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خراب شدن اتومبیل در وسط خیابان، ضعف 
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متاشاگران
بررسی حادثه پالسکو و مقوله ی بی تفاوتی اجتامعی

30 دی ماه 1395. آسمان تهران شاهد دودی غلیظ است. گرچه 
شهروندان تهرانی با دود بیگانه نیستند اما این بار ماهیت و منشا دود 
متفاوت بود. صدای ممتد آژیر ماشین های آتش نشانی و آمبوالنس 
ها رفته رفته سکوت صبح یک روز تعطیل را به چالش می کشید. 
یکی از نمادهای گذار به تجدد در آتش می سوزد، ساختمان پالسکو.
دقایقی بعد، از مسیرهای مختلف نیروهای امدادی به سمت خیابان 
جمهوری حرکت می کنند. اما مسیر چندان هموار نیست. درخواست 
آتش نشان ها برای بازکردن مسیر به تمنا تنه می زد. ظاهرا برای 
بعضی شهروندان ضرورت همکاری با نیروهای امدادی محسوس 
نیست. در ساعت ابتدایی حادثه بسیاری متوجه شدند که نه فقط 
با آتش که با بی تفاوتی بخشی از شهروندان هم روبرو هستند. نه 
هشدارهای پلیس و نه درخواست آتش نشانان، چندان که شاید و 
باید مقبول واقع نشد تا جایی که ماشین های آتش نشانی خود به 
محلی برای فیلم و عکس یادگاری گرفتن بدل شدند. همچنان که 

پالسکو می سوخت نوع دوستی خاکستر می شد.1 
در برابر همه این فراز و فرودها، چند پرسش به ذهن خطور می کند. 
آیا سلفی گرفتن از ساختمان در حال سوختن نشان از بی خردی 
است؟ آیا می توان با برچسب زدن به بخشی از جامعه و نادان، بی 
خرد و ... خواندن چنین شهروندانی، این پدیده ی اجتماعی را تعریف 
و تفسیر کرد؟ اگر این فرضیه را درست بپنداریم در آن صورت می 
توان مطرح ساخت که شخصیت این افراد در کجا شکل و پرورش 
1 - گرچه در این حادثه نقش نیروهای آتش نشان، انتظامی و مردمی قابل انکار نیست اما نمی توان و نباید از 

کنار مسایلی نظیر سلفی گرفتن با ساختمان در حال سوختن به سادگی عبور کرد.

یافته است؟ آیا ایشان شهروندان این کشور نیستند؟ در مدارس و 
دانشگاه های ایران درس نخواندند؟ در میان کسبه همین کشور 
روزگار نگذراندند؟ از طرف دیگر می توان فرض دیگری را ممکن 
دانست. این واکنش نه به بی خردی که به درونی شدن مفاهیمی 
و مهارت های زندگی اجتماعی بازمی گردد که نیازمند بررسی 
علمی است. به بیانی دیگر این بی تفاوتی و لجام گسیختگی 
پدیده ی اجتماعی است که  یک بار به نام واقعه میدان کاج و 
یک بار به نام حادثه پالسکو تیتر اخبار می شود. اما این پدیده 
اجتماعی چگونه قابل تفسیر است؟ آیا رابطه ای بین جامعه ی 

سنتی در حال گذار و چنین بی تفاوتی وجود دارد؟ 
دورکیم یکی از صاحب نظران جامعه شناسی، معتقد است:

"هرگاه التزام اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد از بین برود 
افراد احساس می کنند راهنمایی در انتخاب های خود ندارند. در 
نتیجه حالتی از گسستگی و بی سامانی در نظام اجتماعی آشکار 

می شود."2
در این بین برخی محققان ایرانی در یک دهه اخیر بر این باور 
از جوامع جهان سوم، عموما در  ایران و بسیاری  اند که  بوده 
یا مزمن به سر  یا بی هنجار، به صورت حاد  آنومیک  شرایط 
می برند. یعنی نوعی وضعیت آنومیک که اغلب در فرآیند گذار 
شتابان جامعه پیش مدرن به مدرن و در نتیجه جریان های 
نوسازی پدید می آید.3 عمده پژوهش های صورت گرفته در 
مورد اپاتی4  یا بی تفاوتی اجتماعی در غرب صورت پذیرفته است 
و در جامعه ی ایران مطالعات چندانی پیرامون آن انجام نشده 
است. یکی از این موارد معدود مطالعه کالنتری و همکاران در 
1386 است. ایشان در پژوهشی با عنوان بررسی بی تفاوتی و نوع 
دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر آن، به بررسی 
ارتباط بی تفاوتی اجتماعی با متغیرهای همدلی، مسئولیت پذیری 
و تحلیل هزینه  پاداش پرداختند. در ابتدا پژوهشگران بی تفاوتی 

اجتماعی را چنین تعریف کردند:

»بی تفاوتی اجتامعی، وضعیتی تعریف می شود كه طی آن، افراد 
به واسطة عدم اتصال ذهنی )شناختی( و عینی )كنشی( با جامعه 
بی  و  عالقگی  بی  با  اجتامعی(،  ساختارهای  و  نهادها  )همنوعان، 
اعتنایی به واقعیت های پیرامون از انجام مشاركت اجتامعی-سیاسی، 
مسئولیت های اجتامعی، فعالیت های دگرخواهانه و درگیری فعال 

2- بحران هویت و آنومی، مقاالت دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، خرداد 91، ص 61
3 - محسنی تبریزی، علیرضا، صداقتی فرد، مجتبی، پژوهشی درباره ی بی تفاوتی اجتماعی در ایران 

)مورد پژوهش: شهروندان تهرانی(، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره ی پیاپی )43(، 
شماره ی سوم، پاییز 1390

4- واژه ی اپاتی ریشه التین دارد و به معنی بی تفاوتی و بی عالقگی است.
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و مدنی در مسائل اجتامعی پرهیز می كنند.«5 در این پژوهش بی 
تفاوتی اجتماعی در تعریف عملیاتی بر مبنای دو شاخص مورد 
توجه قرار گرفت. نخست، بی تفاوتی در حوزه ی فعالیت های 
اجتماعی رسمی، مثل مشاركت داوطلبانه در سازمان ها، احزاب 
و انجمن ها، تمایل به شركت در انتخابات، تعامل با نهادهایی 
مثل سیاست و امثال آن و سپس بی تفاوتی در حوزه ی فعالیت 
های اجتماعی غیر رسمی مثل كنش های مشاركتی دگرخواهانه 
از  از قبیل كمك به مستمندان، حمایت  اعمال نوعدوستانه  و 
دیگران، توجه به مشكالت اطرافیان و غیره. یعنی بی تفاوتی 
اجتماعی وضعیتی است كه طی آن افراد در جامعه نسبت به 
همنوعان، اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و شرایط موجود 
و آینده دچار بی اعتنایی و بی عالقگی می شوند. نتایج تجربی 
حاصل از تحلیل های پژوهش، نشانگر آن است كه بی تفاوتی 
اجتماعی در شهروندان تهرانی وجود دارد و با در نظر گرفتن 
میزان آن كه از حد متوسط باالتر است و همچنین توأم شدن 
آن با میزان باالیی از بی هنجاری، نارضایتی اجتماعی، فردگرایی، 
محرومیت نسبی و التزام مدنی اندك، وضعیت نگران كننده ای 
را به مثابه یك معضل اجتماعی ترسیم می كند. با در نظر گرفتن 
این یافته ها، ضرورت چاره اندیشی و برنامه ریزی برای كنترل و 
كاهش آن قویاً احساس می شود. كاهش سطح التزام مدنی بیانگر 
كمبود احساس تعلق آحاد مردمی به ساختارهای جامعه ی خود 

5- كالنتری، صمد، ادیبی، مهدی، ربانی خوراسگانی، رسول، احمدی سیروس، بررسی بی تفاوتی و نوعدوستی 
در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر  آن، دانشور رفتار، اردیبهشت 1386، دوره 14، شماره 22 )ویژه 

مقاالت روان شناسي 8( ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
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بوده و سبب شیوع و قدرت بیشتر بی تفاوتی در جامعه شده است. 
همچنین وجود احساس بی هنجاری باال به عنوان دومین عامل 
در اثر مستقیم و غیرمستقیم بر بی تفاوتی را، می توان نشانه ی 
نوعی اختالل هنجاری  در جامعه دانست كه در آن فرد به نوعی 
خود را فاقد عضویت در جامعه تلقی كرده، احساس فراگیری از 
ناهماهنگی و عدم تطابق با هنجارهای اجتماعی را تجربه می كند. 
اثرگذاری متغیر فردگرایی بر بی تفاوتی اجتماعی نشانگر این امر 
است كه یكی از دالیل باال بودن احساس بی تفاوتی اجتماعی، 
احساس منفعت طلبی شخصی و نوعی فردگرایی سودمحور است. 
قدر مسلّم آن است كه در حالت فردگرایی سودگرایانه، افراد به 
شیوه ای عمل می كنند كه هدفشان، صرفاً به حداكثر رساندن 
منافع شخصی خودشان است و این امر، خود وجهی از بی تفاوتی 

اجتماعی در جامعه است.6  

6 - برای مطالعه ی بیشتر رجوع كنید به: 
كالنتری، صمد، ادیبی، مهدی، ربانی خوراسگانی، رسول، احمدی سیروس،بررسی بی تفاوتی و نوعدوستی 

در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر  آن، دانشور رفتار، اردیبهشت 1386، دوره 14،شماره 22 )ویژه 
مقاالت روان شناسي 8( ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .

احمد، فوالدیان، بررسی رابطه بین میزان بیگانگی اجتماعی و میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، سال پنجم، شماره ی 

هفدهم، بهار 94، صص 124 و 125
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شما نباید هیچ اسمی را به خاطر بسپارید؛ همچنین 
هیچ شماره و هیچ رویداد منفردی را، تنها چیزی 
که باید به خاطر بسپارید روش ها هستند. روش 
نتایج متعدد را تولید می کند؛ تعداد محدودی از 
این نتایج در حافظه ی ما می ماند و آن ها برای 
شرح قوانینی که هزاران پیامد ممکن را ترسیم می 

کنند مفید خواهند بود.
امانوئل السکر، فیلسوف و ریاضی دان 

منبع تصویر

www.wired.com
Using Satellites to Stop Deforestation Before It Happens
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پویا اشکانی

شاید از تمام جهات قابل انطباق نباشد اما بی تردید شباهت های 
فراوانی بین موقعیت کنونی دلمشغوالن تنوع زیستی سرزمین 
های تحت تملک حکومت ها در گوشه گوشه ی کره ی آبی و 
یک شطرنج باز تحت فشار روانی که درگیر یک بازی حساس 
و سرنوشت ساز در یک سری مسابقات است می توان یافت. از 
همین رو شناخت درست موقعیت ها و امکانات خود و حریف 
برای به دست آوردن یک نتیجه مطلوب ضروری و غیر قابل 
چشم پوشی به نظر می رسد. اگر مقدمه ی فلسفی ای که تا 
اینجای این سری یادداشت ها گفته شد را بپذیریم، انسان را باید 
موجودی بدانیم که چهارچوب های مختلفی از جهان پیرامون 
بر او تحمیل می شوند و وی را محاط می کنند، چهارچوب 
های بیولوژیک )ژنتیکی( و چهارچوب های محیطی )جغرافیایی، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...( چیزی که به نظر نمی رسد 
تعین گرایان افراطی بتوانند به طور متقن ردش کنند، تعیین 
شدگی شکل درونی شبکه های تولد یافته داخل این چهارچوب 
ها است. شبکه، مفهومی در ریاضیات کاربردی است که شاخه ای 
از نظریه گراف، موسوم به نظریه شبکه1به مطالعه ی آن می پردازد.

 Network theory 

ن مرز ساختاری شبکه های جامعه در چهارچوب  تعی�ی
؛ پیش بی�ن شکل آن ها در گوی آزادی ن تَع�یُ

گراف که شبکه های جهان هستی از جمله شبکه ی گسترده ی 
حیات در سیاره ی آبی و شبکه های اجتماعی و اقتصادی محصول 
تمدن بشری همگی نوعی از آن هستند؛ در عالم تئوریک ریاضی 
به نمای شماتیکی از یک مجموعه ی متناهی نقاط برجسته 
موسوم به رئوس یا گره ها و مجموعه ای متناهی از خطوط 
فرضی موسوم به یال گفته می شود که در آن رئوس )گره ها( 
به وسیله ی یال ها به هم مرتبط می شوند. گره بسته به این که 
گراف ما چه چیزی را نشان می دهد نمایانگر چیزهای مختلف 
است از انسان های تشکیل دهنده ی یک شبکه اقتصادی میان 
محله ای گرفته تا رئوس تپه های یک جنگل کوه پایه ای و یال 
ها هم به فراخور این که گراف ما نمایشگر چه مجموعه ای در 
جهان واقعی شده می توانند نمایانگر نوع ارتباط بین افراد اداره 
کننده شبکه اقتصادی مذکور باشند یا مسیر های قابل تردد 
بین رئوس آن تپه های جنگلی. نظریه ی گراف و به طور خاص 
بخشی از آن که به نظریه ی شبکه معروف است به مطالعه ی 
روابط ریاضی حاکم بر این مجموعه ها و بیرون کشیدن  قواعد 
و حاالت ممکن در مسائل مربوط به آن ها می پردازد. راقم این 
سطور پیش از این مدعی شده بود بخاطر عدم وجود اطالعات 
کافی و پیش بینی های دقیق و نقطه ای از رفتارهای فردی و 
جمعی انسان ها، ادعای تعین گرایان افراطی که تنها یک آینده 
ی از پیش مشخص وجود دارد و تالش برای تغییر آن پوچ و 
بیهوده خواهد بود، فروگذاردنی است و نمی توان با استناد به 
آن وظیفه ی کنشگری اخالقی را خاموش کرد. از طرفی، از آن 
جایی که حدی از تعیین گرایی که چهارچوب هایی از حاالت 
ممکن را معین می کنند غیرقابل انکار به نظر می رسد نباید بی 
اعتنا به واقعیت این چهارچوب ها کنشگری کرد. بیان این دیدگاه 

آزادی در چهارچوب

شکل دهی هوشمندانه به ساختارها و شبکه های حفاظت گرایانه

7

این سه گراف منونه هایی از بی شامر حالت ممکن برای 
ایجاد شبکه بین نقاط )رئوس یا گره ها( با آرایش مناش داده 
شده است. اگر رئوس را در اینجا، کنشگران زیست محیطی 
در نظر بگیریم که برای برقراری ارتباط با رئوس دیگر درون 
شبکه و یا با رئوس شبکه های دیگر آزاد هستند، گسرته ی 
نفوذ شبکه حفاظت گرای آن ها از برآیند اعامل اراده ایشان 

و محدودیت های جهان واقع شکل می گیرد.

1-
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جامعه

ها در چهارچوب نظریه گراف )شبکه( با رویکرد اخالقی- زیست 
محیطی اینطور خواهد بود که:

"انسان ها به ویژه کنشگران محیط زیست گرا به عنوان رئوس 
)گره ها( یا نقاطی درون یک مجموعه ی بزرگ قرار دارند که 
چهارچوب هایی از جانب دنیای فیزیکال، آن ها را محاط کرده 
اما بنابر عدم وجود اطالعات و و پیش بینی خبط ناپذیر، رفتار 
آن ها کامال معین نیست، از این رو آن ها آزاد خواهند بود 
تا بین چند حالت ممکن از ارتباط برقرار کردن با سایر رئوس 
)گره ها( یکی را برگزینند و یک شکل از اشکال مختلف ممکن 
برای گراف را محتمل تر کنند. از آنجایی که رفتار هر راس برای 
رئوس مقابل پیش بینی ناپذیر است، مانند بیرون کشیدن یک 

شی از درون یک گوی رسبسته می ماند."

خواهد  این  متعهدانه  وظیفه  نهایت  در 
بود که اشکال مختلف ممکن برای این 
شبکه )شبکه ی میان ذهنی بشر( را خوب 
بشناسیم، چهارچوب های آن را بدانیم تا با 
اصرار بیهوده بر خروج از چهارچوب، خود 
را از دایره اثر گذاری بر رئوس دیگر بیرون 
نکنیم و حاالت مطلوب دست یافتنی را 
این که ما درون  ناممکن نسازیم. درک 
شبکه ای گسترده از زیست مندان کره ی 
زمین زندگی می کنیم و نوع ارتباطمان با 
مابقی رئوس این گراف گسترده و پیچیده 

تا حدی معلول انتخاب های قابل تغییر و معین نشده ی ما انسان 
ها است می تواند در ترسیم گرافی زیباتر و چشم نوازتر که نمود 
شبکه ای در جهان واقع است که به خویشاوندان همزادمان در 
این سیاره ی کوچک و همچنین به خودمان کمتر آسیب می 

رساند و کمتر ما را تهدید می کند کمک شایانی باشد.

اسرتاتژی چیست؟ تاکتیک کدام است؟ 
دوستداران زندگی در یک شطرنج نابرابر با سوداگران مرگ

به باور نگارنده، که در یادداشت بعدی و انتهایی خود پیرامون 
این موضوع بیشتر به آن خواهد پرداخت، مناسبات فعلی حاکم 
بر جهان در وجه غالب خود مخرب، خطرناک و مهیب هم برای 
طبیعت و هم برای خود انسان هستند. البته پیشرفت های غیر 
قابل اغماضی هم بدست آمده که ماحصل تالش های هوشمندانه 
ی برخی گذشتگان بوده اما به دلیل قدرت مقطعی خطرناکی 

که امروز در دست جمعی از انسان ها است در نقطه ی بسیار 
بحرانی ای قرار داریم و خطر بسیار بزرگی از جانب این قدرِت 
تجمع یافته انسان وکل حیات زمین را تهدید می کند که برای 
مقابله با آن نیاز به یک هوشمندی نابغه وار، تعهد صادقانه و 
تالش خستگی ناپذیر است. محیط زیست گرایاِن امروز برای اثر 
گذاری بهینه و محتمل کردن بهترین شکل ممکن از شبکه ی 
نظم نوین اجتماعی باید شناختی عمیق از مناسبات اقتصادی 
و سیاسی حاکم بر جوامع داشته باشند، نیازهای توده ی مردم 
را بدانند و با یک استراتژی هوشمندانه هدف بلند مدت خود 
ضرورت  سر  پشت  انسانی  نیروهای  و  عمومی  افکار  جذب  را 
کرامت بخشی به طبیعت قرار دهند. آن ها باید برای این کار از 
اقتصاددانان، جغرافی دان ها، اقلیم شناسان، متخصصان اکولوژی، 
صاحب نظران جامعه شناسی و روانشناسی و در نهایت حتی 
از متخصصان ریاضی )مخصوصا صاحب 
نظران نظریه های بازی ها،گراف، احتمال 
و ...( کمک بگیرند تا استراتژی خود را با 
تاکتیک های هوشمندانه پیشبرده و نتایج 
همان شکل  این  و  آورند  بدست  بهینه 
دهی بهینه به گراف مطلوب ما خواهد 
بود درون چهارچوب های واقعیت. برای 
نمونه واقعیت تغییر اقلیم و این که تا چه 
میزان از آن غیر قابل اجتناب است باید 
با کمک متخصصین مشخص گردد و اگر 
سرزمینی بر اثر این میزان تغییر محتوم، 
ناگزیر از غیر قابل سکنه شدن باشد، شرایط مهاجرت در افق این 
غیر قابل سکنی شدن به صورت بهینه و با مشارکت همدالنه ی 
مردم نواحی مجاور مهیا شده تا از تنش های اجتماعی که مطمئنا 
به تنش های زیست محیطی شدید نیز می انجامد هم جلوگیری 
شود و یا اگر سرزمینی دیگر توان پشتیبانی از جمعیت بیشتر 
انسانی درون خود را ندارد و در آستانه تجاوز از حد اکولوژیک 
خود است زمینه ها برای مهاجرت بخشی از ساکنینش به بخش 
هایی که توان پذیرش ساکنین جدید را دارند، فراهم شود و 
صد البته با یک نگاه جهانی وکالن حد کلی قابل تحمل برای 
جمعیت جهان معین شود و با در نظر گرفتن هر دوی این عوامل 
)جمعیت کلی قابل تحمل در زمین و جمعیت های بومی قابل 
پشتیبانی در سرزمین ها( سیاست های استراتژیک و تاکتیکی 
جمعیتی مناسب در پیش گرفت. انطباق با طبیعت و اقلیم های 
بومی سرزمین ها و با کمترین تعارض با طبیعت وحشی هم 

محیط زیست گرایاِن امروز برای اثر گذاری بهینه و 
محتمل کردن بهرتین شکل ممکن از شبکه ی نظم 
نوین اجتامعی باید شناختی عمیق از مناسبات 
اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع داشته باشند، 
نیازهای توده ی مردم را بدانند و با یک اسرتاتژی 
هوشمندانه هدف بلند مدت خود را جذب افکار 
عمومی و نیروهای انسانی پشت رس رضورت 

کرامت بخشی به طبیعت قرار دهند.

8
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باید جز مالحظات مهم استراتژیک و تاکتیکی زیست بوم گرایاِن 
تحت فشار امروزی باشد.

دغدغه ی زیست پیرامون نتیجه ی پایبندی خردمندانه به اخالق

تا به این جای کار گفته شد که محیط زیست گرایان و به طور 
عام تمام انسان ها دلیل کافی برای فرار از مسئولیت اخالقی خود  
در تالش برای رقم زدن آینده ای مطلوب و متفاوت از پلیدی 
های گذشته ندارند و تا زمانی که گوی سربسته ی اراده ی افراد در 
مقابل اذهان عمومی رمزگشایی نشود، نمی توان از معین بودن 
محتوم آینده خبر داد و کنش فردی و جمعی را به محاق مرگ 
سپرد. اما این تمام ماجرا نیست. فلسفه ی اخالق شاید پیچیده 
ترین کالف پیش روی ذهن بشر باشد و مجاب کردن انسان ها 
به این که دغدغه ی اکوسیستم های وحشی دور از دسترس 
انسان را داشتن، دغدغه ی خرس های قطبی، ببرهای آمور، 
پلنگ های برفی، نهنگ های اورکا را داشتن و نگران درختان 

آمازون، شمشادهای هیرکانی و بلوط های زاگرس  بودن هم در 
زمره دغدغه های اخالقی به حساب می آید، نیازمند کند وکاو 

در بخش دیگر از قلمرو فلسفه  اخالق است.

***

در بخش بعدی این سری یادداشت ها بیشتر به این که چرا 
رویکرد غالب در تمدن های بشری به طبیعت وحشی و سایر زیست 
مندان کالن زیست بوم زمین غیر اخالقی، مضر و خطرناک است 
خواهیم پرداخت و این که چرا حِق آزادِی بشر که همان آزادی 
بهینه اش درون چهارچوب های جهان واقع است، به اخالقی 
کردن مناسباتش با زیست بوم های دربرگیرنده ی وی و دیگر 
رئوس درگیر در این شبکه ی پیچیده که همان زیست مندان و 

سایر عارضه های طبیعی باشند، وابسته است.

جامعه
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فلسفه ی اخالق شاید پیچیده ترین کالف پیش روی ذهن 
برش باشد و مجاب کردن انسان ها به این که دغدغه ی 
اکوسیستم های وحشی دور از دسرتس انسان را داشنت، 
دغدغه ی خرس های قطبی، بربهای آمور، پلنگ های 
برفی، نهنگ های اورکا را داشنت و نگران درختان آمازون، 
شمشادهای هیرکانی و بلوط های زاگرس  بودن هم در 
زمره دغدغه های اخالقی به حساب می آید، نیازمند کند 

وکاو در بخش دیگری از قلمرو فلسفه ی اخالق است.
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 1- آتش سوزی جنگل ها و مراتع ساالنه حدود 323 میلیارد تومان خسارت بر جای می گذارد

www.frw.org.ir

تلنگر

شادی اسکندری

10

رد پای ته سیگار در نابودی جنگل ها
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور آتش 
سوزی جنگل ها و مراتع را یکی از تهدیدات مهم منابع 
طبیعی کشور بر شمرد و گفت: ساالنه این پدیده حدود 
323 میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی وارد می کند. 
سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  اعزامی  خربنگار  گزارش  به 
جنگل ها به استان مازندران چالوس - خداکرم جاللی امروز 
در نشست ملی و کارگاه بین املللی مدیریت پیشگیری و 
اطفای حریق گفت به طور متوسط ساالنه 15 هزار هکتار 
از عرصه های جنگلی و مراتع ایران تحت تأثیر حریق قرار 

دارد. وی اختالفات قومی و قبیله ای، سودجویی برخی افراد 

زیاده خواه و بعضی از دامداران را از عوامل عمدی و سهل 

انگاری گردشگران و شکارچیان، انجام مانورهای نظامی، 

پرتاب ته سیگار و کربیت مشتعل در مسیر جاده ها را جز 
عوامل غیرعمدی حریق جنگل ها و مراتع کشور نام برد.1



جامعه

خشونت علیه زنان، مضمون آکنده و مکرری است که متامی 
مرزهای جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی را 
با شتاب و درنگی زندگی سوز درنوردیده و از فرط رواج دیگر 
چهره هیچ زنی را منایندگی منی کند! زنی با صورت سیلی خورده، 
تنی خسته از توهین، ناسزا، اسید پاشی، خیانت و... تنها گوشه 
ای از آالم مشرتک ماست که از فرط آشنایی، دیگر نه به چشم 
می آید و نه ترس، تشویش و حتی تالش و تکاپویی را برمی 
انگیزاند. پنداری که خشونت به مثابه ی رسنوشتی محتوم، در 
گهواره با جنس زن زاییده می شود، با او می بالد و چیره گرایانه 

او را به همزیستی با خود وا می دارد. 

11
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یلدا دنیایی مبرز

12

یافتن نام مناسب برای برش دستگاه تناسلی زنان همواره با 
دشواری های زیادی همراه بوده است. در متون فقهی از آن با 
عنوان "ختنه دختران"1 یاد می شود. در سال 1991 میالدی، 
سازمان جهانی بهداشت عبارت "مثله کردن جنسی دختران"2 
را توصیه نمود که با انتقادات زیادی همراه شد. منتقدین بر 
این نکته ی مهم پای فشردند که انتخاب این نام القا کننده ی 
حس تحقیر و توهین نسبت به زنان است. در برخی از منابع 
با عنوان"ناقص سازی جنسی دختران"  آن  از  زبان،  فارسی 
یاد می شود. در متون علمی از عبارت "بریدن آلت تناسلی 
زنان" استفاده می شود و گروهی از مردم شناسان نیز عبارت 
"جراحی سنتی زنان"3 را برمی گزینند.4 در این نوشتار برآنیم 
به مناسبت 6 فوریه، "روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی 
از خشونت که همواره در زمره ی  نوع خاص  این  به  زنان" 
ناگفته ها، ناشنیده ها و نانگاشته ها قرار داشته و دارد، بپردازیم. 
ممکن است خواننده این سطور دچار درنگی تردیدآمیز شود 
و در ذهن و ضمیر با چنین پرسشی، دست و پنجه نرم کند، 
اساسا چرا باید نسبت به چنین مساله ای دغدغه مند بود، در 
حالی که ناقص سازی جنسی زنان احتماال سنتی مرسوم در 
انتزاعی و  انگاره ای  یا  ایران  کشورهای آفریقایی است و در 
سنتی منسوخ است و یا دست کم در آن مقیاسی که هولناک 
و هراس انگیز جلوه نماید وجود ندارد! پاسخ این پرسش با 
از  دورتر  ها  فرسنگ  است.  همراه  آوری  هراس  شورمندی 
سرزمین آفریقا، در سرزمین مادری ما، پژوهش های مکتوب 
در نگاشته ها و پژوهش های عینی، از حقایق تلخی پرده برمی 
دارند. شهری از همین مرز و بوم  به رغم آن که بیش از %50 

1-Female Circumcision
2-Female Genital mutilation 
3-Female Genital cutting

4- حاجی فقها، محبوبه، سیمبر، معصومه و همکاران، ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی، 
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره نوزدهم، شماره 25، مهر 1395، ص 9 

تن درهم شکسته 
به مناسبت 6 فوریه 

روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان

از زنان مورد مطالعه ی آن، زخم عمیق ناقص سازی جنسی را از 
دوران کودکی بر پیکر خود دارند اما نه تنها آن را یک زخم و درد 
الیم نمی پندارند، بلکه از آن به نیکی و ستودگی یاد می کنند 
و خود را میراث دار یک سنت دیرپا و ارزنده می دانند!5 سنتی 
که عاملین اجرایی آن، این بار نه مردان، بلکه زنانی هستند که 
بی درنگ و بدون اندکی تامل، خویشتن خویش و دیگری را به 
زیر مهمیز استثمار می کشند و به محاق حصار تن فرو می برند.

انواع ختنه زنان
سازمان بهداشت جهانی این عمل را به 4 نوع تقسیم کرده است. 
نوع اول6 شامل برداشتن بخشی یا تمام کلیتوریس7 و یا پره 
پوس8 است. نوع دوم9 شامل برداشتن نسبی یا کامل کلیتوریس 
و لب های کوچک و بزرگ ناحیه ی تناسلی است. در نوع سوم10 
دهانه ی واژن به گونه ای تنگ می گردد که تنها سوراخ کوچکی 
برای خروج ادرار و خون ریزی ناشی از قاعدگی باقی می ماند که 
این روش خطرناک ترین شکل ناقص سازی محسوب می شود 
و به ختنه فرعونی موسوم است چون فراعنه در مصر باستان 
آن را بر جمعیت یهودی ساکن مصر تحمیل می کردند.11 نوع 
چهارم که به نوع دسته بندی نشده موسوم است دربردارنده ی 
تمام اقدامات مضری است که به علل غیرپزشکی بر روی دستگاه 
تناسلی خارجی زنان اعمال می شود. مانند سوراخ کردن، سوزن 
زدن و یا سوزاندن با آهن داغ! سن انجام ختنه و دالیل احتمالی 
آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. این عمل عمدتا در 
سنین نوزادی تا سن 15 سالگی و گاها حتی در دختران جوان 
نیزانجام می شود.12 ناقص سازی جنسی در برخی از جوامع به 
صورت کلینیکی و توسط پرسنل پزشکی آموزش دیده انجام می 
شود13)که البته با انتقادات زیادی نیز همراه است( و در بسیاری 

5- پاشایی، طاهره، رحیمی، عباس،شیوع ختنه و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز 
بهداشتی درمانی شهرستان روانسر، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 9، 

شماره 4، زمستان 1390، صص 57-68
  6-Clitoridectomy
7- کلیتوریس بخش کوچک،حساس و دارای قابلیت نعوظ اندام تناسلی زنان است که در تجربه ارگاسم 

نقش عمده و به سزایی دارد.
8- پره پوس یک چین پوستی است که کلیتوریس را احاطه می کند.

9-Excision
10-Infibulation
11-حاجی فقها، محبوبه، سیمبر،معصومه و همکاران، ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی، مجله 

زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره نوزدهم،شماره 25، مهر 1395،ص 9

12-Female genital mutilation/Fact sheet Updated February 2017/ www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs241/en

13-پاشایی، طاهره، رحیمی، عباس،شیوع ختنه و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز 
بهداشتی درمانی شهرستان روانسر، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 9،شماره 

4،زمستان 1390، ص58

جامعه



13

از مناطق توسط عاملین محلی زایمان و ختنه کنندگان سنتی 
با وسایل تیز و ابتدایی مانند تیغ اصالح، قیچی، شیشه شکسته 
و... و بدون استفاده از هرگونه ماده ی بی حسی انجام می شود 

که با عوارض و پیامدهای متعددی همراه است.14 

ناقص سازی جنسی زنان به روایت آمار

تاریخچه دقیق ناقص سازی جنسی زنان به درستی آشکار 
و هویدا نیست اما بسیاری معتقدند که این عمل صدها سال 
پیش از ظهور مسیحیت، برای اولین بار در مصر و اتیوپی انجام 
شده و شاهد این ادعا مومیایی هایی هستند که به 2000 سال 
قبل از میالد مسیح باز می گردند که آثار قطع کلیتوریس در 
آن ها پیدا است.15 بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
این عمل  میلیون دختر در 30 کشور جهان  از 200  بیش 
آن  از  ناشی  عوارض  با  و  اند  گذاشته  سر  پشت  را  دردناک 
دست و پنجه نرم می کنند و هر ساله بیش از 3 میلیون دختر 

14- سیمبر، معصومه، عبدی، فاطمه و همکاران، پیامدهای ختنه در زنان :مروری بر مطالعات موجود، 
مجله علمی- پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان1393، ص6
15- حاجی فقها، محبوبه، سیمبر، معصومه و همکاران، ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی، 

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره نوزدهم، شماره 25، مهر 1395، ص11

نیز در معرض خطر ناقص سازی جنسی قرار دارند.16 بیش از 
نیمی از زنان ختنه شده در کشورهای مصر، اتیوپی و اندونزی 
زندگی می کنند. این در حالی است که 44 میلیون نفر از آنان 
از  اند.17 در برخی  تنها 15 بهار زندگی را پشت سر گذاشته 
استان های کشورمان ایران، مانند آذربایجان غربی، کرمانشاه، 
کردستان، هرمزگان و خوزستان، ناقص سازی جنسی زنان به 
عنوان یک رسم و سنت کهن از دیرباز تاکنون ارج نهاده می 
شود. بر اساس مطالعات انجام شده، شهرستان میناب18 با آمار 
70 درصدی باالترین درصد ناقص سازی جنسی زنان را در ایران 
به خود اختصاص داده است.19 در مطالعه ای دیگر در شهرستان 
روانسر20 میزان شیوع ناقص سازی جنسی در جمعیت مورد 

مطالعه بیش از 50 درصد تخمین زده شده است.21

16-Female genital mutilation/Fact sheet Updated February 2017
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en 
17-www.unicef.org 
               FEMALE GENITAL MUTILATION / CUTTNIG A Global Concern

18- میناب یکی از شهرستان های شرقی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است.
19- بنگرید به احدی، هما، خدیوزاده، طلعت و همکاران، ختنه زنان در میناب، شیوع، آگاهی و نگرش، 

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، شماره 28 پیوست پاییز 1382
20- روانسر یکی از شهرستان های استان کرمانشاه در غرب ایران است.

21- بنگرید به پاشایی، طاهره، رحیمی، عباس، شیوع ختنه و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه 
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات 

بهداشتی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صص 57-68
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به  جوامع  از  برخی  در  جنسی  سازی  ناقص 
صورت کلینیکی و توسط پرسنل پزشکی آموزش 
دیده انجام می شود )که البته با انتقادات زیادی 
نیز همراه است( و در بسیاری از مناطق توسط 
عاملین محلی زایامن و ختنه کنندگان سنتی با 
وسایل تیز و ابتدایی مانند تیغ اصالح، قیچی، 
شیشه شکسته و... و بدون استفاده از هرگونه 
ماده ی بی حسی انجام می شود که با عوارض 

و پیامدهای متعددی همراه است.
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ناقص سازی جنسی زنان انگاره ای در محاق تردید

پیرامون چرایی این مقوله، سازمان بهداشت جهانی از ناقص 
سازی جنسی زنان به عنوان یک دغدغه و نگرانی جهان شمول 
یاد می کند و مجموعه بهم پیوسته ای از عوامل اجتماعی و 
فرهنگی را در پیدایش و تداوم آن دخیل می داند. به رغم 
آن که علل انجام ناقص سازی جنسی زنان از جامعه ای به 
جامعه ی دیگر متفاوت است اما همانندی بین آن ها هم کم 
نیست. به طور کلی آن چه ماحصل پژوهش های مکتوب و 
ناقص سازی  انجام  به  بندی  پای  از عللی نظیر  عینی است 
جنسی زنان به عنوان یک رسم و سنت اجتماعی و تاریخی 
باز مانده از پیشینیان، اعتقادات و اجبار مذهبی، بی سوادی و 
کم سوادی والدین، فقر اقتصادی و تنش معیشتی، کنترل میل 
جنسی زنان تا قبل از فرا رسیدن زمان ازدواج و حفظ بکارت، 
تضمین اخالقیات و وفاداری، کمک به حفظ و پاکیزگی )اعتقاد 
بر این است که دختران بعد از برداشته شدن بخش هایی از 
بدن شان که ناپاک و نازیبا می باشد، پاک و زیبا می شوند(، 
جلوگیری از رشد غیرطبیعی دستگاه تناسلی و ... پرده برمی 
دارد.22 دالیلی که به واسطه عوارض و پیامدهای کوتاه مدت و 
بلند مدت انجام ناقص سازی جنسی زنان، جملگی به محاق 
تردید رفته اند. ناگفته پیدا است صرف نظر از علل زمینه ساز 
نگاشته و نانگاشته، ناقص سازی جنسی زنان به عنوان اهرمی 
برای کنترل میل جنسی زنان به کار بسته می شود. این مهم 
را می توان از جنبه های مختلف تحلیل نمود اما قابل تامل 
ترین وجه آن اعمال این خشونت بوسیله ی خود زنان است! 
این سطح از نادیده انگاشتن خویشتن خویش اگرچه هولناک و 
هراس آور به نظر می رسد اما شاید از یک سو پژواک صداهای 
ناشنیده، گریه های خاموش و بغض سنگین مدارای زنانی باشد 
که به درازای تاریخ با اشکال مختلف خشونت دست و پنجه نرم 
کرده اند و یا از سوی دیگر می تواند بازتاب پیشینه ی فکری 
دیرپایی باشد که همواره بر فرادستی مردان و فرودستی زنان 
پای فشرده است. قدرت تقریبا نامحدودی که نهاد اجتماعی 
در طول سالیان متمادی به واسطه ی سیستم مردساالری به 
جنس مرد اعطا نموده است، شوربختانه منتج به پیامد ناگزیر 
انقیاد فکری زنان و تبعیض جنسیتی خودخواسته شده است 

  22-Female genital mutilation/Fact sheet Updated February 2017/
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en

و آنان را تا بدان جا پیش برده که نه تنها از حرمت نهادن به 
خویش بازمانده اند بلکه این تلخ کامی و شورمندی را با شیرینی 
و حالوتی هر چه بیشتر به کام خویش و دیگری فرو می نشانند. 
در جستار آتی با طرح و شرح پیامدهای ناقص سازی جنسی 
زنان، ابعاد حقوقی و بین المللی، نقش جامعه مدنی و نهادهای 

اجتماعی می کوشیم تا پژواک سکوت این زنان باشیم.

14

به طور کلی آن چه ماحصل پژوهش های مکتوب و عینی 
است از عللی نظیر پای بندی به انجام ناقص سازی جنسی 
زنان به عنوان یک رسم و سنت اجتامعی و تاریخی باز 
مانده از پیشینیان، اعتقادات و اجبار مذهبی، بی سوادی 
و کم سوادی والدین، فقر اقتصادی و تنش معیشتی، کنرتل 
میل جنسی زنان تا قبل از فرا رسیدن زمان ازدواج و حفظ 
بکارت، تضمین اخالقیات و وفاداری، کمک به حفظ و 
پاکیزگی )اعتقاد بر این است که دخرتان بعد از برداشته 
شدن بخش هایی از بدن شان که ناپاک و نازیبا می باشد، 
پاک و زیبا می شوند(، جلوگیری از رشد غیرطبیعی دستگاه 

تناسلی و ... پرده برمی دارد.

جامعهجامعه
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از نگاهی دیگر
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رقیه مقبلی
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دو روی سکه فرهنگ 

فرهنگ آن دسته از جنبه های زندگی است که آموخته می شود نه آن هایی که به ارث می رسد و دو صورت مادی 
ومعنوی دارد. ضامنت اجرای این میراث اجتامعی هنجارهایی است که ارزش ها را منعکس می کنند. هامن طور که 
از نظر اندیشمندان، بی فرهنگی تصور اشتباهی است، فرهنگ را یکرسه خوب تلقی کردن نیز اشتباه است. فرهنگ 
نیز مانند سایر دستاوردهای انسان دارای یک طیف مثبت و منفی است. از جلوه های منفی آن می توان به رسم 
بیرق بریدن اشاره کرد، )در شامره ی 14ام ماهنامه به آن پرداختیم(  که منجر به نابودی یک درخت سبز می شود 
یا ختنه زنان که هنوز در برخی مناطق کشورمان اجرا می شود، در عین اینکه بخشی از خرده فرهنگ باورمندانش 

است، موجب ناقص سازی  اندام جنسی در زنان می شود.

شکل گیری ارزش ها و  هنجارهای منعکس کننده ی آن ها که یک فرهنگ را می سازند، فرایندی تدریجی است و 
زمانی که فرهنگ یک جامعه شکل گرفت به نحوی در تار و پود آن می تند که بعضا  ذاتی انگاشته می شود. هامن 
طور که شکل گیری فرهنگ طوالنی است تغییر آن نیز زمان بر است و اراده اجتامعی نیرومندی می طلبد. این امر 

زمانی نگران کننده است که شهروندان یک جامعه قصد گریز از زندان تنگناهای فرهنگی را نداشته باشند.

دو روی سکه ی فرهنگ
نیم نگاهی به فرهنگ

لی
مقب

یه 
 رق

س:
عک



»با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته های مغرضین 
و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود 
به  که  در صورتی  فرمایند...  فوری حاصل  انرصاف  است 
عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مرص 
بر چنین اقدام باشند دیری نخواهد گذشت که مالحظه 
خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر و نتایج آن بسیار 
وخیم و بی شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید 
عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که رس نیزه و 
حبس و زجر مدافعین حقوق ملت عالج پریشانی ها و 

پشیامنی ها را نخواهند منود.«1

تاریخ و اندیشه

1- بخشی از نامه قوام به شاه، مورخه 26 اسفند 1328  16
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تاریخ و اندیشه

در مسیر سقوط

نگاهی به ریشه های انقالب اسالمی

اگر شاه مبتال به سرطان نبود، اگر با مخالفان برخودی قاطعانه 
اگر رجال  به مصالحه می رسید،  به نحوی  یا حتی  و  داشت 
زنده  قوام  احمد  و  اسداهلل علم  و سیاستمداری چون  قدیمی 
بودند، اگرآمریکا پشتیبانی بیشتری از شاه می کرد، اگر ارتش 
اعالم بی طرفی نمی کرد و ... این ها بخشی از مهم ترین اگرهای 
معروف در مورد وقوع انقالب اسالمی است. آن چه در این بین 
مغفول به نظر می رسد توجه به موارد و وقایعی است که نه در 
دوران انقالب یا لحظات پایانی عمر رژیم پیشین که در طول 
قریب به 37 سال پادشاهی پهلوی دوم و حتی پیش از آن رخ 
داد.1 حوادث و رخدادهایی که گرچه منجر به طغیان کلیت 
جامعه ایرانی نشد اما در هر مرحله دست کم بخشی از جامعه 
را از حکومت دور کرد. در این سری یادداشت ها به نقد این 
مهم می پردازیم که آیا انقالب ریشه در حوادث و وقایع دو سال 
پایانی حکومت پهلوی داشته است یا عوامل ریشه ای و مزمن 
تری در آن قابل بررسی است. در اولین قسمت به رابطه بین 
شاه و دو چهره سرشناس تاریخ معاصر این، احمد قوام و محمد 

مصدق و اختالف ایشان با محمدرضا شاه می پردازم. 

شاه جوان و نخست وزیر کهنه کار
سلطنت،  از  رضاشاه  اجباری  استعفای  و  شهریور 20  از  پس 
پسرش به جانشینی وی تاج شاهی بر سر می گذارد. جلوس 
بر تخت سلطنت در 22 سالگی، شاه جوان را در برابر خیلی 
از بزرگان سیاست و کانال های پیدا و پنهان قدرت در ایران 
قرار می دهد. پهلوی دوم در جستجوی تحکیم موقعیت خود 
به دنبال گسترش اختیارات شاه مشروطه می رود و سیاسیون 

1- دست کم بخشی از روحانیت، انقالب مشروطه را تحولی اجتماعی که منجر به حاشیه راندن ایشان 
شد تفسیر می کنند.

سپهر ساغری

قدیمی چون قوام2 هشدار می دهند که از ورود به وادی حکومت 
بپرهیزد. قوام دست به قلم می برد و نامه ای به شاه می نویسد. 
اختالفات از پشت پرده به نامه نگاری سرگشاده کشیده شده بود. 

به این ترتیب نبرد بین سلطنت و حکومت آغاز می شود.
»اعلیحرضت هامیونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده 
گرفته و سوگند یاد فرموده اند چگونه امر می فرمایند این وثیقه 
محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند 
... و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکری در حکم تعطیل قوانین 
و محو و الغای مرشوطیت است و بالفرض اگر امروز به سالمت 
بگذرد و معدودی برای خوشامد اعلیحرضت یا در نتیجه تهدید و 
تطمیع در پیرشفت آن موافقت منایند وای بر حال امروز و آتیه آن 
ها که سکوت و موافقت کرده اعلیحرضت را به مخاطرات عظیم 

آن متوجه ننموده اند«3.
پاسخ دستگاه قدرت قابل تامل است، بخشی از نامه دربار به قوام 

را می خوانیم:

»چرا نخست وزیر سابق که قسمت اعظم مشکالت موجود کشور 
از دوران زمامداری او به یادگار باقی مانده و جریان نامطلوب 
فعلی اکرثا نتیجه طبیعی و منطقی عملیات خودرسانه و مغرضانه 

2 - احمد قوام کسی است که خود فرمان مشروطه را تنظیم کرده بود. او از رجال سیاسی شهیر ایران 
معاصر است که به دفعات به نخست وزیری و دیگر مناصب عالی رتبه کشور نایل آمده بود. دو نامه قوام 

به شاه از موضع گیری های تاریخی وی محسوب می شود. 
3 - نامه قوام به شاه مورخه 26 اسفند 1328
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تاریخ و اندیشه

آن زمان است حال به خود اجازه می دهد که به عنوان دلسوز 
ملت و غمخوار مردم و ملتی که در مدت زمامداری او دستخوش 
اوضاع و  بوده و آشفتگی  اطرافیانش  اغراض خود و  مطامع و 
بیچارگی عمومی را نتیجه ترویج رشاء و ارتشاء و توسعه فساد 
در متام شئون کشور موجب و مسبب بوده و حقا می بایستی 
حال به کیفر سیئات اعامل خود در پنجه عدالت مقهور و گرفتار 
باشد و بقیه ایام زندگانی پلید خود را در گوشه ای از زندان سپری 
مناید، اکنون مجددا از فراموشی و جنبه رافت و شفقت مردم 
سوء استفاده منوده و در میدان سیاست اسب تازی و با ریخنت 
اشک متساح به حال عمومی دلسوزی و به تزلزل خیالی ارکان 
مرشوطیت نوحه رسایی مناید... حال چگونه می شود که اصالح و 
تکمیل قانون اساسی را که تازه مطابق قوانین اساسی سایر ماملک 
مرشوطه سلطنتی که خود مخرتع مرشوطیت بوده اند و با توجه 
به سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقاء صورت گرفته بر خالف 
مصالح عالیه کشور می خوانید و خود را از آن به کلی بی اطالع 
قلمداد می منایید و حقوق و اختیارات مقام سلطنت را بی ادبانه 
و جسورانه ترشیفاتی و بی پایه و مایه تلقی می کنید! ... و چون 
خود موجب شده اید که پرده از روی اعامل و افعال مفسدت آمیز 
شام برداشته شود و بالطبیعه صالحیت داشنت خطاب جناب ارشف 

را فاقد می شوید. بدین جهت برحسب فرمان مطاع مبارک از این 
تاریخ عنوان مذکور از شام سلب می شود.«4

قوام این بار با صراحت بیشتری شاه را مخاطب قرار می دهد و 
در نامه دوم خود به شاه انقالب را حدود سی سال پیش از وقوع 

آن پیش بینی می کند: 
" ... در خامته عرض می کنم که اعلیحرضت هامیونی البته عرایض 
با وضع حارض  اند که فدوی  نفرموده  فراموش  را  مکرر فدوی 
داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده ام و آن چه را با کامل 
وضوح و خلوص به عرض رسانده ام در راه خیر مملکت و صالح 
شخص اعلیحرضت بوده و باز هم عرض می کنم که دوام و بقای 
سلطنت ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت و 
احرتام به افکار عامه است و در این موقع انتظار عمومی از پیشگاه 
مبارک این است که حقوق ملت ایران طبق قانون اساسی موجود 
محفوظ مباند و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول 
واگذار شود و دولت ها مانند همیشه با رای متایل مجلس انتخاب 
شوند و اعلیحرضت هامیونی طبق روح قانون اساسی سلطنت 
فرمایند و آن چه برخالف این منظور در بیست سال سلطنت 
شاهنشاه فقید معمول بوده از جزئی و کلی منسوخ و مرتوک 

4 - به مورخه 19 فروردین 1329خ

 آن چه را با کامل وضوح و خلوص به عرض رسانده 
ام در راه خیر مملکت و صالح شخص اعلیحرضت 
بوده و باز هم عرض می کنم که دوام و بقای سلطنت 
ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت 
و احرتام به افکار عامه است و در این موقع انتظار 
عمومی از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملت 
مباند  محفوظ  موجود  اساسی  قانون  طبق  ایران 
و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول 
واگذار شود و دولت ها مانند همیشه با رای متایل 
مجلس انتخاب شوند و اعلیحرضت هامیونی طبق 

روح قانون اساسی سلطنت فرمایند 
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گردد و از آن چه موهم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب 
شود.  بدیهی است با پیروی مراتب فوق عموم افراد ملت را به 
وفاداری و فداکاری تشویق و ترغیب فرموده و قلوب مردم را به 
مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود. برعکس چنان 
چه حقوق مردم گرفته شود و دل ها شکسته و مجروح گردد جز 
یاس کلی و ناامیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه 

مقاومت و طغیان است نتیجه ای منی توان انتظار داشت.

ما نصیحت به جای خود کردیم    چند وقتی در این به رس بردیم   
گر نیاید به گوش رغبت کس        بر رسوالن پیام باشد و بس"5

قوام که به جهت نقش سازنده در جریان قائله ی آذربایجان 
نشان اشرف از شاه دریافت کرده بود به جهت هشدار در مورد 
عواقب ورود شاه به امور اجرایی کشور لقبش را از دست رفته می 

دید، شاه لقب "جناب اشرف" را پس گرفته بود!

آقای نخست وزیر
اشغال کشور به دست متفقین و کناره گیری رضاشاه از سلطنت 
بر جو سیاسی و اجتماعی ایران دهه 20 تاثیر عمیقی گذاشت. 
پس از قریب دو دهه اختناق فرصتی قابل تامل جهت برآمدن 
روزنامه ها، تشکل ها و احزاب متعدد فراهم شده بود. از طرفی 
شاه جوان هنوز بر پیچ و خم های سیاسی کامال تسلط نیافته بود. 
فضای باز ایجاد شده گرچه به نفع تحول خواهان سنگینی می 
کرد اما معنای آن سکوت حامیان دربار نبود. اوج این اختالفات 
با طرح مسئله نفت و روی کارآمدن محمد مصدق به اوج خود 
رسید. نخست وزیر که سال ها در گود سیاست ایران سرد و گرم 
چشیده بود، با همفکرانش سودای ملی شدن صنعت نفت و خلع 
ید از انگلیسی ها را در سرمی پروراندند. جدال مصدق با مخالفان 
خارجی خیلی زود به صحنه داخلی هم کشیده شد. از نقشه ترور 
او که ناکام ماند تا نقشه ترور افشارطوس رئیس پلیس وقت، که 
با موفقیت انجام شد. موقعیت مصدق از مدت ها پیش و عمدتا 
او به شاه  بود. اصرار  با تهدید روبرو  با شاه  به جهت اختالف 
برای ماندن در کاخ سلطنت مفید واقع نمی شد. شاه که دیگر 
چون اوایل سلطنت جوان نبود، به نخست وزیر صاحب نفوذی 
چون مصدق سوء ظن داشت. کش و قوس های فراوان شاه و 
مصدق در جریان تصدی وزارت جنگ6 به اوج خود می رسد. 
شاه قوام مغضوب را جای مصدق به نخست وزیری می گمارد. 
قوام بالفاصله ضمن اعالمیه ای هشداری شدیدالحن به مخالفان 

5- بخشی از نامه دوم احمد قوام به شاه، مورخه 25 خرداد 1329.
6- در آن موقع وزارت دفاع، وزارت جنگ خوانده می شد

می دهد که کشتی بان را سیاستی دگر آمد! سیاست دشمنان 
قدیمی را همسنگر کرده بود. حامیان نخست وزیر سرخورده 
و خشمگین از کنارگذاشتن او به خیابان ها ریختند. خروش 
جامعه و قیام 30 تیر 1331 شاه و قوام را وادار به عقب نشینی 
کرد. مصدق مجددا به نخست وزیری بازگشته بود. قدرت شیرین 
تر از آن بود که طرفدارانش به این زودی و سادگی صحنه را 
واگذار کنند. شکاف های داخلی زمینه را برای تغییرات سیاسی 
فراهم می آورد. نیروهای نزدیک به شاه و دربار با کمک بخشی 
از ارتش و چراغ سبز آمریکا علیه مصدق کودتا می کنند. در 
نخستین اقدام، کودتا با شکست روبرو می شود. 25 مرداد سال 
1332خ سرهنگ نصیری حکم برکناری نخست وزیر را از طرف 
شاه به مصدق ابالغ می کند. نخست وزیر دستور بازداشت وی 
را صادر می کند. درگیری نیروهای تحت امر سرهنگ نصیری 
و محافظین نخست وزیر به نفع دولت پایان می یابد. آرامش به 
پایتخت بازگشته بود گرچه آرامش قبل از طوفان بود. کمتر از 
72 ساعت بعد در 28 مرداد 1332خ، ضربه دومی به دولت وارد 
می آید. درحالی که مخالفین در خیابان بودند نخست وزیر از 
حامیان خواست که درخانه های خود بمانند! در سایه حضور 
نیروهای نزدیک به شعبان جعفری )معروف به شعبان بی مخ( و 
ارتش، دولت ملی سقوط کرده بود. جراحت وارده به روح ایرانی 
عمیق تر از آن بود که با سرکوب پس از کودتا تسکین یابد. حال 
مصدق که نامش با ایستادگی و ملی گرایی ایرانی عجین شده بود 
دربند شاهی گرفتار آمده که با کودتای آمریکایی – انگلیسی به 
کشور بازگشته بود. چندی بعد نیکسون معاون رئیس جمهوری 
آمریکا به ایران سفر می کند. تالش برای مشروعیت بخشیدن به 
دولت کودتا با اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران روبرو می شود. 
دخالت نیروهای امنیتی برای آرام کردن اوضاع منجر به کشته 
شدن 3 دانشجو در 16 آذر 32 می گردد. یک سال بعد دکتر 
حسین فاطمی وزیرخارجه دولت مصدق تیرباران و ده ها تن از 
اعضای احزاب مخالف شاه بازداشت و به اعدام و یا حبس محکوم 
می شوند. سرکوب فراگیر خیابان ها را آرام اما خشم فروخفته 
ای ایجاد کرده بود. شکاف بین حاکمیت و مردم عمیق تر می 

شد.  شکافی که 25 سال بعد خود را نشان داد.

تاریخ و اندیشه

دق
مص

د 
حم

: م
ویر

تص
ع 

منب
w

w
w

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

19



فرهنگ و هنر

مرغ سحر ناله رس کن، داغ مرا تازه تر کن

زآِه رشربار این قفس را بَرِشَکن و زیر و ِزبَر کن

مرغِک پَربسته ز کنجِ قفس درآ، نغمه ی آزادِی نوع برش رَسا

َوز نفسی عرصه ی این خاک توده را پررشر کن

ظلم ظامل، جور صیاد آشیانم داده بر باد

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن

مرغ سحر از رسوده های ملک الشعرای بهار است که بسیاری چون ملوک 
رضابی، قمرامللوک وزیری و محمدرضا شجریان آن را اجرا کرده اند. 
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فرهنگ و هنر

تاریخی که زمزمه می شود
در اهمیت بازخوانی ترانه های قدیمی

بازگشت یکی از مفاهیم اساسی در هنر است. بازمی گردیم تا 
فراموش نکنیم و روایت های خاک خورده را گردگیری کنیم. 
آفرینش هنری، در گرو درک ابزار آفرینندگی پیشینیان است. 
عنصر درونی خالقه هر فرد را که کنار بگذاریم، شیوه و مسیری 
که یک هنرمند از آن به خلق اثر هنری خود می رسد، میراثی 
است که به دست نسل تازه ی آفرینندگان باید بازکشف شود؛ 
چه آن را یکسره دور بریزند و چه با تکیه بر آن نقشی نو دراندازند. 
همچنان که در هفت خوان آموزش هنری مثل هنر موسیقی و 
جاافتادن در میان اهل فن، اجرای دقیق آثار گذشتگان مرحله 
ای است که هر کسی باید از آن به سالمت بگذرد تا عیارش 
سنجیده شود، در دوران پختگی و دادن طعم شخصی به آنچه 
می آفریند نیز هنرمند باید به گذشته بازگردد و طعم آن را 
دوباره در دهانش مزمزه کند. این فرآیند بدیهی هر هنرآموزی 
است که در کالس ها و آکادمی ها آن را از سر می گذراند تا 
پا به مرحله برونریزی شخصی بگذارد. در سوی دیگر مخاطبان 
هنرمند، یعنی مردم ایستاده اند، با حافظه ای نه چندان خوب. 
بازار است که هم  و میان این دو نیز هیوالی همیشه حاضر 
دیکته کردن به هنرمند را، بی آنکه ذره ای او را برنجاند، خوب 
بلد است و هم رگ خواب جامعه را در مشتش دارد. حال در 
این فضای فرهنگی پیچیده که با توافق نوشته نشده مخاطب و 
هنرمند بر سر آنچه عرضه می شود، آنچه محبوب است و آنچه 
"بیشتر می فروشد"، برای یافتن راه فراری به بیرون یا باید به 
گذشته بازگشت و یا باید به کلی برید و به تجربه گرایی پرداخت، 
و این هردو بی عنایت به شیوه آفرینش در گذشته راه به جایی 

نخواهند برد.

بازگشت در موسیقی

در این نوشتار نگاهمان به موسیقی است و از ایده بازگشت در 
موسیقی خواهیم گفت. هم بعنوان موضوع اصلی که باید مورد 
توجه قرار بگیرد و هم بعنوان نمونه ای از یک فضای فرهنگی در 
میان میادین فرهنگی دیگر جامعه خودمان، نظیر سینما، کتاب، 
شعر، نقاشی و غیره. یکی از بحث هایی که چند سال فضای 
موسیقی ایران را پر کرد و سر و صدای زیادی برانگیخت، بحث 
بدعت در موسیقی سنتی ایرانی برای پیش بردن آن بود که در 
آخر به سود بدعت گذاران و "تلفیقی"ها تمام شد و موسیقی 
سنتی ایران را وارد مرحله تازه ای از پاپوالریته کرد و سلیقه 
های تازه ای نیز در میان مردم شکل گرفت. البته که چنین 
گذاری در موسیقی نه به یکباره و بصورت جهشی رخ داد و نه 
مختص زمانه ما بود. آنچه برای بحث ما اهمیت دارد اما حاصل 
کار این گذار است. اکنون کمتر کسی هوس می کند به یک ساز 
و آواز باالتر از ده دقیقه گوش دهد و موسیقی سنتی نیز برای 
اینکه از رقیب خود موسیقی پاپ عقب نیافتد، در کلیت خود 
پوست انداخته و عامه پسند تر شده است. در ایرادها و مزایای 
این پوست انداختن می توان بسیار سخن گفت اما در مجالی 
دیگر. نگاهی به پرفروش ترین آلبوم های موسیقی در سال های 
اخیر که متر و معیاری برای میزان محبوبیت در جامعه است، 
اند از  نشان می دهد که بسیاری از کارهای تلفیقی توانسته 
رقبای خود پیشی گرفته و در مدت زمان انتشارشان در صدر 
"ماه و ماهی" به خوانندگی  آلبوم  گیشه فروش قرار بگیرند. 
حجت اشرف زاده یکی از این کارهای خوش اقبال بود. "شهر 
من بخند" کاری از گروه پالت، "یادی به رنگ امروز" اثری از 
علی زند وکیلی، "خداوندان اسرار" آلبومی از همایون شجریان و 
"گذر اردیبهشت" متعلق به گروه دال نیز از جمله کارهایی بودند 
که امسال استقبال خوبی از آن ها شد. از میان این آثار، یادی 
به رنگ امروز، مشخصا واجد ویژگی هایی است که ما به دنبال 
آن هستیم، یعنی "بازخوانی آثار محبوب قدیمی". کیفیت کار 
اما از این آلبوم چیزی شبیه یک فاجعه موسیقایی ساخته است: 
تنظیم های بدقواره، صدای کنترل نشده زندوکیلی، اشتباه در 
خواندن برخی ترانه ها و چیزهای ریز و درشت دیگر موجب شده 
تا این کار از نظر تکنیکی به یک اثر عجوالنه و ناقص بدل شود. 
اما چه چیزی این اثر را تا این اندازه محبوب کرده است؟ بدون 

امید سلطانی
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شک بسیاری از مخاطبان آن برای اولین بار آهنگ هایی مثل 
شهزاده رویا، مرغ شب یا گلنار را می شنوند. برای گروه دیگر 
که با ترانه های این اثر از قبل آشنایی داشته اند نیز داشتن 
یک "کلکسیون" کوچک از چند ترانه پاپیوالر و نوستالژیک به 
خودی خود هوس انگیز است. پس می بینیم که حتی ارائه 
یک نمونه بسیار بد از بازخوانی ترانه های محبوب قدیمی، 
می تواند ضامن پذیرش یک هنرمند یا یک جریان در میان 
عامه مردم باشد. چرا که بخشی از تاریخ شفاهی یک ملت، 
این  نهفته است.  ترانه های محبوب و ماندگار آن  در درون 
پروسه در سرتاسر جهان یک موضوع جاافتاده است و بسیاری 
از موزیسین ها و گروه های موسیقی در هر ژانری برای ورود 
به دنیای موسیقی و کسب شهرت کار خود را با بازخوانی ترانه 
های پاپیوالر یا به اصطالح Cover کردن آن آهنگ ها آغاز 
می کنند. بدون شک بخش بزرگی از محبوبیت برنامه ای مانند 
استیج نیز به همین موضوع بر می گردد، یعنی بازخوانی ترانه 
هایی که مردم با آن ها خاطره دارند و بازنواخت صداهایی که 
روایتگر زمانی از دست رفته هستند. همه می دانند که این 
برنامه تلویزیونی خودش چیزی بیش از یک کپی کاری نیست 
و اینکه چرا کپی کاری های داخلی آن نظیر شب-کوک از نظر 
جذب مخاطب نتوانستند به گردپای آن برسند، جدا از ممیزی 
های اجباری خود برنامه، بر می گردد به محدودیت در انتخاب 
ترانه ها. زمانی که مهمترین و غنی ترین بخش موسیقی پاپ 
ایرانی مجوز اجرا و بازخوانی روی صحنه را نداشته باشد، بخش 
بزرگی از جامعه آن را نخواهد پذیرفت. بیرون کشیدن بخشی 

از خاطرات جمعی یک جامعه، از دل ترانه هایی که روزگاری 
روی لب های بسیاری زمزمه می شد، جریان روزمره را بر هم 
می زند. بسیاری به خودشان می آیند و ذهنشان سراغ مقایسه 
می رود: دغدغه های دیروز را با دغدغه های امروز، عاشقانه های 
دیروز را با عاشقانه های امروز، لحن ترانه های دیروز را با لحن 
ترانه های امروز، ساختار و ملودی ترانه های دیروز را با آنچه 
امروز ساخته می شود و ساختنش راحت تر شده و بسیاری از 
المان های دیگر. در نتیجه میدانی ساخته می شود تا آنان که 
خلق می کنند و آنان که مخاطب قرار می گیرند بتوانند با توجه 
به نیازهای کنونی، بار دیگر گذشته ی خود را آنگونه که واقعا 
بوده و زیسته شده تصور کنند و از آن دوباره بهره ببرند. در سوی 
دیگر آثار زیادی در موسیقی مدرن و پیشگام بوده اند که سازنده 
آن ها را از دل روایت های باستانی و اساطیری بیرون کشیده 
است. زمانی که ایگور استراوینسکی1 باله ی مشهور خودش، 
پرنده ی آتشین را روی صحنه برد، هیچ کس انتظار نداشت که 
داستانی از مجموعه داستان های فولکلور روسیه را در چنین 
فرمت هنجارشکن و مدرنی ببیند و بشنود. همانطور که اشاره 
کردیم رجعت به گذشته تنها برای تکرار آن نیست و مثال های 
بسیاری از این نوع نگرش مدرن به گذشته در تاریخ هنر وجود 
دارد. به عبارتی هنرمند با بازخوانی مجدد یک سنت از دیدگاهی 
متفاوت و خاص، باعث می شود که پرده های غبارآلوده ی عادت 

از آن زدوده شود و دوباره به ابعاد مختلف آن اندیشیده شود. 

1- ایگور استراوینسکی )1971-1882( آهنگساز پیشرو و تاثیرگذار روس. پرنده آتشین، پرستش بهار و 
پتروشکا از مشهورترین آثار او هستند.
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بدون شک بخش بزرگی از محبوبیت برنامه ای مانند 
یعنی  گردد،  می  بر  موضوع  همین  به  نیز  استیج 
بازخوانی ترانه هایی که مردم با آن ها خاطره دارند 
از دست  بازنواخت صداهایی که روایتگر زمانی  و 
رفته هستند. همه می دانند که این برنامه تلویزیونی 
خودش چیزی بیش از یک کپی کاری نیست و اینکه 
چرا کپی کاری های داخلی آن نظیر شب-کوک از نظر 
جذب مخاطب نتوانستند به گردپای آن برسند، جدا 
از ممیزی های اجباری خود برنامه، بر می گردد به 
محدودیت در انتخاب ترانه ها. زمانی که مهمرتین 
و غنی ترین بخش موسیقی پاپ ایرانی مجوز اجرا و 
بازخوانی روی صحنه را نداشته باشد، بخش بزرگی از 

جامعه آن را نخواهد پذیرفت. 
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پدیده ی خشونت علیه زنان، در ابعادی گسرتده و در 

جوامع مختلف رواج داشته و دارد. اگرچه ممکن است 

این گونه به نظر برسد که خشونت علیه زنان فقط در 

مواردی مثل آزار جنسی یا تجاوز خالصه می شود؛ باید 

گفت خشونت، ابعاد گسرتده تری دارد که بیشرت زنان از 

آن آگاهی ندارند. از طرفی سکوت رسانه ها و ترس از 

حامیت نشدن از سوی جامعه و حتی خانواده و نیاز به 

حامیت اقتصادی و...، باعث سکوت زنان قربانی خشونت 

در برابر این پدیده می شود؛ زیرا آن ها منی دانند اگر با 

خشونت جنسی روبرو شوند، باید چه واکنشی نشان 

دهند. در صورتی که آموزش و آگاهی آنان در برابر این 

پدیده، نقشی اساسی در کاهش رواج آن خواهد داشت.  

از این رو پرداخنت به چیستی خشونت و ابعاد و انواع 

مختلف آن رضوری به نطر می رسد. 

فرهنگ و هنر
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فرهنگ و هنر

خشونت و جنسیت
معرفی کتابی از عباس محمدی اصل

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت یعنی استفاده ی 
عمدی شخص از نیرو یا توان جسمی علیه خود و دیگری یا گروه 
و جامعه که منجر به جراحت، مرگ، آسیب روانی، عدم پیشرفت 
و محرومیت شده یا احتمال وقوع این مسائل را فراهم می آورد. 
در این صورت خشونت خانوادگی از طرف مرد بر سایر اعضای 
خانواده اعمال می شود و معموالً زن و فرزند به شکل واکنشی این 
خشونت را علیه شوهر یا پدر به کار می گیرند.1 بسیاری از زنان 
)در نقش همسر یا مادر( و دختران، در خانواده یا جامعه مورد 
خشونت جنسیتی واقع می شوند؛ در حالی که از آن بی اطالع اند 
اجتماع  یا  خانواده  در  خود  نقش  از  ناشی  را  رفتار  این گونه  و 
می پندارند. یکی از علت های این ناآگاهی،  تعریف نقش های زنان 
و مردان در فرهنگ و جامعه است. درواقع،  فرهنگ و جامعه نقش 
زنان و مردان را از پیش تعریف می کنند و از آن ها انتظار دارند 
بپذیرند. هرگونه سرکشی  را  نقش خویش  الگوها  طبق همان 
از این کلیشه های جنسیتی،  با برخورد جامعه و دیگران همراه 
است. طبق این تعریف،  مرد به عنوان عامل قدرت است و باید بر 
زن تسلط و کنترل داشته باشد؛ بنابراین، هرگاه این نقش دچار 
خدشه شد، او حق دارد از خشونت استفاده کند و نقش خود را 
به اثبات برساند. زن نیز باید تابع و فرمانبردار باشد و پیش از هر 
چیزی به نقش خود به عنوان همسر و مادر بپردازد و نه یک 
زن به عنوان موجودی مستقل و جدا از هر تعریف و نقشی. در 
حقیقت این کلیشه های جنسیتی از کودکی آموخته می شوند و 
در کودکان نهادینه میگردد. به این ترتیب،  روز به روز بر شدت و 
قدرت مردان و تابعیت زنان افزوده می شود. این مهم صرفا یکی 
از ابعاد خشونت است که به صورت پنهان رواج دارد و کاماًل هم 
طبیعی می نماید. حال اگر زنی بخواهد از این الگو تخطی کند،  باید 
به پدیده هایی چون خشونت از طرف همسر )به شکل های مختلف 
مانند خشونت جنسی در روابط زناشویی، خشونت فیزیکی، تهدید 
به طالق، محدودیت مالی و...(، طرد از طرف جامعه و خویشاوندان 
تن بدهد. از طرفی تا زمانی که احساس ناامنی مانع از گزارش 
موارد خشونت و اعمال آن در آمارهای رسمی شود؛ نمی توان 

نسبت به این پدیده، رفتاری حمایت آمیز در پیش گرفت.2  

1- جنسیت و خشونت؛  عباس محمدی اصل؛ تهران: گل آذین؛ 1387، ص 165
2- همان، ص 46
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م

 نویسنده ی کتاب »جنسیت و خشونت«، ابعاد گوناگون این پدیده 
را در بخش های مختلف کتاب بررسی کرده است: روان شناسی 
خشونت،  جامعه شناسی خشونت، خشونت جنسی و زنان قربانی، 
خشونت جنسی در فضای مجازی،  خشونت جنسی و حمایت 
قانونی، خشونت جنسی و فرهنگ و خشونت جنسی و ختنه ی 
دختران و زنان، از جمله بخش های این کتاب است. محمدی در 

بخشی از کتاب می نویسد:

"ختنه ی زنان با شوک بدنی، کاهش هوشیاری و مرگ ناگهانی 
همراه است... از لحاط روانی نیز این پدیده زنان را مضطرب 
می کند و به افرسدگی می کشاند و تنش های نامنظمی در 
آن ها رقم می زند... زنان ختنه شده مناعت طبع خود را از 
از تحمل کمرتی در زندگی خانوادگی  و  دست می دهند 

برخوردار می شوند..."3
اگر بروز خشونت جنسیتی، تصادفی به شمار آید یا نشانه ای از 
نابرابری قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی قلمداد نگردد؛ حرکتی 
برای منع آن هم صورت نمی گیرد و بلکه باید منتظر افزایش 

خشونت هم بود.4 
کتاب خشونت و جنسیت اثری از عباس محمدی اصل، بوسیله انتشارات گل 

آذین در 176 صفحه و به قیمت 10 هزار تومان منترش شده است. 

3- همان، صص 152 و 153
فاطمه قاسمی پور4- همان، ص 161



در جستجوی ایران دهه 20 و 30
نگاهی به منایشگاه گرافیک ایران

دگر بار دیوارهای موزه ی گرافیک ایران را آینه ای کرده ایم برای 
بازتاب گذشته هایی نچندان دور از آنچه پیشگامانمان در دهه های 
20 و 30 خورشیدی برای ساختن فرهنگ و هنر سرزمینشان، در 
آن سال های پرتنش تاریخ معاصر ایران، آفریده اند. سال هایی که 
تاریخ نگاران در کتاب های مختلف از سختی اِشغال ایران بوسیله 
ی متفقین می گویند و آسیب های جنگ جهانی دوم بر اقشار 
مختلف مردم، از چگونگی سقوط پهلوی اول و رویدادهای شهریور 
1320 و همچنین قراردادهای شرکِت نفت ایران و انگلیس در این 
دهه تا رویداد مهم ملی شدن صنعت نفت؛ تاریخ نگاران شرح می 
دهند که دهه ی 30 در چه شرایِط سیاسی و اجتماعی برای مردم 
ایران آغاز شد، دولت مصدق چه کرد و کودتای 28 مرداد سال  
1332چه پیامدهایی را در پی داشت و چرا ... اما موزه ی گرافیک 
ایران در نمایش این دوران، برای تماشاگرانش آینه را به دیگر سو 
می چرخاند و بازتابی تازه و چشم نواز در برابرشان نمایان می کند. 
پوسترها، نشانه ها، آگهی های تبلیغاتِی مجله ها و روزنامه های 
مختلف، جلد کتاب های داستان، شعر و ترجمه هایی از زبان های 
گونه گون، همه و همه به وضوح و یا در لفافه بازتابی از رویدادهای 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادِی دهه های 20 و 30 خورشیدی 
را نمایش می دهند و گاه تماشاگران خود را رها از تاریِخ تکرار 
شونده در کتاب ها، به زندگی توده ی مردم می کشانند و آینه ای 
از افکار، سالیق، پیشرفت و فرهنِگ پداران و مادراِن ایران امروز را 
در برابرشان قرار می دهند. پوسترهای طراحی شده برای بهداری، 
نگرانی ها، کمبودها و نیاز به آگاهی اجتماعی را روایت می کنند؛ 
پوستر فیلم های ساخته شده در آن دوران با ترکیب بندی های 
پر عنصر و نمایش شخصّیت های محبوب، نگاه تماشاگران را 
به خود جلب می کنند و از سلیقه، عالقه ی عمومی مردم و 
همچنین دانش و زاویه ی نگاه فیلمسازان و طراحانشان سخن 
میگویند. در این میان شاید نشانه ها حرف های بیشتری برای 
بازگویی تاریخ دارند! نشانه های انتشارات، بانک ها، دانشگاه ها، 
کارخانه ها و حتی دفترهای تبلیغاتی و گروه های هنری، نمایشی 
هستند از گام های نخستین مردمان این سرزمین برای ورود به 
عرصه های جدیدی از فرهنگ، دانش، اقتصاد و هنر، حتی نشانه 
یی » شیِر نگهباِن مشعل «]شرکت ملی نفت ایران[ بازتابی است 
صریح از رویدادهای سرنوشتساز آن سال ها در عرصه ی سیاست. 
آگهی های تبلیغاتی جذابّیت ویژه ای دارند، محصوالتی را معرفی 

می کنند که گاه در گوشه و کنار شهر در مغازه های قدیمی و یا 
در خانه ی مادربزرگ ها بارها دیده می شوند، برخی از آن ها نام 
های شرکتشان جای نام خود محصول را گرفته اند و هنوز بر سر 
زبان ها می چرخند و برخی دیگر با قدمتی دیرین از همان دوران، 
تا کنون فعالّیت خود را همچنان ادامه داده اند. این آگهی ها اغلب 
در چاپ های تک رنگ، دو رنگ و گاه برای برخی از مجله های 
پر مخاطب در قالب چهار رنگ، طراحی و اجرا شده اند. همچنین 
آینه ی موزه از بازتاب تصویر جلد کتاب ها در دهه های 20 و 
30 خورشیدی نیز غفلت نمی ورزد، زیرا که تعدد انتشار کتاب در 
هر دوره ای یکی از نشانه های پیشرفت دانش و فرهنگ آن دوره 
است و در این سال ها نیز کتاب هایی بوسیله ی ناشران مختلف 
به چاپ رسیده است که البته اغلِب آن ها متعلق به دهه ی  30 
هستند و جلد هر کدام به فراخور اهمیت دادن ناشران، شرایط 
اقتصادی و ذوق و سلیقه ی طراحانشان به گونه ای متفاوت جلوه 
می کنند، گاه بسیار ساده اند و گاهی سوژه ی درون را به تصویر 
می کشند و یا ترجمه ای تصویری از عنواِن نوشته شده ی روی 
کتاب را به تماشاگر القا می کنند.  تماشاگران ما از آینه ی دیوارها 
و ویترین های موزه پا به گذشته می گذارند و رویارو با وسایل 
ایده های  اجرای  و مراحل  اولیه  افکار  با  امکانات آن دوران،  و 
طراحان گرافیک برای چاپ، همگام می شوند. همچنین شرح 
رویدادهای دیگری از شرایط تولیِد نخستین فعالّیت های ساخت 
تصاویِر متحرک و معرفی مکان تاریخی موزه، یعنی عمارت ارباب 
هرمز از دیگر چاشنی هایی است که تماشاگران را بهره مند می 
سازد و بدین سان آینه ی ایران نمای موزه ی گرافیک، در تاریخ 
پنجشنبه 28 بهمن ماه آفرینش تکه ای از تاریخ را در نمایشگاهی 
با عنوان »گرافیک ایران«1 در برابر جستجوگران گذشته ی این 

مرز و بوم با حضور اهل فرهنگ و هنر به نمایش گذاشت. 

         این منایشگاه تا مردادماه سال 96 در محل »موزه ی گرافیک ایران« 

واقع در محوطه ی پارک پلیس به نشانی بزرگراه شهیدبابایی، خیابان استخر، 

بلواراستقالل، خیابان توحید شاملی، چشم به راه حضور عالقمندان به سیر 

گذشته ی ایران زمین خواهد بود.

1- در آیین گشایش این نمایشگاه مجید بلوچ و بهرام کلهرنیا از اعضاي انجمن صنفی طراحان گرافیک 
ایران و همچنین محسن میرزایی، روزنامه نگار و تاریخ نگار و از پیشکسوتان صنعت تیلیغات در ایران به 

سخنرانی پرداختند. 

شادی تاکی
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شهاب غالمی

تیغ بر آزادی!

26

طنز

ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان، مقوله ای است جهان 

شمول به نحوی که در کشور توسعه یافته ای چون آمریکا 

هم قابل مشاهده است
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سخن پایانی

شبی دود خلق آتشی برفروخت / شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

یکی شکر گفت اندران خاک و دود / که دکان ما را گزندی نبود

جهاندیده ای گفتش ای بوالهوس/تو را خود غم خویشتن بود و بس؟

پسندی که شهری بسوزد به نار/ وگرچه سرایت بود بر کنار؟

بجز سنگدل ناکند معده تنگ/چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ

توانگر خود آن لقمه چون می خورد/چو بیند که درویش خون می خورد؟

مگو تندرست است رنجوردار/که می پیچد از غصه رنجوروار

تنکدل چو یاران به منزل رسند  / نخسبد که واماندگان از پسند

دل پادشاهان شود بارکش/چو بینند در گل خر خارکش

اگر در سرای سعادت کس است/ ز گفتار سعدیش حرفی بس است

همینت بسنده ست اگر بشنوی/ که گر خار کاری سمن ندروی

سعدی « بوستان « باب اول در عدل و تدبیر و رای



گهی آ

یک پیشنهاد ساده  برشی است از منظومه سواالت و چالش های پیش روی ما ایرانیان در خصوص زیست 
جنسی مان. مجموعه ای سه گانه که در آن کوشیده شده است موضوعاتی چون لوازم فرهنگی آموزش 
های جنسی به کودکان، موانع فرهنگی رشد جنسی تا زمان بلوغ، آسیب های فاصله نامعقول بلوغ تا ازدواج، 
علل ایجاد این فاصله و غیره را بررسی کرده و در حد توان در یافتن پاسخ های مناسب کنکاو داشته باشد.
شما می توانید با ارسال سواالتی در سه حوزه ی زیر، به هر چه غنی تر شدن این مستند کمک فرمایید.

1 - سواالت جنسی کودکان از والدین 
2 - رفتارهایی که بوسیله ی والدین از کودکان دیده می شود

3- رفتارهایی که والدین باید در مواجه با کودکاشان داشته باشند 
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   از بهمن 95 تا مرداد 96   
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