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سخن آغازین

اقتدارگرایی افراد یک جامعه را مجبور می کند تا با همه امور و اندیشـه ها موافقت کنند. فرهنگ 
نقـد و امنیـت پـس از نقـد، فرهنگ گفتگو و امنیت پس از گفتگو، خارج از نظام اقتدارگرایی اسـت. 
ایرانیان ناخواسـته از اختالف و تفاوت ناخرسـند می شـوند هر چند در ظاهر نشـان ندهند ولی در 
ژن اقتدارگرایـی خـود عمومـا متایـل دارند تقریبا هر آنچه که می گویند و انجـام می دهند را دیگران 
قبـول و تاییـد مناینـد. به طـور معمول ایرانیـان پیچیده در مقابل سـخنان متفاوت و متضـاد دیگری 
در خفـا رشوع بـه جوسـازی علیـه صاحـب سـخن کـرده و ایرانیـان سـاده، در برابـر تفـاوت و تضـاد 
بالفاصلـه عصبانـی شـده و فضا و محیط بحـث را ترک می کنند. درواقع ایـن ویژگی های ناخودآگاه 
فرهنـگ اقتدارگرایانـه اسـت کـه قرن هـا در باطن فرهنگی و رفتاری یک ملت نهادینه شـده اسـت. 
اقتدارگرایـی زمانـی مـی توانـد تضعیـف شـده و از میان میان رود که سـنت های دیگـری هم وجود 

داشـته باشـد و حداقل به صورت رقیب با آن مبارزه کند. 

محمود سریع القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، چاپ ششم، انتشارات فرزان روز، ص 9
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محمـود سـریع القلـم در کتـاب اقتدارگرایـی ایرانی در 
عهـد قاجـار مـی نویسـد: اقتدارگرایـی ایرانـی برخالف 
آنچـه کـه بعضی تصـور می کننـد، ضرورتا یـک پدیده 
دولتـی نیسـت بلکـه در ناخـوداگاه فرهنـگ عمومـی، 
جـاری و فعـال اسـت. نـه تنهـا عامـه مـردم بلکه قشـر 
عظیمـی از تحصیـل کـرده هـای ایرانـی اعم از اسـاتید 
دانشـگاه، مهندسـان و پزشـکان، خصایص اقتدارگرایی 
را بـدون آنکـه خـود معتـرف باشـند در افـکار و رفتـار 
خـود حمـل می کننـد. از این رو، خـروج از اقتدارگرایی 
بـا ترجمـه چنـد کتـاب، برگـزاری تعـدادی میتینـگ 
سیاسـی و ایـراد سـخنرانی به دسـت نمی آیـد.1 به این 
بهانـه در نوشـتار پیـش رو به بررسـی فرهنـگ انتقاد و 

نقدپذیـری در جامعـه ایـران پرداختـه ایم. 

ما حق داریم، دیگران وظیفه
خـود را کانـون کائنـات مـی داننـد. گمـان مـی کننـد 
دیگـران خـرده انـد و بـرده انـد. نـه آن کارگـری که در 
صنایع نفتی کشـور هفته ها روی اسـکله اسـت، از نظر 
ایشـان زحمت کشـده اسـت و نـه کاله سـبزهای تیپ 
265 نوهـد عـرق ریخته انـد. نه آن داوطلبی کـه در راه 
مین روبی جان خود را از دسـت داد اسـتعدادی داشـته 
نـه آن شـهروندی کـه بـه اسـتخدام نیـروی انتظامـی 
درآمـده اسـت. گرچـه ایـن نقیصـه مختـص جامعـه 
دانشـگاهی ایـران نیسـت امـا قویا بیـش از دیگر اقشـار 
جامعـه اصطالحـا "تـو ذوق مـی زنـد"؛ نـگاه از بـاال به 
پاییـن. تفـاوت نمـی کنـد در مورد چه قشـر یـا صنفی 
صحبـت کنیم. وکال، پزشـکان، پرسـتاران، مهندسـان، 

1- محمود سریع القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، چاپ ششم، انتشارات فرزان روز، ص 9
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فقط تاییدشان کنید
درباره فرهنگ انتقاد و نقدپذیری در جامعه ایران 

معلمیـن، مترجمان و ... همه و همـه هر چقدر متفاوت 
باشـند در یک مسـئله مشـابه اند؛ انتقادناپذیری. نمونه 
ایـن انتقادناپذیـری را در برخـورد بـا مهـران مدیـری می 
تـوان جسـتجو کرد. بیراه نیسـت بگوییـم کمتر صنفی 
بـوده کـه در ایـن مـدت از مهـران مدیـری شـکایت 
نکـرده باشـد. از معلمیـن تـا جامعـه پزشـکی.2 گرچـه 
نویسـنده قصـد دفـاع تمـام و کمـال از ایشـان را ندارد 
امـا رویکرد بدنـه جامعه و اصناف مختلـف را قویا محل 
سـوال مـی دانـد. جامعه ای که نسـبت بـه کوچکترین 
انتقـادی شمشـیر از نیـام برمـی کشـد و صحبـت از 
انتقـاد و شـکایت و ماننـد این به میان مـی آورد. چنین 
فرهنگـی کـه خـود را خـوب و دیگـران را بـد مـی داند 
ره بـه اصالحـات نخواهـد بـرد. مردمانـی که بـاور دارند 
فقـط خـود حـق دارنـد و دیگـران وظیفه. فقط ایشـان 
بایـد درک شـوند و دیگـران می بایسـت در مقـام مرید 
و پیشـخدمت انجـام وظیفـه نماینـد. بـه عنـوان نمونه 
اگـر بپرسـیم چـرا رفتارها بـا بیمـار و همراهان ایشـان 
سـرد و در مـوارد متعـددی تـوام بـا بی احترامی اسـت، 
خواهنـد گفـت امکانـات نداریم، حقـوق مـا را پرداخت 
نمـی کننـد یـا دریافتـی مـا مکفی نیسـت. امـا همین 
عزیـزان توضیح نمـی دهند چرا در مطب خود، سـاعت 
17 وقـت مـی دهنـد و سـاعت 23 بیمـار را ویزیت می 
کننـد؟ آیا مدیریت مطب و اجرای سیسـتم نوبت دهی 
الکترونیـک نیـز کار سـخت و پرهزینـه ای اسـت؟ نیاز 
بـه مداخله دسـتگاه قدرت یـا دریافـت ارز دارد؟ تعیین 
تعـداد مشـخصی ظرفیت جهـت ویزیت بیمـاران، نمی 
توانـد راهگشـا باشـد؟ جامعـه پزشـکی مـی بایسـت با 
تکیـه بـر نـوآوری و تالش بـرای نزدیکی بیشـتر با بدنه 
جامعـه، موجب ارتقـای جایگاه اجتماعی خود شـود در 
غیـر ایـن صـورت نـگاه از بـاال بـه پاییـن حـال حاضر، 
ره بـه جایـی نخواهـد بـرد. رویکـردی که دیگـر اصناف 
نیـز کـم و بیـش بـدان آلـوده انـد. شـهروندی تحصیل 
کـرده دانشـگاه صنعتـی شـریف یا تهران اسـت بـا این 

2- جنجال ها بر سر سریال مدیری ادامه دارد/ اعتراض وکال به »در حاشیه« 
www.mehrnews.com
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حال همکاران شـریفی و دانشـگاه تهرانی خـود را مورد 
اسـتثمار قـرار مـی دهـد. حیـرت انگیـز آنکـه شـرکت 
ثبـت مـی کنـد و به عنـوان بخـش خصوصـی فعالیت 
دارد. شـرکت خـود را به عنـوان دانش بنیان معرفی می کند 
امـا سـرباز نخبـه کشـور را بـه اشـکال مختلـف مـورد 
سواسـتفاده قـرار مـی دهـد. چـرا؟ چـون معتقد اسـت 
اگر شـرکت او نبود سـرباز نخبه می بایسـت در پادگان 
خدمـت مـی کـرد! اینگونه بـی رحمی هـا و نامروتی ها 
در جامعـه مـا جوالن می دهـد. در جامعه پزشـکی نیز 
چنیـن رویـه ای وجـود دارد. کسـی جز خود پزشـکان 
مانـع ورود یـک متخصـص یـا فـوق تخصـص جدید به 
این شـهر و آن شـهر نیسـتند. رفتارهـای تنـد و دور از 
شـان انسـانی بویژه در دوران رزیدنتی، اعمال سیاسـت 
هـای انحصـاری و یـک طرفـه از زمره عواملی اسـت که 
موجـب سسـت شـدن نهـاد مدنی نظام پزشـکی شـده 
اسـت. باید از خود بپرسـیم چنین رفتارهای قابل تامل 
نیسـت؟ این نحـوه برخورد در بین تحصیـل کرده ترین 

اقشـار جامعـه نیـز به گـردن حکومت اسـت؟ 

وقتی مردم را نامحرم می دانیم
کـم نیسـتند کسـانی کـه از برخـورد جامعـه پزشـکی 
گلـه دارنـد امـا حقیقـت امـر ایـن اسـت کـه رفتارهای 
انتظـار مختـص و محـدود بـه جامعـه  از ادب و  دور 

منبع تصویر:
تصویر مرتبط است به انتخابات کانون وکالی مرکز تیرماه 99

پست اینستاگرامی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جنایی
www.instagram.com/abdolsamadkhorramshahi

پزشـکی نیسـت. تعارف را کنـار بگذاریم آیـا از برخورد 
کارمنـدان در بانـک یـا ادارات دولتـی راضـی هسـتیم؟ 
میـزان رضایمنـدی از سیسـتم قضایـی و جامعـه وکال 
در چـه حدی اسـت؟ جامعه مهندسـی کشـور در مورد 
مشـکالت و مصائـب خـود، مـردم را محـرم مـی داند؟ 
نویسـنده معتقـد اسـت برغـم ایـرادات و انتقاداتـی که 
مـی تـوان بـه دسـتگاه قـدرت وارد کـرد که بسـیار هم 
در ایـن بـاره گفتـه و نوشـته می شـود، می بایسـت به 
ایـرادات درون جامعـه هـم نـگاه ویژه داشـت. بـه بیانی 
دیگـر کانـون وکال تحـت فشـار اسـت فقـط بـه جهت 
آنکه دسـت کم بخشـی از قوه قضاییه یا حتی دسـتگاه 
قـدرت، بـه دنبـال کاسـتن از نفـوذ و اسـتقالل کانـون 
وکال اسـت؟ سـاختار نظـام پزشـکی یا نظام مهندسـی 
هیـچ ایرادی نـدارد؟ در ایـن نهادهای مدنی و مسـتقل 
از دسـتگاه قـدرت، چـه میـزان انتخابـات آزاد و شـفاف 
اسـت؟ اساسـا مکانیسـم گردش قدرت در آن ها چگونه 
اسـت؟ آیـا فـرد یـا افـرادی مـدام در پسـت هـای رده 
بـاال ایـن نهادها مشـغول فعالیتنـد؟ آیا انحصـار در این 
نهادهـای مدنـی دیده نمی شـود؟ مسـئولین و مقامات 
کانـون وکال، نظـام پزشـکی یـا مهندسـی چـه میـزان 
سـورفتارهای خـود را عامـل تضعیـف ایـن نهادهـای 
مدنـی مـی داننـد؟ بـه بیانـی دیگر خـود را ولـو اندک، 
در پدیـد آمـدن وضـع موجـود مقصـر مـی داننـد؟ آیـا 
ریختـن زباله بوسـیله جمعی از تحصیلکـردگان جامعه 

5ماهنامه سرند      شماره پنجاه و هفتم، تیر 1399
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آیـا  اسـت؟!  اسـالمی  جمهـوری  حاکمیـت  برگـردن 
قابـل بـاور اسـت کـه فسـاد در جامعـه وکال در حـد 
صفـر باشـد؟3 میزان مشـارکت و حضـور زنـان در نظام 
مهندسـی، نظام پزشـکی و کانون وکال چگونه اسـت؟ با 
خود روراسـت باشـیم آنچه از جمهوری اسـالمی انتظار 
داریـم در سـطوح خـرد و در بین نهادهـای مدنی ما نیز 
چنـدان محـل توجه نیسـت. تقریبا عادی شـده اسـت 
کـه از بـام تـا شـام بـه حکومت بـد و بیـراه بگوییـم. نه 
فقـط جمهـوری اسـالمی که رژیـم پهلـوی را دیکتاتور 
بخوانیـم. قاجاریـان را مرتجع بدانیم. با این حال کسـی 
 نیسـت از ما بپرسـد خود چه میزان مسئولیت پذیریم؟

در همیـن فقـره اخیر ضرب و شـتم دکتـر ابوترابی چه 
میـزان »محکومیت صـرف ضاربین« در میـان بود؟ چه 
میـزان بـه کلیت مجموعه نگریسـته شـد؟ نقدهایی که 
نگاشـته شـدند عمدتـا تاکید بـر تقبیح عمـل ضاربین 
داشـت. گرچـه کامـال ایـن محکومیـت رفتـار ضاربین 
صحیـح بـود بـا ایـن حـال ایـن رویکـرد پرداختـن بـه 
بخشـی از ماجرا اسـت. رویکردی که بواسطه یک جانبه 
بـودن ختم بـه اصالحات نخواهد شـد. نویسـنده ضمن 
بررسـی صفحـات اجتماعـی بسـیاری از تشـکل هـا و 
نهادهـا پزشـکی جز محکومیت ضاربین و یا طلب اشـد 
مجـازات بـرای ایشـان، کمتر اثـری از ابراز همـدردی با 
خانواده متوفی را مشـاهده کرد. از طرفی، دسـت کم تا 
ایـن لحظـه و البته در حدودی که بنـده مطالعه نمودم، 
هیـچ فرد حقیقی و حقوقی از جامعه پزشـکی با نگاهی 
جامـع، چرایی وقوع چنیـن حادثـه ای را مورد کنکاش 
قـرار نـداده اسـت. ایـن مسـئله مهمـی اسـت کـه چه 
اتفاقـی رخ داده یـا مـی دهـد که عـده ای تـا این درجه 
دسـت بـه خشـونت ببرنـد! آیـا می تـوان بـی اعتمادی 
جامعـه بـه کادر درمان را در وقوع چنین حوادثی دخیل 
دانسـت؟ رویکـرد منـزه از هرگونه نقد جامعه پزشـکی 
در حادثه درمانگاه سـینای اطهر بازتکرار شـد. در حالی 
کـه به شـکل آشـکاری جامعه پزشـکی نگاهـی به نقد 
چرایـی وقـوع ایـن حادثـه و نادیده گرفتن هشـدارهای 
آتش نشـانی از سـوی مدیریت مجموعه ندارد، جملگی 
بـر فـداکاری و از خودگذشـتگی یکی از پرسـنل تمرکز 

3- فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه پایین است/ فساد در کانون های وکال در حد صفر 
است/ با شفافیت مالی وکال مشکلی نداریم/ قانون گذاری کار مجلس است، قوه قضائیه 

بدعت گذاری نکند
www.ilna.news
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سخن آغازین

کـرده انـد.4 به ایـن ترتیب بحث اصلی کـه چرایی وقوع 
چنیـن حادثـه رقـت انگیزی اسـت کـه منجر بـه فوت 
چندیـن نفـر از هموطنان مـن جمله کادر درمان شـده 

اسـت، تحت شـعاع قرار مـی گیرد:
»در مورد سـاختامنی که شـب گذشـته دچار آتش سـوزی 
شـد، از سـال ۹4 هـر سـاله آتش نشـانی بـه کلینیک سـینا 
اطهر درباره ایمنی ساختامن هشدار داده بود و مسئوالن 
ایـن سـاختامن بایـد مـواردی بـه ویـژه دربـاره نگهـداری 

کپسـول های هلیـوم و یـا اکسـیژن را لحـاظ می کردند." 5
بر همین منوال نظام مهندسـی در مورد چرایی آسـیب 
پذیـری سـازه هـای خـود در برابـر زلزله و آسـیب های 
جـدی مالـی و جانـی ناشـی از آن مسـئولیتی متوجـه 
خـود نمـی دانـد. اگـر از معلمیـن در مـورد کیفیـت 
خدمـات آموزشـی بپرسـیم انـواع و اقسـام مـوارد را در 
جهـت توجیـه رفتـار و گفتار خـود دلیل مـی آورند. در 
نهایـت توضیحـی ارایـه نمی دهنـد که چگونـه تربیت 
تحصیلکـردگان جامعـه پیامد مسـتقیم نقـش آفرینی 
ایشـان اسـت امـا دزدان و مفسـدان جامعـه خروجـی 
نحـوه فعالیت ایشـان نیسـت!  وقتـی اقتدارگرایی درون 
سـازمانی جامعه پزشـکی، نظام مهندسـی، کانون وکال، 
جامعـه معلمیـن و ... نقـد نشـود، آینـده بهتـری پیش 

روی مـا نخواهـد بود.

www.eghtesaad24.ir 4- ماجرای فداکاری یکی از پزشکان حادثه انفجار تهران
5- آتش نشانی از سال 94 درباره ایمنی ساختمان کلینیک سینا هشدار داده بود

www.ilna.news  
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 نویسنده ضمن بررسی صفحات اجتامعی بسیاری 
از تشـکل هـا و نهادهـا پزشـکی جـز محکومیـت 
ضاربیـن و یـا طلـب اشـد مجـازات بـرای ایشـان، 
کمـر اثـری از ابـراز همـدردی با خانـواده متوفی را 
مشـاهده کـرد. از طرفـی، دسـت کـم تـا این لحظه 
و البتـه در حـدودی کـه بنده مطالعه منـودم، هیچ 
فرد حقیقی و حقوقی از جامعه پزشـکی با نگاهی 
جامـع، چرایـی وقـوع چنیـن حادثـه ای را مـورد 
کنکاش قرار نداده اسـت. این مسـئله مهمی اسـت 
کـه چـه اتفاقـی رخ داده یا می دهد کـه عده ای تا 
ایـن درجـه دسـت به خشـونت بربند! آیا مـی توان 
بـی اعتـامدی جامعـه بـه کادر درمـان را در وقـوع 

چنیـن حوادثـی دخیل دانسـت؟ 
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نظـر بـه اینکـه اندوخـنت علـم و دانـش و فراگیـری فنـون متـداول روزگار و ترویـج 
و اشـاعه آن، از جملـه اسـباب پیرشفـت و ترقـی هـر مملکـت و ملتـی اسـت، مـا 
اعضای تیـم کارسـاز تهیه، تولید و انتشـار محتوای آموزشـی در حـوزه صنعت خودرو 
بویـژه مباحـث بـرق و الکرونیـک را وجهـه همـت خـود قـرار داده ایـم و از هیـچ 
سـعی و تالشـی در راه آمـوزش رایـگان به هم وطنـان خویش مضایقـه نخواهیم کرد. 

کارساز؛ پایگاه آموزش برق و الکرونیک خودرو
www.carsazz.com
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لطفـا خودتـان را معرفـی بفرماییـد و در مـورد مقطع و رشـته 

تحصیلیتـان اطالعاتـی را در اختیـار ما قـرار دهید.

اینجانب سـعید سـاغری هسـتم در رشـته مکانیک 
خـودرو مقطـع لیسـانس تحصیل کـرده ام.

ایـده راه انـدازی سـایت کارسـاز، از کجـا رشوع شـد و هـدف 

اصلـی شـام از تاسـیس آن چـه بـوده اسـت؟

نزدیـک بـه دو سـال پیش مـن و همـکارم در زمینه 
بـرق خـودرو بصـورت آزاد مشـغول بـه کار بودیـم 
و تصمیـم بـه راه انـدازی سـایتی بـا عنوان کارسـاز 
گرفتیـم. دلیل اصلـی ما کمبود اطالعـات رایگان در 
فضـای مجـازی بود. بیشـتر سـایت های کـه در این 
حـوزه مشـغول بـه فعالیت بودنـد اطالعـات را فقط 
بـا پرداخـت مبالغـی بصورت فایـل های آموزشـی و 
راهنمای تعمیرات، در اختیار کاربران می گذاشـتند.

چه چشم اندازی برای کارساز متصورید؟

بیشـتر بـه فکـر گسـترده کـردن مطالـب و حتـی 
آمـوزش هـای آنالیـن در زمینـه مرتبـط با خـودرو 
هسـتیم. در عصـر ارتباطـات و افزایـش دسترسـی 
مـردم بـه اینترنت، بناچـار همه باید بـا آموزش های 
آنالیـن ارتبـاط برقـرار کنند. روشـی بسـیار ارزان و 
مقـرون بـه صرفـه از هـر لحـاظ. محتوای آموزشـی 
مـا بصورت ویدئو، انیمیشـین و مقاالت آموزشـی در 
وبسـایت منتشـر مـی شـود و به صـورت رایـگان در 

اختیـار عمـوم قـرار مـی گیرد.

کارساز؛ آموزش رایگان برق خودرو
گفتگو با سعید ساغری بنیان گذار سایت آموزشی کارساز

 در دنیـای ماشـینی امـروز هسـتند شـهروندانی که 
بـرای کوچکترین مـوردی، از خودرو شـخصی اسـتفاده 
مـی کننـد. برغـم در نظر گرفتـن مشـکالت جامعه 
امـروز از جملـه ترافیـک، عـدم فضای پـارک کافی، 
هزینـه بنزیـن و ... بـاز هـم ترجیـح آن هـا خـودرو 
شـخصی اسـت. امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت. کـم 
نیسـتند افرادی که حتی از کوچکترین مسـائل فنی 
خـودروی خـود آگاهـی ندارند و این عـدم آگاهی در 
بعضی موارد لحظه های سـختی را بـرای راننده رقم 
مـی زند. یکـی از مهمترین بخش های خـودرو، برق 
خودرو اسـت. آگاهی از سیسـتم برق خـودرو مزیت 
هایـی دارد از جملـه نگهـداری و طـول عمر بیشـتر 
و عیـب یابـی در شـرایط بحرانـی. امـا بـرای کسـب 
اطالعـات کافـی در مورد این بخش بایـد چه اقدامی 
انجـام داد؟ شـرکت در کالس های فنی و حرفه ای؟ 
مراجعـه به تعمیرگاه ها و شـاگردی کـردن ولو برای 
مدتـی کوتـاه؟ مطالعه کتاب و مجله؟ بـا این مقدمه 
بـه سـراغ یکـی از جوانـان ایده پـرداز ایرانـی رفتیم 
که صاحب امتیاز و مدیر وب سـایت کارسـاز اسـت. 
کارسـاز یک پایـگاه تخصصـی در مورد بـرق خودرو 
اسـت کـه بـا توجـه بـه دانـش موسـس آن، کمبود 
اطالعـات در ایـن زمینـه و بـا توجـه بـه ضـرورت 
آگاهـی در زمینـه مسـائل فنی خـودرو، بویژه بخش 

بـرق خـودرو، راه اندازی شـده اسـت.

بهزاد ابراهیمی

8

اقتصاد و کارآفرینی
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بـا توجـه بـه رشایـط اقتصـادی و اوضـاع بـازار، تاثیر ایـن وب 

سـایت و مـوارد مشـابه را چگونـه ارزیابـی مـی کنیـد؟ 
 وضعیـت هـر سـال سـخت تـر شـده اسـت چـون 
هزینـه تهیه و نگـه داری ها زیرسـاخت ها متکی بر 
دالر اسـت و با افزایش نرخ ارز، شـرایط بغرنج تر می شـود 
کـه طبعـا نیـاز بـه بودجـه چنـد برابـری نسـبت به 

وضعیت مشـابه سـال قبـل دارد. 

مخاطبین وب سایت کارساز چه کسانی هستند؟

مخاطبیـن مـا طیف سـنی مشـخصی ندارنـد حتی 
کاربـری از کشـور عمـان در میانسـالی به بنـده پیام 
دادند و در مورد بازار و شـروع کار صحبت کردند در 
حالی که بیش از بیسـت سـال اسـت که مشغول به 
کار نجـاری هسـتند. باید عرض کنم بیشـتر افرادی 
کـه مخاطـب کارسـاز هسـتند افـراد کـم تجربـه و 

عالقـه مندند.

9

سـوال بعـدی بنـده در مـورد بـازار کار و بـه صـورت تخصصی 

تـر  بـازار کار بـرق خودرو اسـت. آیـا رصف وجود اینگونه سـایت 

هـا با محتوای آموزشـی رایـگان می تواند نیاز بـازار و باالخص 

تعمیـرکاران ایـن حـوزه را رفع کند؟

حتمـا تاثیرگذار اسـت چون اطالعـات در این بخش 
بدلیـل تخصصـی بـودن، بسـیار سـخت تهیـه مـی 
شـود و هـر مطلبـی مـی توانـد در رفـع مشـکالت 
تعمیرکاران گره گشـا باشـد. در نظر داشـته باشـید 
بـرای بدسـت آوردن شـگردهای تعمیرات شـما باید 
در یـک تعمیـرگاه مـاه هـا یـا حتـی سـال هـا زیـر 
دسـت اسـتادکار به صورت تجربی، به رایگان تجربه 

کسـب کنید! 

اقتصاد و کارآفرینی
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 وضعیت هر سـال سـخت تر شـده اسـت چون هزینه 
تهیه و نگه داری ها زیرسـاخت ها متکی بر دالر اسـت 
و بـا افزایـش نـرخ ارز، رشایـط بغرنـج تـر می شـود که 
طبعـا نیاز بـه بودجه چنـد برابری نسـبت به وضعیت 

مشابه سـال قبل دارد. 
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اگر بحث پرورش اندام را در نظر دارند، به رسعت و 
پس از دریافت نامه پاسخ منفی می دهیم چون بحث 
پرورش اندام و حجیم شدن عضالت شیوه های خود 
را دارد که با رشایط زنان جور در منی آید اما مسئوالن 
پاورلیفتینگ سه حرکت را معرفی کرده اند که دالیل 

خود را هم دارند؛ ما هم از نظر فیزیولوژی و سالمتی 
آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

بخشی از نظرات مهین فرهادی زاد
معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان

در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یادشده
www.eghtesadnews.com



موتورسـواری و حضـور در عرصـه موسـیقی و ورزش 
گرفتـه تـا طالق، ازدواج و روابط میـان دو جنس، وزیر و 
قاضی شـدن زن، بدل به مسـاله شـده و این مسـاله گاه 
بـا تبدیل شـدن به بحرانی اجتماعی، سـاختار سیاسـی 
را نیـز وادار بـه واکنـش کرده و نوعی صف کشـی میان 
نیروهـای سیاسـی و اجتماعـی و همچنیـن میـان زنان 
و سـاختار قـدرت ایجـاد مـی کنـد. در یـک سـوی این 
چالـش نفس گیـر، طیفی از زنـان ایرانی قـرار دارند که 
بـه شـیوه خود یعنـی ایجاد تغییـر در زندگـی روزمره و 
مطالبـه گـری در ایـن عرصه ماننـد اصرار بـه حضور در 
عرصـه های مختلف ورزشـی، هنر و موسـیقی، مقاومت 
پیگیـر در برابـر خوانـش رسـمی حجاب و مناسـبات با 
جنس مخالف، نظم سیاسـی، دینـی و اجتماعی موجود 
و مبتنی بر پدرسـاالری را به چالش می کشـند. سـوی 
دیگر این چالش حسـاس، ایدئولوژی رسـمی حاکمیت 
و سـاختار سیاسـی با تمام حامالن آن اعم از زن و مرد 

قـرار دارند. 

ریحانه و نقض حق زنان بر بدنشان

شـاید زنـان از مهیـن فرهـادی زاد بـه عنـوان زنـی که 
در سـاختار سیاسـی داری قـدرت و نفـوذ اسـت انتظار 
داشـتند به مطالبه شـان در زمینه حضـور در ورزش های 
بوکـس، زورخانـه ای و پاورلیفتینگـف، پاسـخ مثبـت 
دهـد. فرهـادی زاد امـا نـه بـه مثابـه یـک زن بلکـه به 
عنـوان یکـی از حامـالن و هـوادران ایدئولـوژی موجود 
کـه بر ارزشـمندی نقش های سـنتی زنـان و بازتعریف 
زن جدید ایرانی بر اسـاس کلیشـه های جنسـیتی قرار 
دارد، عمـل می کنـد. بدین معنا که وی در مخالفتش با 
حضـور زنان در سـه ورزش یادشـده، بر چند نکته تکیه 
کـرده اسـت. او در ابتـدا می گویـد: »در مبانی اعتقادی 
ما از زن به عنوان ریحانه یاد شـده، نمی توانیم رشـته ای 
را قبـول کنیـم که کل سیسـتم بدنـی و فیزیولـوژی او 
را تحـت تاثیـر قـرار دهـد.« البتـه فرهـادی زاد نگفـت 
کـه در کجـای مبنـای اعتقـادی مـا و بـر اسـاس کدام 
تفسـیر از چـه منبع دینـی، زن به این دلیـل که بدنش 
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در چنـد روز گذشـته اظهار نظر مسـئولین در خصوص 
یکـی دیگـر از مطالبات زنـان در حـوزه ورزش بار دیگر 
بحـث برانگیـز شـد، به ویـژه که ایـن بار مسـئول مورد 
نظـر زنی اسـت که  با تاکید بر کلیشـه های جنسـیتی 
در تعریـف زن و زنانگـی از طرفـی و کشـاندن پـای 
ایدئولـوژی از طـرف دیگـر، بـا مطالبه برابـری مخالفت 
می کنـد. مهین فرهـادی زاد معاون زنـان وزارت ورزش 
و جوانـان در مـورد درخواسـت زنـان بـرای  فعالیت در 
رشـته های پاورلیفتینگـف، بوکـس و ورزش زورخانه ای 
گفتـه اسـت: »در مبانـی اعتقـادی مـا از زن بـه عنوان 
ریحانـه یـاد شـده، نمی توانیـم رشـته ای را قبـول کنیم 
کـه کل سیسـتم بدنـی و فیزیولـوژی او را تحـت تاثیـر 
قـرار دهد.«1 او همچنین گفتـه در خصوص حضور زنان 
در این سـه رشـته بایـد نظر علما پرسـیده و بر اسـاس 
آن عمـل شـود. در کنـار اظهـار نظرهایی از این دسـت، 
غیرقانونـی بـودن ورزش بدنسـازی بـرای زنـان و  مغایر 
دانسـتن ایـن ورزش بـرای زنـان بـا ارزش هـای نظام از 
طـرف فدراسـیون بـدن سـازی، این سـوال را بـه ذهن 
نزدیـک می کنـد که ارتباط میان عضـالت و ماهیچه های 
زنـان بـا ارزش های نظام و مبانی اعتقادی ما چیسـت؟

 مسئله زنان همواره چالش برانگیز است

بـا نگاهـی به مسـائل اجتماعـی جامعـه ایران، بـه ویژه 
واکنـش فضـای مجازی به اخبـار و اطالعـات این حوزه 
متوجـه مـی شـویم که هـر آنچه مربـوط به زنان اسـت 
سـواری،  دوچرخـه  ورزشـگاه،  در  از حجـاب، حضـور 

www.eghtesadnews.com 1- در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده
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با نگاهی به ورزش زنان



12

عضالنـی می شـود نمی توانـد ورزش بوکـس کار کند؟ 
یـا اینکـه تعریـف ریحانـه بـودن بـر اسـاس قـد، وزن و 
اندام چیسـت؟ فرهادی زاد همچنیـن نگفت اگر ورزش 
سـنگین بـدن زنـان را از ظرافـت زنانه خـارج می کند، 
نظـرش راجـع به هـزاران زن کارگـری که بیـش از 10 
سـاعت کار می کنند و در پایان روز خسـته و آویزان از 
دسـتگیره هـای مترو و اتوبـوس به خانه بازمـی گردند، 
چیسـت؟ اینکـه یک نفر بـه جای تمام زن های کشـور 
در خصوص شـکل دادن به بدنشـان تصمیم بگیرد و بر 
اسـاس کلیشه های جنسـیتی و تعریف از همسر و مادر 
ایـده آل بگویـد زن بایـد لطیـف و چونان ریحـان نرم و 
نـازک باشـد و همچنین ایـن نکته را در نظـر نگیرد که 
ممکـن اسـت زنانـی باشـند کـه نخواهند مثـل ریحانه 
باشـند، نادیده گرفتن حق زنان بر بدنشـان اسـت. حق 
زن بـر بـدن خـود یکـی از پـر مناقشـه تریـن مباحـث 
اجتماعـی و مسـائل مربـوط بـه زنـان اسـت. مالکیت و 
کنتـرل بـدن بـرای زنـان، تنش هـا و مناقشـات زیادی 
از جملـه غیـرت، نامـوس، حیثیت، بکارت و حق سـقط 
جنیـن و آزادی پوشـش را بـه دنبال داشـته اسـت. در 
جامعـه مـا بـا ویژگـی هـای خاصی کـه نظام سیاسـی 
دارد، مسـاله حـق زنـان بـر بدنشـان، رابطه میـان توده 

زنـان، فعالیـن حقـوق زن و نظـام سیاسـی  را با چالش 
هـای مهمـی مواجهه کرده اسـت.  

مطالبه به مثابه مبارزه 

نظرهایـش  اظهـار  از  دیگـری  بخـش  در  فرهـادی زاد 
در خصـوص صـدور مجـوز ورزش زورخانـه ای بـرای 
زنـان گفتـه اسـت: »اکنـون عکس هایـی کـه از بانـوان 
عالقه منـد بـه زورخانه بـرای ما ارسـال کرده انـد، تعداد 
انگشت شـماری را نشـان می دهـد. آیـا هیاهـوی ایـن 
روزهـا بـرای همیـن نفـرات اسـت؟«2 در خصـوص این 
اظهـار نظـر نیز چنـد نکته وجـود دارد اول اینکـه زنان، 
توده ای همگن با مطالبات یکسـان نیسـتند، پراکندگی 
زنـان در قشـربندی هـای طبقاتی، قومیتـی، مذهبی و 
اقلیمـی، تفاوتـی جـدی در مطالبـات و نیازمندی های 
تـوده زنـان ایجاد کـرده اسـت، بنابراین نمی تـوان حق 
زنانـی کـه مایـل بـه انجـام ایـن ورزش هـا هسـتند را 
نادیـده گرفت با این اسـتدالل که  تعـداد زنان متقاضی 

2- همان

جامعهجامعه

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و هفتم، تیر 1399

ر:
وی

ص
ع ت

منب
ت

اس
ه 

شد
ل 

دی
 تب

نیا
ی د

گو
ه ال

ن ب
یرا

ی ا
نو

 با
ان

کار
زش

ور
ب 

جا
ح

w
w

w.
ir

na
.ir

فرهادی زاد همچنین نگفت اگر ورزش سنگین بدن 
زنان را از ظرافت زنانه خارج می کند، نظرش راجع به 
هزاران زن کارگری که بیش از 10 ساعت کار می کنند 
و در پایان روز خسته و آویزان از دستگیره های مرو 

و اتوبوس به خانه بازمی گردند، چیست؟



چشـمگیر نیسـت و یـا ورزش هایـی مردانه هسـتند و 
زنـان توان انجامشـان را ندارند و همچنیـن  با انجام آن 
بدنشـان از ریحانه بودن خارج شـده و به عنوان همسـر 
و مادر جذاب نیسـتند. همچنین نمـی توان گفت چون 
در خصـوص زنـان مسـائل مهـم تری از قبیل خشـونت 
علیـه زنان وجود دارد، درخواسـت طیفـی از زنان طبقه 
متوسـط شهرنشـین بـرای انجـام ورزش هـای قدرتـی 
ضروری نیسـت زیرا ممکن اسـت حضور در ورزش های 
بوکـس و پاورلیفتینگـف مطالبه تـوده زنان نباشـد، اما 
مطالبـه گری و خواسـت برابری، فی نفسـه هم مطلوب 
اسـت و هـم شـکلی از مبـارزه زنانـه بـر علیـه نابرابری 
و تبعیـض هـای تاریخی مبتنی بر جنسـیت محسـوب 

می شـود.

نسـبت میـان پـرورش انـدام زنـان و ارزش هـای نظـام 
چیسـت؟ سیاسـی 

ورزش بدنسـازی در ایـران بـرای زنـان قانونـی نیسـت، 
فدراسـیون پـرورش انـدام اعالم کرده اسـت بدنسـازی 
زنـان بـا ارزش هـای نظـام مغایـرت دارد. پیـدا کـردن 
نسـبت بیـن پـرورش انـدام زنان بـا ارزش هـای نظام و 
مغایـرت بـا آن، در متـن همان چالش نفـس گیر میان 
زنـان بـا سـنت هـای سیاسـی و اجتماعی مردسـاالر و 
همچنیـن اعمـال سـلطه پدرسـاالرانه در تمـام ارکان 
حیـات فـردی و اجتماعـی زنـان بوسـیله دسـت کـم 
بخشـی از جامعه و حاکمیت که جانب سـنت پدرساالر 
را دارد، قابـل درک اسـت. بـه صـورت تاریخـی در پهنه 
جهانـی، نظـام هـای سیاسـی پدرسـاالر و ایدئولوژیـک 
تحـوالت حوزه جنسـیت و کنتـرل بر زنـان را به عنوان 
ابـزاری در راسـتای حفـظ نظـم سـنتی- اجتماعـی و 
حفاظـت از ارزش های سـنتی در برابـر طوفان مدرنیته 
مسـئله  سـاختاری،  چنیـن  در  گیرنـد.  مـی  کار  بـه 
جنسـیت، هـراس از حضـور اجتماعـی زنـان و تغییـر 
در معیارهـا، هنجارهـای و اخالقیـات مربـوط به جنس 
و جنسـیت یکـی از اضطـراب هـای محـوری اسـت. از 
سـوی دیگـر زنـان در جامعـه جدید به اشـکال مختلف 

ایـن نظـام اخالقی – سیاسـی را به چالش می کشـند، 
زندگـی روزمـره به مثابه سیاسـت و راهبرد فمنیسـتی 
یکـی از مهـم ترین ابزارهای مقاومت زنـان در برابر نظم 
سیاسـی و اجتماعـی موجـود اسـت. بـه ایـن معنی که  
سیاسـت هـای زندگی روزمـره زنان مانند کـم حجابی، 
اصـرار بـه حضـور در ورزشـگاه، خوانندگی، درخواسـت 
بـرای انجـام ورزش پاورلیفتینـگ و ... در سـطوح خرد، 
به شـکل تدریجی، آرام، نامرئی و خسـتگی ناپذیر عمل 
کـرده و نظـم قـدرت متمرکـز را به چالش می کشـند. 
ایـن شـکل از مواجهـه و مبارزه در خصوص درخواسـت 
زنـان بـرای انجـام ورزش هـای قدرتـی و پاسـخ مهین 
فرهـادی زاد، نیـز قابل مشـاهده اسـت به ایـن معنا که 
زنـان بـا مطالبـه ایـن ورزش هـا مـی کوشـند از قدرت 
تحمیلـی نظـام سیاسـی در خصـوص مسـائل مختلف 
زنـان بکاهنـد و بـه شـکلی آرام بـه پیش روی خـود در 
راسـتای تحقـق آرمان برابری ادامـه دهند. بدین ترتیب 
اسـت کـه قـدرت مـی کوشـد بـدن زنـان را به اشـکال 
مختلـف کنتـرل کرده و یـا مانند آنچـه در زمان پهلوی 
رخ داد ایـن بـدن را بـه محـل سیاسـت گـذاری هـای 
دسـتگاه قـدرت تبدیـل کند. بـر چنین بسـتر تاریخی 
اسـت کـه در جامعه ما هـر آنچه مربوط به مسـاله زنان 

اسـت، به سـرعت سیاسـی می شـود.
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پیـدا کـردن نسـبت بیـن پـرورش اندام زنـان بـا ارزش 
هـای نظـام و مغایـرت بـا آن، در مـنت هـامن چالـش 
نفس گیر میان زنان با سنت های سیاسی و اجتامعی 
مردسـاالر و همچنیـن اعـامل سـلطه پدرسـاالرانه در 
متـام ارکان حیـات فـردی و اجتامعـی زنـان بوسـیله 
دسـت کـم بخشـی از جامعـه و حاکمیـت کـه جانب 
سـنت پدرسـاالر را دارد، قابل درک اسـت.  به صورت 
تاریخی در پهنه جهانی، نظام های سیاسـی پدرسـاالر 
و ایدئولوژیـک تحـوالت حـوزه جنسـیت و کنـرل بـر 
زنـان را بـه عنـوان ابـزاری در راسـتای حفـظ نظـم 
سـنتی- اجتامعـی و حفاظت از ارزش های سـنتی در 

برابـر طوفـان مدرنیته بـه کار مـی گیرند.
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هویت ملی و حکومت پهلوی
درباره هویت ملی در ایران عرص پهلوی

اندیشـه  او مبنـی بـر "ملـت ایرانی" به معنـای ترکیبی 
جغرافیایـی و سیاسـی در دوران هخامنشـی، بـه عنوان 
چارچـوب ایدئولـوژی دولـت پهلـوی پذیرفته شـد. این 
اندیشـه ها پایـه و اسـاس آنچـه را کـه السـاندرو بوزانی 
"ملـی  گرایـی  آریایی و هخامنشـی جدیـد" می نامید، 
مطـرح کرد. این تأکیـد بر 2500 سـال امپراطور ایرانی 
بـه عنـوان قطب اصلی هویـت ایرانی از مفهـوم وفاداری 
بـه پادشـاهی ایـران گرفته شـده اسـت. بر این اسـاس، 
هویـت ایرانـی برگرفته از حاکمیتی اسـت که به صورت 
الهی مقدر شـده اسـت. سلسـله  پهلـوی شـعار معروف 
"خـدا، شـاه، میهن" را بـه عنوان بیان وفـاداری ایرانیان 
به شـاه و پادشـاهی تصویب کـرد و فضای زیـادی برای 
مفهـوم "حاکمیـت ملـت" باقـی نگذاشـت. عـالوه بـر 
ایـن، چنیـن مفهومـی از حاکمیـت نمی تواند بـا اصول 
اساسـی انقالب مشـروطه که اظهار می کند، "پادشاهی 
هدیـه ای اسـت کـه اراده  الهـی بوسـیله ملـت آن را بـه 

شـخص پادشـاه اعطا می کند" سـازگار باشـد. 

ملی گرایی در فرهنگ عرص پهلوی
تاریـخ و زبـان دو قاعـده  مهم بـرای شـکل گیری "ملی 
 گرایـی  حکومـت" در عصـر پهلـوی بـود. ایـن دسـتور 
کار تاریخی شـامل تاکید بر دوره  هخامنشـی )همانطور 
کـه قبال دربـاره  آن صحبت شـد( و ترویـج حفاری های 
باستان شناسـی بوسـیله باستان شناسـان آمریکایـی و 
اروپایـی بـود. تاسـیس مـوزه  باستان شناسـی در تهران 
)مـوزه  ایـران باسـتان( و سـاخت بناهـای عمومـی بـا 
ایـن  از  از دوره  هخامنشـی، بخشـی  نمادیـن  نقـوش 
تالش هـا بـود. عـالوه بر ایـن، در ایـن دوره ملـی  گرایی  
در موسـیقی ایرانی ترویج شـد. علی نقی وزیری و سـید 
جـواد بدیـع زاده از چهره هـای اصلی ایـن جنبش بودند. 
وزیـری آثـاری را بـرای تهییج نسـل جوان تـر به منظور 
خدمـت بـه ملـت، خلـق کـرد. بدیـع زاده، خواننـده ای 
محبـوب و آهنگسـازی پـرکار، اشـعاری ملی سـرود که 
گذشـته و حـال ایـران را بـا شـکوه جلـوه مـی داد. ایـن 
سـروده ها در برلیـن ضبـط شـد و بـه صورت گسـترده 
در بیـن طبقـه متوسـط روبه رشـد کـه بـه گرامافـون  
دسترسـی داشـتند، منتشـر شـد. از طرفـی بـر اسـاس 
سیاسـت هـای کالن، دولـت درصـدد حـذف کلمـات 
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در نوشـتار حاضـر شـکل گیـری هویـت ملـی در ایران 
عصـر پهلـوی را مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهیم.

ظهور ملی گرایی دولتی در دوره  پهلوی 
دولت-ملـت پهلـوی مانند الگـوی رایج در قرن بیسـتم 
بر اسـاس "خودسـتایی" پایه گذاری شـد. آثـار تاریخی 
ناسیونالیسـتی در ایـن دوره ظهـور کـرد و تمرکـز خود 
را از تأکیـد بـر تـداوم »تاریخ سـنتی« به تـداوم »تاریخ 
حقیقـی« تغییـر داد. بـرای تحریر کتاب هایـی در مورد 
تاریـخ حقیقـی ایـران از دوران باسـتان تا مـدرن، از اثر 
پیشـگامانه  حسـین پیرنیا در مورد تاریخ ایران باسـتان، 
ایـران  تاریـخ  اقبال آشـتیانی در مـورد  کتـاب عبـاس 
از ظهـور اسـالم تـا سـقوط قاجـار و اثـر عبدالـه رضـی 
درمورد تاریخ ایران از زمان های باسـتان تا سـال 1937  
اسـتفاده می شـد. ایـن آثار بـه ایجاد هوشـیاری جدید 
تاریخـی در میـان خواننـدگان عام، کمک شـایانی کرد. 
ابراهیـم پـورداوود پیشـگام مطالعات اوسـتایی در ایران 
و طرفـداران پرشـور ملـی  گرایـی  ایرانی بـود، به همین 
نحـو تأثیـر زرتشـت گرایی و فرهنگ قبل از اسـالم را بر 
پیدایش تمدن اسـالمی در ایران بررسـی کـرد. او اظهار 
کرد:"سـرزمین مـا، نـژاد مـا و زبـان مـا بـرای چندیـن 
هزار سـال یکسـان باقی مانده اسـت." نبایـد از نظر دور 
داشـت که پژوهشـگرانی چون ایگناز گلدزیهر، ارنسـت 
هرتسـفلد، والدیمیر مینورسکی، برتولد اسپولر، ساموئل 
اسـترن در بازیابـی و شـکل گیری هویت ملـی در ایران 
معاصـر نقـش قابـل توجهی داشـته انـد. اندیشـه  ایران 
هخامنشـی هرتسـفلد به عنـوام مفهومـی جغرافیایی-

سیاسـی و به عنوان "امپراتـوری آریایی ها" و همچنین 

زهرا ناگهی

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و هفتم، تیر 1399
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عربـی و سـایر زبان های خارجـی از زبان فارسـی برآمد. 
اندیشـه  حذف کلمـات عربی در نیمـه دوم قرن نوزدهم 
بوسـیله گـروه کوچکـی از روشـنفکران ملی گـرا آغـاز 
شـده بـود. ایـن تالش هـا زمانـی که رضاشـاه در سـال 
1934 از ترکیـه بازدیـد کرد، آغاز شـد، رضاشـاه در این 
سـفر دریافـت که آتاتـورک اقدامی مشـابه را انجام داده 
اسـت. در ایـن شـرایط بود که فرهنگسـتان زبـان ایران 
در سـال 1935 در دوره  نخسـت وزیری فروغی، تاسیس 
شـد. هـدف ایـن فرهنگسـتان جایگزین کـردن کلمات 
فارسـی به جـای کلمات عربی بود. این فرهنگسـتان در 
طول شـش سـال فعالیت خـود بیـش از 3500 کلمه از 
جملـه نـام مکان هـا را انتخاب کـرد. آکادمـی زبان پس 
از یـک مرحله  طوالنی مسـکوت ماندن که با اسـتیضاح 
رضا شـاه در سـال 1941 شـروع شد، در سـال 1970 با 
صـادق  کیـا مجددا فعال شـد. کیا شـاگرد ذبیـح  بهروز 
بـود و مدافع پرشـور و حرارت پاک سـازی زبان فارسـی 

از لغـات عربی. 
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هویت ایرانی در عرص پهلوی
اصلی تریـن بحـث در مـورد هویـت ایرانـی از دو هـدف 
اصلی انقالب مشـروطه نشـئت گرفته بود: شـکل گیری 
دولت-ملـت و توسـعه  جامعـه  مدنی کـه می تواند مردم 
را از رعیـت بـه شـهروند تبدیـل کنـد. شـاهان پهلـوی 
معتقـد بودند که نوسـازی کشـور مسـیر را بـرای ایجاد 
جامعـه  مدنی همـوار می کند. همچنین گـروه بزرگی از 
روشـنفکران، اندیشـه  سلطنت 2500 سـاله را به عنوان 
پایـه و اسـاس هویـت ملـی ایرانـی پذیرفتنـد. اعضـای 
حـزب رادیـکال کـه علی اکبـر داور موسـس آن بـود و 
گروهـی از ایرانیـان دارای تحصیـالت غربی که باشـگاه 
جـوان ایـران را زیـر نظـر علی اکبـر سیاسـی تشـکیل 
دادنـد، دو مثـال بـارز از این روشـنفکران بودند. گروهی 
از فن سـاالرانی که در غرب تحصیـل کرده بودند خود را 
وقف پیشـرفت و شـکوفایی ایران کرده بودنـد و در دهه 
1960 بـا سـازمان برنامه ریـزی، بانک مرکـزی و وزارت 
اقتصـاد بـه عنوان پایه و اسـاس رشـد سـریع اقتصادی 
و مدرن سـازی کشـور، همـکاری کردنـد. دومیـن گروه 
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گروه بزرگی از روشـنفکران، اندیشه  سلطنت 2500 

سـاله را بـه عنوان پایه و اسـاس هویـت ملی ایرانی 

علی اکـرب  کـه  رادیـکال  حـزب  اعضـای  پذیرفتنـد. 

داور موسـس آن بـود و گروهـی از ایرانیـان دارای 

تحصیالت غربی که باشـگاه جوان ایران را زیر نظر 

علی اکـرب سیاسـی تشـکیل دادنـد، دو مثـال بـارز از 

ایـن روشـنفکران بودند. 
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روشـنفکران، توسـعه  جامعه  مدنی را به عنوان پیش شـرط 
شـکل گیری هویت ملی می دانسـتند. آن هـا بر عقاید ملی 
گرایانـه و آزادی خواهانـه تاکیـد کردنـد و بـه همین نحوی 
ملـی گـرا شـناخته می شـدند. اصلی تریـن طرفـداران این 
سـبک از هویت ملی در اواسـط قرن بیسـتم شـامل جبهه  
ملـی، ائتـالف سسـت سـازمان های مختلـف )بـه رهبـری 
محمـد مصـدق( بـا عقاید متفاوت از راسـت گرا تـا چپ گرا 
بـود. سـومین گـروه مفهوم حمایـت دولتـی از هویت ملی 
را بـه چالش کشـیدند. ایـن گروه هـا اغلب تمایـل دارند تا 
مسـئله  هویـت جمعی ایرانـی را از منظر "ملـی" آن تغییر 
دهنـد؛ آن هـا فقـط دربـاره  ملیـت ایرانی صحبـت نکردند 
بلکـه در مـورد مردمـان ایرانـی کـه از ملیت هـای مختلف 
تشـکیل شـده  بودنـد نیز صحبـت به میـان آوردنـد. ایران 
بـرای آن هـا کشـوری چندملیتی اسـت که طبـق تعریف 
حـق اقلیت هـای قومی برای خودمختاری باید به رسـمیت 
شـناخته شـود. دیـدگاه چپ گـرا تحـت تاثیـر تاسـیس 
هویـت  و شـکل گیری  شـوروی  اتحادیـه جمهوری هـای 
جمعـی مـردم جمهوری هـای جنوبـی در قفقاز و آسـیای 
مرکـزی از اوایـل دهـه  1920 تا فروپاشـی اتحـاد جماهیر 
شـوروی در 1989 بـود. درحالی که سیاسـت داخلی اتحاد 
جماهیـر شـوروی بـه طـور مـداوم احساسـات ملـی را در 
جمهوری های سوسیالیسـتی سـرکوب می کرد و سـازمان 
تبلیغاتـی آن جنبش هـای تجزیـه طلبانـه در کشـورهای 
دیگـر را تقویـت می کرد. تجلی این سیاسـت شـکل گیری 
جمهوری های آذربایجان و کردسـتان با کمک ارتش سـرخ 
در سـال های 46-1945 در غرب و شـمال غرب ایران بود. 
مفهـوم چهـارم هویت ملـی ایرانی مفهومی مذهبی اسـت. 
آیـت اهلل مرتضی مطهری، علی شـریعتی و مهـدی بازرگان 
جـزء اصلی ترین حامیان هویت مذهبی-ملـی ایرانی بودند. 
ملـی گرایـی میانـه و صلح آمیز مطهری منجـر به همکاری 
و پیوندهـای اجتماعـی در بیـن مردمی شـد کـه با هویت 
ملی ایرانی-اسـالمی سـازگار بودند. شـریعتی ملت و ملیت 
را در رابطـه بـا فرهنـگ تعریـف می کـرد و معتقـد بود که 
رابطـه ای تنگاتنـگ بیـن ایـن اصطالحات و مذهـب وجود 
دارد. در حقیقـت در طـول 14 قـرن اخیر، دو تاریخ اسـالم 
و ایـران چنـان با یکدیگر یکپارچه شـده اند که جسـتجوی 
هویـت ایرانـی بدون اسـالم یا هویت اسـالمی بدون حضور 
ایرانـی، امکان پذیر نیسـت. از نظر شـریعتی دو عنصر ایران 
و اسـالم، سـازنده  هویـت ایرانـی اسـت. بـازرگان در اظهار 
نظـری گفتـه بـود: "انـکار هویت ایرانـی و در نظـر گرفتن 
ملی گرایـی غیردینـی بخشـی از جنبـش ضدایرانـی و کار 

اسـت."  انقالبیون  ضد 
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 رشیعتـی ملـت و ملیـت را در رابطه با فرهنگ تعریف 
می کنـد و معتقـد بـود کـه رابطـه ای تنگاتنگ بیـن این 
در  حقیقـت  در  دارد.  وجـود  مذهـب  و  اصطالحـات 
طـول 14 قـرن اخیـر، دو تاریـخ اسـالم و ایـران چنـان بـا 
یکدیگر یکپارچه شـده اند که جسـتجوی هویـت ایرانی 
بـدون اسـالم یـا هویـت اسـالمی بـدون حضـور ایرانـی، 
امکان پذیـر نیسـت. از نظـر رشیعتـی دو عنـرص ایران و 
اسـالم، سـازنده  هویـت ایرانی اسـت. بـازرگان در اظهار 
نظـری گفته بود: "انکار هویـت ایرانی و در نظر گرفنت 
ملی گرایـی غیردینـی بخشـی از جنبش ضدایرانـی و کار 

ضـد انقالبیون اسـت." 
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قلم در گذر زمان
نگاه تاریخی به نوشتار به مناسبت 14 تیر روز قلم

گفتار یا نوشتار؛ ارجحیت با کدام است؟
در سـنت فکری غـرب، گفتار همواره بر نوشـتار ترجیح 
داده شـده اسـت. علت ایـن ارجحیت آن بـود که در هر 
ارتبـاط گفتـاری چون گوینده و شـنونده هـر دو حاضر 
هسـتند، تفهیـم و تفاهم بیـن آن ها برقرار می شـود. از 
این رو در شکل گفتاری که واکنش شنونده را در پی دارد، به 
دلیل تکمیل تعامل و تفاهم، شـیوه و شـکلی ارزشـمند 
محسـوب مـی گـردد. در گفتـار، حضـور شـرط اصلـی 
مکالمه دانسـته می شـود و گوینده و شنونده می توانند 
در جایـگاه یکدیگر قـرار گیرند و تعامل را تکمیل کنند. 
بـودن میـان جمـع در ارتباط گفتاری سـبب می شـود 
حـس کنیـم آنچه مـی گوییم با معناسـت و معنایش از 

جانب دیگری درک شـدنی اسـت.
در تفکـر کالم محـور کـه افالطـون از حامیانـش بـود، 
نوشـتار فقـط موردی دسـت دوم به حسـاب مـی آمده 
اسـت. در رسـاله "فایـدروس" افالطون از زبان سـقراط 
چنیـن مـی گویـد: "هـم آن کـس کـه گمان مـی کند 
هنـر را مـی تـوان در حـروف الفبـا گنجانـد در اشـتباه 
اسـت و هـم آن کس که می پندارد از حـروف الفبا می توان 
چیـزی روشـن و شـایان اعتماد به دسـت آورد. نوشـته 
تنهـا وسـیله ای اسـت بـرای حافظه به یاری کسـی که 
مطلب نوشـته را می داند. نوشـتن معایب نقاشـی را هم 
دارد. نقاشـی نقش آدمی را چنانچه گویی زنده اسـت و 
سـخن می توانـد گفت، در برابـر ما می گـذارد ولی اگر 
سـئوالی از او کنیم خاموش می ماند. نوشـته نیز چنان 
اسـت. زیـرا در نظر نخسـتین گمان می کنیـم که با ما 
سـخن مـی گویـد و چیـزی می فهمـد ولی اگـر درباره 
آنچه می گوید سـئوالی کنیم، همان سـخن پیشـین را 
تکـرار مـی کنـد"1 در ایـن تفکـر، گفتار جانشـین خود 
امـور اسـت و نوشـتار جانشـین کالم و گفتـار. بنابراین، 
گفتـار بـه مراتب بـر نوشـتار برتـری دارد زیـرا معنا در 
گفتـار حضـور دارد و در نوشـتار پنهان اسـت. در شـرق 
نیـز عارفـان هم بر همیـن عقیـده بودند. آن هـا اعتقاد 
داشـتند راه و رسـم سـلوک و عرفان در مکتوبات یافت 
نمـی شـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه عارفـان راسـتین 
نخسـتین، طریقه سـلوک و شـناخت و رشـد خود را در 
هیچ نوشـته ای ثبت نکـرده اند. اما عارفـان و به عبارت 
صحیـح تـر نظریـه پـردازان عرفـان دوره هـای بعـد، از 
1- دوره کامل آثار افالطون، جلد سوم، ترجمه: محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، چاپ 

دوم،1367، ص 1350
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قلـم ابـزاری توانمنـد بـرای ارائـه هـوش بشـری و ثبت 
خالقیت این موجود دو پاسـت! کمتر شـهروندی اسـت 
که عبـارت معروف "انسـان موجودی اسـت اجتماعی" 
را نشـنیده باشـد. بررسـی تاریخ و البته مشـاهده رفتار 
هـر یـک از مـا، بر مفهـوم این جمله صحه مـی گذارد و 
از ملزومـات اجتماعی بودن، قطعا ایجـاد رابطه و تعامل 
بـا دیگران اسـت. زبان اسـتعداد و پتانسـیلی اسـت که 
همـه از بـدو تولـد در اختیـار دارنـد کـه نیاز بـه تعامل 
را تـا حـد بسـیار زیـادی تأمین مـی کند. اما گویا بشـر 
پیـش از اختـراع خط، بیـش از این "تعامـل لحظه ای" 
را طلـب مـی کـرد. او می خواسـت مفاهیمـی را که در 
سـر دارد، پـس از خـود و در نبـود خویشـتن نیـز بـه 
دیگـران برسـاند ولـی گفتـار چنیـن امکانی بـه او نمی 
داد. گفتـار صرفـا مـی توانسـت بین خـودش و دیگری، 
یـا در نهایـت بیـن خـودش و جمعـی کـه در حضورش 
بودنـد، ارتبـاط ایجـاد کنـد، از ایـن رو باید راهـی برای 
ارتباطـات گسـترده تـر پیـدا مـی کـرد. خـط کـه ابتدا 
بـه صـورت اَشـکال و بعدها بـه عالئم تغییر شـکل داد، 
ایـن فرصت و امکان را در اختیار بشـر گذاشـت تا افکار 
و مطالـب را ثبـت کـرده و آن را بـه دسـت دیگـری که 
غایـب بـود برسـاند و قلـم، ابـزار این دسـت آورد شـد. 
آنچـه در ایـن مقالـه بـدان خواهیـم پرداخـت، مختصر 
بررسـی اسـت از ترجیـح گفتـار بر نوشـتار و یا نوشـتار 
بـر گفتـار در طـول تاریـخ. زیـرا پـس از اختـراع خـط، 
بین برخی از فیلسـوفان و متفکـران این اختالف عقیده 
وجـود داشـت که کـدام یک به کـدام دلیل بـر دیگری 

ارجح اسـت.

نسیم داودی پناه 
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عارفان نخسـتین یاد کردند و از آن ها بسـیار نوشـتند. 
جالـب آنکـه در اغلـب این کتب بـه جا مانده از ایشـان، 
بـه کـرات ذکـر شـده کـه آنچـه اکنـون از عرفـان باقی 
مانـده، تنهـا اسـمی اسـت و اصالـت شـناخت از میـان 
چنین سـالکانی رخت بر بسـته اسـت. به عنـوان نمونه 
مـی تـوان از کتـاب "کشـف المحجـوب" یـاد کـرد که 
مجموعـه ای اسـت از آداب و آییـن عرفـان و طریقـه 
سـلوک و سـخن بـزرگان ایـن قـوم. هجویـری در ایـن 
کتـاب دربـاره نوشـته هـای خویـش چنین مـی گوید: 
"گروهـی دیگر بخواندند و معنی ندانسـتند و به عبارت 
آن بسـنده کردنـد که تا بنویسـند و یـاد گیرند و گویند 
که ما علم تصوف و معرفت می گوییم و ایشـان در عین 
نکـرت انـد."2 تومـاس مرتون نیز مجموعـه ای جالب با 
عنـوان "ایـن کتاب بـی فایده اسـت" را گـردآورده و در 
آن از آمـوزه هـای "جوانـگ ز" سـخن مـی گویـد. در 
بخشـی از ایـن کتاب چنین آمده: "مردم جهـان کتاب را 
قـدر مـی نهند و مـی پندارند کـه به این وسـیله خدای 
)دائـو( را قـدر مـی نهند. ولـی کتاب تنها محتـوای واژه 
هاسـت."3 الزم بـه ذکـر اسـت عرفـا بـه عرفـان عملی 
انتشارات  عابدی،  محمود  دکتر  تصحیح:  هجویری،  عثمان  ابن  علی  المحجوب،  کشف   -2

سروش، چاپ اول 1383، ص 11
3- این کتاب بی فایده است، توماس مرتون، ترجمه علی رضا تنکابنی،نشر کاروان، 1387.

و اشـارات عرفانـی تأکیـد داشـتند و بـر درس و کتـاب 
و نوشـتار وقعـی چنـدان نمـی نهادنـد. چنانکـه حافظ 
مـی گویـد: بشـوی اوراق اگر هـم درس مایـی/ که علم 
عشـق در دفتـر نباشـد) غـزل 162(. آنچه در بـاال ذکر 
شـد، شـمه ای از سـنت غالـب تفکـر در شـرق و غرب 
بـود کـه نشـان مـی داد توجـه و تأکید بیشـتر بـر علم 
و تفاهمـی اسـت که رویارو باشـد نـه در دفتـر و کتاب. 
شـاید از ایـن رو بـود کـه توجـه به سـواد و یـاد گرفتن 
خـط، کـم رنـگ بـود و تنهـا قشـر کوچکـی از جامعـه 
سـواد خواندن و نوشـتن داشتند و دسـت به قلم بودند! 
گویـی چنـدان ضرورتی بـرای یادگیری خط و نوشـتن 
در بیـن ایشـان حس نمی شـد. اما در قـرون اخیر ورق 
برگشـت. در گذشـته تمام تالش خواننـده متن این بود 
کـه بـه نیـت نویسـنده و مؤلف پـی ببرد. چـرا که تفکر 
و ایـده او اصـل بود. از ایـن رو بالغت قدیم ابهام را گونه ای 
عیـب در متـن می انگاشـت چـرا کـه خواننـده را برای 
پـی بـردن به نیـت مؤلف گمـراه می کرد. پـس در واقع 
همـه چیـز یـک متـن و نوشـته، هدفـی بود کـه خالق 
آن داشـت و خواننـده اگـر بـه درک آن نایـل می شـد، 
یعنـی متـن را به طور کامـل و به درسـتی فهمیده بود.

اما متفکران اخیر و فیلسـوفان هرمنوتیک مدرن گونه ای 
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الزم به ذکر است عرفا به عرفان عملی و اشارات 
عرفانی تأکید داشتند و بر درس و کتاب و نوشتار 
وقعی چندان منی نهادند. چنانکه حافظ می گوید: 

بشوی اوراق اگر هم درس مایی
 که علم عشق در دفر نباشد
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دیگـر بـه متن نـگاه می کننـد. آنان بـر ایـن باورند که 
دسـت یابـی بـه نیـت مؤلف، امـری اسـت نشـدنی. در 
واقـع ایـن خواننـده اسـت کـه آزاد اسـت تـا هـر گونه 
برداشـتی را کـه بخواهد از متن داشـته باشـد. خواننده 
بـا ذهنیـت خـود به سـراغ متـن مـی رود و نسـبت به 
داشـته هـای ذهنـی اش متـن را مـی فهمـد. فـارغ از 
اینکـه هـدف خالـق اثـر، آن فهـم بوده یـا نـه. از این رو 
وزنـه بـه سـمت خواننـده سـنگینی مـی کنـد و دیگر 
خالـق و نویسـنده اهمیـت و محوریتـش را در متـن از 
دسـت مـی دهـد. "روالن بارتـر" متفکر سـاختارگرا در 
سـال 1968 مقالـه ای بـا عنـوان مـرگ مؤلـف نوشـت 
و نظریـه اش را در آن مطـرح کـرد. او در مقالـه اش 
ایـن دیدگاه سـنتی کـه مؤلف منشـأ متن، منبـع معنا 
و تنهـا شـخص صاحـب صالحیـت برای تفسـیر اسـت 
را رد مـی کنـد. بـه نظـر بارتـر منطـق حاکـم بـر متن، 
منطقـی منطبق بر هم جواری اسـت نـه منطقی جامع 
و توضیـح دهنـده کـه هدفـش بیان معنـای اثر اسـت. 
از سـویی دیگـر "ژاک دریـدا" فیلسـوف و زبان شـناس 
فرانسـوی نیز با نظریه "واکاوی" و "ساختارشـکنی" به 
میـدان آمـد و اذعان کـرد معنا در متن مـدام به تعویق 
مـی افتـد و اینکه گمـان کنیـم متن یک دالیسـت که 
بـه مدلـول معنایی خـاص داللت می کند، باوری اسـت 
کـه جـای تردید خواهد داشـت. از نظـر او متن خواننده 
را بـه سـوی معنایـی هدایت می کند که خـود آن معنا، 
دالـی اسـت بـرای مدلولـی دیگـر! و ایـن یعنـی داللت 
هـای بـی شـمار و معناهـای گوناگـون. دریـدا بیان می 
کنـد خواننـده به انـدازه نویسـنده مهم اسـت. او بر این 
باور اسـت نویسـنده وقتی چیزی را نوشت و انتشار داد، 
دیگـر مـی تواند فقط در حکـم خواننده اثرش باشـد. او 
مـی توانـد جزو یکـی از خواننـده های بی شـمار اثرش 
باشـد و دیگـر نفـوذی بـر نوشـته اش نـدارد. در نتیجه 
متن برای خودش شـخصیتی مسـتقل می یابد. به غیر 
از ایـن نظریـه پردازانـی کـه نامشـان در بـاال ذکر شـد، 
متفکـران متعـددی در این باره به بحـث و نظر پرداخته 
و نظریـات گوناگونـی را مطـرح کـرده انـد کـه هـر یک 
موجـب جریـان فکـری تـازه ای شـده اسـت. غـرض از 
مطـرح کـردن ایـن بحث آن بود که روشـن شـود آنچه 
قلـم و قلـم به دسـت پدیـد مـی آورد، فـارغ از نـوع اثر 
گـذاری اش مـی توانـد منبعـی بـرای تفکـر و پژوهش 
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باشـد. در مـورد اثـر بخشـی آثار نیـز می تـوان به متن 
هـای بـاز یـا چند الیه اشـاره کـرد. ایـن گونـه متن ها  
چنـان قدرتمند هسـتند که هـر خواننده به انـدازه فهم 
خویـش و نـوع نگاهش می تواند برداشـت ویژه و خاص 
خودش را از آن داشـته باشـد. برخی از قلم ها چنان ژرف 
نویس اند که مشـمول زمان نمی شـوند. خوانندگان چنین 
متـن هایـی در هـر زمـان کـه مـی زینـد، به قدر وسـع 
خودشـان از آن چشـمه می نوشـند. امـا نمی تـوان منکر 
متـن هـای سـطحی و قلـم هـای نان بـه نـرخ روز خور 
شـد. چه بسـیار آثاری کـه در درازنای تاریخ محو شـده 
انـد و یا اگـر نامی از آنان بر جای مانده، چنان مشـمول 
زمـان شـده انـد که دیگر کسـی رقبـت به خواندنشـان 
نـدارد! بـه هـر روی اگر امروز کسـی قلم بر دسـت گیرد 
و نوشتن آغازد، باید بداند دیگر نوشته اش از آِن او نخواهد 
بـود و چه بسـا خوانندگانـش در دوره های دیگر ممکن 
اسـت آنچـه که هـدف او بـوده را کنـار نهنـد و دریافت 
خـود را جایگزینـش کننـد و یا اینکه معنایی از نوشـته 
اش را بازیابنـد کـه او هرگـز در مخیلـه اش نگنجیـده و 
نبـوده اسـت! از ایـن رو می توان به قطـع یقین گفت قلم 
نیرویـی فـرا واقعـی و فرا زمانـی دارد. قلم مـی آفریند و 
آفرینـش را بایـد ارج نهـاد. قلـم مـی آمـوزد، غفلت زده 
را هوشـیار مـی کنـد، جـان را روشـنایی مـی بخشـد و 
ایـن امـکان را بـه خواننـده اش می دهد تـا به تجربیات 
ویژه دسـت یابـد. "شـوپنهاور" نیز معتقد بـود مطالعه، 
اندیشـیدن بـا ذهـن دیگری اسـت. در نتیجه مـی توان 
ادعـا کـرد هـر کتـاب یـک زندگـی اسـت. پـس مـا به 

تعـداد کتـاب هـای خوانده شـده مان، زیسـته ایم. 
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 امـا منـی تـوان منکر منت های سـطحی و قلم 
هـای نـان بـه نـرخ روز خور شـد. چه بسـیار 
آثـاری کـه در درازنـای تاریـخ محو شـده اند 
و یـا اگـر نامـی از آنـان بر جای مانـده، چنان 
مشـمول زمـان شـده انـد کـه دیگـر کسـی 

رقبـت به خواندنشـان نـدارد!
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یک روز صبح زود، آفتاب نزده، ماهی کوچولو مادرش را بیدار کرد و گفت: مادر می خواهم با تو چند کلمه یی حرف بزنم.

مادر خواب آلود گفت: بچه جون حاال وقت گیرآوردی! حرفت را بگذار برای بعد، بهر نیست برویم گردش؟

ماهی کوچولو گفت: نه مادر من دیگر منی توانم گردش کنم. باید از اینجا بروم.

مادرش گفت: حتام باید بروی؟

ماهی کوچولو گفت: آره مادر باید بروم. 

مادرش گفت: آخه صبح به این زودی کجا می خواهی بروی؟

ماهـی سـیاه کوچولـو گفـت: مـی خواهم بروم ببینم آخر جویبار کجاسـت. مـی دانی مادر، من ماه هاسـت تو این فکـرم که آخر 

جویبار کجاسـت و هنوز که هنوز اسـت، نتوانسـته ام چیزی رس در بیاورم. از دیشـب تا حاال چشـم به هم نگذاشته ام و همه اش 

فکـر کـرده ام. آخـرش هـم تصمیـم گرفتم بروم آخر جویبار را پیدا کنـم. دمل می خواهد بدانم جاهای دیگر چه خربهایی هسـت.

بریده ای از ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی

یک روز صبح زود
بریده ای از ماهی سیاه کوچولو

 به مناسبت 2 تیر زادروز صمد بهرنگی
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