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صادق زیبا کالم: من کیف می کنم وقتی ایران می بازد توی چیزای بین المللی ... تو 
کشتی می بازه تو فوتبال می بازه... من کیف می کنم!

حسین دهباشی: منطق پشتش چیه؟

صادق زیباکالم: منطقش این هست که ما نژادپرستیم و از این پیروزی ها به نفع اون 
احساسات نژادپرستی مون و خودبرتربینی مون سواستفاده می کنیم!

بخشی از گفتوی حسین دهباشی با صادق زیباکالم
www.dideo.ir
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جهان وطن ما است؟
درباره نگرش جامعه ایران به ملی گرایی

 با نگاهی به اظهارات دکرت صادق زیباکالم 

سخن آغازینسخن آغازین

در جامعـه ایران بویـژه در میان دانشـگاهیان، جهان 
وطنـی یـا دسـت کم بـد و بـی راه گفتن شـه تاریخ 
و هویـت ملـی ایرانیـان حامیـان قابل توجهـی دارد. 
شـاهد مثـال اظهـارات دکتر صـادق زیباکالم اسـت. 
از شکسـت  ایشـان  شـد  گفتـه  کـه  طـور  همـان 
نماینـدگان ایـران در میادیـن بین المللـی »کیف« 
مـی کننـد چـون ایرانیـان نژادپرسـتند! اینکـه چـرا 
شـادی پـس از بـرد ایرانیـان در میادیـن ورزشـی 
نژادپرسـتی تعبیر می شـود دسـت کم بر نویسـنده 
پوشـیده اسـت بـا این حـال ایـن نگرش چنـدان در 
میـان شـهروندان عـادی هم بـدون طرفدار نیسـت. 
شـهروندانی کـه معتقدنـد کشـور و ملیـت معنـای 
چندانـی نـدارد و جهـان وطـن همه ما اسـت. گرچه 
ایـن گـزاره بسـیار زیباسـت اما باید پرسـید جـدا از 
دنیـای ذهنـی در دنیـای عینـی هـم جهـان وطـن 
ماسـت؟ اگـر چنیـن اسـت چـرا سـربازان »اکثـرا« 
مسـلمان، شـیعه و دوازده امامی عـراق متعرض جان 
و مـال زنان و مردان در خرمشـهر شـدند و در مقابل 
سـربازان »اکثـرا« مسـلمانان، شـیعه و دوازده امامی 
ایرانـی مقابـل ایشـان صـف آرایـی کردنـد؟ بـا ایـن 
توضیـح در نوشـتار پیـش رو به نقد جهـان وطنی و 

اهمیـت ملـی گرایـی می پـردازم.

در عامل واقعیات زندگی می کنیم
نبـرد بیـن جهـان وطنـی و ملـی گرایـی نبـرد بین 
تلقیـات و واقعیـات اسـت. ملـی گرایـی بنـا نـدارد 
مبتنـی بـر توهم زیسـت کند بلکـه مـی گوید چند 
رزیدنت کشـور از ابتدای سـال جانشـان را از دسـت 
داده انـد؟1 ملـی گرایـی مـی گویـد تامیـن خوابـگاه 
بـرای دانشـجویان دانشـگاه صنعتی شـریف )و البته 
دیگـر دانشـجویان( »اولویت« دارد نـه آنکه تحصیل 
دختـران در افغانسـتان بـرای مـن ملـی گـرا مهـم 
نباشـد اما اولویت نخسـت من این سـامان سیاسـی 
اسـت و چـه بسـا بتوانـم در گام بعـدی دانـش آموز 
کنـم.2  پذیـرش  هـم  را  افغانسـتانی  دانشـجوی  و 
مشـکل جهـان وطنـی آن اسـت کـه آمـال و آرزوها 
را جـای حقایـق مـی گـذارد و بـر آن اسـاس تحلیل 
مـی کنـد. بـه عنوان مثـال اگـر جهان وطن ماسـت 
چـرا بـرای رفتـن بـه نقطـه دیگـری از وطـن خـود 
جـدا از پاسـپورت بـه ویـزا هـم نیـاز داریـم؟ اساسـا 
چـرا پاسـپورت کشـورهای مختلـف، ارزش متفاوت 
دارد؟ مگـر نـه این اسـت که همه ما شـهروندان کره 
زمیـن هسـتیم؟ مگـر نه این اسـت که جهـان وطن 
ماسـت؟ اگر در عالم واقع جهان وطن ماسـت در آن 
صـورت باید پرسـید چـه کسـی در خانه خـود مثال 
بـرای اینکـه از یـک اتـاق به اتـاق دیگر بـرود، مجوز 
نیـاز دارد؟!  بی تعـارف باید بگوییـم در عالم واقعیات 
زندگـی مي کنیـم. جایي کـه نفت خوزسـتان خرج 
سـاخت دانشـگاه دولتـی در تهـران شـده اسـت. از 
تاجـر شـیرازی، حقـوق کارمنـدی در  مالیـات آن 
خراسـان پرداخت شـده اسـت. مادری در تبریز سـه 
فرزنـد شـهیدش را تقدیم دفـاع از خاک این کشـور 
کـرده اسـت و .... در تمـام ایـن مـوارد خبـر چندانی 
از نقـش آفرینـی دیگـران نیسـت! بـه عنـوان مثـال 
حقـوق کارمنـدان دولـت ایـران را آلمانی هـا پرداخت 
نکـرده انـد. قطـره فلـج اطفـال را نـه کادر درمـان 

1- ماجرای مرگ  سریالی رزیدنت های پزشکی چیست؟ 
www.imna.ir

2- اعطای بورسیه و کارت اقامت ویژه برای نخبگان افغان/4 دانشگاه پیشرو کشور در 
جذب نخبگان افغانستان

 www.isna.ir
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اسـرائیل کـه هموطنـان ما در ایـران تهیـه کردند تا 
ایـن بیمـاری را ریشـه کن کننـد. ما ایرانیان هشـت 
سـال با عـراق جنگیدیم و نـه ژاپنی ها یـا دانمارکی 
هـا. اگـر جهـان وطن ماسـت چرا هموطنـان جهانی 
مـا )مثـال روس هـا، آمریکایـی هـا، هلندی هـا و ...( 
قـدرت خـود را بـرای تجهیـز بعثی ها صـرف کردند 
امـا از همـان قـدرت برای جلوگیـري یا حتـي پایان 
دادن بـه جنگ اسـتفاده نکردند؟ به عنوان یکی ملی 
گـرا من هم تشـخیص مـی دهم که مرزهای کشـور 
یـک قرارداد اسـت و بیـن مردمان تفاوت نـژادی و یا 
از آن مذمـوم تـر ارجحیت نژادی، نادرسـت و ویرانگر 
اسـت. امـا ملی گرایـی یا ناسیونالیسـم، نژادپرسـتی 
یـا ریسیسـم نیسـت. از طرفی ملی گرایـی نه توجیه 
وضـع موجـود که نقد انفعال اسـت. ملـی گرایی باور 
دارد تعلق خاطر و احسـاس مسئولیت در قبال مردم 
یـک کشـور، پیامـدی روشـن دارد؛ بهبـود وضعیـت 
زندگـی همـان مـردم! ملـی گرایـی می گویـد آنچه 
مردمان یک سـامان در رشـد و بالندگی شـما صرف 
کـرده اند به ایشـان و نسـل هـای بعد تقدیـم کنید. 
ملـی گرایـی یعنی در نظر داشـته باشـیم اگر اسـیر 
دسـت تفکـرات جهان وطنـی  بمانیم عقـب ماندگی 

کشـور تـداوم مـی یابـد! اجـازه بدهیـد کمـی عینی 
تـر بگویـم. فـرض کنید امیرکبیـر عقیـده ای جهان 
وطنـی داشـت یا میرزاحسـن خـان رشـدیه یا حتی 
دکتـر فریـدون عـال! طبعا ضرورتـی بـرای آن میزان 
مجاهـدت بـرای ایجاد تغییر معنا نمـی یافت. به چه 
دلیـل رشـدیه بایـد به ایـران بـاز می گشـت و برغم 
رنـج های متعدد در سـاخت مدارس نویـن در ایران، 
پافشـار می کرد؟ چرا امیرکبیر مانند بسـیاری رجال 
دیگـر بـه این یـا آن سـفارت پناهنده نشـد؟ امیر نمی 
دانسـت کـه عـدم تابعیت انگلیسـی یا روسـی یعنی 
امـکان حذف فیزیکی پـس از دوران صـدارت؟ دکتر 
عـال نمـی توانسـت در اروپا یـا آمریکا زندگـی کند؟ 
یـا سـاده تـر بگویـم نمـی توانسـت ماننـد بسـیاری 
دیگـر از اعضـای جامعـه پزشـکی بـه کار »معمول« 
خـود بپـردازد؟ چه کسـی بـه او مسـئولیت داده بود 
کـه سـازمان انتفـال خـون را تاسـیس کند؟ آشـکار 
اسـت کـه در همیـن چنـد مـورد اگـر این بـزرگان، 
جهـان را وطن خود می دانسـتند دور از ذهن اسـت 
کـه امـروز دانشـگاه، مدرسـه و یـا سـازمان انتقـال 
خـون مـی داشـتیم! اگـر دکتـر علـی اکبر سیاسـی 
یـا دکتـر محمدعلی مجتهـدی عقاید جهـان وطنی 
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 مـا ایرانیان هشـت سـال بـا عـراق جنگیدیم و 
نـه ژاپنی هـا یا دانمارکـی ها. اگـر جهان وطن 
ماسـت چـرا هموطنان جهانی ما )مثـال روس ها، 
آمریکایـی هـا، هلنـدی هـا و ...( قـدرت خـود 
را بـرای تجهیـز بعثـی هـا صـرف کردنـد اما از 
همـان قـدرت بـرای جلوگیـري یا حتـي پایان 

دادن بـه جنـگ اسـتفاده نکردند؟
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مـی داشـتند طبعـا بـا توجه بـه تحصیـالت عالیه و 
تخصصشـان می توانستند در کشـور دیگری خدمت 
کننـد. امـا نتیجـه این رویکردشـان جز این می شـد 
کـه بـه احتمال بسـیار زیاد امـروز نه دانشـگاه تهران 

داشـتیم و نه دانشـگاه صنعتی شـریف؟! 

ملی گرایی؛ رضورت توسعه 
با خود روراسـت باشـیم. حقیقتا مشـکل کشـورهای 
در حـال توسـعه بویـژه ایـران ما، ملی گرایی نیسـت 
مشـکل بـی وطنـی اسـت کـه کسـر قابـل توجهـی 
از مـردم و مسـئوالنش حـس تعلقـی بـه یکدیگـر و 
کشـور ندارنـد. عناصـر فرهنگـی و تاریخـی خـود را 
خـوار و خفیـف مـی داننـد و ترجیـح مـی دهند در 
همه شـئون از سـبک زندگی ملل دیگـر بویژه غرب، 
تبعیـت کننـد. این رویکرد بـا مقوله توسـعه منافات 
دارد. توسـعه یـک مقولـه درون زاسـت کـه جـز در 
سـایه تعلق خاطر و تعهد روشـنفکران و مردمان یک 
کشـور بـه دسـت نخواهـد آمـد. تاکید می کنـم اگر 
نگوییـم تمـام بایـد معترف بـود که اکثریـت اتفاقات 
بـزرگ نـه فقـط در ایـران مـا کـه در سراسـر جهان 
محصـول از خودگذشـتگی و جانبـازی ملـی گرایان 
بـوده اسـت. تحلیـل ایـن مهم سـخت نیسـت بویژه 

اگـر یک قیـاس سـاده انجـام دهیم؛
ارتشـیان، رزمنـدگان و بدنـه جامعـه ایـران مقابـل 
تهاجـم قـوای بعثـی ایسـتادگی کردنـد تا کشـور به 
دسـت نسـل بعـد برسـد حـال ایـن مهـم را قیـاس 
کنیـد بـا پراکندگـی ارتـش سـی صـد هـزار نفـری 
افغانسـتان در برابـر طالبان تحت حمایت پاکسـتان! 
کشـور بـا همـه منابـع و امکانـات بـه اشـغال حدود 
۷0 هزار مرد مسـلح به سـالح سـبک! درآمـد. بدون 
درگیری و مقاومت!!! در نظر داشـته باشـیم به دفعات 
مدارسـی کـه میرزاحسـن خان رشـدیه سـاخته بود 
بوسـیله سـنت گرایان تخریب شـد. نه فقط شـخص 
او کـه دانـش آمـوزان مـورد بـی احترامـی و ضـرب 
و شـتم قـرار مـی گرفتنـد. حـال بنگریـد کـه امروز 

افغانسـتان درگیـر تحصیـل فرزندانـش بویـژه دانش 
آمـوزان دختـر اسـت! ایـن مـوارد نشـان مـی دهـد 
اگـر جانبـازی و از خودگذشـتگی بـزرگان و حمایت 
اکثریـت مـردم یک جامعـه در میان نباشـد نه فقط 
امـکان دفـاع از کشـور وجود ندارد کـه حتی آموزش 
بـه عنـوان یکـی از ارکان توسـعه، ابتـر مـی ماند! به 
بیانـی روشـن تـر در ممالـک توسـعه یافتـه، مـردم 
برغـم دریافـت خدمـات قابل توجـه )البته در سـایه 
پرداخـت مالیـات(، بازهم خـود را بدهکار مـی دانند. 
حتـی در زمـان گـذار به توسـعه هم چنیـن تفکری 
حاکـم بـود. فـی المثل آلمـان پس از جنـگ جهانی 
دوم در اشـغال چهار کشـور فرانسـه، انگلیس، آمریکا 
و شـوروی بـود. قابـل تامل تـر آنکه آلمان بـه عنوان 
سـرزمین و نه کشـور، مدت ها تحـت مدیریت قوای 
بیگانـه بـود. صنایع سـنگینش یـا منحل یـا مصادره 
شـده بود. حتـی اختراعـات جملگی به نـام آمریکا و 
انگلیـس ثبـت مـی شـد! در نهایـت هم بـه دو نیمه 
غربی و شـرقی تقسـیم شـد و به عنوان آلمان غربی 
)تحـت نظر شـدید بلـوک غرب بـه رهبـری آمریکا( 
و آلمـان شـرقی )بـه عنـوان بخشـی از بلوک شـرق 
بـه رهبـری شـوروی( نـام گذاری شـد. آلمـان حتی 
حـق داشـتن ارتش هم نداشـت و فقط می توانسـت 
پلیـس داخلـی و نهایتـا مـرزی داشـته باشـد! زیاده 
گویـی نکنم فقط می پرسـم چگونـه مملکتی که در 
آن بـه جهـت سـقوط ارزش پول، تبـادل کاال به کاال 
یـا حتـی غـارت مغازه هـا صورت مـی گرفـت، امروز 
به چنین قدرتی تبدیل شـده اسـت؟! پاسـخ روشـن 
اسـت؛ در همه منابع مرتبط به توسـعه ناسیونالیسم 
یـا ملـی گرایـی به عنـوان یکـی از ارکان توسـعه یاد 
می شـود. شـاهد مثال آنکه حتی یک کشـور توسعه 
یافتـه بـا مردمانی معتقد بـه باورهـای فانتزی جهان 
وطنـی پیـدا نمی کنید؛ از کانـادا و آمریکا تـا ژاپن و 
اسـترالیا! در نقطه مقابل در کشـور ما حتی کسـانی 
کـه کارمنـد دولت اند )از نگهبان تا اسـتاد دانشـگاه( 
و از بیـت المـال حقوق می گیرند، نسـبت به مظاهر 

ملـی و کنشـگری عمـال و علنا زاویـه دارند.
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توییرت؛ سکوت فضیلت است یا رذیلت؟

نگاهی به آزادی بیان در شبکه های اجتامعی

جامعهجامعه

اجتماعـی  شـبکه های  اخیـر،  سـال های  طـی  در 
کاربـران زیـادی در میـان ایرانیان یافته انـد. از دالیل 
ایـن محبوبیـت می توان به آزادی بیان ضمانت شـده 
ایـن فضـا اشـاره کرد، چیـزی کـه در فضـای واقعی 
جامعـه ایرانـی کمتـر یافـت می شـود. آزادی بیـان 
مسـاله ای اسـت کـه بارهـا مـورد مداقه و بحـث قرار 
گرفتـه اسـت، امـا وجـه نادیده گرفتـه شـده در این 
مسـاله، آزادی در عـدم بیـان عقاید خود اسـت. بارها 
شـاهد ایـن بوده ایم کـه کاربری به خاطر عـدم اعالم 
نظـر خود در برابر مسـاله ای حسـاس، مـورد طعن یا 
حتـی حملـه قرارگرفته اسـت. آیا اخالقی اسـت که 
سـکوت دیگری را مـورد تفحص قرار دهیـم؟ در این 
مقاله سـعی می کنم به این سـوال بپـردازم و واکنش 
کاربـران ایرانی در برابـر آزادی بیان و همین طور حق 

اختیـار سـکوت دیگری را بررسـی کنم.

 

توییرت، بی طرفی ممنوع!
حتـی اگـر اکانت توییتر نداشـته  باشـید حتما اسـم 
هشـتگ های ترند شـده ایـن فضـا بـه گـوش شـما 
خورده انـد، هشـتگ هایی کـه هرچنـد وقـت یک بـار 
فضـای توییتـر را دوگانـه می کنـد. روال کار اینطـور 
اسـت که اتفاقی در فضای سیاسـی_اجتماعی ایران 
یـا صحنـه بیـن الملـل رخ می دهـد، عـده ای به این 
اتفـاق واکنـش مثبـت نشـان می دهنـد و عـده ای 

واکنـش منفـی. ایـن واکنش هـا هویـت اجتماعـی 
افـراد و گرایش هـای آنـان را تعییـن می کنـد، امـا 
در ایـن میـان ممکن اسـت اتفـاق دیگـری رخ دهد؛ 
اگـر کسـی واکنـش نشـان ندهد چـه خواهد شـد؟! 
شـبکه های اجتماعـی قرار بوده و هسـت کـه یکی از 
مهم ترین سـتون های دموکراسـی یعنـی آزادی بیان 
را تحقق بخشـند. توییتر ادعـا می کند محیطی چند 
صدایـی اسـت. برخالف ایـن مدعا در طی پنج سـال 
حضـورم در توییتـر متوجـه شـده ام کـه ایـن فضا به 
شـدت ساختارگراسـت. توییتر برای ادامه حیات نیاز 
دارد نقش های دوگانه را برجسـته نماید و آن ها را در 
مقابـل هم قـرار دهد. تایمالین و بـه خصوص بخش 
کامنت هـا، مـا را برمی انگیـزد تـا در مـورد مسـائل 
اعـالم موضـع کنیـم؛ طرف درسـت تاریخ بایسـتیم، 
عمله ظلم نباشـیم، تکلیف خودمان را روشـن کنیم، 
وسـط ماجرا نایسـتیم. بـا این حـال باید پرسـید آیا 

عـدم اعـالم موضع بـه معنـای بی طرفی اسـت؟

آیا ما با تفتیش عقاید روبه رو هستیم؟
تقابـل حـق و باطـل تقابلی اسـت که عده  زیـادی به 
آن اعتقـاد دارنـد، امـا منطقی تر این اسـت کـه ما به 
نسـبی بودن حق بـاور داشته باشـیم، حقیقت متکثر 
اسـت و انحصـارا در دسـت هیچ کـدام  از ما نیسـت. 
توییتـر امـا حکایـت از مسـاله ای دیگـر دارد؛ اکثر ما 
بـه نسـبی بـودن و تکثـر حـق بـاور نداریـم. توییتر 
تقابـل حـق و باطـل اسـت. در ایـن بین تعـدادی از 
کاربـران بـه داللیل مختلف تصمیـم می گیرند تقابل 
سیسـتماتیک این فضـا را بازتولید نکننـد، به همین 
دلیـل از اعـالم موضع خودداری می کننـد. اما توییتر 
اجـازه رخنـه در سیسـتم خـود را به کسـی نخواهد 
داد، اتفاقـی کـه می افتـد این اسـت که شـما با عدم 
اعـالم موضع هـم موضـع گرفته اید، همه سـکوت ها 
قابـل تاویل انـد. سـکوت شـما بـه یکـی از مواضـع 
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دوگانه تاویل می شـود و این تاویل ریشـه در سـوابق 
شـما شـامل توییت و اظهار نظرهای قبلی تـان دارد. 
بـه بیانی صریح تر شـما بـه نظـر دادن و ارائه موضع 
تشـویق نمی شـوید، بلکه وادار می شـوید. بعـد از این 
تاویـل خیال مفسـر راحت می شـود و حقیقت شـما 
را )!( بـرای خـود تبییـن می کنـد؛ "فالنـی مـزدوره، 
عملـه ظلمه، ادبیات و لحنش مثل... هاسـت، نکنه از 
فالن سـازمان پول می گیره." مشـخص کردن جبهه 
تبدیل به ارزشـی می شـود که هرکـس از تحقق این 
مهـم سـرباز زند بـا عواقـب ناگـواری مواجـه خواهد 
شـد، کم تریـن مجـازات آنفالـو کـردن فـرد خاطی و 

شدیدترین آن سـایبربولی1 است. 

اینستاگرام
حـاال بیاییـد توییتـر را الگ اوت کنیـم و سـری بـه 
اینسـتاگرام بزنیـم. شـما هـم بـه یـاد داریـد هفـت 
یـا هشـت سـال پیـش ویدیویـی از رامبد جـوان در 
شـبکه چهـار وایرال شـده بـود؟ جوان در ایـن ویدیو 
حدیثـی را از امـام محمدصـادق نقـل می کـرد:" اگر 
انسـانی فـردی را بـه خاطـر گناهـی سـرزنش کند، 
نمیـرد تـا خود بـه آن گنـاه مرتکب شـود." در ادامه 
جـوان می گویـد مـا بایـد واژه "قضـاوت" را از دایـره 
واژگانـی خود حذف کنیـم و.... من جامعـه آماری ای 
بـرای ادعـای خـود نـدارم ولـی بـه درسـتی بـه یاد 
مـی آورم کـه بعـد از وایـرال شـدن این ویدیو شـاهد 
تولـد هشـتگ های "قضـاوت نکنیم" در اینسـتاگرام 
بودیـم. نهضـت قضـاوت نکنیم بعـد از چند سـال به 
جایی رسـیده اسـت کـه افـراد مطرح و سـلبریتی ها 
هـر وقت بـرای عملکـرد اشتباهشـان مـورد مواخذه 
قـرار می گیرنـد، بـه این هشـتگ پنـاه می آورنـد و با 
مظلوم نمایـی از توضیح اشتباهشـان طفـره می روند. 
شـاید بتوانیم تفاوت بنیادین اینسـتاگرام و توییتر را 
 1-Cyberbully

سایبربولی یا قلدری رایانه ای، نوعی از زورگیری و آزار دیگری با استفاده از ابزار 
الکترونیکی چون تلفن همراه، تبلت و ... است.

در جامعـه ایرانـی با همیـن دو رویکرد نشـان دهیم؛ 
جامعـه ایرانـی اینسـتاگرام2، قضـاوت را کـه یکـی از 
عملکردهـای طبیعـی ذهن اسـت، کتمـان می کند؛ 
کسـی حـق نظـر دادن نـدارد. کاربـران توییتـر ایـن 
عملکـرد طبیعـی را می پذیرنـد ولی از قضـاوت فراتر 
رفتـه و بـه حکـم دادن می رسـند. مـا در یکـی از 
مواضـع تقابلـی قـرار می گیریـم تـا حکم دهیـم و در 
نهایـت از پذیرش اجتماعـی برخوردار شـویم. همان 
طـور کـه فضای حاکم بر اینسـتاگرام سـکوت و عدم 
پرسشگری را تشـویق می کند، فضای توییتر سکوت 
را مذمـت کرده و کنش گـری را در گرو اعالم قطعی 
موضـع می دانـد. بـا ایـن تفاسـیر بـه نظر می رسـد 
قوانیـن تبعیض آمیـز و برخوردهای متفاوت با اقشـار 
مختلـف جامعـه مـا را بـه سـمت "مشـخص کردن 
تکلیـف خود" سـوق داده اسـت. به هرحـال واقعیت 
ایـن اسـت که در بسـیاری از مـوارد  نمی توانیم خود 
را در یکـی از ایـن دوگانه هـا قرار دهیـم و حق داریم 
کـه چنین تصمیمـی بگیریم. ما می توانیم مسـاله ای 
را مدنظـر قـرار دهیـم، در مـورد آن فکـر کنیـم، اما 
حکـم ندهیـم. موضع گرفتن یا نگرفتـن نمی تواند و 

نبایـد حقیقـت وجودی ما باشـد. 

2- البته نه همه ایشان
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 سـکوت شـما به یکی از مواضع دوگانه تاویل 
می شـود و این تاویل ریشـه در سـوابق شـما 
شـامل توییـت و اظهـار نظرهـای قبلی تـان 
دارد. بـه بیانـی صریـح تر شـما به نظـر دادن 
و ارائه موضع تشـویق نمی شـوید، بلکـه وادار 
می شـوید. بعـد از ایـن تاویـل خیـال مفسـر 
راحـت می شـود و حقیقـت شـما را )!( بـرای 
خـود تبیین می کنـد؛ "فالنی مـزدوره، عمله 
ظلمـه، ادبیات و لحنش مثل... هاسـت، نکنه 

از فـالن سـازمان پـول می گیره."
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"مـا هـم مثل بقیـه مـردم، زندگی مـان را کردیـم، در غفلت و بـی خبری، 
بـا یـک مشـت اوهـام و افکار و خیـاالت. تا این کـه بالخره بیدار شـدیم. بد 
هـم نبـود. منتها وقتی بیدار شـدیم، دیدیم سـر و ته خوابیده ایـم و آن که 

مـا را بیـدار کرده خـودش در خواب غفلت اسـت."
بخشی از نمایشنامه پدر اثر یوهان اگوست استریندبرگ
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در طـول تاریـخ یکـی از بنیـادی تریـن خواسـت 
هـای حکومـت و مذهب از نوع بشـر، ایجـاد پیوند و 
فرزنـدآوری بـوده اسـت. با این حال بودند و هسـتند 
کسـانی که از گذشـته تا کنون سـعی در نشان دادن 
جنبـه های منفـی ازدواج داشـته انـد. گرچه منظور 
از ایـن رویکـرد انتقـادی رد مسـئله ازدواج و فرزنـد 
آوری به رادیکال ترین شـکل ممکن نیسـت بلکه به 
عنـوان نمونـه در بطن نمایشـنامه های بی شـماری 
می شـود دید و شـنید که باید قبل از قدم گذاشـتن 
در مسـیر ایجـاد یـک پیونـد، همـه جوانـب آن را در 

نظـر گرفت. 

مده آ؛ ماجرای عشق و انتقام
»اگـر با رنجی سـخت کارمان را درسـت انجام دهیم 
و همسـر، زندگیمـان را بـا مـا قسـمت کنـد، و یـوغ 
ازدواج را بـی خشـونت تـاب آورد، زندگـی مـا غبطه 
برانگیـز خواهـد شـد در غیـر ایـن صـورت مـرگ 

نیکوتـر از ایـن زیسـتن خواهد بـود.«1
مـده آ داسـتان عشـقی آتشـین و اسـطوره ای کـه  
قهرمـان آن زنیسـت شـجاع و بـا اصالـت کـه از هـر 
گزنـدی یار و همراهش را رهایـی می دهد اما اکنون 
همسـر او را تـرک گفتـه و از وجود عاشـق مده آ تنها 
یـک خشـم انتقـام مانـده کـه از او یک ضـد قهرمان 
قاتـل مـی سـازد کـه بـه رسـوایی و قتل کـودکان و 
همسـر و معشـوقه همسـرش تن می دهـد و بار این 
ذلـت را بـه جـان مـی خـرد. بـه گمانـم اولیـن سـد 

1- اوریپید، مده آ، انتشارات افراز

مهسا فرهادیمهسا فرهادی

انتهای پیوندهای عاطفی بن بست است؟
درباره مفهوم عشق و زناشویی

 با نگاهی به اندیشه اوریپید و هنریک ایبسن 

را اوریپیـد2 مـی شـکند. مفهوم یـک ازدواج افسـانه 
ای بـا زوجـی قهرمـان را به یکباره برایمـان دگرگون 
مـی سـازد. در واقع اوریپیـد اجازه می دهد اشـتیاق 
انتقـام جویانـه "مـده آ"3 برنـده ایـن بازی باشـد. اما 
ایـن بـرد هرگز بـا مفاهیم کلـی حقیقـت همخوانی 
نـدارد و نـه تنها خیر نیسـت بلکه شـرافتمندانه هم 
نیسـت. ازدواج هـا و پیوندهـای عاطفـی کم نظیری 
کـه در حـول محـور هـر کـدام از مـا و اطرافیانمـان 
وجـود دارد بـا مسـیری کـه واقعـا در جریان اسـت، 
تفاوتـی بنیـادی دارد. اوریپید در مـده آ خودخواهی 
بـی حـد و مـرز مـرد را در مقابـل اشـتیاق بـی حد و 
مـرز زن قـرار مـی دهـد و در ایـن میان آتـش انتقام 
را بـر محبـت مادرانـه ارج مـی نهـد و پایـان یـک 
ارتبـاط افسـانه ای و زیبا را بـه بدترین حالت ممکن 
تخـرب مـی کنـد. شـاید بـه ایـن نتیجه برسـیم که 
قـرار نیسـت بـه نقد ایـده آل یـک ارتبـاط بپردازیم. 
اما مسـیر نادرسـت یک پیونـد از دید واقـع گراترین 
نویسـندگان هم دور نمانده اسـت. اسـتریندبرگ4 در 
نمایشـنامه "پدر" گرامی ترین تصـورات و چارچوب 
هـای اخالقـی مخاطبـان خـود را مـی شـکند و بـه 
طـور مسـتقیم بـه توصیـف زنندگی یـک پیوند می 
پـردازد و آمـال و آرزوهـای زوج را در پارادوکسـی 
تریـن شـکل ممکن نشـان می دهد. تصـور کنید که 
چنـد حیوان وحشـی بـرای ربودن قطعه ای گوشـت 
از یکدیگـر پیشـی می گیرند و دنـدان تیز می کنند. 
حقیقتا انتظـار چنین رفتاری از حیوانـات درنده دور 
از ذهـن نیسـت امـا زمانی کـه این درندگـی را به دو 
طـرف یـک ارتباط انسـانی تشـبیه کنیم بـه ترتیبی 
کـه کـودک آلـت دسـتان آنـان باشـد، آنوقـت دیگر 
نمـی شـود به راحتـی از این مسـئله عبور کـرد. این 
تعریف اسـتریندبرگ از خانواده و فرزند اسـت. فرزند 
را بـه تکـه گوشـتی بـدل مـی کنـد کـه بیـن چند 
درنـده دهـان بـه دهـان می شـود. در واقـع ارتباط و 
فرزنـدآوری را راهـی بـرای بلوغ تلقی نمـی کند و در 
نهایـت یک ارتبـاط نادرسـت و فرزنـد آوری را راهی 

2- اوریپید یا اوریپیدس نمایشنامه نویس یونانی سده 5 پیش از میالد
3- نام زنی در اسطوره های یونانی و شاهکار اوریپید

4- نویسنده سوئدی سده 20 و از بنیان گذاران تئاتر مدرن 
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بـرای بـروز عقـده هـا و تمایالت شـخصی مـی داند 
و شـرایط آنجایـی بدتـر مـی شـود کـه طرفین یک 
ارتباط، تصوری از اشـتباهات و اعمال نادرسـت خود 
ندارنـد امـا به خوبی بـر ضعف های یکدیگـر آگاهند 
و آن را ماننـد پتـک دائم بر سـر یکدیگـر می کوبند 
و در ایـن میـان فرزنـد بیـن دو راهی بدتـر و بدترین 
گرفتـار می شـود امـا هیچکـس طنابی بـرای نجات 

بـه ته چـاه نمی انـدازد. 

ایلف کوچولو؛ نمایی از تمامیت خواهی عاشقانه
» ایـن زندگـی رو باهـم باشـیم و چیـزی نداشـته 
باشـیم کـه باهاش زندگیمـون رو پر کنیـم. همه جا 
انـزوا و بیهودگـی، هرجا کـه نگاه میکنـم ... منظورم 

چیزیـه کـه بدتـر از مرگه!«5 
ایبسـن6 هم در باب این موضوع بارها نوشـته اسـت. 
مثـال در "ایلف کوچولـو" ایده آل ترین خواسـته زن 
را طلـب تمامیت عشـق مرد عنوان مـی کند و هدف 
واالی مـرد هم رسـاندن ثمره زندگـی اش_ فرزند او 
یعنـی ایلـف_ به تمامـی آمـال و آرزوهایـش. با این 
حـال باید پرسـید کـدام یک مـی تواننـد آن یکی را 
سـیراب کنـد؟ هیچکـدام! در واقـع ایبسـن جلوه ای 
مـده آ گونـه بـه ریتـا۷ مـی دهـد کـه فرزنـد را سـد 
راه مـی دانـد و پـدر را پشـتیبان فرزنـد و بـه طـور 
قطـع تاکیـد می کنـد که حتـی ادامـه ایـن زندگی 
هم خوشـبختی به همـراه ندارد. امـا فراموش نکنیم 
از هیـچ یـک از طرفیـن قهرمان نمی سـازد. ایبسـن 
در شـرایط بحرانـی خانـواده، زننـده تریـن حقایـق 
را تصویـر مـی کنـد و آنقـدر مسـیر طرفیـن را جدا 
افتـاده از هـم بـه نمایش مـی گذارد کـه گویی راهی 
بـرای برگشـت نمانـده و اگـر هم ایـن زندگـی ادامه 
پیـدا کنـد مطلقـا به معنـای بازگشـت نیسـت. زیرا 
خوشـی و لـذت یـک زندگـی را آنـی مـی دانـد و در 
مقابلـه بـا مشـکالت، طرفیـن را ناکارآمد جلـوه می 

5- هنریک ایبسن، آیلف کوچولو، چاپ اول، انتشارات بیدگل، 1399
6- هنریک ایبسن نمایشنامه نویس  رئالیست نروژی قرن 19

7- ریتا همسر الفرد و مادر ایلف است که در تمام زندگی به همسر وفادار بوده و تنها 
خواسته او از یک زندگی شاد و با هدف دریافت عشق الفرد است

دهـد و بـه تمام مخاطبیـن این تلنگر را مـی زند که 
بـه درون خـود رجـوع کنیـد اگـر توجه طلبی شـما 
سـیراب نشـده هرگـز بـه ایجاد یـک پیونـد و فرزند 
آوری نیاندیشـید. زیـرا نـه می توانید سـتایش کنید 
و نـه مـورد سـتایش قـرار بگیریـد. بر همیـن منوال 
ایبسـن در "هـدا گابلـر"8 چنـان عظمـت را در یـک 
زن خالصـه می کنـد که مخاطـب کاری جز متحیر 
مانـدن پیدا نمی کند سـپس زن را چنـان تاثیرگذار 
نمایـان مـی کند که هر احدی تسـلیم آن می شـود 
و ایـن سـلطه جویـی را به حـدی می رسـاند که می 
تـوان پشـت پوسـت سـفید و لطیـف هـدا گابلر یک 
خـوی سـیاه و درنده دیـد! در طرف دیگـر آنقدر مرد 
خانواده را ماشـینی نشـان مـی دهد کـه در یک آن، 
تصـور زیبـای زندگی آن دو نفر بـه جهنمی بدل می 
شـود. در چنیـن شـرایطی بـه عنوان مخاطـب دلت 
مـی خواهـد بـا فریـاد بگویی: ایـن که نشـد زندگی! 
درسـت اسـت در حقیقت این زندگی زیبایی نخواهد 
بـود. هـدا گابلـر نمونـه بـارز سـلطه گـری اسـت اما 
نادیـده نگیریـم کـه هـدا گابلـر مقصر صـد درصدی 
ایـن داسـتان نیسـت. هـدا، ریتـا، الفـرد، جیسـون و 
بقیه شـخصیت های نمایـش هیچ درکـی در مواجه 
بـا ارتباطی درسـت ندارند و در نهایت مسـیر همگی 
بـه جدایـی و یـا جدایـی عاطفـی خواهـد رسـید. به 
بیانـی دیگـر واقعیت یـک رابطه می توانـد به چنین 
مسـیرهاي باریکی کشـیده شـود و ما مثـل کبکانی 

سـر در بـرف، جدای از آن نباشـیم.

8- نمایشنامه ای از ایبسن
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جمـع سـپاری، بـه معنـی گـردآوری مقادیـر اندک 
سـرمایه از تعـداد زیـادی افـراد بـرای شـروع یـک 
فعالیـت چـون راه انـدازی کسـب و کار اسـت. جمع 
سـپاری از طریق شـبکه های اجتماعی و سایت های 
مربوطه، دسترسـی به شـبکه گسـترده افراد شـامل 
سـرمایه گـذاران و صاحبان کسـب و کار را تسـهیل 
مـی کنـد. از طرفـی دیگر جمع سـپاری به سـرمایه 
گـذاران خـرد و کالن ایـن امـکان را مـی دهـد تـا از 
میـان صدهـا پـروژه انتخـاب کننـد و بـا مقادیـر ولو 
In� ،Kickstarter  اندک سـرمایه گـذاری کننـد.

هـای  پلتفـرم  از   GoFundMe و   diegogo
معـروف در زمینـه جمـع سـپاری هسـتند. بسـته 
بـه نـوع جمـع سـپاری، سـرمایه گـذاران عـالوه بـر 
اهـدای مبلغـی از پـول خود بـا انگیـزه خیرخواهانه، 
مـی توانند در بخشـی از سـهام شـرکت هم شـریک 
باشـند. در جمع سـپاری که بر اسـاس اهدا و اهداف 
خیرخواهانـه اسـت شـرکت مجبـور بـه بازپرداخـت 
بـه سـرمایه گـذاران نیسـت، با ایـن وجـود خیلی از 
شـرکت ها مشـوق هایی ماننـد تقدیم اولین نسـخه 
از محصـول را  بـرای حامیانشـان در نظـر می گیرند. 
توجـه به ایـن نکته ضروری اسـت که جمع سـپاری 
بـه جمـع آوری پول خالصه نمی شـود بلکه شـامل 
بـه دسـت آوردن اطالعـات، کار و یـا ایـده از تعـداد 
اینترنـت، شـبکه هـای  از طریـق  افـراد  از  زیـادی 
اجتماعـی و اپلیکیشـن هـای موبایل هم می شـود.1

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
Crowdfunding  www.investopedia.com

جمع سپاری چیست؟
نگاهی به روش تامین رسمایه جمع سپاری

 جمع سپاری چگونه کار می کند؟ 
جمـع سـپاری فرصتـی بـرای صاحبان کسـب و کار 
فراهـم کـرده اسـت تـا صدهـا، هزارهـا و یـا حتـی 
میلیـون هـا دالر سـرمایه بـرای پـروژه هـای خـود 
جمـع آوری کننـد. در حقیقـت جمـع سـپاری یک 
فـروم برای افرادی کـه ایده ای برای ارائه به سـرمایه 
گـذاران دارنـد، فراهم مـی کند. یکـی از جالب ترین 
پـروژه ها برای دریافت بودجـه از طرف فردی بود که 
قصـد داشـت یک دسـتور پخـت جدید برای سـاالد 
سـیب زمینـی تهیـه کند. هـدف نهایی جمـع آوری 
سـرمایه اولیـه ده دالر بـود، امـا بیش تـر از 55 هزار 
دالر از 6911 پشـتیبان جمـع آوری کـرد!! سـرمایه 
گـذاران مـی توانند از میـان صدها پـروژه ها انتخاب 
کننـد و حتی به اندازه ده دالر سـرمایه گزاری کنند. 
سـایت هـای جمع سـپاری هـم از درصـدی از مبالغ 

جمـع آوری شـده، درآمد کسـب مـی کنند. 

معرفی چند سایت جمع سپاری
در سـال هـای اخیـر بعضـی از پلتفـرم هـای جمـع 
 3Substack و   2Patreon ماننـد  سـپاری 
دسترسـی به جمـع سـپاری را به عنـوان راهی برای 
افـراد خالق، هنرمندان، نویسـندگان، موسـیقیدانان 
و پادکسـترها  ایجـاد کـرده تـا از خالقیـت خـود 
منبـع درآمـد ثابتـی ایجـاد کننـد. وب سـایت های 
In� ،Kickstarter  جمـع سـپاری فـردی ماننـد

GoFundMe ،diegogo توجـه صدهـا هـزار 
نفـر از مردمـی را کـه امیـدوار بـه ایجـاد خدمـات یا 
محصـوالت خالقانـه و اخذ حمایت هسـتند  به خود 

جلـب کرده اسـت. 

2-Patreon  www.patreon.com
 3-Substack  www.substack.com

اقتصاد و کارآفرینی
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4 GoFundMe

تـا سـالGoFundMe 2021 یکـی از بزرگتریـن 
پلتفـرم هـای جمـع سـپاری اسـت. از زمان تاسـیس 
GoFundMe در سـال 2010 ایـن سـایت بیـش 
از ده میلیـارد دالر از میـان 150 میلیـون اهـدا کننـده 
جمـع آوری کـرده اسـت. GoFundMe محبـوب 
تریـن سـایت بـرای افـرادی اسـت کـه مـی خواهنـد 
مخارج پزشـکی و یا فجایعی چون آتش سـوزی خانه، 
بالیـای طبیعی و یا هزینـه های اضطراری غیر منتظره 
را جبـران کننـد. در حالیکـه مجموعه های اسـتار اپی 

تمایـل بـه اسـتفاده از  Kickstarter دارنـد. 

Kickstarter5
یکـی دیگـر از سـایت هـای محبـوب جمع سـپاری 
اسـت. Kickstarter در سـال 2019 بنیانگـذاری 
شـده اسـت و در بیـش از 200 هـزار پـروژه موفق با 
بیـش از 5.۷ میلیـارد دالرتامیـن مالی، نقش داشـته 
اسـت. Kickstarter     یکـی از محبـوب تریـن 
سـایت های جمع سـپاری برای حمایـت از صاحبان 
ایده کسـب و کار است. از Kickstarter نمی توان 
بـرای مـواردی چون امـور خیریه، تشـخیص، درمان، 
پیشـگیری از بیماری ها، امور سیاسـی، قمار و بخت 

ازمایی اسـتفاده کرد. 

6Indiegogo
Indiegogo بـه عنـوان یک سـایت جمع سـپاری 
در ابتـدا بـه صورت ویژه بر روی افزایش سـرمایه برای 
فیلـم های مسـتقل شـروع بـه کار کرد اما یک سـال 
بعـد از آغـاز کار خـود در سـال 200۷، سـایر پروژه ها 
را نیـز پذیـرش کـرد. Indiegogo بـه عنـوان یک 
 Kickstarter پلتفـرم انعطـاف پذیرتـر نسـبت بـه
شـناخته می شـود. زیرا به سـرمایه گذاران این امکان 
 4-GoFundM  www.gofundme.com
 5-Kickstarter  www.kickstarter.com
 6-Indiegogo www.indiegogo.com

را مـی دهـد کـه از بیـن  مدل جمـع سـپاری ثابت و 
انعطـاف پذیر یکی را انتخاب کننـد. این احتماال مهم 
 Kickstarter .تریـن تفاوت بیـن دو پلتفـرم اسـت
سـرمایه هـا را فقـط زمانی کـه به هـدف نهایی جمع 
آوری سـرمایه رسـیدند، در اختیار مدیر پروژهقرار می 
دهـد در حالیکـه Indiegogo به کمپینرهـا اجازه 
می دهد قبل از رسـیدن به هدف جمع سـپاری نیز از 
سـرمایه استفاده کنند. به عنوان یک کمپینر استفاده 
از جمع سـپاری انعطـاف پذیر کم خطرتر و آسـان تر 
اسـت. بـا ایـن وجـود بـدون در نظـر گرفتـن مقادیـر 
جمع آوری شـده، کمپینرها بایسـتی به تعهدات خود 
وفادار باشـند. از طرفی برای یک سـرمایه گذار، جمع 
سـپاری ثابـت جـذاب تر اسـت. هزینه پلتفـرم جمع 
سـپاری از 5 تـا 12 درصد اسـت. قبـل از انتخاب یک 
پلتفرم مواظب سـاختارهای جریمه ای آن ها باشـید. 

 

مزایا و معایب  جمع سپاری 

مشـخص تریـن مزیـت جمـع سـپاری بـرای یـک 
اسـتارت آپ یـا فـرد امـکان دسترسـی به گـروه ها، 
سـرمایه گـذاران و حامیـان مالـی بزرگتـر و بیشـتر 
اسـت. عـالوه بـر ایـن، خیلـی از پـروژه هـای جمـع 
سـپاری بر اسـاس پاداش هسـتند. سـرمایه گـذاران 
جدیـد  محصـول  یـک  تولیـد  در   اسـت  ممکـن 
مشـارکت کننـد و یا اینکـه برای جمع سـپاری خود 
هدیـه دریافـت کننـد. به عنـوان مثال، سـازنده یک 
نـوع صابـون جدیـد سـاخته شـده از چربـی خوک، 
ممکن اسـت چند قالب صابون رایگان برای سـرمایه 
گـذاران ارسـال کنـد. در نمونـه ای دیگر بـازی های 
ویدیویـی تامین سـرمایه شـده در جمع سـپاری ها، 
اغلـب نسـخه هایـی از بـازی را به عنـوان هدیه برای 
سـرمایه گذاران ارسـال مـی کننـد. محبوبیت جمع 
سـپاری بر اسـاس سـهام نیز در حال توسـعه اسـت 
زیرا به شـرکت های اسـتارت اپی این امکان را می دهد 
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تـا سـرمایه خـود را افزایـش دهنـد. از طـرف دیگـر 
ایـراد بالقـوه جمع سـپاری مـی تواند تخریـب اعتبار 
شـرکت شـما باشـد و یا اینکـه در بعضـی پلتفرم ها 
اگـر بـه هـدف جمـع سـپاری خـود نرسـید، مبالـغ 
دریافتـی به سـرمایه گذاران شـما باز خواهد گشـت 

و چیـزی دریافـت نخواهیـد کرد. 

مثال هایی از جمع سپاری 

Kick� خیلی از سـرمایه گذاران و کسـب و کارها در 
 VR Oculus موفـق شـدند. برای مثـال starter
یک شـرکت آمریکایی اسـت که در زمینه محصوالت 
نـرم افزاری و سـخت افزاری واقعیـت مجازی فعالیت 
می کنـد، از طریق سـایت Kickstarter تاسـیس 
Luck� Palmer 2012 موسـس  شـد. در سـال

ey یـک کمپیـن Kickstarter بـرای جمع آوری 
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سـرمایه بـرای تولید هد سـت های واقعیـت مجازی 
انـدازی کـرد. در  راه  ویدیویـی،  بـازی هـای  بـرای 
نهایـت کمپیـن 2.4 میلیـون دالر جمـع آوری کـرد 
کـه ده برابـر بیش تـر از هدف سـرمایه گـزاری اولیه 
250000 دالری بـود. در مـارس 2014، فیـس بوک 
و حـاال  Oculus ،Meta را بـه ارزش 2.3 بیلیـون 
 M3D دالر خریـداری کـرد. مثـال دیگـر شـرکت
اسـت، شـرکتی که بوسـیله دو دوسـت تاسـیس شد 
کـه پرینترهای کوچک سـه بعدی تولیـد می کردند. 
Jones David و Armani Michael در سال 
2012، 3/4 میلیـون دالر بـرای پرینتـر میکـرو سـه 
بعدی خـود جمـع آوری کردنـد. پرینترهای کوچک 
سـه بعـدی بـا گسـتره ای از جوهرهـای با دوام سـه 
بعـدی در حـال حاضـر در فروشـگاه هـای معتبـری 

چـون آمـازون در دسـترس اند.  

اقتصاد و کارآفرینی
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این که اصرار در شرفیابی حضور شما داشتم
بخشی از نامه امیرکبیر به ناصرالدین شاه به مناسبت 20 دی سالروز شهادت ایشان

ایـن کـه اصـرار در شـرفیابی حضـور شـما داشـتم و بـاز دارم و اسـتدعاي چنـد کلمـه عـرض
دارم بـراي آن اسـت کـه هرزگـی و نمامـی و شـیطنت اهـل ایـن ملـک را مـی شناسـم. از این
رشـته کـه بـه دسـت آن هـا افتـاده، دسـت نمـی کشـند، و طـوري خواهند کـرد که ایـن کار
منظـم را کـه کل دنیـا از شـدت حسـد بـه مقـام پریشـانی برآمدنـد بالمـّره خـراب و ضایـع، و
همچنیـن کـه ایـن غـالم را خـراب کردنـد، هـم ایـن غـالم را بالمـّره خـراب، و هـم جمیـع

کارهاي پخته را خام نمایند.
 نامه هاي امیرکبیر به انضمام رسالۀ نوادر االمیر، به کوشش سید علی آل داود، )تهران: نشر تاریخ ایران، 13۷1 (، ص 186
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روزهای یکشنبه ساعت ۱۶
طرفیت کارگاه محدود است. )حداکثر ۱۵ نفر(

هزینه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیون تومان(
کارگاه از ۳ بهمن شروع می شود.

کارگاه به صورت حضوری ست.



www.tiwall.com


