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چراغ

بــه چــه هدفــی از چــراغ اســتفاده مــی کنیــم؟ پاســخ 
واضــح و مبرهــن اســت. بــه جهــت ایجــاد روشــنایی. 
ــا ایجــاد روشــنایی باعــث مــی شــود  چراغــی کــه ب
آنچــه کــه در تاریکــی هویــدا نیســت، بــر مــا آشــکار 
و معلــوم گــردد. پــس بــا وجــود ایــن روشــنایی مــی 
ــم و هــر کاری را کــه  ــه راحتــی گام برداری توانیــم ب
مدنظرمــان اســت، تحقــق بخشــیم. پــس مــی تــوان 
ــن  ــود همی ــه نب ــن آورد ک ــه ذه ــل ب ــی تأم ــا اندک ب
ــل  ــان را مخت ــی م ــد زندگ ــی توان ــه م ــراغ چگون چ
ــان  ــی م ــای ذات ــرس ه ــا یکــی از ت ــا را ب ــد و م کن
کــه همــان تــرس از تاریکــی اســت، مواجه ســازد. در 
دنیــای امــروزه و عصــر فعلــی که بــه عصــر ارتباطات 
ــر  ــای خب ــگاه ه ــه بن ــی ک ــت، در جهان ــروف اس مع
ــد مقاصــد  ــی توانن ــان، م ــا پروپاگانداهایش ــی ب پراکن
ــدی،  ــته بن ــن بس ــا زیباتری ــان را ب ــکار و نیاتش و اف
ــت،  ــوام اس ــان ع ــواه اذه ــه دلخ ــدی ک ــته بن بس
ــود  ــی ش ــده م ــن نمایان ــد، چنی ــان دهن ــه خوردم ب
ــه  ــرار گرفت ــو چراغــی ق ــز تحــت تالل ــه چی ــه هم ک
ــاخته و  ــن س ــا روش ــر م ــور را ب ــه ام ــه هم اســت ک
ــا  ــدگان م ــر دی ــی در براب ــچ پوشش ــی هی ــت ب واقعی
ــرض اینکــه در  ــه ف ــا ب ــس م ــه اســت. پ ــرار گرفت ق

چــه  بــه 
از  هدفــی 
غ  ا چــر
ه  د ســتفا ا
مــی کنیــم؟

محمد عرب
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روشــنایی کامــل قــرار داریــم، اعتمادمــان را متوجــه 
تمــام ایــن رســانه هــا اعــم از روزنامــه هــا و ســایت 
ــازیم.  ــی س ــم م ــو و امثاله ــون و رادی ــا و تلویزی ه
ولــی چنانچــه اندکــی در کنــه ایــن عصــر امــروزی و 
ــرو  ــا حقایــق جالبــی روب ــم، ب مناســباتش مداقــه کنی
ــه  ــنایی مواج ــچ روش ــا هی ــا ب ــه تنه ــویم. ن ــی ش نم
نمــی شــویم، بلکــه بــا حجمــی هولنــاک از تاریکــی 
روبــرو خواهیــم شــد و آنــگاه افســوس خواهیــم 
ــی  ــه اســت. ب ــه چــه کالهــی ســرمان رفت خــورد ک
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروزه بی ــردم ام ــک م ش
نیازمنــد یــک چراغنــد. چراغــی کــه راه فــراروی آنهــا 
ــیر را  ــای مس ــد و انته ــخص گردان ــان مش را برایش
برایشــان معلــوم گردانــد. چراغــی کــه آگاهــی را بــی 
هیــچ واســطه ای در درون اذهــان مــا جانشــین کنــد 
تــا بتوانیــم بــه مــدد درخشــش آن، ســره را از ناســره 
ــا هــم بــه ســمت کمــال  تشــخیص داده و همــگام ب

ــم. ــش بروی ــدارد، پی ــی ن ــه نهایت ــه البت آگاهــی ک
ــا چــراغ خــود  ــه در نشــریه حاضــر و ب ــم ک امیدواری
توانســته باشــیم کــه بــا بضاعــت انــدک خــود، 
کورســویی در ایــن تاریکــی ایجــاد کــرده و هــدف و 
غایــت چــراغ را بــا قلــم خــود محقــق کــرده باشــیم. 
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 وارث جهل
 دوست نادان خطرناک تر از دشمن داناست!

حسین جعفری

»علــی مطهــری« پســر »مرتضــی مطهــری« بــا تعطیلــی روز شــهادت امــام حســن عســکری علیــه الســالم مخالفــت 
ــای  ــی توســط آق ــن تعطیل ــد. ای ــو نمای ــن امــام معصــوم را لغ ــی روز شــهادت ای کــرده و در صــدد اســت کــه تعطیل
وحیــد خراســانی بــه حســن روحانــی پیشــنهاد و در مجلــس مطــرح گردیــده و مــورد توافــق اکثــر نماینــدگان قــرار 
گرفــت. امــا بــه یکبــاره »علــی مطهــری« دچــار ســوزش موضعــی شــده و نمیدانــم چــرا خبــر اعــالم تعطیلــی روز 
ــن  ــا ای ــد ت ــی زن ــر دری م ــه ه ــاخت! دارد ب ــفته س ــن شــخص را آش ــه الســالم، ای ــام عصــر علی ــدر ام ــهادت پ ش
تعطیلــی را کنســل کنــد. او در صحبــت هــای اخیــرش متذکــر شــده »ایــن تعطیلــی مــورد وهــن مجلــس اســت« و 
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»مــردم نمــی داننــد در ایــن روز کــه روز شــهادت امام 
ــه  ــدی علی ــام مه ــت ام ــاز امام حســن عســکری و آغ
ــادی؟!«  ــا ش ــد ی ــزاداری کنن ــد ع ــت، بای ــالم اس الس
ــری  ــی مطه ــاب عل ــش جن ــن فرمای ــه ای ــخ ب در پاس
بزرگــوار بایــد گفــت کــه : اوال شــما خودتــان و تمــام 
ــورای  ــس ش ــن مجل ــبب وه ــان س ــکل و وجودت هی
ــی  ــهروند ایران ــک ش ــوان ی ــن بعن ــت. م ــالمی اس اس
ــده  ــن عقی ــا ای ــما ب ــل ش ــی مث ــه کس ــارم ک شرمس
ــی و  ــیره عمل ــار و س ــد. رفت ــده ام باش ــالی نماین پوش
گفتــار شــما، بارهــا و بارهــا ســبب اشــمئزاز و بیــزاری 
و تنفــر مــن و بســیاری از مذهبیــون از شــخص شــما 
شــده اســت. بارهــا خــالف نظــر رهبــری عمــل نمــوده 
و هــر بــار کــه دهــان بــاز نمــوده ایــد مــا ناچــار بینــی 
خــود را گرفتــه ایــم. جمــالت شــما نشــان از انحــراف 
فکــری شــما از خــط انقــالب و رهبــری دارد. امــا ایــن 
کــه گفتــه بودیــد مــردم نمیداننــد عــزاداری کننــد یــا 
ــت. در  ــوادی شماس ــی س ــان از ب ــن نش ــادی! ای ش
ــام  ــرای آغــاز امامــت کــدام ام ــردم ب ــخ شــیعه م تاری
ــن دومــی باشــد؟!  ــد کــه ای ــه ان معصــوم جشــن گرفت
ــام  ــهادت ام ــه ش ــام از لحظ ــر ام ــمی ه ــت رس امام
قبلــی آغــاز میشــود. از لحظــه غســل و تجهیــز و 
ــن  ــت جش ــاز امام ــوع آغ ــن ن ــا ای ــن! آی ــن و دف کف
ــن لحظــه در  ــام عصــر در ای ــما ام ــه نظــر ش دارد؟! ب
ــاید  ــوگواری؟! ش ــا س ــت ی ــن اس ــی جش ــال برپای ح
ــود  ــان موج ــب پدرت ــی در کت ــب عقیدت ــه مطال اینگون
نبــوده باشــد امــا در کتــب روایــی شــیعه کــه موجــود 
اســت! نخوانــده ایــد؟! کاش آنقــدر کــه دغدغــه حصــر 
فالنــی و فالنــی را داشــتید، دغدغــه معــارف دینــی را 
هــم داشــتید! آقــای نامحتــرم! اگــر جوانــان ایــن مــرز 
و بــوم دیــن و مذهــب حقیقــی شــیعه را نشــناخته انــد، 
ــوادی و  ــم س ــدی و ک ــت و نابل ــوء مدیری ــش س دلیل
انحــراف عقیدتــی امثــال شماســت. شــما از طرفــداران 
اجــرای کنســرت در مشــهد و قــم بودیــد. گفتیــد شــهر 
ــزی  ــدارد و اصــال چی ــی ن ــم مذهب ــم و مشــهد حری ق
ــم  ــدارد. از صمی ــا ن ــا معن ــام رض ــم ام ــم حری ــه اس ب
قلــب از شــما متنفریــم! بــا رهنمودهــای مقــام معظــم 
ــن و  ــده روش ــیر آین ــی مس ــت مکتب ــری و مرجعّی رهب

ــک اســت.  چراغان شــااهلل ظهــور حضــرت مهــدی نزدی
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از کودکی تا به اکنون چقدر به درون خویش اندیشــیده ایم؟
ســواالتی از ایــن قبیــل کــه مــا کــه هســتیم؟ چــه میخواهیــم؟ و هــر آنچــه ســوال 
حــول محــور وجــودی خــود، همه وهمــه نشــأت گرفته از درون ماســت. درون اســت 
کــه پیوســته در پــی یافتــن حقیقت اســت تــا بلکه روح تشــنه ی مــا را ســیراب کند.
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ــی  ــان، ب ــم و خودم تنهــا جاییکــه خودمانی
ــدر  ــام و همانق ــدر خ ــی. همانق ــچ نقاب هی
تهــی. همــان مــِن واقعــی کــه بیشــتر مــا 
از آن بــی خبریــم. همــان منــی کــه تنهــا 
بــه  می تــوان  آن  شــناخت  در صــورت 

ــید. ــت رس ــه در خفاس ــناخت آنچ ش
و چقــدر از خلــوت بــا خویــش واهمــه 

ــم!  داری
بیزاریــم  خویــش  محاکمــه ی  از 
ــتباهات  ــن اش ــوی یافت ــته در تکاپ وپیوس
دیگرانیم.ایــن بیــان بــه همــان انــدازه 
ــه ی  ــن گفت ــای ای ــه معن ــت دارد ک صح
داســتان  در  دوســنت اگزوپری  آنتــوان 
ــداق دارد: ــو« مص ــازده کوچول معروف»ش
محاکمــه  از  خــود  کــردن  »محاکمــه 
کــردن دیگــران خیلــی مشــکل تــر اســت. 
ــاوت  ــودت قض ــورد خ ــتی درم ــر توانس اگ
درســتی بکنــی معلــوم می شــود یــک 

ــاری.« ــام عی ــه ی تم فرزان
ــه ی  ــرای ادام ــا ب ــم م ــه جس ــور ک همانط
ــاز دارد،  ــه نی ــت بی وقف ــه حرک ــات ب حی
را  مــداوم  مشــغولیت  نیــز  مــا  ذهــن 
ــی  ــا عمل ــری ی ــغولیتی فک ــد. مش می طلب
از  باشــد.)جمله ای  بــه هرچــه ممکــن 

آرتــور شــوپنهاور، فیلســوف المانــی( 
وجــود مــا اساســا بی قــرار اســت. بطوریکــه 
ــه زودی آن را دل زده  ــق ب ــکاری مطل بی
ــه موجــب بی حوصلگــی  ــد و در ادام می کن
و دلتنگــی می شــود. بنابرایــن بــرای گریــز 
ــان را  ــن بی حوصلگــی بایســتی خودم از ای
بــا کاری مشــغول کنیــم. نکتــه اینجاســت 
ــه از  ــم   ک ــی را برگزینی ــه فعالیت ــه چ ک
ــت  ــبب رضای ــرده و س ــام ب ــت ت آن منفع
قلبــی و درونیمــان شــود. توجــه کنیــد 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــود م ــه مقص ک
ــم، و  ــر دونشــان بزنی ــک تی ــا ی ــی ب عبارت
ــر  ــان را پ ــات بیکاریم ــم اوق ــه ه آن اینک
ــی و  ــار بی حوصلگ ــا دچ ــیم ت ــرده باش ک
ــه  ــر اینک ــوی دیگ ــویم و ازس ــی نش دلتنگ
ــنودی  ــه خش ــم ک ــام دهی ــی را انج فعالیت
ــته  ــراه داش ــه هم ــا را ب ــعادتمندی م و س

باشــد.
یــک  خلــق  می توانــد  فعالیــت  ایــن 

چراغ

آذر 96

اثــر باشــد. مثــال بافتــن یــک شــال 
ــی  ــا حت ــبد و ی ــک س ــاختن ی ــردن، س گ
نگاشــتن یــک کتــاب. بطوریکــه بــا هربــار 
احســاس  درون  در  آن،  بــه  نگریســتن 
ســعادتمندی بــه مــا دســت دهــد. طبیعتــا 
ــر  ــر و واالت ــت ت ــر باکیفی ــن اث ــه ای هرچ

ــت. ــتر اس ــق آن بیش ــذت خل ــد، ل باش
حــال آنکــه بیشــتر افــراد ایــن وقــت 
را صــرف انجــام کارهــای بــی فایــده 
ایــن  صرفــا  کــه  میدهنــد  انجــام  ای 
ــا از درون،  ــود! ام ــر ش ــکاری پ ــت بی وق
وجدانشــان راضــی نمی شــود و همــان 
ــد،  ــا دســت میده ــه آنه ــت دلتنگــی ب حال
چراکــه پیوســته بــا خــود کلنجــار می رونــد 
ــداده  کــه چــرا هیــچ کار مفیــدی انجــام ن
انــد. علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه هــر 
کــدام از مــا توانایــی هایــی داریــم و بایــد 
بــا اتــکا بــه درون، بــه آنهــا پــی ببریــم تــا 
بتوانیــم از آنهــا آنطــور کــه بایــد اســتفاده 
ــاز  ــی نی ــای درون ــع، نیروه ــم. در واق کنی
دارنــد تــا از آنهــا اســتفاده شــود تــا 
انســان، مفیدبــودن آنهــا را حــس کند.کــه 
همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره کــردم، 
بیشــترین رضایــت را از ایــن حیــث، خلــق 

ــد. ــاد می کن ــاختن ایج ــردن و س ک
انســان از دیــدن اینکــه اثــری زیردســت او 
ــرانجام  ــرد و س ــکل می گی ــه روز ش روز ب
ــاس  ــه احس ــد، بالفاصل ــال می رس ــه کم ب
ــمتی  ــوپنهاور در قس ــد. ش ــعادت می کن س
زندگــی  حکمــت  بــاب  در  کتــاب  از 
ــا اســتعدادی کــه  میگوید:»قاعدتــا افــراد ب
بــه توانایــی هــا و نیروهــای درونــی خــود 
ــد،  ــد و از آنهــا بهــره می گیرن آگاهــی دارن

ــنود.« ــان خش ــعادتمندند و از خودش س
و چــه ســعادت بزرگــی اســت کــه در 
آینــده اگــر از مــا بپرســند اگــر بــه گذشــته 
برگردیــد، چــه راهــی را برمیگزینیــد و 
ــم  ــن را میگفتی ــط همی ــواب فق ــا در ج م
که»همیــن راهــی را کــه طــی کــرده 
ام.« مبــادا از یادمــان بــرود، آینده مــان 
از تــالش هــا و فعالیــت هــای اکنــون مــا 

ــرد. ــأت میگی چراغنش
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پریا شاطریان

از آنجایــی کــه بــرای رشــد هــر جامعه 
ای ســواد سیاســی و تامیــن ازادی 
ــردی و  ــد ف ــتای رش ــردی در راس ف
اجتماعــی آن جامعــه اهمیــت ضــروری 
ــه  ــور جامع ــول مح ــرو ح دارد از این
ــاب  ــا جن ــع تحقــق آن ب ــی و موان مدن
دکتــر عیســی امــن خانــی، پژوهشــگر 
ــو  ــت و گ ــه گف ــگاه  ب ــتاد دانش و اس
پرداختیــم تــا بتوانیــم درک روشــنی از 

ــم. ــران بدســت آوری ــه  ای جامع
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شــاید تعریــف کــردن جامعــه ی مدنــی کار ســاده ای 
نباشــد؛ معمــوال هــر چیــزی را کــه بخواهیــد تعریــف کنیــد 
ــد؛ چــون نمیشــود حــد و حــدود  مشــکالتی  بوجــود می آی
ــا  ــرد، مخصوص ــیم ک ــوم ترس ــک مفه ــرای ی ــی ب دقیق
ــای  ــام ه ــدد نظ ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــه ی مدن جامع
سیاســی موجــود هرکســی برداشــتی از آن دارد. ولــی 
ــوالت  ــا مق ــا ی ــه ه ــن مولف ــی تری ــت اصل ــود گف می ش
ــر  ــت. اگ ــی اس ــز های ــه چی ــی چ ــه مدن ــن جامع بنیادی
بخواهیــم روی اصلــی تریــن الزاماتــش توجــه کنیــم ایــن 
ســت کــه جامعــه ی مدنــی جامعــه ای اســت کــه در 
ان افــراد در سرنوشــت خودشــان نقــش دارنــد، 
ــکل  ــه ش ــد؛ ب ــه می کنن ــی ک ــاب های ــا انتخ ــان ب خودش
ــات ریاســت جمهــوری  هــای مختلــف... معمــوال در انتخاب
ــرادی را  ــد. اف ــدا می کن ــود پی ــا نم ــن ه ــس و ای و مجل
ــب آن هــا مســائل و امــورات  ــد کــه از جان انتخــاب می کنن
کشــور را  بــه نمایندگــی بپذیرنــد. در واقــع میتــوان گفــت 
بازتــاب یــک نــوع تفکــر مــدرن بازتــاب تفکــر جهانگــری 
ــویم  ــدرن بش ــر م ــه وارد عص ــش از اینک ــا پی ــدرن. م م
چنیــن چیــزی وجــود نداشــت. انســان موجــودی بــود کــه 
ــردن  ــرای اداره ک ــت ب ــی میدانس ــد توانای ــودش را فاق خ
ــرای  ــه جامعــه ب ــه شــخصه چــه برســد ب حتــی خــودش ب
ــودش را  ــی خ ــرد و حت ــذار می ک ــودش را واگ ــن خ همی
شایســته ی ایــن کار نمیدانســت و دیگــران را در ایــن 
ــاص  ــی خ ــکل خیل ــه ش ــاال ب ــت. ح ــهیم می دانس کار س
ــانی  ــتیم کس ــنا هس ــاهی آش ــای پادش ــام ه ــا نظ ــا ب آن م
ــا  ــن ه ــا ای ــود  ام ــه ب ــت جامع ــان هدای ــه کارکردش ک
مشــروعیت خــود را از جامعــه نمی گرفتنــد. 
ــه ی  ــوان جامع ــا عن ــزی ب ــا چی ــع م ــه جوام ــن گون در ای
مدنــی نداریــم یعنــی  شــما نمی توانیــد ادعــا کنیــد کــه در 
اروپــای قبــل از قــرن4  کــه شــما جامعــه ی مدنــی داریــد 
یــا در واقــع در ایــران قبــل از مشــروطه و حتــی  در دوره ی 
ــه کــرده باشــید. ایــن یــک  ــر هــم جامعــه ی تجرب امیرکبی
پیــش شــرطی دارد ایــن پیــش شــرط بســیار مهــم اســت 
و پوپولیســم نقطــه ی مقابــل ایــن اســت. پــس بایــد چنــد 
ــی  ــاور داشــته باشــید توانای ــزام را پذیرفــت اوال اینکــه ب ال
اداره ی جامعــه و توانایــی تصمیــم گیــری بــرای خودتــان را 
داریــد و ثانیــا شــما شــجاعت، دانــش و اطالعات ایــن کار را 
داشــته باشــید. یکــی از دالیلــی کــه مدرســه هــا  راه اندازی 
شــد ایــن بــود کــه دانــش را بــه کــودکان بدهنــد تــا آن هــا 
ــی  ــد. یعن ــم بگیرن ــوند  تصمی ــزرگ میش ــی ب ــد وقت بتوانن
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ــد.  ــتی باش ــاد درس ــاد آن بنی ــه بنی ــه ای ک ــع جامع در واق
ــی را  ــه ی مدن ــد جامع ــد نمیتوانی ــزی نباش ــن چی اگرچنی
تصــور کنیــد. مثــال امــروزه در کشــور کــره شــمالی ممکــن 
اســت انتخابــات باشــد ولــی ایــن انتخابــات بــه ایــن معنــی 
ــن  ــت ای ــون ذهنی ــی دارد چ ــه ی مدن ــه جامع ــت ک نیس
ــل  ــا قب ــد ی ــره را می دانن ــردم ک ــان صــالح م اســت حاکم
از انقــالب شــاه در دوره ای صحبــت از ایــن می کــرد کــه 
ــانم.  ــدن برس ــتانه ی تم ــه آس ــران را ب ــم ای ــن میخواه م
ــد  ــی را کامــال تهدی ــه ی مدن ــود کــه جامع ــاوری ب ــن ب ای
ــردم  ــه م ــود ک ــن نب ــت از ای ــر صحب ــون دیگ ــرد چ می ک
ــا  ــه در اینج ــانند بلک ــدن برس ــه تم ــه را ب ــد جامع می توانن
ــه دور  ــد مــردم را ب ــود کــه فکــر می کــرد می توان کســی ب
ــاند.  ــدن برس ــتانه تم ــه اس ــا را ب ــاند و آن ه ــودش بکش خ
ــی اســت و  ــه ی مدن ــش شــرط جامع ــن مفهــوم هــم پی ای
هــم پیــش شــرط دموکراســی اســت. یعنــی شــما در ایــن 
ــش  ــن پی ــا ای ــید ام ــته باش ــالم داش ــی س ــت دموکراس حال
شــرط را نداشــته باشــید اگــر چنیــن چیــزی نباشــد مطمئــن 
باشــید دموکراســی شکســت خواهــد خــورد. مثــل انقــالب 
ــم و  ــالب مشــروطه کردی ــه ای انق ــا در جامع مشــروطه؛ م
ــب  ــش را تصوی ــدیم و قانون ــی ش ــه ی مدن ــتار جامع خواس
ــل آزادی  ــت. مث ــای الزم را نداش ــتر ه ــه بس ــم ک کردی
ــواد  ــران بی س ــردم ای ــا 90% م ــه تقریب ــره ک ــان و غی بی
ــه ای نظــام  ــن جامع ــد در چنی ــد خــب شــما نمی توانی بودن
ــرای  ــد. ب ــاد کنی ــی را ایج ــه ی مدن ــا جامع ــی ی دموکراس
ــاره ای  ــا چ ــورد و م ــت خ ــی شکس ــام پارلمان ــن نظ همی
نداشــتیم جــز اینکــه برگردیــم بــه یــک فــرد اقتــدار گرایــی 
ــع  ــد هــای دموکراتیــک در واق ــار گذاشــتن رون ــا کن کــه ب
ــگان  ــت نخب ــا حمای ــی ب ــه ی مدن ــردن جامع ــن ب و از بی
ــد خــود ایــن کار  اجتماعــی ایــن دوره -کــه البتــه نمی توان
را انجــام دهــد- عمــال جامعــه ی مدنــی را تعطیــل کــرد. 
اگــر ایــن قضیــه را بدانیــم کــه جامعــه ی مدنــی و نظــام 
سیاســی متناســب بــا آن )دموکراســی( هــر دو بنیادشــان بــر 
ابــن بــاور اســت کــه افــراد بایــد بــه بلــوغ رســیده باشــند 
آن موقــع می توانیــم آسیب شناســی هــم بکینــم کــه 
چــرا در یــک جامعــه مثــل جامعــه ی مــا دموکراســی هــم 
مخالفــان زیــادی دارد و هــم تــا حــدی نــا کارامــد اســت. 
ــه  ــد ک ــی آین ــرون م ــانی بی ــی کس ــی از دل دموکراس یعن
خودشــان بــا آن مخالفنــد نمونــه بســیار ســاده ی آن دوره 
ی ریاســت جمهــوری احمدی نــژاد. فــرد از راه دموکراســی 
روی کار آمــد، بــا رای مــردم ولــی نهــاد هایــی کــه 
تخصصــی بودنــد یــا نهــاد هایــی را هــم کــه بــه انتخــاب 
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مــردم بودنــد بــه چالــش کشــید. مثــال مجلــس؛ کــه حتــی 
ــا مجلســی هــا هــم  ــه نوعــی برخــورد و رویارویــی ب کار ب
کشــید. ایــن نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه دموکراســی 
ــد  ــاب می کن ــانی را انتخ ــدی دارد کس ــیب ج ــک اس ــا ی م
کــه همــان هــا ممکــن اســت آن را بــه خطــر بیندازنــد. بــا 
ــی  ــع وقت ــی در واق ــره. ول ــتی و غی ــت های پوپولیس سیاس
شــما ایــن هــارا نــگاه می کنیــد متوجــه می شــوید کــه هــم 
نظــام دموکراســی مــا آســیب پذیــر اســت و هــم جامعــه ی 
ــا  ــدی ب ــا ح ــق آن نیســت و ت ــای دقی ــه معن ــا ب ــی م مدن

ــادی دارد.  ــه ی زی ــی فاصل ــه ی مدن ــان هــای جامع آرم

بــه نظــر شــما انقــاب ایــران را 
ــه  ــمت جامع ــه س ــش ب ــود جه می ش

ی مدنــی دانســت؟
ببینیــد دیــدگاه هــا در بــاره ی ایــن قضیــه بســیار متفــاوت 
اســت؛ باالخــره وقتــی شــما بــا دهــه ی 50 مقایســه 
می کنیــد یعنــی دهــه ای کــه عمــال بخاطــر قــدرت 
ــی شــاه عمــال  ــول هــای سرشــار نفت ــا پ ــار ی ــن درب گرفت
ــم االن را  ــر بخواهی ــل اگ ــی را بســت. حداق ــه ی مدن جامع
ــن  ــه ای ــم ک ــم بگویی ــم می توانی ــه کنی ــا آن دوره مقایس ب
جهــش تــا حــدی بــوده نــه اینکــه مــا بــه شــرایط آرمانــی 
نزدیــک باشــیم. شــما در هیــچ کجــا  شــرایط آرمانــی را در 
جامعــه ی مدنــی نمی بینیــد مثــال ترامــپ در آمریــکا! خیلــی 
ــی  ــر صندل ــد ب ــه می توان ــه چگون ــد ک ــک می کنن ــا ش ه

ــد؟!  ــته باش ــن نشس ــام لینک ابراه
اگــر بخواهیــم مقایســه کنیــم بــا دهــه ی 40 و از ســال 42 
بــه بعــد میتوانیــم بگوییــم بلــه؛ کــه در برهــه ای کــه االن 
هســتیم یعنــی بعــد از جنــگ، فضــای کشــور بــه نســبت از 
فضــای قبــل از انقــالب مدنــی تــر اســت و در واقــع احــزاب 
ــد  ــتری دارن ــت بیش ــان، فعالی ــت هایش ــه ی فعالی ــا هم ب
ــال در  ــود. مث ــا نمی ش ــه ی دوره ه ــامل هم ــن ش ــی ای ول
دوره ی جنــگ فعالیــت جامعــه ی مدنــی مــا ضعیــف اســت  
چــرا کــه در مواقعــی امنیــت مهــم تــر از جامعــه ی مدنــی 
ــرد؛  ــه ک ــبی مقایس ــد نس ــوع را بای ــن موض ــود. ای می ش
ــا  ــوده ی ــم در دوره ای ب ــم و بگویی ــم کنی ــم حک نمی توانی
ــی  ــه جامعــه ی آرمان ــوان گفــت کــه نســبت ب ــوده. می ت نب
ــی  ــم ول ــر بودی ــک ت ــدی نزدی ــا ح ــا ت ــالب، م ــد از انق بع
ــالب در دوره ی  ــل از انق ــی قب ــر؛ ول ــه ی 50 کمت در ده
مصــدق تجربــه ی یــک جامعــه ی آرمانــی بــزرگ را داریم. 
یکــی از رهبــران حــزب تــوده در خاطــرات خــود گفتــه کــه 
مصــدق در تمــام مدتــی کــه بــود تــا روز مرگــش بــا اینکــه 

مــا بــه شــدت علیــه او فعالیــت کردیــم ولــی هیــچ موقــع 
ــه  ــدام از روزنام ــچ ک ــزد هی ــا ن ــد م ــی در تهدی ــچ حرف هی
ــت  ــه نخس ــا اینک ــت ب ــرد و نبس ــف نک ــا را توقی ــای م ه
وزیــر بــود امــا همیشــه بــا مــا مــدارا کــرد و آزادی مدنــی 
ــا در دوره ی  ــه م ــت ک ــود گف ــی می ش ــرد. یعن ــظ ک را حف
مصــدق بــا تمــام شــرایط بــد منطقــه، تحریــم نفــت ایــران 
و غیــره رو بــه رو بودیــم ولــی جامعــه ی مدنــی، جامعــه ی 

خوبــی بــود.

ی  دوره  اواخــر  در  نمی کنیــد  فکــر 
ــد  ــر ض ــی ب ــود او کارهای ــدق خ مص

جامعــه ی مدنــی انجــام مــی داد؟
بلــه؛ ایــرادی اســت کــه بــر مصــدق می گیرنــد و می گوینــد 
کــه میخواســت قــدرت نخســت وزیــری را افزایــش دهــد. 
ــاوت  ــه هــای متف ــه گون ــن موضــوع را می شــود ب ــه ای البت
تفســیر کــرد مثــال مصــدق از طریــق مجلــس ایــن قــدرت 
را کســب می کــرد در واقــع می خواســت بــه وســیله ی 
یــک فرآینــد دموکراتیــزه بخواهــد قــدرت نخســت وزیــری 
ــه  ــد کاری کامــال دیکتاتوران ــال بگویی ــا مث ــد. ی ــاد کن را زی
ــر  ــه کســی ب ــخ می نویســند ک ــوال در تاری ــی معم ــود. ول ب
ــی  ــی از دالیل ــد. یک ــیر نمی نویس ــدق تفس ــتباهات مص اش
کــه مصــدق خواســتار افزایــش قــدرت و بــه دســت 
ــی  ــه اصالحات ــود ک ــن ب ــود ای ــی ب ــروی نظام ــن نی گرفت
کــه می خواســت انجــام بدهــد. مثــل ملــی شــدن صنعــت 
نفــت کــه بــه قــدرت بیشــتری از آنچــه کــه در آن روزگار 
بــود نیــاز داشــت.  بــا توجــه بــه مناســبات قــدرت آن زمــان 
ــد  ــزاب بودن ــر اح ــش دیگ ــود و بخ ــار ب ــش درب ــک بخ ی
ــس  ــره. ح ــر و غی ــت وزی ــت و نخس ــم دول ــی ه و بخش
ــه آن چیــز هایــی  ــا ایــن نیــرو ب ــد ب می کــرد کــه نمی توان
ــن کار را در چهارچــوب  ــه می خواهــد برســد. مصــدق ای ک
مجلــس می خواســت پیــش ببــرد حتــی می شــود بــه 

ــه هــم کــرد. ــه ای توجی گون
ــی  ــه در مواقع ــم ک ــرایطی را داری ــخ ش ــول تاری ــا در ط م
جامعــه ی مدنــی مــا فعــال بــوده؛ مثــال بعــد از رفتــن  رضــا 
خــان بیــن ســال هــای 1320تــا 1332 کــه اوج جامعــه ی 

ــم.  ــی را داری مدن
می شــود گفــت کــه مــا جســته و گریختــه بــا فــراز و فــرود 
ــه  ــم ن ــه کردی ــی را تجرب ــه ی مدن ــروطه جامع ــد از مش بع
ــل  ــی مث ــل قبول ــه شــکل قاب ــی گاهــی ب ــه شــکل آرمان ب
ــه ی  ــدان جامع ــک فق ــا ی ــی ب ــان و گاه ــا خ ــقوط رض س

ــود. ــی ب ــی جامعــه ی مدن ــی ول ــه دالیل ــی حــاال ب مدن
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چــه چیزهایــی جامعــه ی مدنــی را تهدیــد 
می کنــد؟

ــود  ــتیم می ش ــران آن هس ــع نگ ــه در واق ــا ک ــزی م  چی
ــادی در  ــه ای و اقتص ــی، منطق ــل داخل ــه عام ــش س برای
ــتر  ــدان بس ــه فق ــع ب ــی در واق ــل داخل ــت. عام ــر گرف نظ
هــای فکــری و فرهنگــی و دموکراســی اشــاره کــرد. شــرط 
ــر،  ــوغ، فک ــدار بل ــک مق ــتن ی ــی داش ــرفت دموکراس پیش
توانایــی و اطالعــات اســت. یعنــی شــما بتوانیــد بــر اســاس 
اطالعــات داده هایــی را بگیریــد و آن هــارا تجزیــه و تحلیل 
کنیــد و بــر اســاس آن هــا تصمیــم بگیریــد کــه کــدام یــک 
از ایــن گزینــه هــای مــورد نظــر میتوانــد مفیــد باشــد. ولــی 
علــی رغــم تالشــی کــه در ایــن مــدت هــا شــده گســترش 
ســواد در ایــران در دوره ی پهلــوی بــرای ایجــاد یــک نــوع 
دموکراســی و بخشــی هــم بخاطــر ارتقــای ســطح فکــری 
ــادی از جامعــه ی مــا  ــان درصــدی زی ــی همچن جامعــه ول
ــل  ــد شــاید تحصی ــوغ فکــری نرســیده ان ــه  ان بل ــوز ب هن
کــرده باشــند ولــی  نمی تواننــد خودشــان تصمیــم گیرنــده 
باشــند بخــش بســیار گســترده ای از مــردم روســتا نشــین 
ــا  ــم اســت ی ــان ک ــه سوادش ــم ک ــیه نشــین را داری و حاش
ــی را  ــن توانای ــون ای ــا چ ــن  ه ــتند. ای ــنتی هس ــان س زن
ــیار  ــای بس ــده ه ــیر وع ــد اس ــی می توانن ــه راحت ــد ب ندارن
ــا  ــن ه ــدام از ای ــال هرک ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــطحی ش س
ــی  ــول را م ــده ی دادن پ ــد وع ــع کنن ــد رای جم بخواهن
دهنــد نــه فقــط بــه شــکل رایانــه. ایــن در واقــع بــه ایــن 
ــا  ــردم را ب ــادی از م ــوان رأی بخــش زی معناســت کــه میت
ــاور  ــی ب ــد یعن ــت آوری ــت بدس ــن دس ــی از ای ــده های وع
داریــد کــه آن هــا بــه تنهایــی توانایــی یــا قــدرت تحلیــل 
ــرد.  ــذب ک ــده دادن ج ــا وع ــا را ب ــود آن ه ــد و میش ندارن
ــود  ــه می ش ــادی ک ــادات زی ــم انتق ــن علیرغ ــرای  همی ب
کــه چــرا بایــد پــول داده شــود و یــا حتــی از آن صحبــت 
شــود همچنــان خیلــی هــا روی ایــن قضیــه تاکیــد دارنــد. 
ــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا بســتر فرهنگــی را نداریــم  ب
ــته  ــری داش ــوغ فک ــدر در آن بل ــه انق ــه جامع ــتری ک بس
ــزی  ــن چی ــا چنی ــه آی ــد ک ــل کن ــد تحلی ــه بتوان ــد ک باش
درســت اســت یــا نــه؟ نتایجــی نــو و یــا درواقــع وعــده هــا 
ــل  ــه تحصی ــا کســانی ک ــه؟ طبیعت ــا ن ــت اســت ی ــا مثب آی
ــوغ رســیدند  ــه بل ــه اصطــالح ب ــه ب ــد کســانی ک ــرده ان ک

ممکــن اســت پــول هــا بــه جیــب آنهــا بــرود.
ــه ی  ــم در جامع ــدی پوپولیس ــا ح ــود ت ــث می ش ــن باع ای
مــا بــه وجــود بیایــد پوپولیســمی کــه بســیار بســیار عجــول 

ــد  ــی کن ــد را ط ــی رش ــد تدریج ــد فرآین ــت و نمی توان اس
ــه  ــات ب ــه ی اقدام ــریع هم ــه س ــت ک ــن اس ــان ای و خواه
وجــود بیایــد. بــرای همیــن اســت کــه کاندیــدا هــا بســیار 
راحــت صحبــت می کننــد و وعــده هــای خیلــی ســاده ای 
ــه  ــه آن طبق ــن ب ــخ گفت ــوع پاس ــک ن ــن ی ــد. ای می دهن
ــوغ سیاســی نرســیده اســت.  ــه بل ای ســت کــه در واقــع ب
متاســفانه بــا زیــاد شــدن ایــن وعــده هــا نشــان مــی دهــد 
کــه در جامعــه ی مــا بجــای اینکــه رشــد کنــد پس رفــت 

می کنــد.

بــه نظــر شــما در حــال حاضــر جامعــه 
ــی و  ــه ی مدن ــمت جامع ــه س ــا ب ی م
ــک  ــا ی ــرود ی ــش می ــی پی دموکراس

ــت؟ ــب اس ــه عق ــت ب ــوع برگش ن
ببینیــد نمی شــود گفــت بــه آن ســمت میــرود یــا برگشــت 
ــده ی  ــما برن ــد ش ــی می خواهی ــی وقت ــب دارد ول ــه عق ب
بــازی بشــوید، رای بســیاری را جمــع کنیــد، ممکــن اســت 
ــده ای  ــا وع ــه آن  ه ــما ب ــد و ش ــه باش ــده ای فرهیخت ع
بدهیــد مثــل جامعــه ی بــاز و آزادی مطبوعــات و در کنارش 
شــما نیــروی دیگــری هــم داریــد کــه ســعی می کنیــد آن 
ــا  ــا وعــده ی دیگــر جــذب کنیــد. باالخــره بایــد ب هــا را ب
ــی را  ــه اکثریت ــده دادک ــی وع ــارات هرکس ــه انتظ ــه ب توج

مجــاب کــرد بــرای انتخــاب کــردن کاندیــدا!
مــا بایــد فکــری بــه حــال ســواد مملکــت کنیــم نــه اینکــه 
دانشــگاه هــا را زیــاد کنیــم، نــه! بایــد فکــری بــرای بلــوغ 
ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــورد بس ــن دو م ــم.  ای ــری کنی فک
کســانی هســتند کــه تحصیــل کــرده انــد و مــدارج باالیــی 
را کســب کــرده انــد ولــی در حــوزه ی اندیشــه ی سیاســی  
ــوان  ــه عن ــی را ب ــد دروس ــا بای ــد. م ــی ندارن ــچ نقش هی
ــی  ــت بدن ــا تربی ــه صرف ــم ن ــاب کنی ــی انتخ دروس عموم
ــه  ــم ک ــد بگذاری ــره... دروســی را بای و ادبیات فارســی و غی
بــه جامعــه، مــردم و دانشــجو، آگاهــی بــودن در حــوزه ی 
عمومــی را بدهــد. یعنــی دروســی کــه بــه جامعــه ی مدنــی 

ــاط دارد. ارتب
دولتــی را در واقــع انتخــاب کنیــم کــه بیشــتر پایبنــد 
اینهاســت؛ یعنــی اولویتــش قــدرت بخشــیدن بــه جامعــه ی 
ــع.  ــش موان ــا کاه ــع ی ــردن موان ــن ب ــی اســت و از بی مدن
دولتــی کــه االن بــه فکــر آبادانــی و ایــن هــا باشــد خیلــی 
بــه درد مــا نمی خــورد. مــا واقعــا بــرای اینکــه رشــد کنیــم 

ــرد.  ــدرت بگی ــان ق ــی م ــه ی مدن ــد جامع بای
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بــا تمام وجود دلم گرفته برای ســالروز تولدت 
برای خانه خراب شــده ات

را  آبــان   21 بعــد  فقــط خــدا میدانــد ســالهای 
گذرانــد خواهــی  چگونــه 

اصال جشــن میگیری 
یا داغ نبود عزیزانت را اشــک می ریزی ؟

ــدان  ــا فرزن ــر... م ــان ت ــی مهرب ــت کم ــادر طبیع م
ــد  ــه مــا یــاد ندادن بــی تربیتــی هســتیم هیــچ گاه ب
ــز  ــم ج ــه کنی ــو چ ــاق ت ــا ع ــه  ب ــل مواجه در مقاب
ــار  ــچ ب ــه هی ــدارس ک ــی در م ــور نمایش ــد مان چن
آموزشــی نداشــت. بــه مــا یــاد ندادنــد کــه چگونــه 

ــم... ــادر کنی ــر م ــاده قه خــود را آم

جشن مرگ
با تمام وجود دلم گرفته برای سالروز تولدت 

فاطمه سادات بنی کریمی

یادداشت

آذر 96



15

چراغ

چراغ

آذر 96

دلمــان قــرص اســت امــا خانــه هایمــان را سســت 
ــاختند . س

ــی  ــره ای طبیع ــوان مخاط ــه عن ــو ب ــه از ت ــا آنک ب
ــرار نیســت  ــا گویــی هیــچ گاه ق ــد ام ــاد مــی کنن ی
بــرای ایــن طبیعــت خانمــان برانــدازت آمــاده 
ــودن  ــی ب ــر غیرطبیع ــت را ب ــی بودن ــویم. طبیع ش
ــم  ــر از آنی ــت ت ــا پوســت کلف ــر، م ــا خــورده مگی م
کــه بــا ایــن لــرزش هــا بــه خــود آییــم. مــا عــادت 
ــم و  ــر بیاندازی ــت س ــان را پش ــه هایم ــم تجرب داری

ــم. ــه دهی ــان ادام ــه راهم ب
ــه  ــتیم ک ــی هس ــری مدیران ــی تدبی ــی ب ــا قربان م
مدیریــت هایشــان هــر از چنــد گاه کاممــان را تلــخ 
ــی  ــوز پالســکو را از حافظــه ی جمع ــد. هن ــی کن م

مــان پــاک نکــرده ایــم. 
ذهــاب  پــل  ســر  مهــر  مســاکن  بــه  نگاهــی 

ــه هــا همــان آشــیانه هــای  ــن ویران ــد... ای بیاندازی
ــارک آن  ــر مب ــرای 60 مت ــه ب ــر مهــری اســت ک پ
انتظــار هــا کشــیده ایــم، حــال چگونــه بــی مهــری 
ــیده  ــک کش ــه فل ــر ب ــای س ــرج ه ــله ب ــن سلس ای
ــوزه  ــی در ح ــای نظارت ــتگاه ه ــامحه ی دس و مس
ــم،  ــرا راه دور روی ــم؟ چ ــاب آوری ــکن را ت ی مس
بیاییــد بــه تنهــا بیمارســتان مخروبــه ی شــهر 

ــازش.  ــای ناس ــازه ه ــا آن س ــم ب ــری بزنی س
بــه راســتی مــا گرفتــار کدامیــن بحرانیــم؟ بحــران 
ــر  ــم ه ــاید ه ــت بحــران؟!!! ش ــا مدیری ــت ی مدیری

دو...
ــش  ــای مداوم ــرزه ه ــس ل ــا پ ــه ب ــن زلزل کاش ای
ــه از  ــد ک ــئولین، باش ــکار مس ــود در اف ــری ش تلنگ

ــد! ــت برخیزن ــواب غفل چراغخ
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ایــن کتــاب حاصــل دو ســخنرانی ویرجینیــا وولــف 
ــام و  ــان نیوه ــی  زن ــز تحصیل ــال 1928 درمرک دراکتبرس
گرُتــن درکمبریــچ اســت. ویرجینیــا در مــورد ایــن کتــاب 
در دفترچــه ی خاطراتــش نوشــت : » آن خــودش نوشــته 
ــه  ــه مــن تحمیــل مــی کنــد ب مــی شــود و خــودش را ب
ــرم  ــی گی ــذ را دردســت م ــم و کاغ ــن قل ــه م ــوری ک ط
ــی  ــرو م ــود ف ــده ش ــه برگردان ــی ک ــه ی آب ــون شیش چ
ــه  ــی اســت ک ــر از آن ــریع ت ــی س ــزد. نوشــتن آن خیل ری

ــی آن را دارد. » ــن توانای ــتان م دس
ــه کار  ــاب ب ــن کت ــی را درای ــک  خاص ــا  تکنی  ویرجینی
ــا هــر  ــون ی ــری بت ــام م ــه ن ــی ب ــی خیال ــرد او زن مــی  ب
ــی  ــد را م ــته باش ــت داش ــی توانس ــه م ــری ک ــام  دیگ ن
آفرینــد و راوی مباحــث درحقیقــت ایــن زن خیالــی اســت 
ــا وولــف و اوســت کــه بیــان مــی کنــد کــه  ــه ویرجینی ن

ــه اســت. ــدگاه خــاص دســت یافت ــن دی ــه ای ــه ب چگون
ــود  ــی ش ــاز م ــا پرسشــی آغ ــود ب ــی از آن خ ــاب اتاق کت
و اولیــن کلمــه ی آن هــم » امــا »  ) )Butاســت. ایــن 
شــیوه ی آغــاز متــن در صــدد نشــان دادن  ایــن مطلــب 
ــد خــالف  پیشــبینی  ــد ش ــه خواه ــه آنچــه ارائ اســت ک
ــث وارد آن  ــه  ی بح ــما از میان ــه ش ــم اینک ــت و ه اس
شــده ایــد و نشــان مــی  دهــد کــه یــک منتقــد فمینیســت 
نمی توانــد بــه طــور مجــرد و بــه تنهایــی نظــری دربــاره  
ی زنــان و داســتان نویســی داشــته باشــد بلکــه داســتان 
ــه  ــت ک ــتانی اس ــان داس ــای آن ــت ه ــان و محرومی زن
ــر  ــد تعبی ــی توان ــس نم ــچ ک ــته و هی ــه داش ــالها ادام س

اتاقی از آن خود

مریم کاظمی
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ــد.  ــان کن ــور مســتقل بی ــه ط ــود را از آن ب خ
کتــاب اتاقــی از آن خــود شــامل شــش فصــل 
ــی  ــالش م ــل ت ــر فص ــا در ه ــت. ویرجینی اس
ــه هــای زندگــی  ــه یکــی از جنب ــه  پای ــد ب کن
و  زنــان  نویســندگی  زنــان،  هنــر   ، زنــان 

ــردازد. ــان بپ ــای آن ــت ه محرومی
دربخــش اول کتــاب ویرجینــا وولــف بــه 
ــی  ــتان نویس ــان وداس ــارت » زن ــف  عب تعری
ــان  ــوع زن ــد موض ــی  گوی ــردازد و م ــی  پ » م
ــد  ــت و می توان ــاده نیس ــی س ــتان نویس و داس

ــد. ــته باش ــث داش ــل  بح ــوم قاب ــه مفه س
ــه ی داســتان  ــاب صحن ــن کت درفصــل دوم ای
عــوض مــی شــود. راوی بــه لنــدن ســفر مــی 
ــه  ــازه ب ــره ای ت ــتی ازپنج ــاال بایس ــد. ح کن
ــا  ــوزه بریتانی ــردش در م ــت. گ ــرون نگریس بی
ــز  ــک مرک ــودن دری ــر راوی از ب ــر دیگ تصوی
ــخص را  ــن ش ــرار گرفت ــت.او ق ــی اس فرهنگ
ــن  ــزرگ همچــون قرارگرفت ــدی ب ــر گنب در زی
ــد.  فکــری درپیشــانی طاســی  تصــور مــی کن
اودرایــن حــال بــه دنبــال کشــف روغــن 
اصلــی حقیقــت  اســت. او مــی خواهــد پاســخ 
ــرا  ــد: چ ــدا کن ــت را پی ــن دس ــواالتی ازای س
مــردان شــراب و زنــان آب مــی نوشــند؟ چــرا 
ــر اســت  ــاب و دیگــری فقی ــس کامی ــک جن ی
ــر داســتان نویســی دارد  ــری ب ــر چــه تاثی ؟ فق
؟ بــرای خلــق اثــر هنــری چــه شــرایطی الزم 

ــت ؟ اس
فصــل ســوم  اتاقــی از آن خــود جــذاب تریــن 
ــن بخــش اســت  ــاب اســت و در ای بخــش کت
کــه خواهــر شکســپیر آفریــده مــی شــود ذهــن 
خــالق ویرجینیــا وولــف بــرای بیــان وضعیــت 
زنــان در عصــر الیزابــت و شــرایط زندگــی آنان 
ــپیر  ــام شکس ــر ویلی ــه اگ ــد ک ــی کن ــور م تص
خواهــری  بنــام جــودت داشــت و ایــن دختــر از 
نبــوغ ویلیــام هــم در آن عصــر برخــوردار بــود 
چــه بــر ســِر او مــی آمــد. نویســنده مــی خواهد 
بطــور خــاص دربــاره ی عصــر الیزابــت ســخن 
بگویــد. عصــری کــه مــردان بســیاری فرصــت 
قلــم زدن را یافتنــد ولــی نــام هیــچ زنــی 
ــت نشده اســت. ــن عصــر ثب ــی ای ــخ ادب درتاری

در فصــل چهــارم ویرجینیــا وولــف بــه بررســی  
وضــع زنــان نویســنده درتاریــخ انگلســتان مــی 
پــردازد. او عقیــده دارد کــه زنــان هــم از نظــر 
اجتماعــی شــان تاریــخ ذاتــی شــان بــا مــردان 
متفاوتنــد و ایــن تفــاوت هــا بــر نوشــته هــای 
ایشــان تاثیــر مــی گــذارد. همچنیــن بــه ســبب 
ــه  ــبت ب ــی نس ــار متفاوت ــردان رفت ــه م اینک
زنــان نویســنده داشــته انــد پیشــرفت داســتان 
ــت  ــوده اس ــه ب ــل مواج ــا خل ــان ب ــی زن نویس
ــته  ــی نوش ــه بررس ــنده ب ــال نویس ــر ح دره
ــم  ــرن هفده ــس ق ــتان نوی ــان داس ــای زن ه
ــردازد. ایــن نویســندگان بخاطــر اینکــه  مــی پ
اولیــن زنانــی بودنــد کــه نوشــتن را آغــاز 
ــه  ــد ب ــتند.هر چن ــت هس ــد دارای اهمی کردن
علــت اول بــودن شــان ازطــرف جامعــه مــورد 
ــم  ــه خان ــرای نمون ــد. ب ــرار گرفتن ــخر ق تمس
ــطر  ــد س ــتن چن ــر نوش ــه بخاط ــی ک وینچیلس
ــرد  ــا شــاعر م ــی شــد ام ــاپ قدردان ارطــرف پ
ــد.  ــی ده ــرار م ــورد تحقیرق ــرش اورا م معاص
ــردان(  ــف )م ــروه مخال ــد : » گ ــی نویس او م
ــد  ــی توانن ــردان م ــدرت دارد...م ــی ق هنوزخیل
مانــع زنــان بــرای رســیدن بــه خواســته هــای 
ــتن  ــان نوش ــته هم ــن خواس ــند و ای ــان باش ش

اســت.«
ــا  ــود ویرجینی ــی از آن خ ــم اتاق ــل پنج در فص
ــود را  ــان دوره ی خ ــای زن ــته ه ــف نوش وول
مــورد مطالعــه قــرار مــی دهــد. دوره ای کــه در 
آن  تعــداد کتابهایــی کــه زنــان نوشــته انــد بــا 
ــری مــی کنــد.  ــد براب آنچــه مــردان نوشــته ان
دوره ای کــه در آن بســیاری از محدودیــت 
ــان  ــت.حاال زن ــه اس ــن رفت ــان ازبی ــای زن ه
ــی و  ــی و ادب ــای علم ــه ه ــه ی عرص درهم
ــد  ــی توانن ــان م ــد. زن ــی زنن ــم م فرهنگــی قل
ــه  ــند ک ــائل بنویس ــیاری از مس ــاره ی بس درب
ــی  ــا توانای ــتند. آنه ــه آن نیس ــادر ب ــردان ق م
واحساســات  زنــان  تفصیــل  بــه  توصیــف 
ــه  ــراز آنچ ــی فرات ــه روش ــد ب ــان را دارن ایش
ــا  ــت و آنه ــده اس ــف ش ــردان توصی ــط م توس
مــی تواننــد مــردان را ازدریچــه ی نــگاه زنــان 
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ــس  ــاون رئی ــه نیکســون مع ــان اعــالم شــد ک ــخ 24 آب در تاری
جمهــور آمریــکا از طــرف آیزنهــاور بــه ایران مــی  آید . نیکســون 
بــه ایــران مــی  آمــد تــا نتایــج » پیــروزی سیاســی امیدبخشــی 
را کــه در ایــران نصیــب قــوای طرفــدار تثبیــت اوضــاع و قــوای 
آزادی شــده اســت « )نقــل از نطــق آیزنهــاور در کنگــره آمریــکا 
بعــد از کودتــای 28 مــرداد( ببینــد . در مقابــل دانشــجویان مبــارز 
دانشــگاه نیــز تصمیــم گرفتنــد کــه در فضــای حکومــت نظامــی 
بعــد از کودتــای ســیاه ، هنــگام ورود نیکســون ، نفــرت و انزجــار 
ــل از آن  ــد . دو روز قب ــا نشــان دهن ــتگاه کودت ــه دس ــود را ب خ
ــتان را  ــا انگلس ــه ب ــد رابط ــدی تجدی ــخ )14 آذر( زاه ــه تل واقع
ــرار شــد کــه »دنیــس رایــت« ، کاردار  رســما اعــالم کــرد و ق
ســفارت انگلســتان ، چنــد روز بعــد بــه ایــران بیایــد . از همــان 
روز 14 آذر تظاهراتــی در گوشــه و کنــار بــه وقــوع پیوســت کــه 
در نتیجــه در بــازار و دانشــگاه عــده ای دســت گیــر شــدند . ایــن 
وضــع در روز 15 آذر هــم ادامــه داشــت . و بیشــتر اعتــراض هــا 
از دانشــکده پزشــکی و داروســازی و حقــوق و علــوم آغــاز شــد .
ــجویان  ــگاه ، دانش ــه دانش ــگام ورود ب ــانزده آذر ، هن ــح ش صب
متوجــه تجهیــزات فــوق العــاده ســربازان و اوضــاع غیــر عــادی 
اطــراف دانشــگاه شــده ، وقــوع حادثــه  ای را پیــش بینــی مــی  
کردنــد . فضــا بشــدت آبســتن حــوادث و درگیــری بــود . بعــد از 
ــرای جلوگیــری از تنــش و درگیــری چندیــن  ــی ب گذشــت مدت
دانشــکده تعطیــل اعــالم شــد و در ادامــه سراســر دانشــگاه بــه 
ــی  ــای نظام ــد.  نیروه ــل گردی ــگاه تعطی ــس دانش ــتور ریی دس
رژیــم کــه بــه شــدت رفــت و آمــد دانشــجویان را کنتــرل کــرده 
ــا  ــد ، ب ــوده بودن ــتگیر نم ــز دس ــده ای را نی ــن ع ــن بی و در ای
ــدس  ــی )مهن ــکده فن ــاتید دانش ــی از اس ــور در کالس یک حض
شــمس اســتاد نقشــه کشــی( زمینــه اعتــراض را در کالس درس 
ایجــاد کردنــد . آنــان قصــد داشــتند دو دانشــجو را کــه ظاهــرا 

بــه حضــور نظامیــان در دانشــگاه اعتــراض داشــتند را دســتگیر نماینــد .
دســتگیری دو دانشــجو کالس را بــه هــم زده ، دانشــجویی دیگــر بــر 
روی نیمکــت کالس فریــاد مــی زنــد  : ” آقــا مــا چقــدر بــی عرضــه 
ــن درس  ــن کالس نیســت ، ای ــدر بدبخــت هســتیم . ای هســتیم . چق
ــگاه  ــتاد و از کادر دانش ــه از اس ــدون اینک ــده ای ب ــک ع ــت . ی نیس
اجــازه بگیرنــد وارد کالس می شــوند و هیاهــو در می گیــرد . تــف 
بــه ایــن کالس و تــف بــه ایــن مملکــت ! ” دانشــکده فنــی بــه هــم 
می ریــزد و در محاصــره کامــل نظامیــان قــرار می گیــرد و بــه یکبــاره 
ــه  ــه اول ب ــن طبق ــجویان در صح ــده و دانش ــادر ش ــش ص ــان آت فرم
خــون می غلطنــد عــده ای زخمــی شــده و در ایــن میــان ســه دانشــجو 
بــه نــام هــای قندچــی و بــزرگ نیــا و شــریعت رضــوی بــه شــهادت 
ــرد : ”  ــالم ک ــو اع ــط رادی ــس توس ــان روز 16 آذر پلی ــند . هم می رس
عــده ای از دانشــجویان در کالســهای درس نشســته بودنــد و بــه پلیــس 
چهــره خشــنی نشــان می دادنــد و پلیــس را مســخره می کردنــد و ایــن 

باعــث شــده کــه پلیــس بــه واکنــش بیفتــد .
پلیــس قصــد زدن دانشــجویان را نداشــت ولــی دانشــجویان بــه پلیــس 
حملــه کردنــد و می خواســتند اسلحه شــان را بگیرنــد . پلیــس در قالــب 
دفــاع ایــن کار را کــرده و قصــدش زدن دانشــجویان نبــوده اســت  . ” 
ــه دانشــگاه  ــی ب ــرای دلجوی ــی را ب ــردای آن روز شــاه تیمســار مزین ف
می فرســتد تــا خــودش را از ایــن گنــاه و تقصیــر تبرئــه کنــد . وی بــا 
ــر از  ــه ظاه ــگاه ب ــد و در دانش ــات می کن ــهدا مالق ــای ش خانواده ه
ــه 16 آذر ،  ــد از واقع ــد . دو روز بع ــی می کن ــا عذرخواه ــاتید و روس اس
نیکســون بــه ایــران آمــد و در همــان دانشــگاه ، در همــان دانشــگاهی 
ــرای  ــود دکت ــن ب ــاه رنگی ــجویان بی گن ــون دانش ــه خ ــوز ب ــه هن ک
ــوان روز  ــه عن ــرد.  روز 16 آذر 1332 ب ــت ک ــوق دریاف ــاری حق افتخ
ــتعمار  ــر اس ــرزمین در براب ــن س ــتادگی دانشــجویان ای ــت و ایس مقاوم
ــه  ــرزمین ب ــن س ــخ ای ــر تاری ــی در دفت ــتبداد و خودکامگ ــرب و اس غ

یــادگار ثبــت گردیــده اســت.

روز دانشجو چه روزی است؟
سه دانشجوی دانشگاه تهران کشته شدند
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