعاد مختلف آن چون ریشه ها، نتایج اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی آن در بستر سازوکارهای تثبیت شده ی 
فرهنگی جامعه ای مشخص مطالعه شده و به بحث گذاشته 
شود. اقدامی که انجمن های اسالمی دانشجویان آزادی خواه 
دانشکده های حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 
شهید بهشتی در نشستی با عنوان نقد فرهنگ جنسی در 
ایران تالش کردند تا به انجام برسانند. در مطلب پیش رو 
با نگاهی به این نشست، رابطه ی جنسی در ایران را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم. 

1- تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، ویلم فلور، محسن مینوخرد، انتشارات فردوسی، چاپ 
اول، استکهلم 2010، ص240

 گرفتار در چرخه ی رقابت، منایش و عقده
در نشست نقد فرهنگ جنسی در ایران2 ابتدا امین شایسته مهر 
از برگزارکنندگان برنامه، با قرائت متنی ضمن طرح موضوع، 
سواالت و دغدغه های این نشست را برای حضار بیان کرد. او با 
اشاره به تغییر مناسبات جنسیتی که به تدریج و از دهه ی هفتاد 
خورشیدی جامعه ی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است، 
به تغییر سبک های زندگی، الگوهای رابطه و رفتار جنسی در 
سطح جامعه اشاره کرد و گفت این تغییرات نتوانست آنگونه که 
انتظار می رفت منجر به بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال زنان، 

تغییر متوازن در الگوهای مسئولیت و کار گردد. او ادامه داد: 

»در وضعیتی که از سویی ایدئولوژی های رسمی عزمی راسخ 
برای محدودیت اجتامعی زنان دارند و از سوی دیگر فرهنگ 
مرصفی، منایشی و کاالساز در افراطی ترین شکل بازتولید می 
شود، دور از انتظار نیست که میان این دو لبه ی قیچی، میدان 
روانی حاکم بر زنان و مردان در جامعه مملو از سکس زدگی 
در فکر، احساس و رفتار شود. در حالیکه در آن روی سکه آنچه 
در این میان قربانی می شود روابط عمیق، پایدار و معنادار و 
رضایت روانی، عاطفی و جنسی حاصل از آن و باالتر از همه 

"فرهنگ مطلوب" خواهد بود.« 

شایسته مهر در ادامه به عرصه ی زیست عاطفی-جنسی حاکم 
غالب در مناسبات انسانی در جامعه ی امروز اشاره کرد و آن 
را عرصه ی رقابتی دانست که به چیزی مشابه "قانون جنگل" 

تبدیل شده است: 
جنس  دو  میان  ارتجاعی  و  کور  رقابت  این  در  اصلی  »عنرص 
متفاوت است. پیش رشط رضوری کامیابی در رقابت برای زنان 
درجه ی برخورداری از "رسمایه جنسی" )به مفهوم مدنظر کاترین 
حکیم3 شامل کلیه جذابیت های فردی( و برای مردان درجه ی 
برخورداری از "رسمایه و رانت اقتصادی" است... زنان در چرخه ی 
بی رحم رقابت، منایش و عقده غالبا در عرصه ی جذابیت جنسی 
و مردان در چرخه ی بی رحم رقابت، منایش و عقده غالبا در 

عرصه ی قدرت و رانت اقتصادی قرار می گیرند.«

2- این نشست در روز شانزدهم اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده ی مدیریت دانشگاه 
شهید بهشتی برگزار شد

3- جامعه شناس بریتانیایی و نویسنده ی کتاب سرمایه جنسی و نقش آن در مناسبات قدرت جامعه

زیر پوست رابطه
درباره ی رابطه ی جنسی

 با نگاهی به نشست نقد فرهنگ جنسی در ایران
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جامعه

آموزش جنسی: دوستان، رسانه و در نهایت مدرسه

پس از پایان قرائت متن آغازین، نخستین مهمان این نشست 
نسبتا  ای  مقدمه  با  را  های خود  کدیور4 صحبت  میترا  دکتر 
نهاد  و  برنامه  عنوان  بر  تمرکز  با  ایشان  کرد.  آغاز  طوالنی 
برگزارکننده ی آن به تبیین چند مفهوم و تناقضات نهفته در 
آن ها پرداخت: فرهنگ جنسی، نقد فرهنگ، اسالم و آزادی و 
آزادی و ترقی خواهی. پارادوکس نهفته در عنوان اصلی بحث 
یعنی فرهنگ جنسی از منظر این روانکاو به تضادی بر می گردد 

که فروید به آن باور داشت یعنی فرهنگ در برابر سکسوالیته.
 بر اساس این نظریه تمام فرهنگ بشری از ابتدا بر اثر واالیش 
اصوال  و  آمده  وجود  به  انسان  ابتدایی  و سکسوالیته ی  غرایز 

صبحت کردن از سکسوالیته بعنوان یک 
فرهنگ مشخص نمی تواند معنای خاصی 
در بر داشته باشد. دکتر کدیور پس از بحث 
در ارتباط با تناقضات دیگر که در حوزه ی 
زبان و ارجاع به جهان بیرونی ما را دچار 
و  ازدواج  مقوله ی  به  می کنند،  گمراهی 
نظام مند کردن جهان جنسی اشاره کرد. 
به اعتقاد ایشان فرهنگ شیعی ایران یکی 
از آزادترین فرهنگ ها در ارتباط با مسائل 
پیروانش می گذارد  را پیش روی  جنسی 
اما این افراد هستند که توانایی استفاده و 
بهره وری از آن را ندارند. این عضو انجمن 
بین المللی روانکاوی با بیان اینکه بزرگترین 
دغدغه ی هر فرهنگی ایجاد پیوند مصنوعی 

میان دو جنس است، خواه این فرهنگ برخاسته از مذهب باشد 
یا نباشد، با یک توصیه ی روانشناسانه سخنان خودرا به پایان برد: 
»شما یک جعبه شکالت دارید که باید یاد بگیرید آن را به درازای 

یک عمر بخورید. این تمام هنر یک رابطه ی جنسی است.«
دکتر فردین علیخواه5 دیگر مهمان این برنامه بود که سخنان 
خود را با تکیه بر دیدگاه جامعه شناسانه به موضوع آغاز کرد. 
علیخواه که خود تحصیلکرده و مدرس جامعه شناسی است ابتدا 
توضیحاتی درباره ی مفهوم جامعه پذیری ارائه داد؛ به این معنا 
که: »وقتی از جامعه پذیری صحبت می کنیم به یادگیری مهارت های زندگی 
یا روش زندگی در جامعه اشاره می کنیم که معوال بر عهده ی نهادهایی 

مثل مدرسه، خانواده، رسانه ها، گروه دوستان و همساالن است.« جامعه 

4- روانکاو و رئیس انجمن فرویدی
5- استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیالن

پذیری جنسی نیز به همین معنا و با تمرکز بر روی مفاهیم و 
موضوعات جنسی تعریف می شود و اشاره به تمام آموزش های 
مستقیم و غیرمستقیمی دارد که فرد دریافت می کند و در هر 
جامعه ای حتما بخشی از آن رسمی و بخشی از آن غیررسمی 
است. پس از این توضیحات علیخواه با مرور نتایج چند تحقیق 
خود که در ارتباط با جامعه پذیری جنسی انجام شده است بحث 
خود را ادامه داد. در یکی از این تحقیقات تیم پژوهشی علیخواه 
پس از یک مصاحبه ی عمیق با یک گروه بیست تا بیست و پنج 
نفره از نوجوانان دختر به نتایج مهمی در ارتباط با منابع یادگیری 

مسائل جنسی دست یافتند.
بین  در  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج   
نوجوانان ایرانی مهمترین منبع برای یادگیری 
مسائل جنسی گروه همساالن است و این 
پیشرفته  در حالی است که در کشورهای 
مهمترین منبع مدرسه است.6 همینجا می 
توان این سوال را پرسید که میزان قابل اتکا 
بودن این آموزش ها، میزان صحت و میزان 
مخرب بودن آن ها چقدر می تواند در کشور 
ما و کشورهای پیشرفته متفاوت باشد. طبق 
همین تحقیق منبع دوم مورد استفاده ی 
نوجوانان برای یادگیری مسائل جنسی رسانه 
ها هستند که در این میان رسانه های مجازی 
سهم بیشتری را در اختیار داشته و رسانه های 

مکتوب به ندرت استفاده می شوند.
 منبع بعدی خانواده است و در انتهای لیست مدرسه قرار دارد، 
منبعی که طبق یک الگوی استاندارد و از منظر رسمیت، تنظیم و 
کنترل یک جامعه باید در رتبه ی نخست آموزش مسائل جنسی 
باشد. دکتر علیخواه سپس به نتایج تحقیق دیگری اشاره کرد که 
طبق آن تماشای فیلم های پورن در میان دانشجویان رواج یافته 
است. انجمن روان شناسی آمریکا اعالم کرده است که تماشای 
فیلم های پورن امکان سلب قدرت تفکر انتقادی را از افراد بیشتر 
کرده و همچنین در شکل دادن به رفتارهای جنسی آینده و 
نارضایتی های احتمالی نقش ویژه ای ایفا می کند. علیخواه اضافه 
کرد: »در اکثر این فیلم ها سکس موضوع رقابت و مسابقه است، 
نه یک رابطه و موضوع انسانی و عاطفی و بحث شی انگاری زنان 
را به شدت مطرح می کند.« در پایان این جامعه شناس با ابراز 

6- برای مثال در آمریکا حدود %55

ماهنامه سرند      شماره سی و دوم، خرداد 1397

شام یک جعبه شکالت دارید که باید یاد 
بگیرید آن را به درازای یک عمر بخورید. 

این متام هرن یک رابطه ی جنسی است.
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جامعه

امیدواری از برگزاری بیشتر چنین نشست هایی بیان کرد که 
نباید انتظار داشت این نشست ها چیزی را در جامعه تغییر دهند 
اما شاید بتوان خودمراقبتی و گفتگو درباره ی موضوعات جنسی 

را از طریق چنین نشست هایی گسترش داد.

پورنوکراسی: برابری در مرصف میل جنسی

سومین و آخرین سخنران این برنامه امیرحسین ابراهیم7 سخنان 
خود را همچون دکتر کدیور با تمرکز بر عنوان نشست و اصالح 

آن آغاز کرد. به اعتقاد ایشان: 
»چیزی در سکسوالیته هست که منی توان آن را فرهنگ سازی کرد 
پس بهرت است برای قابل فهم شدن بحث آن را بحران رفتار یا کنش 
جنسی یا بحران هویت و متایل جنسی در مقطع تاریخی کنونی 

بنامیم.« 

در نگاه این پژوهشگر فلسفه و علوم اجتماعی مقطع تاریخی 
کنونی ]که آن را با عنوان اولترالیبرال مشخص کرد[ دارای ویژگی 
هایی است که اغلب آن بر پایه ی مفهوم مصرف بنا شده است. 
در این برهه ی تاریخی رابطه ی میان زن و مرد را می توان در 
3 دسته جای داد. نوع نخست رابطه عیاشی یا تعیش است. بدین 

7- پژوهشگر فلسفه و علوم اجتماعی

معنا که اساس در رابطه ی جنسی لذت بردن است و بر همین 
اساس مجموعه ای از قوانین اجتماعی نیاز است تا بتوان آن را 
کنترل کرد. این دیدگاه متناسب با شیوه ی تمدن زراعتی است 
که در آن نظام حکومت قابلیت این را ندارد که بر همه ی امور 
نظارت داشته باشد و قوانین زمینداری و ارباب-رعیتی کامال بر 
جامعه مسلط است. همین رابطه، میان زن و مرد در چهارچوب 
زیست خانوادگی وجود دارد و هیچ کس این معانی را غیرطبیعی 
یا غیرعقالنی قلمداد نمی کند. این مناسبات در ادیان یکتاباور 
به یک تکامل و تعالی رسیده است و قوانین مبسوطی در ادیان 
مختلف در رابطه با این نوع ارتباط یعنی تعیش ثبت شده است. 
شکل دوم رابطه ی میان زن و مرد دوستی و حب عمیقی است 
که از واژه ی یونانی Philia برداشت می شود. ابراهیم در توضیح 
این نوع رابطه چنین گفت: »این نوع رابطه، رابطه ای است موهوم 
و دوسویه که همزمان دارای بخشی خالقانه و بخش شی وارانه 
است. مقصود از شی وارانه رابطه ای است که زن و مرد هر دو 
فروکاسته می شوند و بُعد خالق آن محبت و مودتی است که در 
زبان روانشناختی بعنوان رابطه ی پایدار از آن یاد می کنیم. این 
رابطه همچون رابطه ی میان دولت و جامعه است: یک رابطه ی 
پایدار، بروکراتیک و تا حد زیادی با ثبات که در عین حال قابلیت 
شی وارگی هم در آن بصورت مستمر وجود دارد و آن را تهدید 

ماهنامه سرند      شماره سی و دوم، خرداد 1397
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»چیزی در سکسوالیته هست که منی توان آن 
را فرهنگ سازی کرد پس بهرت است برای قابل 
فهم شدن بحث آن را بحران رفتار یا کنش 
جنسی یا بحران هویت و متایل جنسی در 

مقطع تاریخی کنونی بنامیم.« 

11
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بکند... این نوع رابطه در دوره های باستانی هم مشاهده شده 
است اما بصورت عمده آن را در دوران مدرن بعنوان نوع غالب 

رابطه بعنوان شکل گیری خانواده ی متمرکز می بینیم.«
الگوی سوم ارتباط میان زن و مرد طبق صحبت های ابراهیم 
الگوی لیبرالیسم-لیبرتر8 است. در این دوره اخالق پروتستان و 
پارسامنشی خانوادگی جای خود را به مفهوم نوینی بعنوان جامعه 
ی مصرفی می دهد. جامعه ای که در آن مردم از شهروند به 
متقاضیان مصرف فروکاسته می شوند... روشن است که چیزی 
راحت تر از میل جنسی قابلیت مصرف انبوه ندارد. طبق این 
کلوسکارد9در  میشل  فرانسوی  فیلسوف  نظر  به  بنا  و  مفهوم 
پورنوکراسی )همچون  با عنوان  مناسبات  از  نوعی  این جامعه 
دموکراسی، بروکراسی( حاکم می شود که قرار است به مناسبات 
پیشین یعنی آن اخالق پروتستانیسم مبتنی بر برابری میان زن 
و مرد در خانواده پایان دهد و برابری در مصرف میل جنسی را در 
جامعه دامن زده و رواج دهد. این مناسبات علت مشخصی دارد و 
آن هم نوع تازه ای از انباشت سرمایه است که از اواسط دهه ی 
هفتاد میالدی آغاز شده و ما آن را با عنوان انقالب اولترالیبرال 
یا نئولیبرال می شناسیم. این نگرش به جایی ختم می شود که 
مردمان در جامعه دیگر سوژه هایی برای تغییر یا رهایی نیستند 

بلکه متقاضیان مصرف هستند: 
متقاضی مصرف بدن خود و بدن دیگری، متقاضی مصرف غرایز 
از بیان این  خود و غرایز دیگری.« این پژوهشگر فلسفه پس 
دسته بندی بحث خود را به سمت جامعه ی ایران پیش برده و 
مناسبات میان زن و مرد را بطور خالصه و در دوره های تاریخی 
ایران بررسی کرد. او افزود: »جامعه ی ارباب و رعیتی ایران با 
اصالحات ارضی در رژیم پیشین صاحب یک طبقه ی متوسط 
شهری مصرفی شد... پس از آن انقالب و دوره ی جنگ سکته 
ای را در این روند مصرفی شدن ایجاد می کند تا دهه ی هفتاد 
و سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد و بی نواسازی جامعه ی ایران 
بوسیله ی دولت وقت، این مناسبات مصرفی دوباره آغاز شده 
و گام به گام ادامه پیدا می کند.« در پایان ابراهیم با اشاره به 
این موضوع که زن و مرد را نباید بصورت مجرد و منفرد در 
جامعه نگاه کرد و همواره باید مناسبات تقسیم اجتماعی کار را 
در ارتباط میان دو جنس مدنظر قرار داد، 4 اصل را برای ایجاد 
یک رابطه ی سالم میان زن و مرد و بعنوان افقی برای تغییر و 

تحول برشمرد و سخنان خودرا به پایان برد:
Libertarian Liberalism -8  در دیدگاه میشل کلوسکارد یکی از مراحل سرمایه داری است که 

جنبه های آزادیخواهی انسان را در سیستم مصرفی سرمایه داری ترویج می دهد.
Michel Clouscard -9  فیلسوف و جامعه شناس مارکسیست فرانسوی. سرمایه داری اغوا از آثار 

مهم اوست.

»اصل نخست مفهوم استقالل اقتصادی است، یعنی جامعه ی انسانی 
خودبنیاد باشد و استقالل داشته باشد. استقالل از دیوانساالری 
توام با فساد دولتی و استقالل از دست ویرانگر بازار آزاد. اصل دوم 
لزوم رهایی جنسی از انقیادهایی است که ما را نسبت به بدن خود 
ازخودبیگانه بار می آورد، خواه این انقیاد روش تولید فئودالی 
باشد، خواه پورنوکراسی مصرف گرای پست مدرن معاصر. اصل 
سوم اصالت است، به این معنا که هر انسانی که می خواهد وارد 
رابطه شود به نسبت شخصیت خود به نوعی کمال و پختگی 

رسیده باشد. 
بعنوان مثال مراد فرد از ایجاد ارتباط صرفا عمل جنسی نباشد. 
اصل آخر که مکمل اصل اصالت و پختگی است، مسئله ی احرتام 
به دیگری است. این که شما بدانید وقتی وارد رابطه ای می شوید 

تنها نیستید و دیگری همواره حضور دارد و بنیاد هر اخالقی 
التزام آدمی به غیر و پذیرش مسئولیت است.« در نهایت بعنوان 
یک پرسش اساسی بهتر است برای خود مشخص کنیم که چه 
موضوعات، کنش ها و معضالتی را در زندگی روزمره می توانیم 
ذیل عنوان فرهنگ جنسی قرار دهیم. عشق، رابطه ی جنسی، 
تبعیض جنسیتی، انگیزه های رقابت و پیشرفت، خشونت خانگی، 
آزار و اذیت جنسی، تجاوز، خشونت کالمی، پوشش و پوشاك، 
نارضایتی جنسی و ده ها مقوله ی مستقیم و غیرمستقیم دیگر 
تمام آن مواردی هستند که زندگی اجتماعی هر یک از ما با 
آن برخورد دارد ]یا می تواند داشته باشد[ و بنابراین اندیشیدن، 
این موضوعات حول  تمامی  درباره ی  گفتگو کردن  و  خواندن 
محوریت فرهنگ جنسی می تواند ما را به افق  چهارگانه ای که 
برای تغییر و تحول و از آن مهم تر تثبیت یک هویت جنسی سالم 

بدان نیاز داریم نزدیک تر کند.

ماهنامه سرند      شماره سی و دوم، خرداد 1397
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"الت و سوسول دست به دست هم داده اند که سیاست واقعی 
این مملکت را داغان کنند و از بین بربند و دولت و حاکمیت نه 
تنها با این مساله مشکلی ندارد که تشویق می کند. توی ستادهای 
تبلیغاتی شان می آورد. سخنگوی شان می کند، مقام بهشان می دهد، 
کار بهشان می دهد، در تلویزیون برای شان تبلیغ می کند... و حاصل 
همین می شود که در مرگ یک خواننده ای که فالش می خواند و در 
پایین ترین سطح موسیقی جهان قرار دارد... پاپ هم درجات دارد... 
موقعی که ]پاشایی[ می میرد، از او به عنوان یک قهرمان استقبال 
می کنند و تلویزیون می رود پای این ماجرا که این ماجرا را تبلیغ کند... 

این ماجرا کامال ملتی و دولتی است."
از سخرنانی دکرت اباذری- درباره مرتضی پاشایی

www.aparat.com
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سپهر ساغری

حدود سه سال پیش، درگذشت مرتضی پاشایی و واکنش 
گسترده مردم و حضور ایشان در خیابان، محل تعجب و بحث 
بسیار قرار گرفت. در این بین موضع گیری یوسف اباذری 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بیش از بقیه توجهات 
را به سوی خود جلب کرد. اباذری از عوام زدگی و سیاست 
زدایی گله داشت. او ضمن نقد حاکمیت به باورها و گرایش 
بدنه ی جامعه ی ایرانی هم تاخت تا به گفته خود این ابتذال 
را نقد کرده باشد. با این حال سه سال از آن زمان گذشت 
و این بار مرگ هنرمندی دیگر محل حضور و حمایت جمع 
کثیری از مردم شد. برغم آنکه اباذری دستگاه قدرت را در 
قهرمان سازی از چهره هایی چون مرتضی پاشایی مورد نقد 
قرار داد، به جرات موضوع تشیع جنازه ناصر ملک مطیعی 
به عنوان یک بازیگر قبل از انقالب در چارچوب سیاست 
های دولت یا حاکمیت مستقر نمی گنجد و قابل قیاس با 
واکنش دستگاه قدرت در قبال مرتضی پاشایی نیست. با این 
حال نکته ای که در دل خود دارد، وجود شباهت رفتاری 
عامه مردم پیش و پس از انقالب اسالمی است. به تعبیری 
سیاست زدگی که دکتر اباذری از آن سخن می راند در قالبی 
دیگر بازتولید شده است و نسل به نسل منتقل می شود. در 
این مجال فراسوی نیک یا بد بودن هنر چهره هایی چون 
مرتضی پاشایی یا ناصر ملک مطیعی به بررسی نگرش بدنه 

ی جامعه ایرانی نسبت به سلبریتی ها می پردازیم.

 کاله مخملی ها؛ از خیابان تا پرده ی سینام

کت و شلوار سیاه، پیراهن سفید، کفش هایی با پاشنه های 
ورکشیده، سیمای مردی با چهره ای درهم و سبیل های از 
بناگوش دررفته کفایت می کند تا نمایی از یک کاله مخملی 
تمام عیار را در ذهن تداعی کند. کاله مخملی ها که از ایشان 
به نام جاهل یا الت نیز یاد می شود در طول تاریخ ایران 
معاصر، در سیاست و مذهب تا ورزش، موسیقی و سینما 
نقش آفرینی داشته اند.1 در این میان حضور در سینما شاید 
به جهت عامه پسند بودن آن، سبب تاثیرگذاری و محبوبیت 
کاله مخملی ها در میان توده ایرانی شد. خاصه آنکه مظهر 
فتوت و غیرت محسوب می شدند. بی دلیل نیست که در 
سینمای قبل و بعد از انقالب، قیصر جز محبوب ترین آثار 
شناخته می شود. قیصر تجلی مردانگی یا دست کم تعریفی 
از مردانگی است که با غیرتی بودن عجین است و دور از 
منطق نیست که چنین دیدگاهی در جامعه سنتی ایران 
خریدار بسیار داشته باشد. این مهم شاید عمده ترین علت 

محبوبیت چهره های چون ناصر ملک مطیعی باشد. 
کسانی که جوانمردی را در معرض دید عموم قرار می دادند. 
با این حال محل تعجب است آنکه مردانگی و شجاعت را 
بازی می کرد محل توجه است و آنکه این صفات را عینیت 
بخشید در غبار فراموشی! به عنوان نمونه چه تعداد از مردم 
ایران جناب ناخدا صمدی2 را می شناسند؟ پر واضح است 
که مخاطب این نقد نه ناصر ملک مطیعی که مخاطبین و 
حامیان وی هستند که در این مدت، بسیار کباده فتوت و 
مردانگی کشیدند. توجه خود به امثال ناصر ملک مطیعی را به 
جهت نقش آفرینی ایشان در سینمای ایران و تاثیرگذاریش 
عنوان کردند. اما از میان همین مردم کوچه و بازار چه تعداد 
رسم جوانمردی را بجا آورده اند؟ از یاد برده ایم که بارش 
برف کرایه فرودگاه را به یک میلیون رساند؟3 فراموش کرده 
ایم که زلزله کرمانشاه فرصتی شد برای دو برابر شدن قیمت 

1- شاید معروف ترین آن حضور شعبان جعفری در کودتای 28 مرداد و طیب حاج رضایی در وقایع 
خرداد 42 باشد.

2- از فرماندهان دوران جنگ که در عملیات های مهمی چون نبرد خرمشهر، حصر آبادان، آزادسازی 
خرمشهر نقش آفرینی کردند.

جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: خشت خام / نوبت بیست و هفتم / گفتگوی حسین دهباشی با 
www.tarikhonline.comهوشنگ صمدی

www.eghtesadnews.com !3- کرایه فرودگاه امام خمینی تا تهران به یک میلیون تومان رسید

فراسوی نیک و بد
در نقد بزرگنامیی سلربیتی ها 

با نگاهی به درگذشت نارص ملک مطیعی
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کانکس؟4 این همان جوانمردی است که از آن سخن می رانیم؟ 
اساسا رفتار من شهروند ایرانی در طول شبانه روز چه میزان 
قابل انطباق با استانداردهای شهروندی است؟ فیلم و کتاب 
را بیش از آن که خریداری نماییم از طرق غیرقانونی رایگان 
دانلود می کنیم بدون آنکه لحظه ای به زحمت و حق ناشر و 
تولیدکننده بیاندیشیم. در عین حال سخن از عدالت و فتوت 
بر زبان می رانیم. سخت قانون شکنیم اما از نبود قانون شکوه 
ها داریم و کشور را مملکت بی قانون می خوانیم بی آنکه در 
نقش خود نظر کنیم! در میان چهره ها یا همان سلبریتی 
ها نیز شرایط بهتر نیست! که ایشان خود نیز برخاسته از 
میان همین توده هستند. فعالیت اکثریت چهره های ایرانی 
به امور خیریه )و نه توانمندسازی یا کارآفرینی اجتماعی( یا 
درج پست اینستاگرامی محدود می شود و کمتر شخصیتی 

پا به میدان عمل گذاشته است. 

سلربیتی ها بجای اندیشمندان علوم انسانی
راقم این سطور تاکید دارد که حفظ حرمت و احترام همه 
اقشار جامعه واجب است اما نابجایی و درهم ریختگی نه فقط 
سبب زیرسوال بردن اصل مطلب که مایه بدفهمی و نهایتا 

4- نقد تند جواد خیابانی به دو برابر شدن قیمت کانکس در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه + 
www.yjc.ir  فیلم
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سرخودگی عمومی خواهد شد. به هر روی، چندی پس از 
درگذشت ناصر ملک مطیعی بار دیگر بحث سینماگران پیش 
از انقالب داغ شد. این بار در جریان ضیافت افطار ریاست 
جمهوری نامه ای بوسیله فاطمه معتمدآریا و به امضای ده 
ها تن از چهره های فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه 

بازگشت بهروز وثوقی خبرساز شد. 
راقم این سطور بنا ندارد برغم عادت کشورهای توسعه نیافته 
از هنرمندان، ورزشکاران و مانند این شهروندان روشنفکر 
سیاسی یا نخبه اجرایی بسازد یا گمان کند که چنین افرادی 
الزاما باید دغدغه های کالن سیاسی و اجتماعی داشته باشند، 
اما صریحا می پرسد در کشوری که 19 میلیون بدمسکن،5 
12 میلیون حاشیه نشین،6 حدود 20 میلیون کم سواد و 
بی سواد مطلق،7 بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار،8 
وثوقی؟  بهروز  بازگشت  چیست؟  اولویت  دارد  وجود   ... و 
شکی نیست که او یا هر ایرانی دیگری نباید از حق ورود 
به کشور یا خروج از آن محروم باشد مگر آنکه جرم وی در 
دادگاه صالحه اثبات شده باشد، اما حقیقتا دل نگرانی ما 
شهروندان چیست؟ از یک سو ملک مطیعی و دیالوگ های 
او خاطره سازند و گواه فتوت و مردانگی از سوی دیگر در 

www.mehrnews.com 5- 19 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند
www.eghtesadonline.com6- آخوندی: بدمسکنی یک سوم جمعیت کشور

7- 20 میلیون بیسواد مطلق و کم سواد در ایران؛ 3گروه بیشترین بازماندگان از تحصیل
www.tasnimnews.com  

www.yjc.ir  8- آمار زنان سرپرست خانوار به مرز 3 میلیون نفر رسید

 از میان همین مردم کوچه و بازار چه تعداد 
رسم جوامنردی را بجا آورده اند؟ از یاد برده 
ایم که بارش برف کرایه فرودگاه را به یک 
میلیون رساند؟ فراموش کرده ایم که زلزله 
برابر شدن  برای دو  کرمانشاه فرصتی شد 
قیمت کانکس؟ این هامن جوامنردی است که از 

آن سخن می رانیم؟
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عمل دل نگران چه مسایلی هستیم؟ وانگهی در چارچوب 
کاستی های صنفی هیچ مقوله دیگری نمی توانست محل 
توجه جهت نامه نگاری با ریاست جمهوری قرار بگیرد؟ از 
فیلم های توقیف شده نظیر خانه پدری کیانوش عیاری تا 
هنرمندان ممنوع الفعالیتی چون جعفر پناهی نمی توانستند 
محل پرسش از ریاست جمهوری باشند؟ فقط پس از مردن 
ایشان است که آگاه می شویم یا این مهم نه نشان از آگاهی 
اجتماعی که مبین نوعی فیگور روشنفکری است که چه بسا 
ساده تر و نه کم هزینه که بی هزینه است! خاصه آنکه از 
چپ و راست به ریاست جمهوری نیش و کنایه زدن و نامه 
نگاری ساده است و دسترسی و اینگونه تاختن در قبال دیگر 

مقامات کشور چندان ساده و بی هزینه نیست.
 بگذریم، با این حال این سکه روی دیگری هم دارد. مردم! 
واژه ای کوچک اما قویا بزرگ و قابل تفسیر. همه این زنده 
باد و مرده بادها از جانب مردم است. مردم کوچه و بازار که 
هر شخصیتی چه هنرمند و ورزشکار و چه سیاست مدار و 
بازاری و ... کسانی که با خود همراه می بینند مردمی و آنان 
که با خود هم مسلک نمی بینند نامردم می خوانند. در این 
جا بنا ندارم چیستی مردمی یا نامردم بودن را بررسی کنم 
هدف طرح یک پرسش است: مردم چه می خواهند؟ اگر 
کمی عینی تر به مسئله بپردازیم باید اذعان داشت جهت 
هرگونه تغییر و تحولی در سطح کالن نیازمند یک اجماع 
عمومی و نه الزاما حداکثری و بویژه برخورداری از ابزارهای 
پیاده سازی آن هستیم. به عنوان نمونه تغییر قانون جهت 
حمایت از کودکان بدون برخورداری از پایگاه اجتماعی محل 
از اعراب نخواهد داشت و بدون نمایندگان شجاع و حق طلب 

به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. 
همین مسیر پر پیچ و خم که صرفا در حدود کالم کوتاه 
است در وادی عمل به تنگاهای متعددی برمی خورد. در 
این هنگام سوال روشن تری پیش خواهد آمد. عبور از این 
و شدنی  مقدور  کسانی  با چه  پرمخاطره  و  مسیر سخت 
است؟ ورزشکاران صالحیت علمی و عملی آن را دارند یا 
حقوقدانان؟ سینماگران بهتر می توانند در تفسیر معضالت 
اجتماعی نقش آفرین باشند یا جامعه شناسان؟ یک بررسی 
کلی به ما نشان می دهد جامعه ایرانی بیش از توجه به 
صاحبین تخصص و اندیشه در حوزه علوم اجتماعی چشم به 

چهره ها یا سلبریتی هایی دارند که عموما از دانش سیاسی 
یا اجتماعی قابل ذکری برخوردار نیستند و حدود فعالیت 
افشار،  مهناز  نمی رود.  فراتر  اینستاگرام  صفحه  از  ایشان 
رامبد جوان، ترانه علیدوستی، پرویز پرستویی، علی کریمی 
و بسیارانی دیگر که میلیون ها مخاطب دارند گاه و بیگاه 
مطلبی از امور اقتصادی یا اجتماعی درج می کنند. راقم این 
سطور نه معتقد به فیلتر رای ایشان و نه منکر حق ایشان 
در اظهار نظر است که منتقد توجه مردم به کسانی است که 

کارشناس حوزه علوم انسانی نیستند.
 در حالی که کم نبودند هنرمندانی که ورود پژمان جمشیدی 
بازیگری را نقد کردند یا حتی خندیدند9 یا  به عرصه ی 
فوتبالیست هایی که از مدیران غیر ورزشی گالیه داشتند اما 
خود ظاهرا کارشناس همه حوزه های علوم انسانی10 هستند! 
کمتر  مندان  گالیه  همین  میان  از  که  آن  تر  تامل  قابل 
تاسیس  باشگاه ورزشی  یا  شخصیتی آموزشگاه سینمایی 
کرده است اما با درصد باالیی کافی شاپ یا رستوران دایر 
کرده اند! موردی که پیش از این هم به نقد آن پرداختم. به 
هر روی در جامعه ای که میزان باسوادی بهبود یافته و با 
توجه به توسعه شبکه های ارتباطی آگاهی اجتماعی افزایش 
یافته است شوربختانه به کارشناسان و صاحب نظران توجه 

چندانی دیده نمی شود. 
به عنوان نمونه در پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی داخل 
مخاطب  گیزمیز  چون  هایی  کانال  تلگرام  یعنی  کشور 
میلیونی دارند اما کانال انجمن جامعه شناسان فقط چند 
هزار بازدید کننده دارد! این نابجایی چه به قول دکتر اباذری 
ریشه در سیاست زدایی از طریق حاکمیت داشته باشد و 
چه در کم توجهی یا بی توجهی از سوی خود جامعه، 
ثمره ای جز عقب ماندگی و سرخوردگی در پی نخواهد 

داشت.

9-  انتقاد جهانگیر الماسی از حضور پژمان جمشیدی و علی انصاریان در سینما / آنها به اندازه 
  www.moviemag.com !کافی از فوتبال درآمد کسب کرده اند

www.aparat.com خندیدن حضار به پژمان جمشیدی در جشنواره فیلم فجر
10- حوز هایی که به جهت تنوع و پیچیدگی در سطوح دانشگاهی جدا از یکدیگر تدریس و 

تحصیل می شوند.
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چون کوهی در باد

معرفی کتاب تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر 
به مناسبت 3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر

روز 31 شهریور عراق با دوازده لشکر، شامل پنج 
لشکر زرهی، پنج لشکر مکانیزه و دو لشکر پیاده 
از غرب و جنوب به ایران حمله و تجاوز کرد. هر 
گردان  هر  و  زرهی  گردان   9 دارای  زرهی  لشکر 
هم دارای 54 تانک بود. در هامن روز من داشتم 
کارهای تسویه حسابم را انجام می  دادم. تا آن روز 
هم فرمانده گردان یکم تکاوران بودم و هم جانشین 
فرمانده منطقه دوم دریایی بوشهر. بازنشسته شده 
بودم و می  توانستم با خیال راحت به تهران بروم و 
از دوران بازنشستگی  ام در تهران یا حتی خارج از 

ایران لذت بربم.
تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر )خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی فرمانده 
گردان تکاوران در خرمشهر( به کوشش سید قاسم یاحسینی، انتشارات سوره مهر، 

چاپ دوم، 1395

کتب  عراق  و  ایران  جنگ  از  پس  های  سال  در 
متعددی پیرامون 8 سال ایستادگی ملت ایران به 
رشته تحریر درآمده است. با این حال نقش بسیاری 
که  طور  آن  ارتش  شناس  وظیفه  فرماندهان  از 
شایسته و بایسته ی نام ایشان است مورد توجه قرار 
نگرفته است. بی شک یکی از این فرماندهان جناب 
ناخدا صمدی است که همراه همرزمانش 34 روز 

در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادگی کردند.

در آشفتگی پس از وقوع انقالب 57، رژیم بعثی 
با حامیت کشورهای عربی منطقه و قدرت های 
جهانی به ایران حمله ور شد. نربدی که به نظر به 
جهت تصفیه ارتش و بی نظمی موجود در کشور، 
ساده و کم هزینه برای متجاوزان تصور می شد به 
یک باره رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. صدام 
که جنگ با ایران را قادسیه می نامید معتقد بود 
در چند روز به تهران خواهد رسید اما در عمل، 
فرماندهی در رشف بازنشستگی لباس رزم به تن 
می کند و به همراه رسبازانش و نیروهای مردمی در 
برابر متجاوز قد علم می کند؛ جناب ناخدا صمدی. 
خاطرات وی در قالب کتابی با عنوان تکاوران نیروی 
دریایی در خرمشهر به کوشش سید قاسم یاحسینی 
در 300 صفحه و بوسیله ی سوره مهر به انتشار 

رسیده است.
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12ژوئن برابر با 23 خرداد سال روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. 
روزی که از سوی سازمان بین املللی کار با هدف حساس سازی دولتمردان، 
کار فرمایان و جامعه برای جلوگیری و ریشه کنی کار کودکان، نام گذاری 
شده است. طبق تعریف سازمان جهانی کار، هر فعالیتی که از نظر 
ذهنی، جسمی و اخالقی برای کودکان خطرناک و زیان بار باشد و با 
گرفنت فرصت تحصیل از کودکان آن ها را مجبور به ترک تحصیل و یا 
تحصیل و کار به صورت همزمان کند، کار کودک نامیده می شود که در 
شکل حاد آن سبب جدایی کودک از خانواده شده و او را در معرض ابتال 

به بیامری های خطرناک و سوء استفاده سود جویان قرار می دهد.
اما تبعات روحی و جسمی که کار در محیط های پر خطر وناامن برای 
این کودکان در پی دارد به مراتب از معیشت روزانه آن ها اسف بارتر 
است. این کودکان در محیط هایی خالی از محبت و عاطفه رشد می 
کنند  و همواره مورد تحقیر و رسزنش قرار می گیرند. به دلیل فعالیت در 
کار های طاقت فرسا و همچنین تنبیه کارفرمایان غالباً آسیب ها جسمی 
حادی را تحمل می کنند که حیات آن ها را تهدید می کند. آزار جنسی 
و اعتیاد نیز از مهم ترین خطراتی است که امنیت این کودکان را همواره 

مورد تهدید قرار می دهد. 

این کودکان مجرم یا اسیر دست باند های مافیایی نیستند، آنان انسان 
هایی هستند هامنند سایر افراد جامعه که برای غلبه آمدن بر مشکالت 
روزگار تن به دستفروشی، زباله گردی، تکدی گری یا کار در کارخانه ها و 
کارگاه ها داده اند. هر چه افراد جامعه نسبت به این کودکان بی تفاوت 
تر و بی اهمیت تر شوند حل این معضل سخت تر و غیر ممکن تر می 
شود. جامعه باید بداند که اگر این روند رسخوردگی و انزوای کودکان کار 
ادامه پیدا کند، در آینده ای نزدیک شاهد جمع کثیری از بزهکاران و 

خالف کاران خواهد بود که سالمت جامعه را تهدید می کنند.

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری / عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری

بشنو از پیر خرابات تو این پند  / هر دست که دادی به هامن دست بگری 

شیخ بهایی

کودکان کار؛ بی گناهان امروز، عصیانگران فردا

به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه بار کار کودکان

مرضیه بنی هاشمیان
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نوروز يکي از کهن ترين جشن های به جا مانده از دوران باستان و يکی از 
آيني های برجسته در زمينه فرهنگ مشرتک و عاملی برای همگرايی فرهنگی 
ميان ايران و کشورهای حوزه متدنی ايران محسوب می شود. اين آيني عالوه 
بر ايران در ديگر کشورهای حوزه متدن ايرانی از جمله آسيای مرکزی، قفقاز، 
کشورهای هم جوار ايران در غرب و رشق مثل عراق، ترکيه، افغانستان، 
کشورهای حوزه جنوبی خليج فارس، پاکستان و حتي مناطق ديگر ازجمله 
بالکان و شبه قاره هم جشن گرفته می شود. بررسی دقيق آيني نوروز در 
ميان کشورهای حوزه متدنی ايران نشان می دهد که برخی از سنت ها و 
آداب و رسوم نوروزی در کشورهای حوزه متدنی ايران مشرتک است و در 

عني حال در برخی آداب و رسوم نوروزی تفاوت هايی ديده مي شود.
سازمند، بهاره. بازمنايي هاي هويتي و آييني نوروز در کشورهاي حوزه متدين ايران، مطالعات ميل : 1393,دوره 15, 

شامره  3 )59( ; ص 55

www. sid.ir
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در سه قسمت پیشین نوروز در گذر زمان، به بررسی این آیین 
آیین  این  حال  این  با  پرداختیم.  ایران  جغرافیای  در  باستانی 
باستانی محدود به جغرافیای ایران نمی شود و در اعصار گوناگون 
و به طرق مختلف در اقصی نقاط دنیا جشن گرفته شده است. با 
توجه به این مهم که گواه تاثیر فرهنگی مردمان ایران زمین در 
سطح جهان است، در این فرصت به جایگاه نوروز در کشورهای 

حوزه تمدنی ایران و دیگر نقاط جهان می پردازیم. 

نوروز در تاجیکستان  

در ممالک دیگر نوروز در میان ملت های دارای پیشینه ایرانی 
که ساکن سرزمین های دیگر هستند، یعنی تاجیک ها، افغان ها، 
کردهای عراق، سوریه و ترکیه نیز با شور و اشتیاق فراوان جشن 
گرفته می شود. در تاجیکستان، به ویژه در استان بدخشان، نوروز 
»جشنی بزرگ« و از »میراث ملی« محسوب می شود که نماد 
دوستی و نو شدن همه موجودات است. در آن دیار انواع شیرینی 
ها برای نوروز پخته می شوند و طبق رسمی قدیمی، پیش از 
نوروز مادر خانه یک جفت جاروی قرمز را به طور عمودی در 
مقابل ورودی خانه قرار می دهد و پارچه ای قرمزرنگ بر سردر 
فرخنده  ایام  و  رنگ شادی  قرمز،  که  آن جهت  از   – می آویزد 
است. مهم ترین دارایی های خانواده بیرون از خانه جمع می شوند، 
همه درها و پنجره ها باز می شوند، خانه با دقت روفته و وسایل 
کامال تمیز می شوند. سپس مادر خانواده دوباره وارد خانه شده 
با دقت مبلمان و اثاثیه را جابه جا کرده و مهیای رسیدن نوروز 
می شود و سپس زمان دید و بازدیدها، تبریکات و تناول شیرینی 
و نوشیدنی ها فرا می رسد. از مهمانان با خوراك های مجلل، بویژه 

صفورا صادقی

باج )کله و پاچه های گوسفند پخته شده همراه با گندم کامل( 
پذیرایی می شود و پس از آن نوبت به بازی های بیرون از خانه 
می رسد که تاب بازی، تخم مرغ بازی و کشتی از معمول ترینشان 

هستند.

نوروز در افغانستان  
در افغانستان، نوروز از تعطیالت رسمی است و در منطقه بلخ به 
آن »جشن گل های قرمز« گفته می شود. آداب و رسوم مرتبط با 
استقبال از تعطیالت نوروزی )تمیز کردن خانه ها و خرید لباس 
نو، شیرینی پختن و غذاهای مفصل( و جشن گرفتنش )تعطیلی 
مدارس، دید و بازدیدها، عیدی دادن، خوردن شیرینی و میوه( 
بسیار مشابه ایران است. حتی پخت غذا برای خیرات نیز عملی 
و خورشت خروس  پلو  ویژه،  در هرات، خوراك  است.  مرسوم 
یک  عروس هایشان،  برای  کرده اند،  نامزد  که  مردانی  و  است 
خروس، شیرینی و یک دست لباس، به عنوان هدایای نوروزی، 
می فرستند. اندکی پیش از »تحویل سال«، مردان در مساجد و 
زیارتگاه ها جمع می شوند، روحانیون محلی دعاهایی می خوانند و 
آن ها را با استفاده از مرکبی که از مخلوط کردن آب با زعفران 
در لوله ای مسی حاصل می شود، بر روی کاغذ می نویسند؛ هر مرد 
جرعه ای آب و زعفران می نوشد و برخی نیز کاسه ای از آن را به 
عنوان نمادی از برکت و فراوانی، برای خانواده شان می برند. برغم 
آنکه سفره هفت سین معمول نیست، اما سمنو )که در هرات به 

نام سمنک معروف است( و سیزده بدر رایج اند. 
آن ها پس از دیدارهای معمول و سرگرمی های داخل خانه، به 
بازی های خارج از منزل، بخصوص کشتی و بزِکشی می پردازند. 
الم است. در منطقه مزاِر  یکی از رسوم خاص شان برپا کردن 
شریف به آن الم مبارك می گویند )که به امام علی نسبت داده 
می شود( و در صبح روز اول نوروز بوسیله ی ریش سفیدان و 
برجستگان برپا شده و چهل روز بعد پایین آورده می شود. در 
الم را محترم می شمرند، نذورات  این دوره، عموم مردم  طول 
آن  از  بسیاری  درخواست های  و  می شود  پیشکشش  متعدد 
از  روز  دو  اما  می یابد،  ادامه  مدتی  نوروزی  تعطیالت  می شود. 
اولین چهارشنبه و سیزدهم سال  اهمیت ویژه ای برخوردارند: 
جدید. اولین چهارشنبه، نظیر سیزدهِم ایران است: مردم غذاهای 
باز  فضای  در  بازی  و  شادی  به  را  روزشان  و  می پزند  خاصی 
می گذرانند. این روز بویژه برای زنان، که در باغ ها جمع می شوند 
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نوروز در گذر زمان
درباره ی جشن نوروز )قسمت چهارم(

نوروز در کشورهای حوزه ی متدنی ایران
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و با آرامش به بزم و آواز و رقص و بازی، علی الخصوص بر روی 
تاب، وقت می گذرانند بسیار مسرت بخش است. تماشای مبارزه 

خروس ها و مبارزه شترها نیز در این روز مرسوم است.

نوروز در میان کردها
همه کردها با شور و شوق نوروز را جشن می گیرند، حتی در 
ندارد.  مطابقت  رسمی  قوانین  با  این سنت  که  سرزمین هایی 
مقادیر فراوانی شیرینی و میوه می خورند و زنان طی مراسمی، 
سمنی1 می پزند. در همه جا هیمه های بزرگ آتش برپا می شوند 
و آتش بازی  )بر فراز تپه ها، سقف ها، در خیابان ها و حومه  شهرها( 
همراه با موسیقی، رقص، آواز خواندن و پیک نیک برقرار است. 

در برخی مناطق، هنوز هم برپایی »میر نوروزی« مرسوم است.

نوروز در دیگر نقاط دنیا
فرهنگ ایرانی به هر کجا رفت، نوروز را نیز با خود به آنجا برد. 
مقدسی شاهد آن بوده است که نوروز به سبک و سیاق سنتی 

1- سمنی حلوا یا سمنو
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ایرانی، در یمن جشن گرفته می شود. در مصر فاطمی، نوروز با 
تمام آیین های ایرانی اش، جشنواره ای ملی در نظر گرفته می شد: 
پوشیدن لباس های نو، آب پاشیدن، آتش زدن، کارناوال ها، آواز 
خواندن، نواختن موسیقی، پذیرایی رسمی از عموم، عیدی دادن، 
خواندن اشعار تبریک و خیرات پخش کردن.2 در آنجا متنی 
منتشر شده بود که ادعا می شد بوسیله ی بطلمیوس و براساس 
پیش بینی های دانیال پیامبر نوشته شده و ویژگی های نوروز را با 
توجه به موقعیتش در هر یک از هفت روز هفته و در ارتباط با 
سیارات و رود نیل، شرح می داد. این متن بعدها بوسیله ی محققان 
صفوی در شرح ویژگی های نوروز بر اساس همنشینی های نجومی 
و تقویمی، تصحیح شد. با وجود برخی مخالفت ها، نوروز همچنان 
در مصر جشن گرفته می شد و علی رغم تغییرات محدود تا امروز 
همچنان زنده مانده است.3 سلسله های مسلمان شبه قاره هند، 
آیین های نوروزی را وفادارانه و تمام  و  کمال جشن می گرفتند 

)تقوی، چوداهری، صص 3۷-3۱(. 
مهاجران مسلمان هند، نوروز را با خود به افریقای جنوبی بردند 
و ملوانان آن را همراه با تقویم فارسی به شرق افریقا و سواحل 
اقیانوس هند بردند. ساحل نشینان، بسیاری از مراسم مربوط به 
را نوروز را حفظ کردند، اما آن ها را با باورهای خود و آیین های 

2- الصیاد، صص ۱۱۵-2۶، با استناد به قلقشندی، مغریزی و نویری
3- لین، ۱۸۹۵، فصل 2۶؛ برای اشعار معاصر نوروزی مصری نک صص 2۹-۱2۷
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در  حتی  می گیرند،  جشن  را  نوروز  شوق  و  شور  با  کردها  همه 
رسزمین هایی که این سنت با قوانین رسمی مطابقت ندارد. مقادیر 
فراوانی شیرینی و میوه می خورند و زنان طی مراسمی، سمنی می پزند. 
در همه جا هیمه های بزرگ آتش برپا می شوند و آتش بازی  )بر فراز 
تپه ها، سقف ها، در خیابان ها و حومه  شهرها( همراه با موسیقی، رقص، 
آواز خواندن و پیک نیک برقرار است. در برخی مناطق، هنوز هم 

برپایی »میر نوروزی« مرسوم است.



محلی سازگار نمودند: یک هفته قبل از »نَیروزی« ضیافتی 
به ماهیگیری و  پنج روز  به مدت  برپا می شود و سپس 
ششم،  روز  در  می پردازند.  چوب  دسته های  جمع آوری 
ضیافت دیگری برپا شده و قرآن خوانده می شود و روز بعد 
مردم به ساحل رفته آبتنی می کنند، می خوانند و می رقصند. 
و  بخارا  امیران  عثمانی،  مقامات  و  سالطین  همچنین 
طالش  شمالی  مناطق  در  قفقاز.  و  مرکزی  آسیای  اقوام 
کنونی(  آذربایجان  جمهوری  در  )واقع  آران  و  )عبدلی( 
نوروز از تعطیالت ملی است و خرید لباس نو، تمیز کردن و 
رنگ آمیزی دوباره ی خانه ها، خوانندگان دوره گرد به سبک 
کارناوال و آتش بازی )چهارشنبه سوری(، دید و بازدید از 
بستگان و دوستان و همچنین نوروز خوانی و برپایی هفت 
سین با شمع، آب، گل، شیرینی، میوه، تخم مرغ های رنگی 
و سمنی معمول است. این مورد آخر نماد نوروز در نظر 
گرفته شده و در اشعار عامیانه گرامی داشته می شود، به 
عنوان نمونه »سمنی، مراقب من باش؛ من تو را هر سال 
می پزم«. چهار چهارشنبه پیش از نوروز، برای بزرگداشت 
چهار مرحله آفرینش، روزهای جشن بوده که به ترتیب 
و  زمین،  چهارشنبه  آتش،  چهارشنبه  آب،  چهارشنبه 

چهارشنبه هوا یا درختان نامیده می شوند.
در سال های اخیر نوروز دوباره در ترکیه محبوبیت یافته 
است. در 21-23 مارس سال 2000، سمپوزیومی به منظور 
بررسی آداب و رسوم مربوط به نوروز در مناطق ترك زبان 
در آنکارا برگزار شده است.4 این مقاالت نشان دهنده گستره 
وسیع برگزاری جشن نوروز و ترانه های شاد مرتبط با آن 
در بین مردم ترك زبان چون نخجوانی ها، ترکمن ها، مردم 
سیواس، افیون  قره حصاری ها، مردم قفقاز شمالی و آسیای 
ازبک ها،  قزاق ها،  آناتولی،  علوی  بکتاشی های  مرکزی، 

قرقیزها و ترك های آلتایی است. 

Uluslararasi Nevruz Sempozyumu bildirileri 
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اندر حکایت رواج غرب گرایی در فرهنگ ایرانی

عمونوروز یا بابانوئل؟

طنز

رویا قاسمی
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دکرت صادق رضازاده شفق درباره ی سعید نفیسی می نویسد: »من درمتام مدت شناسایی او 
حیران کار و کوشش او بودم، می توانم بگویم که در همه عمر مردی در کتاب دوستی و مطالعه 
و فراوان نویسی و کنجکاوی ادبی مانند او ندیدم. در هر صورت این گونه مثربخشی حیرت آور از 
نفیسی عجب نیست و در این کار هیچ  یک از نویسندگان و مؤلفان زمان ما به پایه او منی رسند 
و باید او را از حیث تعداد آثار با امثال یاقوت حموی یا ابوعلی سینا یا غزالی و از متأخرین با 

مؤلف ناسخ التواریخ مقایسه کرد...«.

معمار نثر جدید معاصر ایران!

www.honaronline.ir
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چهره

آتش های نهفته1
مروری بر زندگی و آثار دکرت سعید نفیسی

به مناسبت  هجدهم  خرداد زادروز استاد سعید نفیسی

پاریس منظره آخرین غروب  دانشگاه  پنجره  از  وقتی  شاید 
اقامتش در فرانسه را نظاره می کرد، هیچ گمان نمی برد که 
چه سرنوشتی در انتظار او است. دکتر میرزا علی اکبرخان 
نفیسی ملقب به ناظم االطباء کرمانی، پزشک مخصوص دربار 
مظفرالدین شاه، بعد از ناکامی در دو ازدواج اول با دختری از 
خاندان خواجه نوری وصلت کرد. ثمره ازدواج با جلیل الدوله 
چهار پسر و سه دختر بود که نخستین آن ها سعید بود؛ سعید 

نفیسی.

سعید نفیسی؛ کودکی و تحصیالت
سعید نفیسی در آخرین نفس های بهار در 18 خرداد 1274خ 
به دنیا آمد و شاید خوش شانس بود که پدرش از منورالفکران 
تاثیر در امضای فرمان مشروطیت  بر  آن زمان بود و عالوه 
یکی از اولین مدارس ابتدایی به شیوه ی مدرن را افتتاح کرده 
بود. نفیسی تحصیالت سه ساله ابتدایی را در مدرسه "شرف" 

گذراند و بعد از آن به مدرسه متوسطه علمیه رفت. 
سال 1288خ وقتی شور پانزده سالگی در رگ هایش دویده بود 
با برادر مهترش دکتر اکبر مودب نفیسی به قصد ادامه تحصیل 
عازم فرنگ شد. سال 1297خ عزم وطن کرد و این آغاز سفری 
بود که وی را در مسیر زندگی تبدیل به سعید نفیسی کرد که 
ما امروزه می شناسیم. او بالفاصله پس از بازگشت به ایران 
در دبیرستان های تهران به تدریس زبان فرانسه مشغول شد 
و پس از مدتی در وزارت  فواید عامه مشغول به کار شد. اما 

1- نام کتابی از سعید نفیسی

روح سرکش نفیسی در چهاردیواری وزارتخانه آرام نمی گرفت 
و از همین رو در همان ایام در مجله دانشکده نیز قلم می زد 
و با ملک الشعرای بهار همکاری داشت. طبع نیکو و احساسات 
وطن پرستی ملک الشعرا، شاید در سعید نفیسی هم نفوذ کرد 

که در بحبوحه جنگ و استبداد، وطن را رها نکرد.
در سال 1308خ و بعد از اینکه روح لطیف و ادبی سعید نفیسی 
برای خودش و دیگران انکار ناپذیر شده بود به وزارت فرهنگ 
جایی که شاید اندکی با خلقیات او هماهنگی بیشتری داشت 
کوچ کرد و به موازات آن به تدریس زبان فرانسه در مهمترین 
مدارس آن زمان پرداخت. این تدریس و تکرار فرانسه برای 
خود او هم توفیق اجباری بود تا بعدها در ترجمه و تحقیق ده 
ها کتاب به یاری گنجینه زبانش آمد. بالفاصله پس از تاسیس 
دانشگاه تهران به کرسی استادی دانشکده حقوق و پس از 
آن به استادی ادبیات برگزیده شد. در همین اثنا به عضویت 
فرهنگستان ایران درآمد و پس از آن در دانشگاه های کابل 
و شهرهای متعددی چون دهلی، کلکته، قاهره و بیروت به 

آموزش پرداخت. 

سعید نفیسی؛ ادیبی خستگی ناپذیر
 نفیسی به علت عشق وافرش به تاریخ و ادبیات به مرور کتابخانه 
بی مانندی را جمع آوری کرده بود و در دست داشتن کتب 
کهن و نسخ خطی به او که تبحری بی مثال بر ادبیات ایران 
داشت اجازه می داد تا آثار پژوهشی بسیاری از جمله احوال و 
اشعار رودکی، آثار گمشده ابوالفضل بیهقی، در پیرامون اشعار و 
احوال حافظ، شاهکارهای نثر معاصر فارسی، روزگار ابن سینا، 
سرچشمه تصوف و ده ها اثر ارزشمند دیگر را به رشته تحریر 
درآورد. دکتر نفیسی از بنیانگذاران مکتب نثر دانشگاهی است. 
ویژگی بارز این نثر در شیوایی و سادگی آن است به نحوی که 

از هرگونه پیچیدگی دور بماند. 
وی همچنین بسیاری از متون منثور و منظوم فارسی را به 
پویایی  آورد.  بیرون  گمنامی  از  و  کرد  منتشر  علمی  شیوه 
و خستگی ناپذیری او موجب شد تا عالوه بر آثار تحقیقی 
و پژوهشی فراوان تالیفات ادبی شخصی هم داشته باشد و 
تعداد کتاب هایی که تدوین، تصحیح و یا ترجمه کرده است 
از شمار خارج باشد. از تالیفات ادبی سعید نفیسی می توان 
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به کتاب های آخرین یادگار نادر شاه که در قالب نمایشنامه 
است و مجموعه داستان های ستارگان سیاه و ماه نخشب 
اشاره کرد. زبان و ادبیات فارسی برای تصحیح و جمع آوری 
رباعیات خیام، سیر العباد الی المعاد سنایی غزنوی، تاریخ 
گیتی گشا، تاریخ مسعودی معروف به تاریخ بیهقی، غزلیات 
عطار نیشابوری، دیوان انوری، گلستان سعدی، دیوان قصاید و 
غزلیات نظامی گنجوی و ده ها کتاب دیگر که شالوده تاریخ، 
فرهنگ و ادب فارسی هستند به دکتر سعید نفیسی مدیون 
است. دوستان و نزدیکان نفیسی او را شخصیتی چند بعدی 
و عاشق کتاب توصیف کرده اند. همسر او در شرح خلقیات 
نفیسی می گوید: نفیسی واقعاً عاشق کتاب بود. او مصرف 
مفید و به جای پول را فقط در خریدن کتاب می دانست؛ 
به طوری که ضروری ترین احتیاجات شخصی خود را در این 
راه صرف می کرد. عقیده داشت کتاب باید چاپ شود و به 
دست مردم برسد. کتاب را نباید حبس کرد و جلوی پیشرفت 
فکری مردم را گرفت. باید وسیله به  دست مردم داد تا هر 
کس هر قدر مایل است، مطالعه کند و روشن بین و روشنفکر 
شود و این مسئله را یک قدم اساسی برای پیشرفت جامعه و 
بخصوص جوانان می دانست. سعید نفیسی در کنار مناصب 
دولتی همچون عضویت هیئت رئیسه ی بیست و پنجمین 
فرهنگی  شورای  عضویت  مسکو،  شناسان  خاور  کنگره 
سلطنتی، نمایندگی دولت ایران در کمیته فنی وحدت نام 

های جغرافیایی سازمان ملل متحد و ... هیچ گاه دست از عالقه 
خود به نگارش و خلق سخنی بدیع باز ننشست. سردبیری 
مجله ادبی پرتو، سردبیری مجله وطن، مدیریت مجله شرق و 
... از جمله فعالیت های مطبوعاتی او است. نفیسی به پاس سال 
ها تالش بی وقفه در عرصه ی فرهنگ و ادب جوایز متعددی 
دریافت کرده است که از جمله آن می توان به دریافت نشان 
درجه اول علمی، نشان سپاس درجه اول، نشان لژیون دونور 
فرانسه اشاره کرد. شاید بار دیگر که رباعیات خیام را ورق می 
زنیم یا تاریخ ایران را از دریچه کتبی همچون تاریخ تمدن ایران 
ساسانی و باباك خرم دین دالور آذربایجان دنبال می کنیم نام 
سعید نفیسی از گوشه ذهنمان بگذرد و به پاس کتابی که در 

دست داریم زیر لب زمزمه کنیم:
در بر مردم دانا بنشستیم بهم

در ما بود به روی هرنی مردان باز
زیستم راست چو مردان حق و باکم نیست

نربد نام من ار مرد حکایت پرداز
نیک دانی که منت پست نکردم هرگز 

نه گشودم دهن مدح و نه هم دیده ی آز
نه ز آسیب جهان رنج فراوان بردیم

 نه هم آزرده شدیم از نگهی تیر انداز
بخشب از شعر کهن جامه، رسوده ی دکرت سعید نفیسی
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 نفیسی واقعاً عاشق کتاب بود. او مرصف مفید و به جای 
به طوری که  می دانست؛  کتاب  خریدن  در  فقط  را  پول 
رضوری ترین احتیاجات شخصی خود را در این راه رصف 
می کرد. عقیده داشت کتاب باید چاپ شود و به دست 
مردم برسد. کتاب را نباید حبس کرد و جلوی پیرشفت فکری 
مردم را گرفت. باید وسیله به  دست مردم داد تا هر کس 
هر قدر مایل است، مطالعه کند، و روشن بین و روشنفکر 
شود و این مسئله را یک قدم اساسی برای پیرشفت جامعه 

و بخصوص جوانان می دانست.
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با این همه مقنع و سفیدجامگان هم چنان ایستادگی 
و  آب  ی  چشمه  خود  دژ  میان  در  که  زیرا  کردند، 
درختان و کشت زارها و کشاورزان داشتند و وسیله 
ی زندگی برای نزدیکان مقنع از هر جهت آماده بود و 
سپهساالران وی از همان درون دژ بدستیاری لشکریان 
خود حمالت دشمن را دفع می کردند. در میان این 
دژ، دژ کوچک تری بر باالی کوه بود که همان قلعه 
ی مقنع بود و کسی نمی توانست بر آن دست یابد. اما 
چون محاصره بسیار طول کشید و مردمی که در درون 
دژ نخستین بودند بجان آمدند و روزگار بر ایشان تنگ 
شد، ناچار سپاه ساالرشان تسلیم سعید حرشی شد و 
دژ را بتصرف کسان او داد و لشکریانی که با او بودند 
پراکنده شدند. هر کس دیگر جای مقنع بود همین که 
دژ نیرومند خویش را بدست تازیان می دید و پیروان 
خود را پراکنده می یافت، از پیشرفت کار خویش و 
دنبال کردن آن جنبش بزرگی که در چهار سال پیش 
بدان آغاز کرده و هزاران هزار مردم غیرتمند بزرگوار 
جوانمرد را با آن یار کرده و سرزمین پهناوری را جلوه 
گاه آن ساخته و بانگ آن جهان را فراگرفته بود، دست 
برمی داشت و یکسره نومید و مانند دیگران زنهار می 
خواست و بازمانده ی زندگی خود را بخورد و خواب و 
خشم و شهوت می گذراند. اما هشام پسر حکیم بلخی 
که در میان جوانمردان مرو به جهان آمده و زیردست 
ابومسلم خراسانی پرورده شده و جوانمردان خراسانش 
به پیشیوایی برگزیده بودند از این گونه مردان سست 
زبون نبود که بدین بادها از پای درآید و زندگی در 
ناکامی را به مرگ در کامرانی رجحان نهد. نه، پیشوای 
سفیدجامگان، از آن کسانی نبود که تن به فرمانبرداری 
از آن همه کامیابی ها و  بیگانگان دردهد و پس  از 
سالیان دراز پیشوایی بر غیرتمندترین مردان جهان 
متمدن امان نامه ای از بیگانه ای زشت و نابکار بستاند!

اتحاد، هوشنگ، پژوهشگران معاصر ایران، به نقل از ماه نخشب 
به قلم سعید نفیسی، فرهنگ معاصر، چاپ اول، 1381، صص 433 و 434
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با این همه مقنع و سفیدجامگان هم چنان ایستادگی کردند
برشی از ماه نخشب اثر سعید نفیسی
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