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»آخوندهـا انقـالب را دزدیدنـد«، »چـه کسـی مـی خواسـت ایـن هـا به 

قـدرت برسـند«، »فریبامن دادنـد«، »قرار نبود حکومت دینی بر کشـور 

مسـلط شـود« و بسـیاری عبـارات مشـابه دیگـر، دسـت کـم از زبـان و 

قلـم برخـی انقالبیـون عـرف گرایـی می شـنویم و مـی خوانیم کـه باور 

دارند انقالب 57، اسـالمی نبود. معتقدند روحانیت دروغ گفت و انتقام 

انقـالب مرشوطـه را گرفت. 
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اگـر در 1۲۸۵خ مشـروطه خواهان بـا تایید تلویحی 
و یـا صریـح همخوانی مشـروطه با مشـروعه، اسـالم 
را منـادی همـان آزادی خواهـی و توسـعه گرایـی 
غـرب معرفـی می کردنـد، در حقیقت بـه این جهت 
بـود کـه روحانیـت علیـه ایشـان فتـوا ندهـد و بدنه 
جامعـه را نسـبت بـه  مشـروطه بدبیـن نسـازد. حال 
پـس از نزدیـک به ۷0 سـال این بـار در انقالبی دیگر 
مشـروطه و مشـروعه در برابر هم قرارگرفته اند. دکتر 
شـاپور بختیـار از رهبـران جبهـه ملـی خـود را مرغ 
طوفـان خوانـد و نماینده سـلطنت مشـروطه شـد و 
سـمت دیگر میدان آیت اهلل روح اهلل خمینی روحانی 
کاریزماتیـک، جبهه مشـروعه خواهـان را رهبری می 
کرد. آشـکار اسـت که پرداختن به همـه زوایای پیدا 
و پنهـان ایـن رویـداد تاریخـی در ایـن مختصر نمی 
گنجـد از ایـن رو ضمـن اشـاره اجمالی بـه عقاید دو 
نماینده مشـروطه و مشـروعه در جریـان انقالب ۵۷، 

به بررسـی ادعـای سـرقت انقالب می پـردازم.

چرا رسقت انقالب مطرح می شود؟ 

فضای سیاسـی ایران نـه فقـط در دوره پهلوی دوم 
کـه تقریبـا در تمـام قـرون و اعصـار بـا خفقـان و 
سـترونی همـراه بـوده اسـت. پیامد چنیـن فضایی 
بـا حاکمیتـی  از مخالفیـن  اجمـاع مجموعـه ای 
سـرکوبگر اسـت. خـواه ایـن حاکمیت چـون قاجار 
واپسـگرا باشـد یـا چـون پهلـوی توسـعه گـرا! بـه 

سپهر ساغریسپهر ساغری

آن ها انقالب را دزدیدند؟
نگاهی به فرضیه رسقت انقالب 57 

به مناسبت 12 فروردین روز همه پرسی جمهوری اسالمی

تعبیری روشـن تـر به جهت آنکه اقتصـاد، دولتی و 
حتی تشـکل و تحـزب نیز حکومتی بـود،1 فرصتی 
بـرای تضـارب آرای نحلـه هـای فکـری مختلف به 
وجـود نمی آمـد. به ایـن ترتیب بدنه جامعـه ایران 
در آنچـه نمـی خواسـت بـه اجمـاع می رسـید اما 
اینکـه چگونه بین اندیشـه ها و مـرام های مختلف 
تـوازن برقـرار کنـد، ناتوان بـود. آنچه گفته شـد در 
حقیقـت نمایـی از یـک جامعـه توسـعه نیافتـه یا 
»مودبانـه تـر« در حـال توسـعه اسـت. جامعـه ای 
کـه در چرخـه انقـالب و اعتـراض گرفتـار اسـت و 
فرصت انباشـت سرمایه، گفتگو و برآمدن تشکل های 
مسـتقل را بـه اعضـای خـود نمـی دهـد. بـا ایـن 
اوصـاف شـاید بهتـر باشـد پیـش از آغـاز بحـث به 
ایـن مهـم بپردازیم که اساسـا چرا مسـئله سـرقت 
انقـالب مطـرح مـی شـود. در فرهنـگ عمومـی ما 
ایرانیـان جـای چندانـی بـرای پذیرش مسـئولیت 
وجـود نـدارد. تقریبـا در هیچ سـطحی مسـئولیت 
نمـی پذیریم. اگر پـدر یا مادر می شـویم معتقدیم 
خـدا داده اسـت! اگر بپرسـند چـرا برغـم این همه 
مشـکالت ریـز و درشـت بچـه دوم را آورده ایـم؟ می 
گوییـم: »آنکه دنـدان دهد نان دهد.«. اگر بپرسـند 
چـه کسـانی در فروردین ۵۸ به جمهوری اسـالمی 
رای آری داده انـد؟ مـی گوییـم آمریـکا و انگلیـس 
شـاه را سـرنگون کـرده انـد! اگـر جلوتـر آمـده و 
مطـرح شـود کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
سـال ۹۶ بیـش از 40 میلیـون ایرانـی در انتخابات 
شـرکت داشـته انـد۲ و حـدود ۲۳ میلیـون نفـر به 
دکتـر حسـن روحانـی رای داده انـد، باز هم دسـت 
توطئـه را دخیـل می دانیم! قسـم و آیه مـی آوریم 
کـه همـه کـس دخـل و تصـرف داشـته اسـت جز 
مـای ایرانـی! حتـی اگر بـا پـای خـود در انتخابات 
شـرکت کرده باشـیم. چطـور ممکن اسـت از همه 
پرسـی 1۲ فروردیـن ۵۸ تا تشـیع جنـازه آیت اهلل 

1- باید توجه داشت در نهایت شاه تصمیم گرفت دو حزب حکومتی مردم و ایران 
نوین را هم منحل و با تک حزبی کردن نظام سیاسی علنا و عمال جامعه را به دو بخش 

خودی و غیرخودی تقسیم کرد. 
2- میزان مشارکت در انتخابات به نزدیک 40میلیون نفر رسید/ این آمار نهایی نیست 

www.tasnimnews.com
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خمینی تا انتخابات ریاسـت جمهوری در سـال ۹۶ 
همـه و همـه کار آمریـکا باشـد؟ اگر ایـن ملت بالغ 
اسـت چگونه اسـت کـه مدام فریـب می خـورد؟ باید 
پرسـید در تمامـی ایـن مـوارد آشـکار اسـت که ما 
ایرانیـان مسـئولیت چندانـی به عهده نمـی گیریم. 
ایـن توضیح نسـبتا طوالنـی را از آن جهت ضروری 
دیـدم کـه بگویـم مسـئله مسـئولیت ناپذیـری ما 
مختـص یـک برهـه خـاص یـا حتـی یـک مقولـه 
خـاص نمی شـود  و بسـیار ریشـه دار اسـت. به هر 
روی بازگردیـم بـه محـور بحثمـان یعنـی چرایـی 
بـاور بـه سـرقت انقـالب ۵۷. در جبهـه باورمنـدان 
بـه سـرقت انقـالب عمومـا بر وعـده هـای رهبری 
آن تاکیـد دارنـد. طـرح ایـن مسـئله کـه آیـت اهلل 
خمینـی در فرانسـه تماما بر آزادی زنـان، نحله های 
فکـری مختلف حتی کمونیسـت ها تاکید داشـتند 
امـا در مسـند قـدرت ماجرا به کلی تغییـر کرد هم 
چندان قابل پذیرش نیسـت. بویـژه از آن جهت که 
اگـر صرفا »طرح« مسـئله آزادی زنان و نحله های 
فکـری مختلـف محل بحث بـود که با آمـدن دکتر 
شـاپور بختیـار عمـال چنیـن وعـده هایـی اجرایی 
شـده بـود! دیگـر چه مشـکلی وجـود داشـت که با 
بختیـار همراهـی نشـد؟ بـه نظر نویسـنده جـدا از 
بـی اعتمـادی فراگیر نسـبت بـه رژیم پهلـوی و به 
نوعـی اجتنـاب ناپذیـری وقوع انقالب و بـه تبع آن 
عـدم همراهی بـا دولت بختیـار، مسـئله کاریزمای 
رهبـری آیـت اهلل خمینـی بسـیار حائـز اهمیـت 
اسـت. شـاید نسـل جوان تـر نتوانـد بـا ارزش های 
دهـه هـای پیشـین چـون 40 و ۵0 ارتبـاط برقرار 
کنـد امـا حقیقت آن اسـت کـه بسـیاری از جامعه 
ایـران حتـی روشـنفکران و دانشـگاهیانش به دین 
اسـالم باور و عالقه قلبی شـدیدی داشتند. این باور 
بـه حدی ریشـه داشـت کـه در شـعار نیـروی های 
سیاسـی میانه رو و تحصیلکرده چون نهضت آزادی 
هم قابل مشـاهده اسـت: ما مسـلمان، ایرانـی، تابع 
قانون اساسی و مصدقی هستیم. ترتیب این واژگان 
قابـل تامـل اسـت. بـاور بـه اسـالم مقدم بـر هویت 
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ملـی ایرانی قرار گرفته اسـت. این مهـم را نمی توان 
الزامـا بـه معنای تضاد و معارضه بین ایران و اسـالم 
تفسـیر کـرد اما عمال می تواند بـه معنای ارجحیت 
اسـالم بـر نشـانگان ایرانـی بودن دانسـت. سـال ها 
روی  در  رو  آزادی  نهضـت  دبیـرکل  وقتـی  بعـد 
دکتـر بختیـار قرار گرفـت ترجیح داد نخسـت وزیر 
حکومت اسـالمی باشـد تـا همکار حکومـت عرفی 
ایرانـی. امـا ایـن رویـداد از زاویـه دیگری هـم قابل 
بررسـی اسـت. خاصـه از آن جهـت که بسـیاری از 
مـا ایرانیـان اسـالم را دین کاملی مـی دانیم همین 
بـاور بـه کامـل و بـی عیب و نقـص بـودن آن البته 
راه را بـرای رهبـری آیـت اهلل هـا همـوار مـی کند. 
جالـب آنکـه برغم ایـن بـاور عمومی بویژه در نسـل 
های گذشـته، همچنـان پـدران و مادران مـا اصرار 
دارنـد کـه نقـش آمریکا و انگلیـس را پررنـگ تر از 
حضـور خود در همه پرسـی 1۲ فروردین ۵۸ جلوه 
دهنـد! گرچه نه ایشـان و نـه فرزندانشـان در مورد 
حضـور میلیونی در انتخابـات ۹۶ و بودن با روحانی 
تـا 1400، توضیـح خاصـی ارائـه نمـی دهنـد! باید 
پرسـید در ایـن مورد هم مسـئولیتی متوجه شـما 
نیسـت کـه بـه چـه کسـی رای داده ایـد؟ آن هـم 
کسـانی کـه این میـزان بـرای شـرکت در انتخابات 
ناآگاهـی متهـم  بـه  را  و دیگـران  تبلیـغ کردنـد 
سـاختند. عـالوه براین در مورد تشـییع جنازه آیت 
اهلل خمینی که با حضور ده میلیون ایرانی در کتاب 
رکوردهـا موسـوم بـه گینس نیز ثبت شـده اسـت، 
اسـتدالل خاصی ارائـه نمی کنند. باید پرسـید چه 
طـور ممکن اسـت رهبـر انقالبـی به سـرقت رفته، 
اینگونه بدرقه شـود؟۳ جالب آنکه بیسـت سـال بعد 
مجـددا، دسـت کم بـه روایت دسـتگاه قـدرت، 1۳ 
میلیـون نفر به میرحسـین موسـوی رای داده اند که 
ترجیـع بند صحبتـش بازگشـت بـه دوران طالیی 
امـام بـود. بـه ایـن رویـه اضافـه کنیـد پایکوبـی 
حامیـان دکتـر روحانـی در سـال ۹۲ و همچنیـن 
بیسـت و سـه میلیون هموطـن ایرانیمان که سـال 
3-www.guinnessworldrecords.com    Largest percentage of 
population to attend a funeral
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۹۶ مجـددا بـه او رای اعتمـاد دادنـد. حـال نباید از 
خـود بپرسـیم که امکان پذیر اسـت یـک ملت 4۲ 
سـال با سـارقین همـکاری کند؟ می توان شـریک 
دزد و رفیـق قافلـه بـود؟ نویسـنده معتقـد اسـت 
ایـن انقالب نیسـت کـه به سـرقت رفته اسـت این 
مسـئولیت پذیـری اسـت که به تـاراج رفته اسـت. 
جدا از سـطح و حدود اختیارات، کمتر ایرانی می توان 

پیـدا کرد کـه مسـئولیت کار خـود را بپذیرد.

انقالب رسقت شد یا تثبیت؟

تغییر نسـل و دسترسـی به اینترنت و بویژه شبکه های 
اجتماعـی موجب شـد تا شـتاب تغییـرات در ایران 
پـس از انقـالب فزونـی بگیـرد. در سـال هـای پس 
از انقـالب ۵۷ جامعـه مذهبـی ایـران بـه سـرعت 
بـه سـمت عرفی شـدن پیـش رفتـه اسـت. گرچه 
ایـن مهـم الزامـا به معنـای عدم بـاور بـه حکومت 
دینـی نیسـت و بـه نظر می رسـد چنـدان منطقی 
نباشـد عـرف گرایـی ایرانـی را بـا نمونه مشـابهش 

منبع تصویر:
س(

جشن و شادی مردم برای پیروزی روحانی )عک
w

w
w.asriran.com

در غـرب اشـتباه بگیریـم. شـاهد مثـال آنکـه کـم 
نیسـتند شـهروندانی که هم شـراب می خورند هم 
بـرای امام سـوم شـیعیان سـینه مـی زننـد. هم از 
حقـوق زنـان مـی گوینـد هـم در عین حـال همه 
گونـه اجحافی نسـبت بـه زنـان روا می دارنـد. این 
دوگانگـی و فاصله بین دنیای ذهنی و عینی بسـیار 
محسـوس اسـت. از طرفی گمان مـی کنیم با تکیه 
بـر »ظواهـر« دنیای مـدرن بویژه در غـرب، ما هم 
متجـدد و متمـدن هسـتیم. تصـور مـی کنیم کت 
و شـلوار و کـراوات مـی توانـد مـا را امـروزی کنـد. 
مـی گویـم بلـه کـت و شـلوار و کـراوات مـی تواند 
مـا را امـروزی جلوه دهـد اما امـروزی نخواهد کرد. 
کمـا اینکـه پـژو آر دی ایـن پدیـده شـگفت انگیز 
از درون پیـکان و از بـرون پـژو، صنعـت خـودروی 
مـا را امـروزی نکـرد و نمـی بایسـت کـه مـی کرد! 
بـه همان نسـبت دکلتـه و مینـی ژوپ و مانند این 
زنـان مـا را امروزی و متجدد نکرده اسـت. همچنان 
بخـش قابل توجهـی از زنـان ما از منظـر اقتصادی 
غیرفعـال هسـتند.4 همچنـان باور بـه خرافات قابل 

  www.women.gov.ir      4-  ۸۷ درصد جمعیت زنان از نظر اقتصادی غیرفعالند
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به این رویه اضافه کنید پایکوبی حامیان دکرت روحانی در سـال 92 و همچنین بیسـت و سـه میلیون هموطن 
ایرانیـامن کـه سـال 9۶ مجـددا بـه او رای اعتـامد دادنـد. حـال نبایـد از خود بپرسـیم که امکان پذیر اسـت یک 
ملـت 42 سـال بـا سـارقین همـکاری کنـد؟ می توان شـریک دزد و رفیق قافله بود؟ نویسـنده معتقد اسـت این 
انقالب نیسـت که به رسقت رفته اسـت این مسـئولیت پذیری اسـت که به تاراج رفته اسـت. جدا از سـطح و 

حـدود اختیـارات، کمـرت ایرانـی می توان پیدا کرد که مسـئولیت کار خـود را بپذیرد.
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توجه اسـت. آنقدر که رمالـی، کف بینی و فالگیری 
در بیـن ایشـان حامـی دارد، اسـتراتژی، مدیریت و 
آینده پژوهشی مهجور و ناشناخته است. شوربختانه 
عـدم توجـه به سـطح عقایـد و رفتار خودمـان هم 
نـه فقط در بدنـه جامعه که در آثار روشـنفکرانمان 
هم دیده می شـود. روشـنفکرانی کـه گرایش های 
پوپولیسـتی یا عوامانه دارند و در نقدهایشـان تماما 
حکومـت خـواه قاجـار، خـواه پهلـوی یـا جمهوری 
اسـالمی را مقصـر تـام و تمـام مـی داننـد. گویـی 
مـردم ایـران هیچگونـه وجـود خارجـی در جریان 
حیـات اجتماعـی این مملکـت ندارند. مـی خورند 
و مـی خوابنـد و تولیدمثل می کننـد. هرچه خوبی 
باشـد از درایـت ایشـان اسـت هرچـه بـدی اسـت 
از دسـت حاکمیـت نادانشـان. ایـن سـطحی نگری 
و عـدم توجـه بـه باورهـای عمیـق ریشـه دار در 
فرهنگمـان موجب شـده اسـت تـا کمتـر در نقش 
خـود تامـل کنیم. بـه عنـوان نمونه در کابـاره های 
زمـان شـاه چـه تعـداد مـردان بـه عنوان مشـتری 
حضـور داشـتند؟ چـه تعـداد از زنـان بـه عنـوان 
مخاطـب وارد کاباره ها می شـدند؟ دسـت کم یک 
دلیل آن بسـیار سـاده و آشـکار اسـت. جامعه ایران 
مذهبـی اسـت. در یک جامعه مذهبی البته شـعائر 
دینی بیشـتر برش دارد تا باورهای عرفی. کمااینکه 
کـم فرنگ رفته نداشـته و نداریم که هنـگام ازدواج 
دنبـال دختـر باکره مـی گردند چون زنـان غربی را 
دختـر نمـی داننـد! در چنین جامعه ای چه کسـی 
مـی توانـد نقش رهبر سیاسـی یـا اجتماعـی بازی 
کنـد؟ دکتـر غالمحسـین صدیقـی یا دکتر شـاپور 
بختیـار نزدیکی بیشـتری بـا چنین تفکراتـی دارند 
یـا روحانیون؟ نویسـنده معترف اسـت کـه تاریخ را 
بـا اگـر و مگـر نمی نویسـند با ایـن حال براسـاس 
عقایـد غیرمذهبـی دکتـر شـاپور بختیار مـی توان 
پذیرفـت او نماینـده ملتی مذهبی اسـت؟ چه مورد 
پسـند مـا باشـد و چـه نباشـد مـردم ایـران عموما 
مذهبـی انـد و حتـی در حـال حاضـر کم نیسـتند 
کسـانی کـه معتقدنـد جمهـوری اسـالمی، اسـالم 
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را خـراب کـرده اسـت در حقیقـت اصـل حکومـت 
دینـی را درسـت می دانند اما سیاسـت هـای رژیم 
را نادرسـت مـی پندارنـد. در حقیقـت مخالفت این 
طیـف با حکومت دینی یا ایدئولوژیک نیسـت بلکه 
با تفسـیر جمهوری اسـالمی از دین مخالفت دارند. 
پرواضـح اسـت چنیـن نگرشـی بـه معنـای فاصله 
داشـتن از عرفی گرایی و سکوالریسـمی اسـت که 
نتایجـش را در کشـورهای توسـعه یافته می بینیم. 
بـه بیانـی دیگـر ایـن بخـش از جامعـه ایـران بـاور 
دارنـد: »اسـالم بـه ذات خود نـدارد عیبی! هر عیب 
که هسـت از مسـلمانی ماسـت!« تفکیک این دو از 
یکدیگـر به فهـم وقوع انقـالب و چیرگـی نیروهای 
اسـالمگرا کمک شـایانی می کنـد. اگـر بپذیریم که 
بدنـه جامعـه نـگاه قدسـی بـه اسـالم دارد در آن 
صـورت هضـم ایـن مهم سـاده تـر خواهد بـود که 
نمایندگان اسـالم یعنی روحانیت نیز بالقوه دسـت 
بـاال را خواهنـد داشـت. کمااینکـه چـه در جریـان 
مشـروطه و چه در جریان انقـالب ۵۷، آنچه موجب 
بسـیج توده ها شـد نه اندیشـه ملکم خان۵  بود نه 
انتقادهـای میـرزا آقاخـان کرمانی۶، بلکه شـناخت 
عمیـق و زبـان نزدیک بـه عامه سـیدین۷  در صدر 
مشـروطه و آیـت اهلل هـا و در راس آن هـا آیـت اهلل 
خمینی در سـال ۵۷ زمینه مناسـبی را برای مقابله 

بـا رژیـم وقت فراهـم آورد. 

نتیجه گیری

شـاید پیـش از محکـوم کـردن دیگـران نیاز باشـد 
تکلیـف را بـا خودمـان روشـن کنیم. نمی تـوان در 
عیـن حـال از داشـتن کاباره ها خوشـحال بـود و از 
طرفـی از حضور خواهر یـا دختر خودمان در چنین 
محیطـی نگـران باشـیم! ایـن یک بـام و دو هـوا به 
معنـای بالتکلیفـی اسـت که خـود نمـی دانیم چه 

5- از متفکرین دوران مشروطه و ناشر نشریه قانون
6- از روشنفکران منتقد اسالم و اعراب در عصر قاجار

7- آقایان طباطبایی و بهبهانی
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مـی خواهیـم. اگر بنـا باشـد از این شـاهد مثال ها 
بیـاورم کار بـه درازا مـی کشـد بـا این حـال ما آن 
قـدر کـه شـاهد دعـوای پـدر و مادرمـان بـوده ایم 
شـاهد در آغوش کشیدن و بوسیدنشـان نبوده ایم. 
در چنیـن فرهنگـی البته می شـود با خانـواده پای 
مراسـم اعـدام هـم رفـت امـا برای بـکار بـردن واژه 
رقـص ممکن اسـت بیـکار شـوید! در حقیقت همه 
چیزمـان بـه همـه چیزمـان مـی آمده اسـت و می 
آیـد! ایـن مـا بودیـم کـه نخواسـتیم بپذیریـم بین 
دنیـای واقعـی و انتزاعـی مـان چقدر فاصلـه وجود 
دارد . مـا نخواسـتیم بپذیریـم که با دسـت پس می 
زنیـم و بـا پـا پیـش مـی کشـیم. هنـوز هـم کمتر 
شـهروندی مـی توانـد بپذیـرد کـه همان قـدر که 
او حـق جوانـی کـردن دارد که خواهر یـا دخترش! 
ایـن تصـورات سـنتی در حـدود مسـائل اجتماعی 
باقـی نمانـده انـد بلکـه در همـه شـئون و بویـژه 
امـر سیاسـی هـم تبلـور داشـته انـد. اگـر مهندس 
بـازرگان و نهضـت آزادی یـا جبهـه ملی لیبـرال با 
روحانیـت همـکاری مـی کننـد به جهت آن اسـت 
کـه از منظـر عقیدتـی هـم بـه روحانیـت نزدیـک 
ترنـد تا کسـانی چون دکتر شـاپور بختیـار یا دکتر 
غالمحسـین صدیقـی. بختیـار آن میـزان جایـگاه 
و بـرش را نداشـت کـه دولتـی مقتـدر تشـکیل 
دهـد امـا محمـود احمـدی نـژاد یا حسـن روحانی 
مـی توانـد دولـت تشـکیل دهد و بسـیاری هـم از 
خـارج کشـور بـا او همـکاری مـی کنند. بـه بیانی 
صریـح تـر انقالب بـه سـرقت نرفته اسـت بلکه آن 
چـه در بطـن جامعـه ایـران بـوده اسـت در قامـت 
جمهـوری اسـالمی نمـود پیدا کـرده اسـت. به این 
ترتیـب انقالب اسـالمی نه تنها ربوده نشـده که در 
حقیقـت در نبرد قـدرت بین جریـان های مختلف 
توانسـت  تـر  قـوی  اجتماعـی  پایـگاه  بـه جهـت 
ایدئولـوژی خـود را بـه کرسـی بنشـاند. وقتی مثال 
عـرف گرایـان مارکسیسـت ما برای دهـن کجی به 
شـاه روسـری و چادر سـر می کنند! در آن صورت 
بایـد پذیرفت که حتی کمونیسـت هـای بی اعتقاد 
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بـه شـعائر دینـی هـم بـا فرهنـگ دینـی مانـوس 
ترنـد! خـود را گـول نزنیم. مسـئولیت رفتارمـان را 
بپذیریم. همصدایـی کمونیسـت هـا و اسـالمگراها 
علیـه شـاه نشـانه آگاهی نیسـت. نشـانه آن اسـت 
کـه هر کـه و هرچه می خواهد باشـد باشـد، حتی 
قوانیـن اسـالمی، امـا حکومت عرفی شـاه دیکتاتور 
نباشـد! بـا این حال کسـانی که گمان روشـنفکری 
بـه ایشـان داریـم چندان توجهـی ندارند کـه حوزه 
علـوم انسـانی و بویـژه سیاسـت، عرصـه آزمـون 
و خطـا نیسـت. در سـایه تلقـی عمومـی از پـاک و 
کامـل بـودن دین اسـالم طبعا حامیان سیاسـی آن 
بـه راحتـی مـی توانند حکومـت را قبضـه کنند که 
کردنـد. ایـن نـه بـه معنـای سـرقت انقـالب که به 
معنـای ریشـه دار بـودن حکومت دینـی در جامعه 

ماسـت، فـارق از اینکـه خوشـمان بیاید یـا نه! 

سخن آغازینسخن آغازین
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عظمت یک ملت و پیرشفت اخالقی آن را
می توان از نحوه برخورد آن ها با حیوانات قضاوت کرد.

ماهامتا گاندی
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وقتـی خبـر مـردی را کـه در خیابـان گاندی 
تهـران بـه گربـه هـا شـلیک و یـا زنی کـه در 
کرمانشـاه سـگ هـا را شـکنجه مـی کـرد، 
شـنیدم خشـم بـود کـه در مـن تـا خرخـره 
رخنـه مـی کـرد. تـا انتهای وجـودم نفـرت و 
انزجـار نسـبت بـه آن هـا را حس مـی کردم. 
چارچـوب هـای رفتـاری مـن در مقابـل ایـن 
دسـته از انسـان ها تـوام با خشـم و عصبانیت 
بـود که مـرا در نهایـت وادار بـه گفتن کلمات 
و انجـام رفتارهـای غضبنـاک می کـرد. اما به 
نظـر می رسـد این طـرز تفکر نه تنهـا عادالنه 
نبـود بلکـه احمقانـه هم بـود. مشـکل عمیق 
تـر از ایـن حـرف هـا اسـت. مشـکل از عادت 
بـه آزار، خاطـرات بـد، نداشـتن فضایـی برای 
برقـراری ارتبـاط بـا حیـوان و در یـک کالم 

مشـکل از آمـوزش نشـأت مـی گیرد. 

حیوان هراسی؛ شالوده آموزش های ما
 مقابل یک مغازه پت شـاپ به تماشـای سـگ 
فروشـنده نشسـته بـودم. کودکـی حـدودا ۵ 
سـاله شـروع کرد به خواندن شـعری دلنشین 
بـرای سـگ، مـادر به شـدت دسـت فرزنـد را 
کشـید و او را از نـوازش و حتـی دیدن حیوان 
منـع کـرد! دقیقـا همانجـا بـه ایـن موضـوع 
پـی بـردم زمانـی کـه هنـوز کودکانمـان را با 
تهدیـد: "بخـواب وگرنـه هاپو می خـوردت." 
بـه خـواب دعـوت مـی کنیـم و یـا بـا جملـه 

حیوانم آرزوست
درباره خشونت علیه حیوانات در ایران

کلیشـه ای" اگـه بچـه خوبـی نباشـی سـگه 
میـاد مـی بـردت"، کـودک را از بـازی باز می 
داریـم، اصال بعید نیسـت که کابـوس به جای 
رویـا در خـواب جایگزین شـود. ترس، شـروع 
نفـرت بـه چیزی اسـت و نفرت انسـان را وادار 
بـه بدترین رفتارهـا می کنـد. کودکانی که به 
طـور ناخـودآگاه بـا نفـرت نسـبت بـه حیوان 
رشـد مـی کننـد در نهایـت تبدیل به انسـان 
هایـی خواهند شـد که بـرای خوشـگذرانی یا 
دریافـت پـول بـه کشـتار و آزار مـی پردازنـد. 
کـودکان آسـیب دیـده دیـروز، در بزرگسـالی 
عقـده هـا و ضعـف هـای درونـی خـود را بـا 
بسـتن حیـوان به ماشـین و کشـیدن آن، دار 
زدن حیـوان و دیگـر روش هـای ظالمانه بروز 
مـی دهند. کـودکان محروم از آمـوزش مدرن 
دیروز مسـئولین شهرداری امروزند که با روش 
هـای کشـتار بیرحمانه مثل تزریق اسـید، تیر 
اندازی به حیوان، سـوزاندن، گرسـنگی دادن و 
ماننـد این قصد جان این موجـودات مظلوم را 
می کننـد. کودکان محـروم از آمـوزش مدرن 
دیـروز، مهندسـین و معمارانـی اند کـه بدون 
در نظر گرفتن زیسـتگاه حیوانـات، پروژه های 
سـاخت و ساز را می پذیرند. مثال در شهر تازه 
سـاخت پردیـس به ویـژه فاز 11 این شـهر، با 
انبوهـی از سـاختمان هـای بلند رو بـه رو می 
شـوید کـه منجـر بـه  تخریب تپـه هـا و کوه 
هـا شـده اند و زیسـتگاه حیوانـات این منطقه 
را بـه کلـی نابـود کـرده انـد. بارهـا در سـطح 
شـهر روباه دیده شـده که به اجبار گرسـنگی 
و تشـنگی بـه حیـاط مجتمع های مسـکونی 
پنـاه بـرده اسـت. مطمنـا بیشـتر انسـان ها با 
دیـدن فیلـم هـا و شـنیدن اخبـار مربـوط به 
آزار فجیح حیوانات، احساساتشـان بر انگیخته 
مـی شـود امـا گاهـی آسـیب بـه موجـودات 
آنقـدر درونـی می شـود که از دیـد پنهان می 
مانـد. دیـدگاه خرافاتـی مثـل "گربه سـیاه بد 
بیـاری میـاره"، " جغـد شـومه" و یـا صفـات 
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منفـی که آنقـدر ملکه ذهنمان می شـوند که 
آن هـا را در گفتـار روزمـره بـه کار مـی بریـم  
مثـل، گربـه صفـت، خوک صفـت، بـزدل، اگر 
نگوییـم موجـی از نفـرت نسـبت بـه حیوانات 
را بـه راه مـی انـدازد بایـد گفـت دسـت کـم 
موجـب تحقیر حیوانـات در سـاحت عقیدتی 
ما انسـان ها می شـود کـه به طور ناخـودآگاه 
منجربـه بـی تفاوتـی و یـا توجیـه آسـیب بـه 
حیوانـات می شـود. زمانـی که هنوز دروسـی 
در مدرسـه برای شـناخت و ارتباط با طبیعت 
و حیـوان وجـود نـدارد و مـدارس طبیعت در 
ایران انگشـت شـمارند1 و رسـانه های جمعی 
ایـن معضـل را عـادی جلـوه می دهنـد، بعید 
و عجیـب نیسـت که بسـیاری از ما نادانسـته 
بـه آزار حیوانـات و دامـان زدن بـه این معضل 
پرداخته باشـیم و یا صفات ضعـف و ناتوانی را 

1- البته مدارس طبیعت تحت فشار و رو به تعطیلی اند برای کسب اطالعات بیشتر 
بنگرید به:  چه چیزی مدارس طبیعت را تعطیل کرد؛ مسائل شرعی یا مدیران توده ای؟ 

www.khabaronline.ir

بـه موجـودات مظلوم نسـبت دهیـم. مثال در 
مجموعـه محبوب کاله قرمزی شـخصیت االغ 
از ایـن کـه او را االغ بنامنـد عصبی می شـد و 
ایـن نـام را نمـادی از کمبـود شـعور و ضعـف 
می دانسـت و یا بسـیاری از صفحـات مجازی 
صحنـه هـای دلخـراش آزار حیوانـات را بـه 
نمایـش مـی گذارند. درسـت اسـت که تصویر 
تاثیرگذارتریـن نـوع ارتبـاط جمعی اسـت اما 
بایـد بـه ایـن بـاور رسـید کـه دیـدن تصاویر 
دلخـراش باعـث بـرون ریـزی احساسـات آنی 
مـی شـود. مثـال بـا پخـش شـدن فیلـم های 
یـک کشـتارگاه سوسـمار و تمسـاح  موجـی 
از اعتـراض در فضـای مجـازی بـه راه افتـاد و 
خشـم مـردم را برانگیخـت امـا در بلنـد مدت 
مـی تواند منجر به عادی شـدن این مسـائل و 
حتی ترغیب به نوعی پرخاشـگری شـود. باید 
بـه طـور ریزبینانـه تری به ریشـه این دسـته 
مسـائل پرداخـت. بـرون ریزی حس تأسـف و 
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اندوه بعد از دیدن تصاویر دلخراشـی از 
آزار و کشـتار حیوانات برای ایستادگی 
مقابـل شـرایط موجود چنـدان کارآمد 
نیسـت تـا زمانـی کـه در کمـد و خانه 
اکثریـت همین افـراد دلسـوز، لباس و 
کفـش چـرم و جیـر، تابلوی پوسـت و 
... دیـده مـی شـود! بایـد بـه ایـن باور 
رسـید کـه مـا بـا پیـروی کورکورانه از 
دنیای مد و فشـن، دسـت های پشـت 
پـرده همـان کشـتارگاه هـا خواهیـم 
بـود. البتـه این همـه ماجـرای ظلم به 
حیوانـات نیسـت. المـان هـای زیبایی 
و زیبایـی شـناختی در جهـان مـدرن 
چنـان تغییـر پیـدا کـرده کـه حتـی 
حیوانـات هـم از آن مصـون نمانده اند. 
بـرای مثـال سـودجویان بـا اسـتفاده 
از همیـن المـان هـا، سـگ هایـی را 
پـرورش مـی دهنـد کـه مـورد پسـند 
و محبـوب جامعه باشـند و بسـیاری از 
افـراد نژاد هـای محبوب را بـا نژادهای 
کـم طرفـدار وادار به جفـت گیری می 
کننـد و تولـه هـای کوچـک محبـوب 
را در سـنین کـم مـی فروشـند و توله 
هـای بومـی در خیابان رها می شـوند 
و  ایـن کار آن قـدر ادامه پیدا می کند 
کـه در نهایت جهـان با معضل اشـباع 
سـگ هـا رو به رو می شـود. این موارد 
تنها گوشـه ای از بیرحمی های انسـان 
نسـبت به حیوانات اسـت. باید در نظر 
داشـت از انسـان هایـی که به کشـتار 
و آزار حیوانـات مـی پردازنـد احتمـال 
بروز خشـونت نسـبت هـم نوعانشـان 

چنـدان دور از انتظار نیسـت.
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" اگـر کـرم ابریشـم بخواهـد تـا ابـد کـرم ابریشـم مبانـد، اگـر بـه ایـن نتیجـه برسـد که آشـوب و 
دردرسهـاى تبدیـل شـدنش خـارج از تـوان تحملش اسـت، هرگـز نخواهد فهمید که مى توانسـته 
تبدیـل بـه چـه موجـودى شـود. به نظر شـام این تغییـر کىل در زندگـى اش دردناک نیسـت؟ فکر 
منى کنید ترسـناک و دشـوار اسـت؟ البته که هسـت اما اگر او با ترسـش مقابله منى کرد، اگر اجازه 
منـى داد تغییـرات او را بـه آن کـى کـه واقعـا هسـت تبدیـل کنـد، ما هرگـز منى فهمیدیـم او چه 

موجـود زیبایـى اسـت و خـودش هـم هرگـز منى فهمید کـه مى توانـد پرواز کنـد … "

خودت باش دختر ریچل هالیس، مترجم: هدیه جامعی، ناشر: کتاب کوله پشتی، سال چاپ: 1۳۹۷، ص 1۳۹

ماهنامه سرند      شماره شصت و ششم، فروردین ماهنامه سرند      شماره شصت و ششم، فروردین 14001400
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کتـاب "خـودت بـاش دختـر" اثـر "ریچـل هالیس" 
کـه بـا نـام "صورتـت را بشـور دختـر" هـم ترجمـه 
شـده اسـت، کتابی دلگرم کننده و امید بخش است. 
"خـودت باش دختـر" برگرفته از زندگی نویسـنده  و 
چالـش هایی اسـت که تجربـه کرده اسـت؛ اینکه ما 
بـه انـدازه کافی خوب یا الغر نیسـتیم یـا نمی توانیم 
یـک مـادر خوب باشـیم و اگر بـرای ما ارزشـی قائل 
نمی شـوند همـه و همـه تقصیـر خودمان اسـت. این 
کتـاب به خوبـی تمام مواردی را که به چشـم نقصی 
درون خودمـان می بینیـم و از گفتـن یـا بـه خاطـر 
آوردن آن شـرمگین می شـویم با بیانی سـاده و شیوا 
بازگـو کـرده و راه رهایـی از دروغ هایـی که اسـیر آن 
هسـتیم را نشـان داده اسـت. "خـودت بـاش دختر" 
بـه مـا می آمـوزد تشـخیص دروغ هایی کـه در مورد 
خودمـان باور کرده ایم کلید تبدیل شـدن به نسـخه 
بهتـری از خودمـان اسـت. اگـر هم زمـان بـا علـم به 
ایـن کـه بـر نامالیمـات زندگی مـان تسـلط داریـم 
بتوانیـم علـت اصلی آن هـا را نیز پیدا کنیـم، آن وقت 
اسـت کـه می توانیـم به درسـتی مسـیرمان را تغییر 
دهیـم. ریچـل هالیس زنـی خود سـاخته و موفق در 
زندگـی شـخصی و اجتماعـی اسـت. او در این کتاب 
بخش عظیمی از فراز و نشـیب هایی که در زندگی با 
آن هـا مواجه شـده را در اختیار خواننـدگان قرار داده 
اسـت. از بنیـان خانـواده ای کـه به خاطر خودکشـی 
بـرادرش در حـال فروپاشـی بـود و تجربـه خیـس 
کردن شـلوارش در اردوی تابسـتانی مدرسه یا حس 
اولیـن عشـقی کـه در اوایـل جوانـی در دلـش جوانه 
زده  بـود گرفتـه تـا مشـکالت و موانعـی کـه بر سـر 
راه انتشـار اولیـن کتابـش قرار داشـت، همـه و همه 
مـواردی هسـتند کـه ریچل هالیـس را به نویسـنده 

خودمان باشیم

معرفی کتاب "خودت باش دخرت" اثر ریچل هالیس

یکـی از پرفروش تریـن کتاب هـای نیویـورک تایمز و 
آمـازون در سـال ۲01۸ تبدیـل کرده اسـت.

" ده  سـاله بـودم و در اردویـی تابسـتانی بـه  رس می بـردم. 

مشـغول بـازِی پرچم را بگیر بودیـم و حتی برای یک ثانیه 

هـم قـادر بـه کنـرتل ادرارم نبودم. دوسـت نداشـتم کسـی 

بفهمد شلوارم را خیس کرده ام بنابراین یک بطری آب روی 

خـودم خالی کـردم. تصور کنید! هیچ  کس حتی کریسـتین 

کالرک )عشـق دوران مدرسـه ام( هم متوجه منی شـد. حتی 

آن  موقـع هم بسـیار زیـرک و باهوش بودم. آیـا برای بقیه 

عجیـب بـود کـه یک دفعـه خیـِس آب شـده بودم؟ شـاید! 

امـا مـن ترجیح مـی دادم عجیب  و غریب به  نظر برسـم تا 

اینکه به  عنوان کسـی شـناخته شـوم  که شـلوارش را خیس 

کـرده اسـت... بلـه، مـن گاهـی  اوقـات شـلوارم را خیـس 

کـرده ام. اگـر شـنیدن این موضوع احساسـات لطیف شـام 

را خدشـه دار می کنـد در ایـن  صـورت تصـور می کنم شـام 

هرگز با مشـکل کنرتل  ادرار مواجه نشـده اید. خیلی خوب، 

خـوش  بـه  حالتـان. امـا اگر تجربـه مـن از نظرتـان با عقل 

جـور در می آیـد پـس شـام هـم ایـن تجربـه را داشـته اید 

و ایـن بـدان معناسـت کـه از یـادآوری وضعیت نامسـاعد 
مشـابهی کـه در آن گیـر کرده بودیـد به خنـده افتاده اید.1

 "خـودت بـاش دختر" اثـر ریچل هالیـس با ترجمه 
هدیه جامعی بوسـیله انتشـارات کتاب کوله پشـتی و 

با قیمت ۳۵000 تومان منتشـر شـده اسـت.۲ 
1- خودت باش دختر ریچل هالیس، مترجم: هدیه جامعی، ناشر: کتاب کوله پشتی، 

سال چاپ: 1۳۹۷، ص14
2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:

www.ketabekoolehposhti.com

پیشنهادپیشنهاد

ماریا میریماریا میری
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مرکز سـینتیک نسـلی1 مسـئله نسـل را این چنین 
تعریـف می کنـد: "... گروهـی از افـراد کـه در یـک 
زمـان و مـکان متولد شـده، خصوصیـات، ترجیحات 
و ارزش هـای مشـابهی را در طـول زندگـی از خـود 
نشـان می دهنـد."2 بـا ایـن تعریـف، مولفـه "زمان" 
نکتـه مهمی در این دسـته بندی اسـت کـه دوره ای 
حـدود سـی سـال را دربـر می گیـرد. زیـرا معمـول 
اسـت در طـی ایـن دوران، کودکانـی به دنیـا بیایند، 
بزرگ شـوند و با تشـکیل خانـواده از خـود فرزندانی 
بـه جـا بگذارند. ایـن موارد مـا را به این دسـته بندی 

سـوق می دهـد: 

نسل بزرگان3 
متولدیـن 1۹10 تا 1۹۲۵ میـالدی )1۲۸۹ تا 1۳0۳ 
خورشـیدی( متولدیـن دوران جنـگ جهانـی اول، 
کـه بـه گفتـه تـام بـروکاو4 بـرای خودخواهی جنگ 
نکـرده انـد بلکـه دالیـل ملـی و دفـاع از مـردم را در 
نظـر داشـتند. آن هـا بعـد از جنـگ نیز به بازسـازی 
کشورشـان فکـر می کردنـد. ایـن دوران در کشـور ما 
هم زمـان بـود بـا آخریـن سـال های سلسـله قاجار و 

بـه قـدرت رسـیدن رضاخان. 

1- The Center for Generational Kinetics
2-Understand Generational Differences: Guidelines and Re-
sources .By: Carter McNamara, MBA, PhD
3-Greatest Generations
4- Tom Brokaw نویسنده و روزنامه نگار مشهور آمریکایی

فاطمه احمدیفاطمه احمدی

برخورد دو نسل
درباره تعارض بین نسلی در محیط کار

نسل خاموش5 
متولدیـن 1۹۲۵ تا 1۹4۵ میـالدی )1۳04تا 1۳۲4 
خورشـیدی( کـه در بحبوحـه جنـگ جهانـی دوم 
و بحـران اقتصـادی بـه دنیـا آمدنـد. آن هـا مجبـور 
بودنـد بـرای داشـتن زندگـی بهتر، پرتـالش، منظم، 
صرفه جـو، محتـاط و محافظـه کار بـوده و بـرای بـر 
هـم نخـوردن آرامش نسبی شـان، تغییر و ریسـک را 
کنـار بگذارنـد. ایـن افراد را نسـل خامـوش می نامند 
زیـرا همیشـه مطیع بـوده و اطاعـت از دسـتورات را 
دلیـل بـر آرامـش می دانسـتند. این دوران در کشـور 
مـا مصـادف با حکومت پهلوی )رضا شـاه و پسـرش( 

می شـود. دسـته بندی 

نسل انفجار جمعیت۶
متولدیـن 1۹4۶ تا 1۹۶۳ میـالدی )1۳۲4 تا 1۳4۲ 
خورشـیدی( کـه بـه دلیـل افزایش جمعیـت پس از 
جنـگ جهانـی دوم، بـه ایـن نـام خوانده می شـوند. 
تقریبـا تعـداد زیـادی از افراد ثروتمنـد دنیای حاضر، 
مردمان این نسـل هسـتند کـه اوضاع نابسـامان بعد 
از جنـگ بـه آن هـا یـاد داده بود تا برای خودسـازی 
و بهبود شـرایط زندگی شان بیشـترین تالش ممکن 
را در پیـش بگیرنـد. بـرای نمونه اسـتیو جابـز و بیل 
گیتـس افـراد شـاخص ایـن نسـل هسـتند. آن هـا 
مـی داننـد کـه ریسـک پذیری، کارآفرینـی و خلـق 
کسـب وکارهای جدیـد، بهتریـن روش ادامـه حیات 

است. 

X نسل ایکس
متولدیـن 1۹۶۳ تا 1۹۸0 میـالدی )1۳4۲ تا 1۳۵۸ 
خورشـیدی( کـه بزرگتریـن اتفاقات سیاسـی جهان 
)شکسـتن دیـوار برلیـن و پایـان یافتن جنگ سـرد 
و انقالب هـای مردمـی( را بـه چشـم دیده انـد. تغییر 
بـرای آن هـا چیـز عجیبـی نیسـت و بـه حضـور در 

5-Silent Generation
6-Baby Boomers

اقتصاد و کارآفرینی
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محیط هـای پـر اسـترس عـادت کرده انـد.  آن هـا 
همـواره سـخت کار کـرده اند تـا تناسـب الزم میان 

کار و زندگـی را فراهـم کنند. 

Y نسل
متولدیـن 1۹۸0 تا ۲000 میـالدی )1۳۵۸ تا 1۳۷۸ 
خورشـیدی( کـه با نـام نسـل هزاره ها۷ نیز شـناخته 
می شـوند. ایـن افراد )کـه در ایـران متولدیـن بعد از 
انقالب اسـالمی را شـامل می شـود( با فنـاوری های 
جدیـد بـزرگ شـده اند. فضـای مجازی و دسترسـی 
اتفاقـات جهـان آن هـا را بـه  بـه اخبـار و  آسـان 
"سـرعت" عالقه منـد کرده اسـت از ایـن رو حوصله 

انجـام کارهـای طوالنـی مـدت را ندارند. 

Z نسل
متولدیـن سـال ۲000 میـالدی تـا امـروز )1۳۷۸ 
خورشـیدی تا کنون( که در کشـور ما بـا عنوان  دهه 
هشـتادی یا دهه نودی شـناخته می شـوند. در حالی 
کـه نمی تـوان به طـور کامـل درباره شـخصیت این 
نسـل صحبـت کـرد، امـا شـاهد هسـتیم کـه آن ها 
بـه طـور گسـترده ای در فضـای مجـازی، موبایل ها، 

تبلت هـا و موضوعـات جدیـد غرق هسـتند.۸

تأثیر تفاوت نسلی در محیط کار
بـا توجـه بـه دسـته بندی بـاال، حضـور سـه نسـل 
در   "Y "نسـل  و   "X "نسـل  جمعیـت"،  "انفجـار 
محیط کار مشـهود اسـت. این به معنای همزیسـتی 
افـرادی اسـت که در سـه برهـه متفـاوت از زمان در 
مکان هـای واحـد بـه دنیـا آمـده و هـر کـدام در پی 
خواسـته های خـود، پیـش می رونـد. در چنـد سـال 
گذشـته، کنسـتانس پترسـون، دکترای روانشناسـی 
و از مدیـران مدرسـه K-1۲، نگرانـی خـود را دربـاره 
اخـالق کار و تعارضـات میان افـراد به طرق مختلفی 
7-Millennium
8-From the baby boomer to the post-millennial generations. 
www.iberdrola.com/talent/generation-x-y-z
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بیان داشـته اسـت. او کـه مدیر آموزش کنسرسـیوم 
کارآموزی روانشناسـی مدرسـه اسـت، این بـاور را با 

دیگـران بـه اشـتراک می گـذارد که: 

اقتصـادی،  رویدادهـای  تأثیـر  تحـت  نسـلی  "هـر 
سیاسـی و اجتماعـی دوره خـود قـرار دارد - از رکود 
بـزرگ تـا حقوق مدنـی و جنبش های زنـان تا ظهور 
تلویزیون و فنآوری های پیشـرفته رایانه ای - بنابراین 
نتیجـه می گیریم که بسـتر نسـلی نیز ممکن اسـت 

بر نحـوه کار افـراد تأثیر بگـذارد."

اختالفات نسـلی گاهی ممکن اسـت باعـث درگیری 
در محـل کار، بـه ویـژه در میان افراد یک تیم شـود. 
بـه عنوان مثال، بومرها یا نسـل انفجـار جمعیت باور 
دارنـد کـه نسـل X بیش از حد بی تاب اسـت و مایل 
بـه کنـار گذاشـتن اسـتراتژی هایی دارد کـه بارهـا 
بوسـیله آن ها آزمایش شـده و کارآمد بـودن خود را 
نشـان داده انـد. در حالـی کـه نسـل X بر ایـن باورند 
کـه بومرهـا سـعی می کننـد با نصیحـت بـا دیگران 
سـخن گفتـه و عالقـه ای به انعطاف پذیـری یا تغییر 
ندارنـد.۹ اجـازه دهیـد ایـن واقعیـت را بپذیریـم که 
تغییـر کردن کار سـختی اسـت. اما زندگـی )و البته 
کار( بـا انسـان ها در وضعیتـی کـه نمی خواهند خود 
را تغییـر دهند، به مراتب سـخت تر اسـت. در جامعه 
مـا هنـوز مدیرانی هسـتند که عالقه ای به پیشـرفت 
بـا روش هـای جدیـد نداشـته و حتی مانع پیشـرفت 

دیگران نیز هسـتند. 

اسکرام یا دواپس پاسخی به چالش های دنیای جدید
نشـان  همـکاران،  خواسـته های  گرفتـن  نظـر  در 
احترامـی اسـت کـه برای آن هـا قائل هسـتیم. برای 
کارگاه هـای  پذیـر،  انعطـاف  کاری  سـاعات  نمونـه 
آموزشـی و تشـویق افـراد بـه پیشـرفت، می توانـد 
گزینه های مناسـبی برای تعامل میان مدیران نسـل 
قبـل بـا همکاران نسـل بعـد خودشـان را بـه همراه 
9-Generational Differences in the Workplace. www.purdueglob-
al.edu/education-partnerships/generational-workforce-differ-
ences-infographic

داشـته باشـد. از طرف دیگر نوع نگاه سلسـله مراتبی 
در دو نسـل متفاوت اسـت. نسـل بومر، رئیس را نفر 
اول یـک سـازمان می دانسـت کـه بایـد از او تبعیـت 
کـرد در صورتـی کـه نسـل X و Y عالقه منـد بـه 
کار بـا مربی هـا، مشـاوران و منتور هـا هسـتند تـا در 
حیـن انجـام یـک فعالیـت، مهـارت یا دانـش جدید 
را نیـز به دسـت آورنـد. از همین روسـت که در چند 
سـال گذشـته، مانیفسـت های جدید بـرای مدیریت 
پروژه هـای کاری )بـرای نمونـه مانیفسـت چابـک( 
تدویـن شـده اسـت و روش هایـی ماننـد اسـکرام یـا 
تـا  دواپـس10 پـا بـه عرصـه مدیریـت گذاشـته اند 
تعامـل میـان افراد در محیط کار را به نحو مناسـبی، 
تعدیل بخشـند. شـکی نیسـت که همسـو نبـودن با 
جریانـات روز دنیـا، چیـزی جز در یک سـطح ماندن 
و درجـا زدن را بـه بـار نخواهـد آورد. ایـن مهم تاثیر 
قابـل توجـه تیـم مدیریـت منابـع انسـانی را مطرح 
تعامـل،  مختلـف  روش هـای  شـناخت  کنـد.  مـی 
مذاکـره و مدیریـت تعارضـات بیـن فـردی، از جمله 
مهارت هایی هسـتند کـه برای موفقیـت در مدیریت 
اسـترس محیط کار، ضروری خواهند بود. در نهایت، 
تفـاوت بیـن نسـل ها در محـل کار براي افـراد مضر، 
پراسـترس، دلسردکننده، موجب ناامیدي، سردشدن 
روابـط بیـن افـراد، کاهـش احسـاس تعلـق، کاهش 
پیونـد عاطفي بیـن افراد، نبود انسـجام و یکپارچگي 
بیـن افـراد و نـزاع بیـن آن ها خواهـد شـد.11 از این 
رو شـناخت تفاوت هـا و شـباهت هاي بیـن افـراد از 
نسـل هاي مختلـف ضرورتـي انکارناپذیـر اسـت. بـه 
بیانـی روشـن تر کارکنـان براي ارائه خدمات بیشـتر 
و مدیـران بـراي بهبود عملکرد سـازمان به شـناخت 
بهتـر تفاوت هـا و شـباهت هاي بیـن نسـل ها نیـاز 

دارند. 

منابع
www.managementhelp.org  
Understand Generational Differences: Guidelines and Resources

www.purdueglobal.edu
 From the baby boomer to the post-millennial generations: 50 years  

www.scrumschool.ir 10- تقاضای دواپس
11- قمی، مراد مسافری و همکاران )1۳۹۵( شناسایی گوناگونی ارزش های کاری 

مبتنی بر تفاوت نسل ها در محل کار

14

ر:
وی

ص
ع ت

منب
IN

TE
RN

ET
 G

EN
ER

AT
IO

N
 A

N
D

 P
H

EN
O

M
EN

O
N

 O
F 

EN
TR

EP
RE

N
EU

RS
H

IP
w

w
w.

sw
ps

.p
l

18

اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره شصت و ششم، فروردین 1400



ر:
وی

ص
ع ت

منب
ک

وت
 ه

 از
ان

ست
وچ

 بل
ن و

ستا
سی

ی 
ها

ستا
رو

ی 
دن

می
شا

ب آ
ن آ

می
تا

w
w

w.
55

on
lin

e.n
ew

s

ر:
وی

ص
ع ت

منب
Th

e 
#M

eT
oo

 M
ov

em
en

t I
s A

ffe
ct

in
g 

M
en

 T
oo

w
w

w.
m

tv
.co

m

19

بـا رشوع جنبـش "مـن هـم" و افزایـش تقاضـا برای حقـوق برابر، نقـش زنان در سیاسـت بیش از 
پیش برجسـته شـده اسـت. اگرچه که نقش فعالین اجتامعی و بیانیه های جسـورانه فمنیسـتی در 
بـه مثـر نشسـنت و پیرشفـت فمینیسـم غیر قابـل انکار اسـت، اما مد و فشـن نیز در طـول زمان در 

بین بردن مرزهای جنسـیتی نقش خود را داشـته اسـت. 

 جنبش Me too در اعتراض به تعرض جنسی شکل گرفته است. جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
 www.metoomvmt.org
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آن ها در جستجوی برابری اند
درباره تکامل استایل فمنیستی در طول زمان

بـدن صاف تـر از لباس های دوران گذشـته بـود؛ با این 
نـوع خـاص طراحی، او می خواسـت کـه دنیا، زنـان را 
جدی تـر بگیـرد. این نـوع مینیمالیسـم که همسـو با 
دیـدگاه تجـاری هـم بود در پارچه ژرسـه مـورد عالقه 
شـنل و لباس مشـکی کوچک او نیز ظاهر شـد. زمانی 
که شـانل در بخش دوویل فرانسـه )که یک روسـتای 
کوچـک بـود( زندگـی می کـرد شـلوار می پوشـید، در 
آن زمـان شـلوار پوشـیدن بـرای یک زن کامـال خارج 
از عـرف بـود ولی ایـن کار او راه را بـرای زنان در آینده 
بـاز کـرد. در طـول قـرن بیسـتم، معاشـرت زنـان در 
اجتماع با جسـارت بی سـابقه ای همراه بـود و همزمان 
بـا آن نیـز دوره جدیـدی از سـبک پوشـش مردانـه 
بیـن زنـان بـاب شـد. در همان زمـان، در عیـن اینکه 
خطـوط سـجاف لباس هـا در لباس هـای مـد آن روز 
نمـود می یافـت، طراحـی لباس های شـانل بـا خطوط 
برش مسـتقیم کـه انحناهای بدن را کمتـر به نمایش 
می گذاشـت نیـز تبدیـل به مـد رایـج آن دوران شـد. 
مهمتریـن تغییـری کـه در این دهـه در اسـتایل زنان 
رخ داد زمانی بود که فالپرها4 از پوشـیدن کرسـت سر 
بـاز زدنـد، مـدل موی بـاب )نوعی مـدل مـوی کوتاه( 
را بـرای خود برگزیدنـد و تالش کردنـد از ایده آل های 
اغراق آمیـز زنانـه کـه قرن ها بـر دوش زنان سـنگینی 
می کـرد جـدا شـوند. تأثیـر فالپرهـا بـر جامعـه در 
طـول دهـه 1۹۳0 منجـر بـه تغییـرات بیشـتری در 
اسـتایل های فمنیسـتی و زنانه شد. سـتارگان هالیوود 
ماننـد مارلیـن دیتریـش۵ و کاترین هپبـورن۶ حتی از 
پوشـیدن کـت و دامـن زنانه اجتناب کردنـد و ترجیح 
دادنـد کـه لباس هـای کامـال مردانـه بپوشـند. السـا 
اسـکیاپارلی۷ نیـز کـه یکـی از زنـان مطـرح در مد آن 
زمـان بـود با همکاری سـالوادور دالی نقاش برجسـته، 
لباسـی را طراحـی کـرد کـه سـالوادرو دالـی روی آن 
خرچنگ بزرگی را نقاشـی کرده بـود، در آن زمان این 

لبـاس یـک لبـاس هنجار شـکن بـه شـمار می رفت.
4- گروهی از زنان جوان در دهه 1۹۲0 در امریکا که دامن کوتاه می پوشیدند، موهایشان 

را کوتاه می کردند، جاز گوش می دادند و سیگار می کشیدند.
5-Marlene Dietrich
6-Katharine Hepburn
7-Elsa Schiaparelli
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هنگامـی کـه سـافراجت ها1 مـوج اصلی فمینیسـم را 
آغـاز کردنـد یـک اسـتراتژی اساسـی داشـتند: اینکه 
مطابـق بـا مـد سـنتی زنـان دوران ادواردیـن۲ لبـاس 
بپوشـند تـا جهـان بـه علـت اعتـراض آن هـا توجـه 
کنـد و نـه سـبک لبـاس پوشـیدن آن ها. البتـه آملیا 
بلومر۳ که یکی از پیشـگامان سـافراجت ها بـود در این 
مـورد یک اسـتثنا به شـمار می رفـت. کت و شـلواری 
کـه او می پوشـید )و هـم اکنون نیـز به نام او مشـهور 
اسـت( شـامل یـک تونیـک بلنـد گشـاد بـود کـه آن 
را همـراه بـا شـلوارهای گشـاد بـه تـن می کـرد. رنگ 
لبـاس نیـز برای سـافراجت ها مهم بـود. آن ها از سـه 
رنـگ نمادین در لباس هـای خود اسـتفاده می کردند؛ 
بنفـش نماد وفـاداری و وقار، سـبز نماد امید و سـفید 
کـه نماد خلـوص بود- لباس های سـفید رنـگ آن ها، 
لباس اسـتاندارد برای شـرکت در مراسـم رسـمی بود. 
بدیـن ترتیـب زنـان آن دوره می توانسـتند همـگام بـا 
مـد قابـل قبـول آن زمـان، مقاومت و اعتـراض خود را 
نیـز نشـان دهنـد. در اوایل قرن بیسـتم، کوکو شـانل 
کـه از جملـه زنـان پیشـگام طـراح لبـاس محسـوب 
می شـد انقالبـی را در لبـاس زنـان ایجـاد کـرد. کت و 
دامـن که بـه نوعی می تـوان گفت امضای شـخصی او 
بود، از پارچه فاسـتونی و کامال متناسـب با سـایز بدن 
تولیـد می شـد، همچنیـن از ویژگی هـای لباس های او 
ایـن بـود کـه برش هـای لبـاس در قسـمت انحناهای 

متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از:
THE EVOLUTION OF FEMINIST STYLE
  www.crfashionbook.com

1- به حامیان حق رای در بریتانیا Suffragette اطالق می شد.
2- دهه 1۹00-1۹10 در جهان غرب به دوران ادورادی معروف بود. منظور از این ادوراد هم 
Edward VII پادشاه انگلستان بود که درآن 10 سال حکومت را به دست داشت. سبک 
ادواردی سبکی رسمی و مجلل بود که در آن از پارچه های گران قیمت و تزیینات استفاده 
www.sa-  Edwardian Era -می شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به عصر ادواردی 

hostyle.com
3-Amelia Bloomer

هدی فهیم
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تاثیر جنگ جهانی دوم بر لباس های زنان
جنـگ جهانـی دوم باعث شـد کـه هر چیـز اضافی و 
تزئینـی از لباس هـا حـذف شـود، در آن زمـان تمرکز 
غـرب بـر تعارضاتی بود که بـه زنان به عنـوان نیروی 
کار در جامعـه اختیـارات بیشـتری مـی داد. پیـروان 
وفـادار رزی پـرچ کـن۸ بـا پوشـیدن یونیفرم هایـی 
متشـکل از چکمه های محکم، روسـری و شـلوارهای 
کار کوتـاه، سـبکی از لبـاس را بـرای خـود برگزیدند 
که کارایی بیشـتری در زندگی روزمره آن ها داشـت. 
در ایـن زمـان بـود کـه شـلوار جیـن جایگاه خـود را 
بیـن لباس هـای زنانـه بـه دسـت آورد و بـه عنـوان 
پارچه ای شـیک و مهمتر از آن با دوام، به جمع سـایر 
پارچه هـای لبـاس زنانـه پیوسـت. همچنیـن در ایـن 
دوره، تعـداد کمـی از زنـان وارد ارتش شـدند و لباس 
رسـمی ارتشـی باعـث شـد کـه دامـن هـای تنـگ و 
مـدادی شـکلی که پیـش از آن مـورد اسـتفاده زنان 
بـود، از دور خـارج شـود. در دهـه 40 میـالدی کـه 
خانه هـای مـد اروپایی دیگر مثل سـابق در دسـترس 
نبـوده و فعالیـت نمی کردنـد، مـد آمریکایـی ظاهـر 
شـد. در آن زمـان مـردان درگیـر جنـگ و پیامدهای 
آن بودنـد، در نتیجـه تعـدادی از طراحـان لباس زن، 
سـبک پوشـش جدیـدی را رواج دادنـد. کلـر مـک 
کاردل۹ بـا اسـتفاده از پارچه های محبـوب و کاربردی 
آن زمان، یک نوع لباس ورزشـی آمریکایی را طراحی 
کـرد؛ طراحی هـای عملـی بانی کاشـین10 نیز شـامل 
چکمه هایـی بـود کـه تـا آن زمـان هنـوز بـه عنـوان 
کفـش برای زنان رایج نشـده بود. پـس از دوره  جنگ 
که در طول آن فمینیسـم پیشـرفت سریعی داشت و 
بازگشـت مردان به بازار کار، جامعه پسـاجنگ دوباره 
بـه نقش های سـنتی جنسـیتی قبلی خود بازگشـت. 
بـا ایـن حـال در همـان زمان بـود که زنـان فهمیدند 
می تواننـد بجـای مصـرف کننـده بـودن و بی وقفـه 
خریـد کـردن، جـاه طلبی های خود را در کار و شـغل 
خـود دنبـال کنند. بـا این حـال در دوران پسـاجنگ 
8-Rosie the Riveter
9-Claire McCardell
10-Bonnie Cashin
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زنانگـی اغـراق شـده بـا ابتـکار جدیـد دیور بـا عنوان 
Dior’s New Look دوبـاره بـه میادین بازگشـت و 
پارچه هـای آهـار دار دوبـاره در لباس هـای زنانه و زیر 
دامنی هـا  مـورد اسـتفاده قـرار گرفنـد. در آن زمـان 
و بـا اینکـه دوبـاره لباس هایـی بـا انحناهـای اغـراق 
شـده در بیـن مـردم رواج یافتـه بودنـد، بسـیاری از 
زنـان در خانـه تمایل داشـتند که لباس های ورزشـی 
لباس هایـی  زمـان  همـان  در  بپوشـند.  راحت تـر  و 
مثل شـلوارک های سـه ربـع، شـلوارهای کوتـاه زنانه 
و شـورت ها محبوبیـت زیـادی بیـن زنان پیـدا کرده 
بودنـد. در اواخـر دهـه ۶0، لباس زنان همـگام با موج 
دوم فمینیسـم و در کنار سـایر جنبش های اجتماعی 
دوبـاره تکامـل یافـت و در دهـه ۸0 در جامعـه غالب 
شـد. جوانـان بـا بـه نمایـش گذاشـتن پوسـت بـدن 
خـود، بـه وضـع موجـود اعتـراض می کردنـد. در این 
مسـیر مـاری کوانـت بـا طراحـی دامـن کوتـاه )کـه 
امـروزه آن را همـه جـا می بینیـم( قـدم مهمـی را در 
این راه برداشـت. توگی11 هم با پوشـیدن دامن کوتاه 
کوانـت و هم با داشـتن چهره ای پسـرانه مرزهـا را در 
صنعـت مدلینـگ درهـم شکسـت. او باعـث شـد که 
کلیشـه "بـدن زنانـه مشـابه با سـاعت شـنی )اغراق 
شـده(" کـه قرن هـا در ذهن مـردم حک شـده بود از 
مد خارج شـود. موج دوم فمنسـیم اسـتایل مردانه را 
نیـز دوباره بـرای زنان احیا کـرد. در دهه ۷0 مرز بین 
لباس هـای مردانـه و زنانه کمرنگ شـده بـود، چرا که 
در آن دوران هم مردان و هم زنان در اسـتایل خود از 
موهای بلند روشـن، شـلوار فاق بلنـد، پیراهن هایی با 
یقـه دکمه دار و بلیزر اسـتفاده می کردنـد. آن کلین1۲ 
در اواخـر دهه ۶0 لبـاس power suit را خلق کرد. 
ایـن لبـاس بیش از یـک دهه بعد و وقتی سـتاره های 
دوجنسـه ای ماننـد گریس جونز به این سـبک لباس 
روی آوردنـد، به بیشـترین قـدرت خود رسـید. دلیل 
اسـتقبال از ایـن سـبک لباس ایـن بود که زنـان آرزو 
11-Twiggy 
12-Anne Klein

ماهنامه سرند      شماره شصت و ششم، فروردین 1400



فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

داشـتند در محـل کار و جامعـه نقش هـای جدیـد و 
بیشـتری داشـته باشـند. سـبک گرانـج در دهـه ۹0 
لباس های بدون جنسـیت مانند فالنل و شـلوار جین 
پـاره را بین مـردم محبوب کرد. جنبـش رایُت گرل1۳ 
یـا دختـران آشـوبگر کـه از گروه هایـی از زنـان پانک 
ماننـد بیکینی کیـل14 و بارتموبایل1۵ تشـکیل شـده 
بود از پیشـگامان این سـبک بودند و سـخنگوی موج 
سـوم فمینیسـم شـدند. نوازندگان عالوه بر اسـتقبال 
از مدهـای بـدون جنسـیت و طرح هـای گرافیکـی 
ورزشـی در لباس هایشـان، از جزئیـات "دخترانـه ای" 
ماننـد قلـب و رنـگ صورتی نیـز در لباس هـای خود 
اسـتفاده می کردنـد و معنـای جدیـد و محکم تری به 

ایـن طرح ها بخشـیدند.

13-Riot Grrrl
14-Bikini Kill
15-Bratmobile
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پوشش زنان در قرن 21
در حـال حاضـر، مـوج چهـارم فمینیسـم در جهـان 
در جریـان اسـت و مـد نیـز همچنـان نقـش بزرگـی 
را در ایـن جریـان بـازی می کنـد. هنگامـی کـه روث 
بدرگینسـبورگ1۶ بـه عنوان یک قاضـی زن در دادگاه 
عالـی ایـاالت متحـده سـوگند یـاد کـرد، توجه ها به 
ایـن جلـب شـده بود کـه او همـراه با روپوش سـیاه و 
سـفید سـنتی چه چیزی قرار است بپوشـد. در حالی 
کـه مـردان در دادگاه لباس هـای خـود را بـا پیراهـن 
و کـراوات سـت می کردنـد، گینسـبورگ ترجیـح داد 
یقه هـای تـوری و فانتـزی بپوشـد و حتـی از آن هـا 
برای اظهارات سیاسـی استفاده کند. در همین حین، 
هیالری کلینتـون در کل مبـارزات انتخاباتی خود در 
سـال ۲01۶ )و البتـه قبـل از آن(، با پوشـیدن کت و 
شـلوار سـفید رنگ در کنوانسـیون ملـی دموکرات ها 

16-Ruth Bader Ginsburg
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هنگامی که روث بدرگینسـبورگ به عنوان یک قاضی زن در 
دادگاه عالـی ایـاالت متحده سـوگند یاد کـرد، توجه ها به این 
جلب شـده بود که او همراه با روپوش سـیاه و سـفید سـنتی 

چه چیزی قرار اسـت بپوشـد. 



۲۳

بـه سـافراجت ها ادای احتـرام می کـرد. از آن زمـان، 
کـت و شـلوار او نمـاد قـدرت، برابـری و فمینیسـم 
اسـت، با ایـن حال کلینتون بـه عنوان نامزد ریاسـت 
جمهـوری، بخاطـر نپوشـیدن لباس هـای "زنانـه" و 
زمان هایـی کـه ترجیـح مـی داد بـدون آرایـش کامل 
در انظـار عمومـی ظاهر شـود نیز مورد انتقـاد بود. در 
مراسـم تحلیف ترامپ در سال ۲01۷، زنان در سراسر 
جهـان در همبسـتگی با هـم و در جهت تـالش برای 
داشـتن حقوق برابر، بـا برپایی راهپیمایـی ماه مارس 
و پوشـیدن کاله هـای گوش گربـه ای صورتی اعتراض 
خـود را نشـان دادند. در طول همان فصل در مراسـم 
اهـدای جوایـز، سـلبریتی ها بـا پوشـیدن لباس هـای 
سـیاه و الصـاق سـنجاق هایی سـیاه رنـگ کـه روی 
آن با رنگ سـفید عبارت Time’s Up نوشـته شـده 
بـود بـه آزار جنسـی در محـل کار اعتـراض کردنـد. 
موفقیـت دیگـری کـه زنـان در صنعـت مـد کسـب 

کردنـد زمانـی بـود کـه خانه های مـد مطـرح جهان، 
اولیـن مدیـران خـالق زن خـود را بـه کار گرفتند، از 
جملـه این افـراد ماریا گراتسـیا چیـوری1۷ را می توان 
نـام بـرد کـه در سـال ۲01۶ بـه عنـوان مدیـر خالق 
برنـد دیـور منصـوب شـد. او عبـارت "همـه مـا بایـد 
فمنیسـت باشـیم" را روی یک مهر تایپ کرد و آن را 
بـرای اولین مجموعه خـود در بهار و تابسـتان ۲01۷ 
بـه نمایش گذاشـت. امروزه، شـکاف سیاسـی موجود 
نشـان داده است که پیشـرفت فمنیسم خطی نیست 
و پیش بینـی روند آتـی در دهه های آینده نیز دشـوار 
اسـت. بـا ایـن حـال، مـد همیشـه انعکاسـی از روال 
جاری بوده اسـت. چیزی که مسـلم اسـت این اسـت 
کـه بیـن رهبـران زن و لباسـی که آن ها می پوشـند 

رابطـه نزدیکی وجـود دارد.

17-Maria Grazia Chiuri
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سائلی پرسید از آن شوریده حال
به مناسبت ۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری
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سائلی پرسید از آن شوریده حال //  گفت اگر نام مهین ذوالجالل

میشناسی بازگوی ای مرد نیک  // گفت نانست این بنتوان گفت لیک

مرد گفتش احمقی و بی قرار //  کی بود نام مهین نان شرم دار

گفت در قحط نشابور ای عجب // می گذشتم گرسنه چل روز و شب

نه شنودم هیچ جا بانگ نماز // نه دری بر هیچ مسجد بود باز

من بدانستم که نان نام مهینست // نقطه جمعیت و بنیاد دینست

از پی نان نیستت چون سگ قرار // حق چو رزقت می دهد توحق گزار

حق چو رزقت داد و کارت کرد راست // تو بخور وز کس مپرس این از کجاست

عطار، مصیبت نامه، بخش بیست و نهم
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