


       مســئله عدالت خواهــی از زمــان نســل کشــی معــروف ایرانیــان در زمــان خشایارشــا هخامنشــی تــا بــه خــاک 
ــگ  ــور بســیار پررن ــم و ج ــدرت، باتصــور ظل ــان ق ــر چــرخ صاحب ــوژی زی ــردم عصــر تکنول وخــون کشیده شــدن م
بــوده اســت. بــا ایــن وجــود عــده ای پیــرو مکتــب نیچــه، فیلســوف آلمانــی کــه عقیــده داشــت، کســانی کــه دم از 
ــود  ــه آن در وج ــل ب ــت و می ــد عدال ــدرت در دستشــان اســت، معتقدن ــدان عنصــر ق ــش فق ــد دلیل ــت می زنن عدال
ــه  ــا همیش ــد. منته ــول دارن ــان ها آن را قب ــه انس ــت و هم ــل اس ــم عق ــت در حک ــه عدال ــل ب ــت. می ــان نیس انس
ــام   ــاف تم ــه برخ ــد و در نتیج ــود می کنن ــوب خ ــت را مغل ــه عدال ــتند ک ــدرت هس ــه ق ــر پای ــوی ب ــای ق انگیزه ه
ــتکباری  ــه اس ــه روحی ــت بلک ــواه نیس ــر عدالتخ ــت بش ــوان گف ــس نمیت ــود. پ ــای واال رفتارمی ش ارزش ه
یــا اغــراض سیاســی و اقتصــادی باعــث زیــر پانهــادن ایــن میــل طبیعــی می شــود. ظلــم و جنایت هایــی 

ــه روز  ــس روز ب ــت. پ ــرده اس ــته ک ــر را خس ــورده بش ــم خ ــان ها رق ــود انس ــت خ ــه دس ــخ ب ــول تاری ــه در ط ک
برشــمار تشــنگان عدالــت افــزوده می شــود هــم چنیــن رجــل سیاســی دارای ســابقه طوالنــی در ســوء اســتفاده از 

ــن فریضــه کــرده اســت.   ــت هســتند و همیــن امــر مــردم را بیــش ازپیــش مشــتاق ای ــه عدال مقول
ــا  ــو ب ــم س ــن معاصــر و ه ــود دارد. نخســت خــاء دکتری ــی دو معضــل اساســی وج ــت خواه ــت عدال ــا در حرک ام
شــرایط امــروزی در بــاب مســئله عدالــت اســت. برخــاف اوضــاع و احوالــی کــه دهــه ۴۰ شمســی بــا وجــود دکتــر 
ــرده  ــران ک ــار بح ــی را دچ ــت عدالتخواه ــن خــاء حرک ــود داشــت، و ای ــر صــدر وج ــد باق ــید محم ــریعتی و س ش
اســت. و دومیــن معضــل جــدی، منادیــان عدالــت هســتند. اخال گــران مقولــه عدالــت در ســال های اخیــر عمومــا 
ــردم عرضــه  ــرای م ــزار سیاســی ب ــک اب ــوان ی ــه عن ــت را ب ــه عدال ــروه اول کســانی هســتند ک ــد، گ ــروه بودن دو گ
ــه  ــاگری هایی ب ــا افش ــرداد ۸۸، ب ــی خ ــرات انتخابات ــا در مناظ ــم عم ــم و ده ــت نه ــور دول ــس جمه ــد. رئی کردن
ــل دوربیــن رســانه ملــی، خــود را داعیــه دار احقــاق حقــوق ســتم دیدگان  ســبک نشــان دادن ســند و مــدرک مقاب
در اذهــان ملــت معرفــی کــرد کــه در طــول دوره ۴ ســال دوم ریاســت خــود و عــدم توجــه بــه ایــن امــر و شــعار 

ــزار سیاســی جلــوه کنــد. ــه عنــوان یــک اب هــای انتخاباتــی، باعــث شــد عدالــت در ذهــن مــردم ب
گــروه دوم کســانی هســتند کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر شــاهد رشــد ســریع آنــان هســتیم کــه بــا تئــوری لنینــی 
ــی  ــبک زندگ ــاگری های س ــا افش ــروزه ب ــه ام ــده اند ک ــو ش ــم س ــتی ه ــی مارکسیس ــت خواه ــی عدال ــه نوع ــا ب ی
ــن  ــتیم، ای ــاهدش هس ــردم ش ــات م ــک احساس ــا تحری ــراه ب ــوری هم ــئوالن کش ــی مس ــری بعض ــارف و الکچ نامتع
ــه صــورت غیــر مســتقیم، تداعــی کننــده شــخصیت رابیــن هــود معــروف در داســتان های  ــوع عدالــت خواهــی، ب ن
ــه  ــد و ب ــرا بودن ــه فق ــی بدبختان ــل زندگ ــدان دلی ــا ثروتمن ــه در آن تنه ــرا ک ــت، چ ــتان اس ــطی انگلس ــرون وس ق
نوعــی عیــاران درصــدد احقــاق حقــوق رنج دیــدگان از جیــب آن هــا بودنــد. درســت ماننــد جامعــه امــروزه ایــران. 
ــه کنــد بعضــی  ــا آن مقابل ــژه ســتم اقتصــادی را دفــع کنــد و ب ــه وی ــم و ب ــد ظل چــون ســاختار اجتماعــی نمی توان
ــکار مارکسیســتی  ــه حاصــل اف ــی ک ــد های ــا نق ــه ب ــود را اینگون ــد و حــق خ ــن کار آوردن ــه ای ــدام ب ــا اق از گروه ه

ــد. ــه می کنن ــت، مطالب اس
در حالــی کــه عدالــت خواهــی ریشــه در تاریــخ ملــی و اعتقــادات مذهبــی مــا ایرانیــان دارد و خیلــی قبــل تــر از 

ظهــور جنــاب مارکــس میــان ایرانیــان و مســلمانان بــه صــورت یــک اصــل وجــود داشــت. 
در بــاور دینــی مــا ایرانیــان اصــل عدالــت، یکــی از اصــول پنچگانــه مهــم اســت کــه بعــد از توحیــد و قبــل نبــوت 
ــد  ــل نکن ــه آن عم ــته و ب ــاد نداش ــت اعتق ــه عدال ــی ب ــر کس ــه اگ ــت ک ــن معناس ــن ای ــردد و متضم ــر می گ ذک
ــت را  ــد عدال ــد، بای ــلمان می خوان ــی و مس ــه ای ایران ــود را جامع ــه خ ــران ک ــه ای ــس جامع ــت. پ ــلمان نیس مس
اجــرا کنــد تــا بتوانــد بــر رفتــار و روابــط ضربــه زننــده افــراد نظــارت نمــوده و مانــع ســرقت یــا اختــاس گــردد. 
عدالت خواهــی در ادوار مختلــف تاریخــی از قیــام مــزدک اصاح گــر اجتماعــی و کنشــگر مذهبــِی ایرانــی در 
ــه و  ــاب مشــروطه، هم ــد از آن، انق ــا ۱۵۰۰ ســال بع ــه ت ــش از ورود اســام گرفت ــانی پی عصــر شاهنشــاهی ساس
ــان دادن  ــت اجتماعــی و پای ــا هــدف اســتقرار عدال ــزوم ادامــه مبــارزه را ب همــه داده هــای تاریخــی هســتند کــه ل

ــد.  ــد می نماین ــا تأیی ــه م ــی در جامع ــتوانه مل ــا پش ــم را ب ــه مظال ب
ــرون  ــران، طــی ق ــت ای ــا مل ــه همــراه ب ــد ک ــاد بودن ــن خــاک زی ــخ ۲۰۰۰ ســاله ای ــزدک در طــول تاری ــال م  امث
ــات  ــا اقدام ــاش و ب ــم ت ــان از ظل ــی محروم ــت رهای ــی، در جه ــا آگاه ــه ب ــاختار جامع ــه س ــه ب ــا توج ــف ب مختل
ــردان  ــن م ــات ای ــت اقدام ــا در جه ــه م ــی در جامع ــر کس ــروزه اگ ــد. ام ــاع کردن ــان دف ــود از محروم ــم خ و تعالی
بــزرگ تاریــخ ایــران، علیــه مظالــم اقدامــی کنــد و خواســتار اســتقرار عدالــت باشــد، بایــد بــه جــای الهــام گرفتــن 
ــخ  ــه و تاری ــه در جامع ــارزات عدالتخواهان ــخ مب ــده تاری ــوای آموزن ــه محت ــی ب ــا نگاه ــب چپ ه ــس و مکت از مارک

ــد. ــه باش ــی ندوخت ــران خارج ــه متفک ــم ب ــردازی چش ــرای نظریه پ ــد و ب ــته باش ــان داش خودم
همــه مــا کــم و بیــش شــنیده ایم کــه ســرانجام، روزی خواهــد آمــد کــه بشــر، طعــم شــیرین عدالــت را می چشــد 

و آن روز، عصــر طایــی ظهــور موعــود اســت.
ــه  ــد بشــر ب ــار و امی ــی انتظ ــم؛ یعن ــود بدانی ــی را منجــی موع ــت خواه ــاب عدال ــن بحــث در ب ــد مهم تری ــس بای پ
یــک آینــده بهتــر و جهانــی بــدون فســاد و ظلــم و پــر از خوبی هــا و عــدل. اگــر مهدویــت را بــا نگاهــی بــه آینــده 
در نظــر آوریــم، فلســفه وجــودی آن، امیــد بــه آینــده و رشــد و نمــو عدالــت حقیقــی در ســر تــا ســر جهــان اســت. 
ــه ســمت  ــا ب ــد ت ــاش کنن ــت ت ــوزد کــه همیشــه در راه اعتــای عدال ــه انســان ها می آم ــوزه ب ــن آم ــن رو، ای از ای

جامعــه آرمانــی بعــد از ظهــور منجــی نزدیــک شــود.
ــه  ــی ک ــد و آن عدالت ــش می کنن ــه آرزوی ــده ای ک ــام کنن ــش، آن قی ــّی خوی ــر ول ــروردگارا! ب پ

فرســت. درود  می کشــند،  را  انتظــارش 



    »قهوه خانه گرم و روشن ، مرد نقال آتشین پیغام
راستی کانون گرمی بود.

مرد نقال آن صدایش گرم نایش گرم
آن سکوتش ساکت و گیرا

و دمش ، چونان حدیث آشنایش گرم -
راه می رفت و سخن می گفت.

چوبدستی منتشا مانند در دستش .
مست شور و گرم گفتن بود.

صحنه ی میدانک خود را تند و گاه آرام می پیمود.
همگنان خاموش،

گــرد بــر گــردش ، بــه کــردار صــدف بــر گــرِد مرواریــد، پای 
تا ســر گــوش.«

ایــن بخشــی از شــعر خــان هشــتم ســروده ی اخــوان ثالــث 
ــه  ــال، از شــاهنامه ،کســی ک ــردی نق ــری م اســت ،روایتگ

واســطه ی پیــام گذشــتگان بــرای ماســت ،
محمــد رضــا شــجریان ،یکــی از بــا عظمت ترین شــخصیت 
ــل  ــید   ،پ ــردوش میکش ــالت را ب ــن رس ــه ای ــت ک هاییس
ــردای جامعــه  ــروز و ف ــروز و ام ــی از  دی ــاط نســل های ارتب
بــا فردوســی و حافــظ و ســعدی و موالنــا هــر آنکــس کــه 
ــون در ســایه ی  ــا دارد،اکن ــرای م ــز، ب ــی نغ ــی و حرف پیام

حکیــم تــوس آرمیــده اســت.
خیلــی خیلــی کمنــد افــرادی کــه فقــدان ظاهــری شــان 
اینچنیــن تحــرک و واکنشــی ایجــاد کنــد ،شــجریان یکــی 
ــه  ــترکی ک ــاط مش ــدود نق ــی از آن مع ــود ،یک ــا ب از آن ه
میتــوان گفــت اکثریــت ایــن ملــت زخــم خــورده و از هــم 
دور افتــاده باهــم داشــتند ،زنجیــر وصل مــا بازی خــوردگان 
و غــرق شــدگان در رســانه هــای پــوک و پســت داخلــی و 
ــوم  ــرز  و ب ــن م ــزرگان ادب ای ــرایان و ب ــه غزلس ــی ،ب خارج
ــظ  ــت و حاف ــده اس ــی زن ــم فردوس ــروز می گویی ــر ام ،اگ
ــان بخشــی  ــی گم ــد ، ب ــده ان ــا و ...زن ــده اســت و موالن زن
از آن بــرای پایمــردی هــا و تــاش هــای شــگرف ایــن مــرد 
ــا و مزخــرف ســراهاو  ــذال ه ــان ویرانگــر ابت ــال طوف در قب
مزخــرف خــوان هــا و باقــی آن هاییســت کــه خواســته و 
ناخواســته فرهنــگ و هنــر را بــه لجــن میکشــند ،ایــن مــرد 
البتــه نماینــده ی همــه ی آنانــی هســت کــه دغدغــه و درد 
ــه  ــت ک ــا جاییس ــد ،اینج ــته ودارن ــران را داش ــگ ای فرهن
عیــار آثــار هنــری ســنجیده میشــود و ناتوانــی و در قضــاوت 
آثــار هنــری بــی اعتبــار ،وقتــی بــه ســخنان صریــح اســتاد 
شــجریان نظــری بیفکنیــم و ببینیــم موضــع گیــری صریــح 
ایشــان درقبــال موســیقی بد و ضعیــف ،اینجا آن زمانیســت 
کــه بایــد نشــان بدهیــم اگــر واقعــا داغــدار از دســت دادن 
ظاهــری ایــن نمــاد فرهنگــی بــزرگ هســتیم باید حســاس 
باشــیم روی آن محتــوای فرهنگــی کــه مصــرف میکنیــم 
،البتــه کــه نــو آوری هــا و بدعــت هــا الزمــه ی پیشــرفت 
و اعتاســت،ولی بایــد مــرز بیــن بدعــت بــا ابتــذال را هــم 
ــزرگ نکنیــم ،هــر  ــوچ هــا را ب بشناســیم ،مبتــذل هــا و پ
چیــزی را گــوش نکنیــم حــال میخواهــد در هــر ســبکی از 
موســیقی باشــد،این هــا شــاید بعضــی از امــوری باشــد کــه 
بــرای تشــکر از پاســداران فرهنگــی مــان بایــد انجــام دهیم.

بعــد از فــوت ایشــان عــده ای هــم بــه هــر دلیلــی بــه دنبال 
ــا بخشــی دیگــر  ــردم ب ــان بخشــی از م ایجــاد شــکاف می
ــگاه خــود ســر ایــن طنــاب  ــه ن ــد ،هــر کســی هــم ب بودن
را مــی کشــید صــدا و ســیمایی هــا و رســانه هــای معلــوم 

الحــال داخلــی از یــک ســو و بــی بــی ســی و منــو تــو و... از 
یــک ســو ،بخشــی از مذهبــی هــا و متدینیــن از یــک ســو و 

بخشــی از غیــر مذهبــی هــا هــم از یــک ســو ،
 اصــاح طلبــان و اصولگرایــان و برانــدازان و باقــی نیروهــای 
ــان  ــری خودش ــی گی ــال ماه ــه دنب ــم ک ــاز ه ــت ب سیاس
بودند،اینجــا شــأن و شــخصیت فرهنگــی و هنری شــجریان 
مــد نظــر نبــود ،بلکــه مولفــه هــای قــدرت ایــن کوچــک 
اندیشــان اهمیــت داشــت ،وانگهــی همــه ی  ایــن دوگانــه 
هــا ،بیگانــه بــا هــدف اصلــی و رســالت حقیقــی شــجریان 
ــن اســت ،ســاحت  ــران زمی ــگ ای ــی پاســداران فرهن و باق
تخصصــی و اصلــی فعالیــت ایشــان فرهنــگ اســت و بــس 
ــایه را  ــاند ،ه ا س ــا را میشناس ــظ و موالن ــی و حاف ،فردوس
ــا درســت  ــا ربن ــی مشــترک ب ــاند ،حافظــه ی مل میشناس
ــد  ــاع میکن ــی دف ــده ی  فارس ــف ش ــان نحی ــد،از زب میکن
ــاالی شــجریان اســت  ــی و ب ــای اصل ــالت ه ــا رس ــن ه ،ای
،باالتــر از بــازی هــای پســت،البته کــه شــجریان اظهــار نظر 
هــای سیاســی هــم داشــته و جهــت گیــری هــا و مخاصمــه 
هایــی هــم داشــته و حــرف گزافــی هــم هســت کــه بگوییم 
هنرمنــد حــق ایــن گونــه کار هــا را نــدارد ،و اتفاقــا بســیاری 
ــرای ایــن هــا هــم او را دوســت بدارنــد  هــم حــق دارنــد ب
ــن هــا آن گوهــر اصیــل وجــود او و  ــک از ای ــچ ی ــی هی ول
ــا  ــه بس ــجریان نیســت ،چ ــتنی ش ــع دوســت داش آن منب
ــوده  ــه عقیــده ی کســانی اظهــار نظــر شــجریان غلــط ب ب
باشــد، خــوب باشــد ،البتــه کــه ایــن انتخــاب خــود هنرمند 
اســت کــه در جریانــات سیاســی اجتماعــی  دخالــت داشــته 
باشــد یــا نــه، کســانی کــه ســعی دارنــد کارنامــه ی هنــری 
اســتاد را بــا مواضــع سیاســی ایشــان گــره بزننــد نمیداننــد 
کــه چــه ظلمــی بــه ایــن میــراث مشــترک فرهنگــی مــان 
میکننــد ،تغییــر و تحــول ،پشــیمانی و خشــنودی در کنش 
هــای سیاســی و اجتماعــی بــرای هــر فــردی ممکــن اســت 
پیــش بیایــد و البتــه کــه ایــن هیــچ ایــرادی نــدارد باالخص 
ــا  ــه ه ــی در آن زمین ــا تخصص ــه منطق ــخصی ک ــرای ش ب
ندارد)حــال آنکــه شــاید معلــوم شــود اتفاقــا  در ایــن زمینــه 
هــا هــم دســتی بــر آتــش داشــته انــد!( بــا ایــن حــال  دامن 
زدن بــه ایــن هــا بــه عنــوان شــاخصه هــای هویتــی ایــن 
فــرد ،کمرنــگ کــردن باقــی شــاخص هــای اصیــل وجــود 
اوســت. شــجریان در طــول ســالیان عمرشــان کنــش هــای 
ــت  ــد درس ــا میتوان ــر م ــه از نظ ــد ک ــته ان ــی داش متفاوت
ــع  ــه وقای ــراض ب ــو در اعت ــط باشــد ،اســتعافا از رادی ــا غل ی
ــردم  ــا بخشــی از م ــی ب ــی و همخوان ــه ،همراه ــدان ژال می
کــه در انقــاب ۵7نقــش آفریــن بودند،خلــق آثــاری بــرای 
بخشــی از مــردم کــه درگیــر جنــگ بودنــد ،هــم پیمانــی 
ــا  ــه برخــورد ب ــا حاکمــان وقــت در ســال 6۸، اعتــراض ب ب
معترضینــدر ســال ۸۸ و... بخشــی از کنــش هــای ایشــان 
در ایــن ســال هــا بــوده فــارغ از ایــن کــه ایــن کنــش هــا 
درســت بــوده یــا نبــوده ،و بــه ســمت و ســوی چــه بخشــی 
از مــردم بــوده کــه اصــوال ایــن نوشــتار بــه دنبال آن نیســت 
چــرا کــه بــه هــر صــورت بایــد بپذیریــم بــرای داوری درباره 
ی ایــن وقایــع ســوگیری هــای ایشــان بــه تنهایی چیــزی را 
بــرای مــا مشــخص نمیکنــد، از آن ســو حیطــه ی تخصصی 
ایشــان هــم متفــاوت اســت،اما آن بخشــی از مولفــه هــای 
هویتــی ایشــان کــه ثابــت و اســتوار و بــدون تغییــر و بــاال 
تــر و عمیــق تــراز ســاحت اتفاقــات سیاســی معاصــر اســت، 

ــرا  ــات فارســی و مفاهیــم و مضامیــن اکث گنجینــه ی ادبی
انســانی و کاربردی رســیده از نیاکان  ماســت ،شــاید ایشــان 
اگــر امــروز زنــده میبــود از فــان ســوگیری مثــا درمیانــه 
ی دهــه ی شــصت ابــراز پشــیمانی میکرد)بــرای مثــال در 
ــه ای کــه درســال ۹۵داشــتند حــرف هــای خــود  مصاحب
ــه  ــون و موســیقی را نســبت ب ــاره ی رابطــه ی مذهبی درب
قبــل کمــی تعدیــل کردنــد (ولــی مطمئنیــم ایشــان هرگــز 
ــا ،یــا حتــی فریــدون مشــیری یــا  از خوانــش اشــعار موالن
شــاعر دیگــری ابــراز پشــیمانی نمیکنــد چــرا که این اشــعار 
متضمــن مفاهیــم بلنــد و کلــی بــوده کــه بــا توجــه بــه هــر 

فــردی نمــودی در موقعیــت هــای متفــاوت دارد .
حــال و در ایــن موقعیــت تاریخی کــه میتوان گفت کســوف 
خنده ای در کشــور رخ داده و بهت از دســت دادن عزیزی را 
داریــم ای کاش تکانــی بخوریــم و بــه هویــت خــود بیــش از 
پیــش بیاندیشــیم و زبــان را بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن 
مولفــه هــای هویتــی دریابیــم ،زبــان فارســی ایــن درخــت 
تنومنــد ریشــه دار درخــاک امــروز مریــض احــوال و رو بــه 
مــوت اســت ،حــوزه ی نفــوذ جمعیتــی اش روز بــه روز کــم 
تــر میشــود و ایرانیــان بــه عنــوان تنها کشــوری که فارســی 

زبــان اولشــان اســت ،یــی توجــه بــه ایــن زباننــد .
آیــا تابحــال اشــعار شــاهنامه را بــدون لکنــت از رو خوانــده 
ــم؟  ــعر بلدی ــت ش ــک بی ــی ی ــی حت ــی بافق ــم،از وحش ای
بوســتان ســعدی را چقــدر خوانــده ایم؟بــه عنــوان نگارنــده 
ی ایــن خطــوط و در اعترافــی تلــخ میگویــم بــا وجــود پایان 
دوران آمــوزش فارســی ،ناتــوان از خوانــش اکثریــت ابیــات 
شــاهنامه یــا دیوان شــمس بــه شــکل روان هســتم،برخاف 
ــم از  ــه میبین ــین ک ــای پیش ــل ه ــا  و نس ــر ه ــزرگ ت ب
مثنــوی  خوانــی شــأن می گوینــد و از حکایــت هــای 
مثنــوی می گوینــد و چنــد بــاری ایــن آثــار را خوانــده انــد 
چیــزی از ایــن آثــار بلــد نیســتم ،فــی المثــال از بوســتان 
جــز نامــی چیــزی بلــد نیســتم و این یعنــی مــرگ تدریجی 
ســعدی ،همــان ســعدی کــه میگویــد مــرد نکونــام نمیــرد 
ــد،و  ــی نبردن ــه نکوی ــش ب ــه نام ــرده آن اســت ک ــز م هرگ
ــه خوانــش آثارشــان و تطــور  ــزرگان ب ــودن ب ــده ب مگــر زن
ــر  در آرائشــان و عمیــق شــدن در مفاهیمــی کــه ســعی ب
انتقالشــان داشــتند نیســت؟چکونه میتوانیــم بــدون خوانش 
حتــی یــک بــاره ی آثارشــان مدعــی باشــیم آن هــا زنــده 
انــد؟آن هــا بــرای مــا مــرده انــد ،مگــر ایــن کــه کوشــش 
ــان  ــه میراثم ــی ب ــی توجه ــن ب ــران ای ــرای جب ــم ب کنی
ــده اســت  ،آن وقــت اســت کــه حکیــم فردوســی واقعــا زن
ــرای  ــجریان و.. .ب ــوان و ش ــل اخ ــد می ــی می زای و فردوس
اســتاد شــجریان هــم کــه ایــن روز هــا بــه درســتی ســیل 

ــاق  ــه فوتشــان اتف ــای مجــازی ب ــش ه واکن
افتــاده ،و در تقریبــا اکثرشــان بــر جاودانگــی 
صــداو پیامشــان تاکیــد میشــود ایــن قاعــده 
جاریســت ،شــجریان زنــده اســت مادامــی که 
مــا بخواهیــم ،بــا گــوش کــردن بــه آثــارش و 
البتــه آثــار جدیــد و بدعــت آور کــه بــه همان 
مفاهیــم متعالــی متصــل باشــند و بــا خوانش 
ــا  ــا ت ــی شــجریان از موالن آبشــخور هــای ادب

ابتهــاج و مشــیری و ... .
ــع  ــن وض ــی ازی ــان فارس ــه زب ــن ک ــد ای امی
ــد. ــا دربیای ــش م ــه کوش ــروز ب ــز ام غم انگی



ــد و  ــار کن ــتی رفت ــه بایس ــد؟ چگون ــت می کن ــه رف ــت و چگون ــن فکر کیس       روش
ــد؟ ــت می کنی ــط اطــراف خــود یاف ــردی را در محی ــن ف ــا چنی آی

ــن  ــان بی ــق می ــی تعلی ــردی در حالت ــی ف ــور کل ــه ط ــوان ب ــاید بت ــن فکر را ش روش
ــان  ــت دانســت. آن چن ــه و شــهرت و عزل ــوده و نخب ــت، ت ــردم و دول ــا، م ــق و فن خل
ــات  ــوش دادن و ماق ــا گ ــد: ب ــی می کن ــن معرف ــخصی را چنی ــن ش ــو چنی ــه فوک ک
ــودی  ــه موج ــی چگون ــن اجنب ــه ای ــدم ک ــه ش ــدی متوج ــا ح ــیار ت ــان بس ــا کس ب
ــه  ــون هم ــیده اند. او پیرام ــه ای بخش ــه جانب ــخصیت هم ــه او ش ــد. ب ــد باش می توان
ــه  ــا ک ــم آن ج ــد، و ه ــود را می زن ــرف خ ــه ح ــا ک ــم آن ج ــت: ه ــکار اس ــز گناه چی
ســکوت پیشــه می کنــد؛ هــم آن جــا کــه هیــچ کاری انجــام نمی دهــد، و هــم آن جــا 
ــی  ــاده خام ــد. خاصــه اینکــه، روشــن فکر م ــز می کن ــر همــه چی ــه خــود را درگی ک

ــن  ــردن. م ــردن، محکــوم و محــروم ک ــرای داوری، رای صــادر ک اســت ب
ــه  ــد، چــرا ک ــت کنن ــاد صحب ــم روشــن فکران زی تصــور نمی کن

ــت  ــوان گف ــاید بت ــد. ش ــود ندارن ــا وج ــن آن ه ــزد م در ن
ــد  ــن فکر را نمی شناس ــت روش ــو از آن جه ــه فوک ک

چــرا کــه شــناخت را در قالــب ثبــات شــخصیتی و 
ــد.  ــراد می جوی ــه ی اف اندیش

را  روشــن فکر  ســعید  ادوارد  وی  مقابــل  در 
فــردی معرفــی می کنــد کــه علــت وجودیــش 
بــازی کــردن نقــش نماینــده همــه آن مردم و 
مباحثــی اســت کــه در فراینــد جریــان عــادی 
یــا فرامــوش شــده یــا بــه زیــر قالیچــه رانــده 
ــر و  ــکاک، درگی ــی ش ــه صورت ــت و ب شده اس

بــی امــان در حــال تحقیــق و بررســی عقانــی 
ــی اســت. وی در اندیشــه خــود  و قضــاوت عقان

تنهــا ثبــات در ارزش هــا و اصــول اخاقــی را الزمــه 
ــه  یــک روشــنفکر دانســته و کلیــت ثبــات را منتهــی ب

جزم اندیشــی و ختــم بــه ثمره هــای تصفیه هــای قومــی، 
ــد  ــد هرچن ــف می کن ــر تعری ــاکش پایان ناپذی ــک کش ــام و ی قتل ع

کــه عــده ای بــا مخالفــت بــا ثبــات اخــاق و مســائلی از ایــن دســت ادعــا می کننــد 
ــن  ــخ، ای ــول تاری ــراد در ط ــن اف ــان بدنام تری ــت وجو در می ــا جس ــه ب ــه چنان ک ک

ــم. ــدار می یابی ــت اخاق م ــه غای ــرادی ب ــراد را اف اف
جوهره شناخت یک روشن فکر چه بوده است؟

ــک  ــنجش ی ــار س ــن و معی ــی از اصلی تری ــودن را یک ــمول ب ــعید جهان ش ادوارد س
ــاده  ــای س ــن از یقین ه ــر رفت ــرای فرات ــری ب ــد و آن را خط ــان می کن ــن فکر بی روش
ــرد  ــه باعــث می شــود ف ــزی ک ــد. آن چی ــان و ملیــت می دان ــر پیشــینه، زب ــی ب مبتن
ــه  ــرد در هم ــر به ف ــاری منحص ــه معی ــن ب ــت و چنگ انداخت ــت وجو، حمای ــا  جس ب
ــتفاده  ــار اس ــات از آن معی ــوادث و اتفاق ــی در ســنجش ح ــا خارجــی و داخل عرصه ه
ــا مســلمانان ایــن کشــور از  ــه عنــوان مثــال اگــر بــد رفتــاری دولــت هنــد ب کنــد. ب
ــرد  ــن رویک ــتی همی ــن فکر می بایس ــک روش ــود، ی ــوم می ش ــورمان محک ــب کش جان
را در ارتبــاط بــا هولوکاســت، بدرفتــاری دولــت چیــن بــا مســلمانان و حتــی حــوادث 
ــان  ــبت می ــه در نس ــال آن ک ــد. ح ــان داشته باش ــور خودم ــی کش ــات داخل و اتفاق
ــه  ــت ب ــش و مل ــت و واکن ــه مل ــن فکر ب ــی روش ــت در آگاهی بخش ــن فکر و مل روش
ــا  ــه اســت؟ آی ــی نهفت ــه محدودیت های ــان چ ــکان و زم ــدون م ــان ب ــوادث در جه ح
ایــن مســئله بــه آگاهــی بیش تــر مــردم کمــک کــرده اســت؟ آیــا نقــش روشــن فکر 

ــودی اســت؟ در حــال زوال و ناب
منابع عاطفی ما محدود است

ــد  ــرو خواهیدش ــی روب ــار متفاوت ــا اخب ــازی ب ــه در فضای مج ــه روزان ــد ک ــور کنی تص
کــه در برابــر هــر کــدام می توانیــد واکنشــی نشــان دهیــد. بــه واقــع تــا چــه مقــدار 
هــر فــرد توانایــی واکنــش و تحلیــل ایــن وقایــع را در ســطح جهــان و حتــی محیــط 
محلــی خــود دارد؟ آیــا افــراد می تواننــد بــه صــورت انتخابــی نســبت بــه حــوادث و 

ــد؟  ــه عمــل و کنشــی نزنن ــوده و دســت ب ــاوت ب ــع بی تف وقای
ــن  ــه ای ــبت ب ــه نس ــد ک ــرح میکن ــی را مط ــی موضوع ــت جالب ــواه در یادداش علی خ
نوشــته نیــز بی ارتبــاط نیســت. وی بــا اســتفاده از خوانــش کانشــهر و حیات ذهنــی، 
ــی در  ــه زندگ ــد ک ــح می ده ــل، توضی ــورگ زیم ــی گئ ــناس آلمان ــری از جامعه ش اث
ــرات  ــه تأثی ــتایی، چ ــی روس ــا زندگ ــه ب ــودش در مقایس ــه خ ــزرِگ زمان ــهرهای ب ش
شــگرفی بــر حیــات ذهنــی و روانــی افــراد می گــذارد. وی در ادامــه یادداشــت خــود 
می نویســد کــه از نظــر زیمــل، فــرد در شــهر، زیــر فشــار شــدید رفتــار کــردن 
بــه شــیوه ای عقانــی قــرار می گیــرد. او بــا توجه بــه شــرایط زندگی 
در شــهر کم کــم یــاد می گیــرد کــه دربــاره پدیده هــای 
اطرافــش نــه بــا قلــب، کــه بــا ســر)مغز( واکنــش نشــان 
ــن امــر از نظــر زیمــل »بی تفاوتــی«،  دهــد. پیامــد ای
تدریجــی  »تحریک ناپذیــری«  و  »دل-زدگــی« 
ــدر  ــا آن ق ــزرگ محرک ه ــهرهای ب ــت. در ش اس
ــدام  ــه ک ــد ب ــرد نمی دان ــه ف ــوند ک ــاد می ش زی
ــه  ــرد ک ــاد می گی ــرد ی ــد. ف ــواب ده ــک ج ی
ــد دل  ــر آنچــه می بین ــرای ه ــد ب ــر نمی توان دیگ
بســوزاند، اشــک بریــزد و غمگیــن شــود. زیمــل 
ــادی او  ــی و اقتص ــع عاطف ــه مناب ــود ک ــد ب معتق
محــدود بــوده و منابــع عاطفــی مــا انســان ها، 
می توانــد  اقتصادی مــان  منابــع  ماننــد  درســت 
ــای  ــه محرک ه ــه هم ــم ب ــا نمی توانی ــود. م ــام ش تم
آزاردهنــده اطرافمــان واکنــش نشــان دهیــم و مــدام 
رنجیده خاطــر شــویم همان طــور کــه نمی توانیــم بــه همــه 
نیازمنــدان، کمــک مالــی کنیــم. اگــر این گونــه رفتــار کنیــم در جایــی 
ــه  ــم ک ــاد می گیری ــا ی ــم. م ــم می آوری ــد و ک ــام می رس ــه اتم ــا ب ــی م ــع عاطف مناب
بایــد نســبت بــه بعضــی پدیده هــا چشــم های خــود را بســته یــا از آنهــا کمــی فاصلــه 
ــرای  ــا ب ــوان م ــی، خــارج از ظرفیــت و ت ــوِه محرک هــای بیرون ــه انب ــم چــرا ک بگیری

ــش اســت. نشــان دادن واکن
جهان اطالعات و منابع عاطفی ما چه می شود؟

آن چــه کــه امــروز در دنیــای اطاعــات و میلیاردهــا کاربــر فضای مجــازی در فضایــی 
بــدون مــرز و تبــادل لحظــه ای اطاعــات و حوادث رخ دادن اســت، آن مســئله ای اســت 
کــه هــم روشــنفکر و هــم تــوده جامعــه را دچــار ســردرگمی می کنــد. روشــن فکران 
ــا چــه  ــدرت ت ــا و ســاختار ق ــه دولت ه ــه وابســتگی ب ــام ب ــرار از اته ــرای ف ــه ب جامع
حــد بایســتی نســبت بــه وقایــع جهــان بی کــران خــود واکنــش نشــان دهنــد؟ آیــا در 
ــود روشــن فکران  ــروز و نم ــکان ب ــه فضای مجــازی ام ــل و رابطــه دوطرف فضــای تعام
وجــود دارد؟ در فضــا و دنیــای رســانه و زندگــی مجــازی افــراد میــزان تاثیرپذیــری 
ــع محــدود عاطفــی چــه سرنوشــتی دارد؟ در  ــا مناب و آگاهی پذیــری مــردم جامعــه ب

یادداشــت شــماره بعــدی بــه امتــزاج ایــن دو مــورد پرداختــه خواهدشــد.

منابع:
ســعید، ادوارد)۱3۹7(. نقش روشن فکر. نشر نی

علی خواه. فردین)۱3۹۹(. منابع عاطفی ما رو به اتمام اســت. خبرآناین



ــرکت  ــی ش ــمات مذهب ــه اول در مراس ــم، ده ــر معتقدی ــرم و صف ــه مح ــا ب ــه م    هم
می   کنیــم، لبــاس ســیاه بــه تــن می   کنیــم، چلــه می   گیریــم وازایــن قبیــل اعمــال وحتــی 

مشــتاقانه بــه ســمت اربعیــن می-رویــم 
اگــر از مــا دربــاره قیــام امــام حســین بپرســند،بی تامــل عدالــت را بیــان می   کنیــم و مــا 
ایــن را می-دانیــم کــه غالــب مــا بــه عدالــت در زندگی   مــان پایبنــد نیســتیم ایــن اتفــاق، 
یعنــی بی   توجهــی بــه عدالــت از خانــواده، کانــون اصلــی  جامعــه و زندگــی هرفــرد، آغــاز 
ــر  ــول دکت ــه ق ــه حــدی اســت کــه ب ــه ب ــی عدالتــی در جامع ــه جامعــه می   رســد ب و ب
ــه  ــک جامع ــنه   ها در ی ــی گش ــنه   ها و خیل ــا گش ــیرها ب ــی س ــیرها و خیل ــتی، س بهش
زندگــی می   کننــد آقایــان مســئول پشــت تریبــون و در جلــوی دوربیــن بــا دکمــه بســته 

و جنــگ بــا فســاد و گرفتــن حــق مظلــوم و اســتقرار عدالــت، حاضــر می   شــوند امــا در 
پشــت ماجــرا، بســتگان آن   هــا متهمــان ردیــف اول دادگاه   هــای مبــارزه 

بــا فســاد هســتند.
شــاید صحبــت از عدالــت امــام حســینی بــرای همــه مــا آســان باشــد 
زیــرا حســین)ع( فرزنــد علــی)ع( اســت و علــی)ع( خــود عدالــت اســت 
ــه  ــی و جامع ــین، در زندگ ــام حس ــت ام ــاعت   ها از عدال ــی س ــا  حت و ی
ــا  ــد ســخن بگوییــم امــا جــای تاســف اســت کــه همــه م ای کــه بودن
ــور  ــت تص ــه آن نیس ــدی ب ــری از  پایبن ــم و خب ــم ، بگویی ــط بلدی فق
عدالــت در ذهــن خیلــی ازما،شــاید فقــط ایــن باشــد کــه حــق مظلــوم 

ــغال  ــا اش ــروع و ت ــاب ۵7 ش ــه از انق ــران ک ــی ای ــتین دوره دیپلماس    نخس
ســفارت آمریــکا در ۱3 آبــان ۵۸ ادامــه داشــت را می تــوان دیپلماســی »آشــفته« 
ــر اســت و  ــازرگان نخســت وزی ــد اســما مهــدی ب ــن دوره هرچن ــام نهــاد. در ای ن
افــرادی چــون ابراهیــم یــزدی و کریــم ســنجابی مســئولیت دســتگاه دیپلماســی 
ــد، امــا عمــا ایــن فضــای انقابــی اســت کــه بلندتریــن صــدا را  را برعهــده دارن
ــرا  ــه غرب گ ــت را ب ــی، دول ــای انقاب ــران دارد. جریان ه ــی ای ــت خارج در سیاس
ــرده  ــد ک ــد تاکی ــاب جدی ــه انق ــی اســت ک ــن درحال ــد. ای ــم می کنن ــودن مته ب
ــا  ــعار ام ــن ش ــود. ای ــد ب ــی« خواه ــه غرب ــرقی و ن ــه ش سیاســت خارجــی اش »ن
ــوروی  ــد و ش ــدا می کن ــش پی ــتیزی گرای ــرب س ــمت غ ــه س ــتر ب ــل بیش در عم
ــازرگان و  ــدارد. ب ــی ن ــای انقاب ــادالت نیروه ــی در مع ــگاه چندان ــی جای هراس
ــه  ــد. در حالیک ــاد کنن ــل ایج ــه تعدی ــن روی ــد در ای ــاش می کنن ــت او ت دول
ــزدی  ــم ی ــد ابراهی ــاب« ســخن می گوین ــزوم »صــدور انق ــی از ل ــای انقاب نیروه
ــی  ــن نگران ــه ای ــر امورخارج ــام وزی ــا در مق ــدد ت ــه کار می بن ــی ب ــاش فراوان ت

ــد. ــع کن ــه رف ــایه و منطق ــی همس ــورهای عرب ــرای کش را ب
»دولــت ایــران قصــد صــدور انقــاب را نــدارد. صــدور انقــاب از مقولــه دخالــت 
ــی  ــت خارج ــی سیاس ــی از مبان ــت... یک ــورها اس ــایر کش ــور س ــا در ام دولت ه
ــورها  ــایر کش ــی س ــور داخل ــت در ام ــدم دخال ــل ع ــرش اص ــت پذی ــت موق دول
بــوده اســت.« امــا رصــد تحــوالت داخلــی بــه مــرور ایــن بــاور را بــرای ناظــران 
ســپهر  در  چندانــی  آوای  موقــت  دولــت  کــه  می ســازد  آشــکار  بین المللــی 
ــای  ــه از فض ــه برگرفت ــی ک ــدارد و اقدامات ــران ن ــی ای ــبات داخل ــی مناس سیاس
ــا  ــه بس ــه چ ــوازی ک ــای م ــج دولت ه ــه تدری ــود ب ــبب می ش ــت س ــی اس انقاب
ــدل  ــاب ب ــی انق ــان اصل ــه صحنه گردان ــتند ب ــت هس ــت موق ــر از دول قدرتمندت

ــوند.  ش
ایــن در حالــی بــود کــه نیروهــای مذهبــی بــا برخــورداری در میــان تــوده هــای 

ــه ســمت آرمان هــای خــود هدایــت کننــد.  مــردم توانســتند ذهنیتشــان را ب
مقامــات  بــا  بــازرگان  دولــت  گوناگــون  ماقات هــای  الگــو  همیــن  مطابــق 
ــازه نفــس  ــی ت ــرای عادی ســازی روابــط دولــت انقاب آمریکایــی کــه در تــاش ب

ــت  ــن اکثری ــون و همچنی ــت از ســوی انقابی ــاالت متحــده صــورت می گرف ــا ای ب
ــود. ــع نمی ش ــند واق ــورد پس ــردم م م

ــت  ــتعفای دول ــا اس ــاب ت ــوع انق ــدای وق ــه از ابت ــول ۹ ماه ــه در ط در نتیج
موقــت، کشــمکش ها میــان نیروهــای مختلــف سیاســی در خصــوص تعییــن 
ــن  ــد. در ای ــه اوج می رس ــا ب ــاب نوپ ــی انق ــت خارج ــری سیاس وزن و جهت گی
ــرای  ــکا ب ــر آمری ــردن خط ــته تر ک ــا برجس ــد ب ــاش دارن ــت ها ت ــان کمونیس می
جامعــه، زمینه هــا را بــرای قطــع حضــور ایــاالت متحــده از ایــران فراهــم کننــد. 
ــه  ــن اینک ــدار دارد ضم ــم طرف ــی ه ــای مذهب ــوی نیروه ــه از س ــر البت ــن نظ ای
خاطراتــی چــون کودتــای ۲۸ مــرداد هــم بــر قــوت گرفتــن ایــن نــگاه در دیــده 

ــوده اســت. ــر ب ــران موث ــه ای جامع
از ســوی دیگــر برخــی از منتقــدان دولــت، مهنــدس بــازرگان را نــه خائــن بلکــه 
ــوده  ــی مناســب نب ــرای شــرایط انقاب ــد ب ــن باورن ــر ای ــد و ب مســامحه گر می دانن
ــتگاه  ــدن دس ــج ش ــبب فل ــا س ــه عم ــی ک ــای داخل ــه تنش ه ــا ادام ــت. ام اس
ــت  ــی، دول ــوج انقاب ــا م ــد ت ــبب ش ــود س ــده ب ــت ش ــت موق ــی دول دیپلماس
 ۱۲ روز  در  و  الجزیــره  در  امــا  نهایــی  ببلعــد. ســکانس  در خــود  را  موقــت 
ــا  ــزدی ب ــم ی ــازرگان و ابراهی ــدی ب ــه مه ــی ک ــورد. جای ــد خ ــان ۱3۵۸ کلی آب
ــر  ــی کارت ــی جیم ــت مل ــاور امنی ــان مش ــه در آن زم ــکی ک ــف برژینس زبیگنِی
)رئیــس جمهــوری وقــت آمریــکا( بــود بــرای عادی ســازی روابــط بیــن دو 

ــد. ــدار کردن ــور دی کش
ــان ۵۸  ــد و در۱3 آب ــعله ور ش ــی ش ــم انقاب ــد، خش ــک روز بع ــت ی ــا درس ام
ــرار  ــی تک ــکا در پ ــه آمری ــم آنک ــران از بی ــگاه ته ــجویان دانش ــی از دانش گروه
ــه  ــران حمل ــکا در ته ــفارت آمری ــه س ــد ب ــرداد 3۲ باش ــون ۲۸ م ــدادی چ رخ
از  بعــد  کــه  کم نظیــر  اتفاقــی  کردنــد.  دســتگیر  را  دیپلمات هــا  و  کردنــد 
ــت  ــر سرنوش ــه ب ــکا ک ــران و آمری ــط ای ــر رواب ــا ب ــه تنه ــم ن ــوز ه ــال هن ۴۰ س

ــت. ــده اس ــایه افکن ــم س ــی ه ــهروندان ایران ــامی و ش ــوری اس جمه
ــه  ــامی ب ــوری اس ــل اول جمه ــت فص ــت موق ــتعفای دول ــا اس ــب ب ــن ترتی بدی

ــید. ــود رس ــان راه خ پای



بایــد از ظالــم ســتانده شــود،این تصــور درســت اســت امــا جامعــه مــا بــه گونــه   ای شــده 
ــوم کمــی ســخت  ــن حــق مظل ــه شــده   اند و گرفت ــان ســکاندار جامع ــان ظالم ــه هم ک
شــده ابعــاد عدالــت گســترده   اند،گرفتن حــق ظالــم از مظلــوم در ذهــن همــه ما،تبعیــض 
جنســیتی بیــن دختــر و پســر و ضایــع شــدن حــق خیلــی ازدختــران تنهــا بــه خاطــر 
ــر را  ــری دیگ ــدن قش ــر ش ــه و فقی ــری از جامع ــدن قش ــی ش ــا غن ــان ت ــر بودن   ش دخت

فرامی   گیــرد. 
ــم،  ــت بپردازی ــه عدال ــط آن ب ــه تبعیــض جنســیتی و رب ــاه ب ــه یــک توضیــح کوت اگــر ب
می   تــوان بــه نــگاه و تصــور برتــری مــرد و کاال بــودن زن از دیــد بعضــی افــراد پرداخــت 
ــه درون هــر  ــن موضــوع، یــک موضــوع کامــا گســترده اســت و ریشــه آن مســلما ب ای
خانــواده برمی   گــردد کــه بایــد اصــاح شــود البتــه بــرای کاال بــودن زن متاســفانه بایــد 
گفــت کــه در جامعــه نیــز مشــاهده ایــن چنیــن دیدگاهــی می   شــویم و بــه طبــع یــک 

زن از حقــوق قانونــی خــود محــروم می   شــود و یــک بی   عدالتــی بــر ســر تفکــرات غلــط 
رخ می   دهــد عدالــت حتــی شــامل ایــن نیــز می شــود کــه شــخصی بــر شــخصی برتــری 

نیابــد. 
در آیــات و روایــات نیــز آمــده، کــه هیــچ انســانی بــر انســان دیگــر، برتــری نــدارد جــز 
بــه تقــوا حتــی امــام حســین(ع) نیــز شــخصی را بــر شــخص دیگــر ارجحیــت نمی   دادنــد 
ولــی در کشــور مــا ژن   هــای خــوب نســبت بــه ســایرین، برتــر دانســته می   شــوند اکنــون 
زمــان آن رســیده کــه کمــی عمیق   تــر بــه هــدف امــام حســین)ع( از  قیــام عاشــورا نــگاه 
کنیــم و ایشــان را وارد زندگــی خــود کنیــم مطمئنــا جامعــه مــا هنــوز تــا هــدف امــام 
حســین)ع( خیلــی فاصلــه دارد و تنهــا نــام اســامی را درایــن بیــن ازآن خــود کــرده در 
راســتای بهبــود جامعــه همــه مــا نقــش داریــم، از انتخــاب درســت افــرادی کــه فــردای 

جامعــه را بایــد مدیریــت کننــد تــا تربیــت فرزنــدان  و رعایــت عدالــت دربیــن آنــان.

     بــا ورود رســانه های اجتماعــی بــه زندگــی، مــا مــدام در حــال روایــت 
ــر  ــانه ها کمت ــور رس ــل از حض ــا قب ــاید ت ــان ش ــا زن ــتیم. ام ــاری هس و خوداظه
ــد. ــه می ش ــان ارائ ــه   ای از زن ــی مردان ــد و روایت های ــت می کردن ــان را روای خودش
در یــک گفتگــو بــا خانــم اردکانــی پژوهشــگر حــوزه رســانه و ارتباطــات بــه  تاثیــر 

رســانه های اجتماعــی در ســاختار فرهنگــی پدرســاالرانه پرداختــه شده   اســت.
زنان بدون سانســور و فیلترینگ

ــای  ــا دنی ــای اساســی ب ــاوت  ه ــه تف ــرت شــده ایم ک ــدی پ ــای جدی ــه دنی ــا ب گوی
گذشــته دارد و دنیایــی کــه ســاختارهای گذشــته را زیــرورو کرده   اســت همــه مــا 
ــد،  ــا گذاشــته    ایم. در ایــن دنیــای جدی ــه ایــن دنیــا پ ــه ناچــار ب ــا ب ــه دلخــواه ی ب
ــا  ــان ، نیازه ــد خودش ــی  خواهن ــد و م ــارج کردن ــود را خ ــیه، خ ــان از حاش زن
ــه  ــا ب ــه ت ــی ک ــت  های ــا روای ــم آن ه ــه زع ــد. ب ــت کنن ــان را روای ــد گی ش و زن
حــال از آنــان شــده شــباهتی بــه واقعیــت نداشــته اســت. در ایــن دنیــای جدیــد 
ــت  ــت از خــود را می دهــد و محدودی ــا اجــازه روای ــه آن   ه شــبکه های اجتماعــی ب

ــت. ــن برده    اس ــان از بی ــرای آن ــابق را ب ــای س ــای دنی و فیلتره
ــدا  ــت پی ــی محبوبی ــان ایران ــن زن ــی در بی ــا جای ــی ت ــبکه   های اجتماع ــن ش ای
می کنــد کــه شــواهد و تحقیقــات نشــان مــی  دهــد کــه بیشــترین کاربــران 
ــدون  ــان ب ــی زن ــبکه اجتماع ــن ش ــد. در ای ــکیل می ده ــان تش ــتاگرام را زن اینس
سانســور شــدن از طــرف رســانه ملــی و بــدون محدودیت   هــا و فیلترهــای موجــود 

ــد.  ــی  کنن ــت م ــان را روای ــه، خودش ــواده و جامع ــا ن در خ
رسانه های اجتماعی  و ســاختار فرهنگی پدرساالرانه 

حضــور پررنــگ و مشــارکت بــاالی زنــان ایرانــی در شــبکه های اجتماعــی از 
ــاختار  ــانه در س ــوژی رس ــترش تکنول ــرات گس ــی از تاثی ــتاگرام  حاک ــه  اینس جمل

ــت.  ــاالرانه اس ــی پدرس فرهنگ
خانــم اردکانــی پژوهشــگر حــوزه رســانه و زنــان معتقدنــد کــه شــبکه های 
ــته   ــان گذاش ــار زن ــرازی در اختی ــود اب ــرای خ ــتری ب ــای بیش ــی فرصت ه اجتماع
ــان  ــود را بی ــای خ ــات و نیازه ــات، احساس ــا، مطالب ــه  ه ــتند دغدغ ــا توانس و آن ه
ــا  ــن تکنولوژی ه ــتر ای ــان در بس ــی از زن ــری گروه های ــکل گی ــن ش ــد. همچنی کنن
ــن  ــد. ای ــی می پردازن ــای گروه ــادل نظره ــی و تب ــای جمع ــام کاره ــه انج ــه ب ک
ــوش«  ــای خام ــه » گروه   ه ــق نظری ــه طب ــت ک ــان اس ــرای زن ــی ب ــکان مثبت ام
زنــان نســبت بــه مــردان در جامعــه از صــدای کمتــری برخوردارنــد یعنــی صــدای 
ــرای خلــق معناهــای  ــذا آن   هــا امــکان کمتــری ب آن هــا کمتــر شــنیده می شــود، ل

ــد. ــه برخوردارن ــری در جامع ــم  ت ــدرت ک ــد و در نتیجــه از ق ــود دارن خ

ــد  ــه دارن ــری ک ــیل های دموکرات   ت ــر پتانس ــه خاط ــد ب ــای جدی ــا تکنولوزی ه ام
ــدن  ــراز ش ــدن و اب ــنیده ش ــکان ش ــردان ام ــا م ــر ب ــا براب ــم تقریب ــان ه ــه زن ب
ــاختارهای  ــاح س ــه اص ــد ب ــان می توان ــدای زن ــدن ص ــنیده ش ــد. ش را می دهن
ــه  ــرا ک ــدی، چ ــورت صددرص ــه ص ــه ب ــه ن ــد البت ــی کن ــاالری کمک   های ــردم س م
ــد  ــان دارن ــگ و زب ــن، فرهن ــق در قوانی ــه های عمی ــاالر ریش ــرد س ــاختارهای م س
کــه ســازوکارهای متفاوتــی بــرای اصــاح آن   هــا بایــد اتخــاذ شــود. تکنولوژی هــای 
ارتباطــات و اطاعــات مــی توانــد در بعــد فرهنگــی و گفتمانــی بیش   تریــن کمــک 

ــد. ــاح می کن ــن اص ــه ای را ب
نظارتی جامعه  و  رسانه 

 از دیگــر مســائلی کــه  مــورد توجــه اســت مــا در رســانه های اجتماعــی برخــاف 
ــن مســئله در  ــا شــاید ای رســانه جمعــی دیگــر مصــرف کننــده صــرف نیســتیم ام
ــه  ــویم ک ــه   رو می   ش ــی روب ــه نظارت ــا جامع ــل  ب ــی تام ــا کم ــد و ب ــگاه اول باش ن

ــد. ــرار می گیرن ــیطره ق ــت س ــر تح ــار دیگ ــز ب ــان نی زن
ــد:» کــه فوکــو معتقــد اســت نظــارت  ــاره می افزاین ــن ب ــی در ای ــم اردکان ــا خان ام
از ویژگی هــای جامعــه مــدرن اســت، فکــر می کنــم همــه انســان   ها چــه زن 
ــی  ــه نظارت ــتند. در جامع ــی هس ــه نظارت ــن جامع ــارت ای ــت نظ ــرد تح ــه م و چ

ــود«. ــل می ش ــدرت تبدی ــه ابرق ــی ب ــور کل ــه ط ــان ب انس
روایت   ها و الگو های کلیشــه ای در رسانه های جمعی 

ــه از  ــی کلیشــه ای ک ــم روایت های ــال کنی ــون را دنب ــی تلویزی ــوز هرازگاه ــر هن  اگ
ــای  ــت تعجب   ه ــود عام ــه می ش ــه ارائ ــد ک ــای ناکارآم ــود و الگو ه ــان می ش زن
اجتماعــی  زنانــه در رســانه   های  فعــال می کند.تنــوع روایت هــای  را  ذهنمــان 

ــد. ــه رخ می کش ــتر ب ــدی را بیش ــن ناکارآم ای
ــه:»  ــد ک ــان می کنن ــث بی ــا مک ــو ب ــن گفت   وگ ــی در ای ــم اردکان خان
ــداری ســاختارهای موجــود کمــک می کننــد. ســاختارها  ــه بقــا و پای کلیشــه هــا ب
ــدیدا  ــود ش ــرات ش ــب تغیی ــه موج ــزی ک ــرات و آن چی ــل تغیی ــوال در مقاب معم
ــت  ــود اس ــاختارهای موج ــظ س ــون حاف ــل تلویزی ــانه   ای مث ــد. رس ــت می کن مقاوم
ــر  ــا اگ ــد. یقین ــا می کن ــان اکتف ــه   ای از زن ــت کلیش ــه پرداخ ــت ب ــن جه ــه همی ب
تلویزیــون اجــازه دهــد کــه افــرادی بــا اندیشــه های متفاوت   تــر در آن بــه 
ــه  ــبت ب ــه ای   تر نس ــای غیرکلیش ــه نگاه   ه ــرادی ک ــد، اف ــد بپردازن ــت و تولی فعالی
ــون  ــی در تلویزی ــان و زنانگ ــری از زن ــای بهت ــاهد الگو ه ــوان ش ــد، می ت ــان دارن زن
ــای  ــنیدن صداه ــط محــل ش ــزه اســت و فق ــه شــدت کانالی ــون ب ــا تلویزی ــود ام ب

خــاص اســت«.



   حجــاب و عفــاف، بــه عنــوان یــک دســتور دینــی از آن جهــت کــه خطابــش بــا زنــان 
اســت، بــه نیمــی از جمعیــت جامعــه مربــوط اســت و از آن جهــت کــه در تنظیــم روابط زن 

و مــرد نقــش دارد، بــه همــه افــراد جامعــه مربــوط می شــود.
بــر همیــن اســاس حجــاب و پوشــش اســامی کــه یکــی از اوامــر انسان ســاز الهــی و یکــی 
از احــکام حیات بخــش اســام در زندگــی طیبــه اســت و منطبــق بــر فطــرت بشــر و مبتنی 

بــر نیازهــا و شــرایط روانــی او و زمینه ســاز پویایــی و کمــال انســانی فــرد و جامعــه اســت.

اثر رعایت حجاب

پیامدهــای مثبــت رعایــت حجــاب پاســخی مناســب بــه ایــن ســوال اســت که چــرا حجاب 
بــرای زنــان ضروری اســت؟

ــد،  ــظ کن ــته و حف ــون داش ــوم مص ــیب های ش ــن آس ــه ای را از ای ــد جامع ــه می توان آنچ
ــج فرهنــگ دقیــق عفــاف و تبییــن ابعــاد مختلــف آن درجامعــه اســت. تروی

ــا کاهــش  ــا بررســی ســطحی می تــوان ارتبــاط نزدیــک حجــاب و عفــاف، ب بــی گمــان ب
ــد. ــه ش ــیب اجتماعی را متوج آس

ــظ  ــگ حف ــراد، فرهن ــت از حقوق اف ــگ صیان ــن فرهن ــا، تبیی ــا و حرمت ه ــت حریم ه رعای
حجــاب بــرای زن و مــرد نقــش مهمــی در آرامــش و آســایش افــراد در جامعــه، محیــط کار 

و روابــط اجتماعــی دارد.
هم چنــان کــه یــک زن بــا پرهیــز از هرگونــه آرایــش زننــده و خودآرایــی و حفــظ حجــاب 
ــاب  ــظ حج ــا حف ــم ب ــرد ه ــک م ــد ی ــب نکن ــود جل ــه خ ــان را ب ــر بداه ــد نظ می توان
ــش را نشــان  ــا و عفیــف بودن ــد حی ــوده اش می توان ــگاه هــرز و آل ــز از ن ــش و پرهی دیدگان

دهــد.
بــی گمــان هــر گونــه حرکتــی کــه منجــر بــه عــدول از حریم عفــت و حجاب شــود جــز در 
راســتای خطــا و جلــب توجــه دیگــران هیــچ معنــای دیگــری ندارد.زنــان بــا حفــظ حجــاب 
ــدان خــود می تواننــد فرهنگ ســاز  ــواده و تربیــت فرزن خــود و ترغیــب آن در محیــط خان

رعایــت حریــم و حرمــت شــخصیت خــود و دختــران و پسران شــان باشــند.

یــک زن بــه عنــوان مــادر خانــواده نقــش اساســی و مربی گــری در ترویــج فرهنــگ حجــاب 
دارد تــا بتوانــد فرزنــدان خــود را بــه گونــه ای چشــم و دل پــاک بــرای فــردای بهتــر حضــور 

در جامعــه تربیــت کند.
ــرام را  ــال و ح ــت و ح ــز اس ــه ممی ــری ک ــد، پس ــوغ می رس ــن بل ــه س ــه ب ــری ک دخت
تشــخیص می دهــد بایــد عــاوه بــر آمــوزش و آگاهــی بخشــی از طریــق نهادهای آموزشــی 
و تربیتــی تحــت تعلیــم والدیــن خویــش بــه عنــوان افــراد اثرگــذار و الگــو قــرار بگیــرد و بــه 
خوبــی بــه رعایــت حرمت هــا و حفــظ حریــم شــخصیت های ظاهــری و جســمی و رعایــت 

عفــت و حجــاب بپــردازد.
بــی توجهــی والدیــن، بــی اعتنایــی همســران بــه همدیگــر در انتخاب نــوع پوشــش ظاهری 
و عــدم رعایــت حرمت هــا در شکســتن حریــم حجــاب و عفــاف موثــر اســت. یــک خانــواده 
می توانــد کانــون مناســبی بــرای آرامــش و تربیــت روحــی و جســمی فرزنــدان باشــد، وقتی 
ــرای رعایــت حجــاب  ــه ســن بلــوغ و ترغیــب مربیــان ب ــا رســیدن ب دختــر در مدرســه ب
مواجــه می شــود و از ســوی دیگــر در خانــواده ایــن مســاله بــه نوعــی مــورد تمســخر قــرار 
ــن  ــه والدی ــه واســطه وابســتگی ب ــرد و ب ــرار می گی ــرد در ســر دوراهــی انتخــاب ق می گی

انتخــاب آن هــا را ترجیــح می دهــد.
ایــن امــر شــلعه کوچــک بی حجابــی و پــرده دری عفــاف را روشــن 
ــانه های  ــازی، رس ــتان، فضای مج ــر دوس ــرور تحت تاثی ــه م ــد و ب می کن
ــه  ــت را در جامع ــی اس ــه بی حجاب ــه ک ــی آن چ ــم فرهنگ ــی و تهاج غرب
کم کــم نمایــان می کنــد. بــدون شــک رعایــت حجــاب و عفــاف از 
فروپاشــی خانواده هــا جلوگیــری می کنــد و نقــش مهمــی در حفــظ حریــم 
و حرمت هــای افــراد دارد و یــک فــرد بــه عنــوان یــک انســان کــه حجــاب 

ــود دارد. ــخصیت خ ــای ش ــعی در اعت ــد س ــر می گزین را ب
شــناخت تاثیــر حجــاب و نقــش آن در کاهــش آســیب اجتماعی می توانــد 
ــه  ــی و تعامــل همــوار ســازد، ب ــه ســوی ترق ــه را ب مســیر حرکــت جامع
طــوری کــه عــاوه بــر درک عمــل آن هــا و جلوگیــری از تــداوم آن عمــل 

ــا ارایــه راه حل هایــی بــه ســامت جامعــه کمــک کنــد. ب

ــم و  ــرزان از خش ــرف، ل ــس از ب ــه خی ــود ک ــی ب ــو از زنان ــا ممل     آن روز، خیابان ه
ــداز  ــاد می زدننــد کــه در گــوش تاریــخ طنین ان ــا هــم  شــعاری را فری ــوا ب ســرما هم ن
شــد» آزادی جهانــی اســت.« حــال قریــب بــه چهــل ســال می گــذرد و ایــن تهــران 
ــه زد و  ــاره جوان ــتان ۹6 دوب ــال ها در زمس ــعار آن س ــت. ش ــران نیس ــر آن طه دیگ
ســر از بــرف فراموشــی بیــرون آورد. امــا ایــن بــار» ویداهــا« چیــزی نمی گوینــد بلکــه 
ــار فریــاد می زنــد. گویــا  ــه اهتــراز درآمــده و آن ایــن ب شــال ســفید در دست شــان ب

ــژاد اســت.  ــه پیــروی از کمپیــن مســیح علی ن ــن حرکــت ب ای
ــژاد هیــچ گاه نمی تواننــد در  حقیقــت ولــی چیــز دیگــری اســت، امثــال مســیح علی ن
ــه دنبــال سیاســی بازی و تســویه  ــان اغلــب ب ــرا آن قامــت» مســیح« ظاهــر شــوند زی
ــوزه  ــد در ح ــی نمی توانن ــی عمیق ــتند و آگاه ــت هس ــا حاکمی ــخصی ب ــاب ش حس
ــد.  ــالی می مانن ــی پوش ــه منج ــر ب ــد و بیش ت ــه دهن ــود ارائ ــان خ ــه مخاطب ــان ب زن
بــه اعتقــاد مــن اقــدام دختــران انقــاب، نافرمانــی مدنــی و مقاومــت بــدون خشــونت 
ــه در چهارشــنبه های ســفید بلکــه در تمــام روزهــای  قلمــداد می شــود کــه ریشــه ن
ــی اخــال نظــم  ــه در پ ــان ن ــران دارد. آن ــان ای خاکســتری چهــل ســال گدشــته زن

عمومــی بلکــه بــه دنبــال اصــاح یــک قانــون و تحقــق یــک حــق هســتند.
در باورشــان ایــن مســئله نقــش بســته اســت کــه زن آزاده، حجــاب فطــری دارد. البتــه 
قابــل ذکــر اســت کــه معقولــه بدحجابــی را نبایــد بــا بی حجابــی یکــی دانســت زیــرا 
ــانی  ــا کس ــه کشــورها ب ــه نیســت و در هم ــه ای پذیرفت ــچ جامع هنجارشــکنی در هی
کــه پوشــش نامتعــارف دارنــد برخــورد می شــود و ایــن مســئله در رابطــه بــا زنــان و 
مــردان یکســان اســت و تفاوتــی نــدارد. درواقــع در جامعــه مــدرن یــک اصــل بدیهــی 
ــل  ــاب مح ــغل، اتخ ــاب ش ــوزه انتخ ــردی در ح ــای ف ــم آزادی ه ــود دارد آن ه وج

ســکونت، انتخــاب پوشــش و... اســت.
 برخــی از موافقــان حجــاب اجبــاری این گونــه تحلیــل می کننــد کــه زنــان در تمــام 
ــی  ــاب و پوشش ــک حج ــیان دارای ی ــوری هخامنش ــی در امپراط ــی حت ادوار تاریخ
ــی  ــا نوع ــه دوره ه ــت در هم ــت اس ــخن درس ــن س ــه، ای ــم بل ــد بگویی ــد. بای بوده ان

پوشــش هــم بــرای زنــان، هــم مــردان وجــود داشــته امــا حجــاب را عــرف مشــخص 
ــدود  ــر دوره ح ــی ه ــرایط اجتماع ــا ش ــب ب ــریعت و متناس ــه ش ــت ن ــی کرده اس م
ــدرت  ــد از ق ــاری در کار نبوده اســت. حاکمیــت نبای ــا اجب ــوده ام پوشــش مشــخص ب
ــه جنــگ  ــا ســرهنگ ب ــاره اســتفاده کنــد پــس نمی توانیــم ب ــن ب آشــکار و زور در ای
ــاعر  ــول ش ــه ق ــا ب ــت ی ــرج نخواهدداش ــز هرج وم ــه ای ج ــم و نتیج ــگ بروی فرهن

ــات اســت«. ــه خراب ــد ب ــن ره کــه روی ــان» ای پارســی زب
عــده ای دیگــر مطــرح خواهنــد کــرد قانــون، قانــون اســت و همــه بایــد بــی چون وچــرا 
اطاعــت کننــد امــا بایــد توجــه کــرد، جامعــه ارتــش نیســت کــه چــرا نداشته باشــد 
ــا  ــا مهاتم ــد. مطمئن ــه و پرســش گری دارن ــراض، مطالب ــهروندان حــق اعت ــه ش و هم
ــرد:»  ــت می ک ــودش را تویی ــخن خ ــن س ــود ای ــده ب ــروزه زن ــر ام ــز اگ ــدی نی گان
قوانیــن از آســمان نــازل نمی شــوند« پــس یــک قانــون بــه دالیــل مختلــف می توانــد 
بازنگــری یــا اصــاح شــود. حــال بازگردیــم بــه خیابــان انقــاب و بــه دور از تعصــب 
ــراض  ــا اعت ــده ای ب ــه ع ــویم ک ــه می ش ــت متوج ــم در نهای ــه بنگری ــن قضی ــه ای ب
مســامت آمیز ســعی داشــتند نارضایتــی خــود را بــه گــوش مراجــع باالتــر برســانند.

ــا کوبیــدن بــر طبــل خشــونت و تفرقه افکنــی مــردم را  پــس بهتــر اســت بی جهــت ب
در مقابــل هــم قــرار ندهیــم و آنــان را از هــم تفکیــک نکنیــم. ایــن موضــوع را همــه 
ــوع  ــارغ از هــر ن ــان اســت ف ــه همــه ایرانی ــق ب ــران متعل ــد کــه کشــور ای ــد بدانن بای
زبــان، فرهنــگ، جنــاح سیاســی و نــوع پوشــش و کســی نمی توانــد حکــم بــه رفتــن 
گروهــی یــا ناامــن کــردن جامعــه بــرای آنــان کننــد. اعتراضــات نســبت بــه حجــاب 
اجبــاری از انقــاب ۵7 آغــاز و تــا خیابــان انقــاب امتــداد یافــت امــا ایــن پایــان کار 

نیســت....

منابع:
ــق  ــه تعوی ــاری را ب ــه حجــاب اجب ــرات شــش روزه ک ــم) ۱3۹7(، تضاه ۱(حســین خواه، مری

انداخــت، تهــران: انتشــارات آســو



       مســـاله حجـــاب که هرچنـــد وقت یک  بار نقـــل محافل شـــده و همگان 
را وادار می  کنـــد کـــه ورودی چـــه لَه و چه علیـــه آن و یا لوازم شـــیوه اجرای 
آن داشـــته باشـــند. در ایـــن نوشـــتار بنا بـــر این اســـت که آیه 3۱ ســـوره 
نور که یکـــی از مهم  ترین مســـتندات مســـاله حجـــاب می  باشـــد را کمی در 
تبیین آن کوشـــیده شـــود و معنـــای مفردات آن بیـــان شـــود. در تبیین این 
آیه از دو تفســـیر المیزاِن عامه طباطبایی و التبیاِن شـــیخ طوســـی اســـتفاده 
شده  اســـت و هم  چنیـــن مواردی نیـــز از کتاب مســـاله حجاب شـــهید مطهری 
گرفتـــه شده-اســـت. و هم  چنین نکتـــه مهم و قابـــل تذکر این اســـت که این 
نوشـــته کوتاه ، یک متن فقهی با اســـتدالالت فقهی نیســـت بلکـــه صرفا بیان 
همـــان مفـــردات آیه اســـت و تبیین فقهی آن جـــای دیگر و مجالـــی جداگانه 

. می  طلبد

يَْحَفْظـــَن  َو ِهـــنَّ  ِر َبَْصا أ ِمـــْن  يَْغُضْضـــَن  ِت  ِمنَـــا ِلْلُمْؤ ُقـــْل  َو «
بْـــَن  لْيَْضِر َو ِمنَْهـــا  َظَهـــَر  َمـــا  لَّ  ِإ ينََتُهـــنَّ  ِز يـــَن  يُْبِد َل  َو َجُهـــنَّ  و ُفُر
َْو  أ لَِتِهنَّ  ِلُبُعو لَّ  ِإ ينََتُهـــنَّ  ِز يـــَن  يُْبِد َل  َو ِبِهـــنَّ  ُجيُو َعَلى  ِهـــنَّ  ِبُخُمِر
ِنِهنَّ  ا ْخَو ِإ َْو  أ لَِتِهـــنَّ  بُُعو ِء  َبْنَا أ َْو  أ ِئِهـــنَّ  َبْنَا أ َْو  أ لَِتِهنَّ  بُُعو ِء  بَـــا آ َْو  أ ِئِهنَّ  بَا آ
َمَلَكْت  َمـــا  َْو  أ ِئِهنَّ  ِنَســـا َْو  أ ِتِهـــنَّ  ا ََخَو أ بَِنـــي  َْو  أ ِنِهـــنَّ  ا ْخَو ِإ بَِنـــي  َْو  أ
ْفِل  لطِّ ا َِو  أ ِل  َجـــا لرِّ ا ِمـــَن  بَـــِة  ْر ْلِ ا ِلـــي  ُو أ َغيْـــِر  ِبِعيـــَن  ا لتَّ ا َِو  أ نُُهـــنَّ  َيَْما أ
ُجِلِهنَّ  َْر ِبأ بْـــَن  يَْضِر َل  َو ِء  لنَِّســـا ا ِت  ا َر َعـــْو َعَلـــى  ا  و يَْظَهُر لَـــْم  يَن  لَِّذ ا
َُّه  َي أ َجِميًعـــا   ِ للَّ ا لَـــى  ِإ ا  بُـــو تُو َو ينَِتِهـــنَّ  ِز ِمـــْن  يُْخِفيَن  َمـــا  ِليُْعَلـــَم 

» َن  تُْفِلُحـــو ُكـــْم  لََعلَّ َن  ِمُنـــو لُْمْؤ ا

بصر آیاتغّض  فقرات 

ایـــن آیه بـــه مانند آیـــه قبل )آیـــه 3۰ســـوره نور( با دســـتور غـــض بصر 
آغاز شده  اســـت و دســـتور داده  شـــده که مـــردان و زنان مومن چشم  پوشـــی 
داشته  باشـــند. یعنی چشـــم  چرانی بـــر مـــرد و زن مومن حرام اســـت. جناب 
شـــیخ طوســـی در ذیل آیه3۰ می  فرمایند که این چشـــم پوشـــی نســـبت به 
آن جاهایی اســـت کـــه نظر به آن حرام اســـت و وجـــه و کفیـــن و قدمین از 
التبیان فی  ذیل آن چیزهای حرام اســـتثناء شـــده اســـت.) شـــیخ طوســـی، 

)۲۰۲ ۹ ص  اســـامی، ج  نشر  القرآن،  التفســـیر 
زینت کردن  پنهان 

دومیـــن نکتـــه  ای که در ذیل آیه مطرح شـــده اســـت مســـاله پنهـــان کردن 
می  باشـــد.  زینت 

شـــهید مطهری در کتاب مســـاله حجاب در تفســـیر کلمه زینـــت آن را اعم از 
کلمه زیـــور در زبان فارســـی می  دانند، چرا کـــه زیور را زینت  هایـــی می  دانند 
کـــه از بدن جدا می  شـــود مانند طـــا و جواهـــرات در حالی  که زینت شـــامل 
آرایش  هایـــی کـــه بـــه بدن متصـــل می  باشـــد نظیر ســـرمه و خضـــاب هم ، 
می  باشـــد.)مطهری، مرتضـــی، مســـاله حجاب، انتشـــارات صـــدرا ، ص ۱3۱( 
عامـــه طباطبایی نیز مـــراد از عدم اظهـــار زینت را عدم اظهـــار مواضع زینت 
می  دانـــد در حالی  که خـــود اظهار زینـــت ایرادی نـــدارد بلکه اظهـــار مواضع 
المیزان،  تفســـیر  اســـت.)طباطبایی محمدحسین،  اشکال  اســـت که مورد  زینت 

موسســـه اعلمی، ج ۱۵، ص ۱۱۱(

زینت کردن  پنهان  استثنای 

پـــس مفـــاد آیه تا این جا این اســـت کـــه زنان بایـــد زینت یـــا مواضع زینت 
خویـــش را پنهان کننـــد. امـــا در ادامه آیه یک اســـتثناءصورت گرفته  اســـت 
کـــه محـــل بحث شـــده اســـت و آن هم پنهـــان زینـــت مگـــر آن هایی که 
آشـــکار اســـت) اال ما ظهر منهـــا(. پس برای زنان زینت  هایی آشـــکار اســـت و 

زینت  هایی پنهان که پوشـــاندن پنهاِن آن واجب نیســـت و پوشـــاندن آشـــکاِر 
است.  واجب  آن 

شیخ طوســـی چند قول درباره مراد از زینت آشکار و پنهان بیان فرموده  اند: 
الـــف: نظر ابن  مســـعود: مراد از پوشـــش ظاهر همـــان لباس  هـــای ظاهر یا رو 
اســـت و مراد از زینت پنهان خلخال، قرطان)گوشـــواره( وسوار)دســـتبند( است.

ب: ابن  عبـــاس: زینـــت ظاهر همان ســـرمه، انگشـــتر و خضابی اســـت که در 
انگشـــتان اســـت، به تعبیر شـــهید مطهـــری همـــان زینت  هایـــی مربوط به 

)۱3۲ صورت و دســـت  ها اســـت.) مســـاله حجاب ص 
ج: عطـــا می  گوید مـــراد از زینت ظاهر خود دســـت  ها و صورت اســـت.) تبیان 

فی تفســـیر القرآن ج ۹ ص۲۰۴(
عامـــه طباطبایـــی هم در تفســـیر المیـــزان در بحـــث روایی ذیـــل این آیه 
روایتـــی از کافـــی شـــریف نقل می-کنـــد که شـــیخ صـــدوق در خصال هم 
آورده  انـــد که مـــراد از زینت ظاهـــر همان صورت، دســـت  ها و پاها اســـت.) 

المیـــزان فی تفســـیر القـــرآن. ج ۱۵ ص ۱۱6(

پوشش وجوب 

پـــس از بیـــان این مطالب بـــه مهم  ترین قســـمت آیه مواجه می  شـــویم، در آن 
امر شده  اســـت که زنان روســـری خـــود را بر ســـروگردن خویش قـــرار دهند 
تا دیده  نشـــود. شـــهید مطهری از تفســـیر کشـــاف زمخشـــری نقـــل می  کند 
وضعیـــت اعـــراب به گونـــه  ای بوده اســـت زنان عـــرب به گونـــه  ای لباس می 
پوشـــیدند کـــه گـــردن و دور آن و ســـینه  ها را نمی  پوشـــانیدند و آن  ها را رها 
می  گذاشـــتند و آیـــه ناظر بـــه همین رســـم بوده  اســـت و بیان مـــی  دارد که 
زنـــان باید به گونه  ای لباس بپوشـــند که ســـروگردن و ســـینه آن ها پوشـــیده 
باشـــد. درتفســـیر کلمه »خمـــر« گفته شده  اســـت منظـــور همـــان مقنعه یا 
لباســـی اســـت که زنان بر ســـر می-کشـــیدند و می  پیچیدند و اضافه آن را بر 
روی ســـینه آویزان می  کردنـــد) المیـــزان ج ۱۵ ص ۱۱۲ و تبیان ج ۹ ص۲۰۵( 
و این تفســـیر در اکثر تفاســـیر شـــیعه و ســـنی آمده  است) مســـاله حجاب ص 

)۱۴۱

افراد  برخی  استثناء 

در ادامه آیه این وجوب پوشـــاندن ســـر، افرادی از ذیل کســـانی کـــه در برابر 
آن  ها پوشـــاندن زینت آشـــکار واجب شده  است اســـتثناء شده  اســـت. که مراد 
شـــوهر و طوائف هفت  گانه محرم  های نََســـبی و ســـببی هســـتند. در ادامه چند 

شـــده  اند.  اضافه  دیگر  گروه 
۱. زنـــان) نســـاء( که گفته  اند مـــراد زنان غیرمســـلمان می  باشـــند.) المیزان ج 

۱۵ ص ۱۱۲(
۲. مملـــوک) مـــا ملکت ایمانهم( که شـــامل غامـــان و کنیزان می  شـــود بنا بر 

مشهور) مســـاله حجاب ص ۱۴۴(
3. دیوانـــگان و افـــراد ابله که شـــهوت ندارنـــد.) التابعین غیر اولـــی االربهمن 
الرجـــال( برخی نیـــز گروه  های دیگـــری را نیز به این دســـته اضافـــه کرده  اند 
ولـــی قدر متیقن همان اســـت که ذکر شـــد.) رجوع شـــود به مســـاله حجاب 

ص ۱۴۵(
۴. اطفالی که توانایی امور جنســـی را ندارند و یا درکی از آن ندارند.

در مجمـــوع این آیـــه یکـــی از مهم  ترین آیات مـــورد اســـتناد در باب وجوب 
حجاب اســـت و تا حدی ســـعی شـــد که در تببین مـــراد آن کوشیده  شـــود. 
و البتـــه بـــرای درک دقیق  تر مســـاله حجاب باید بـــه مجموع آیاتـــی که در 
مراحِل تشـــریِع حجاب نازل شده  اســـت و روایاتـــی که در مجامـــع روایی نقل 

اســـت رجوع کـــرد و حوصله ایـــن مقاله مجال طـــرح همه آن  هـــا را ندارد.



     مســئله حجــاب، گذشــته از جنبــه دینــی آن، رنگ    وبویــی فطــری نیــز 
ــان    ها  ــان انس ــاع و می ــر، در اجتم ــده    ی اخی ــی س ــال    ها و حت ــه در س دارد ک

ــت. ــود آورده    اس ــه وج ــادی ب ــای زی چالش    ه
اگــر از ایــن منظــر نگاهــی بــه صــد ســال اخیــر جامعــه بیندازیــم،  در 
زمینــه حجــاب دو اتفــاق کــه کامــا بــا یکدیگــر بــه لحــاظ ماهیتــی در 
ــوژی و  ــا دو ایدئول ــی ب ــام سیاس ــکل    گیری دو نظ ــه ش ــد، در نتیج ــاد بودن تض
ســاختار متفــاوت، در جامعــه بــه وجــود آمــد و از همــان بــدو تولــد تــا اثنــای 
راهشــان، حرف    هــا ، دیدگاه    هــا و نقد    هــای مثبــت و منفــی گوناگونــی را در 

خــود تجربــه کرده    انــد.
ــان و  ــر زن ــاب را از س ــه حج ــود ک ــدد آن ب ــی، در ص ــرد غرب ــا رویک ــی ب یک
ــون  ــود کــه قان ــردارد و دیگــری در تــاش ب ــه خشــونت ب ــا توســل ب دختــران ب
ــق  ــه مواف ــف و چ ــه مخال ــراد ،چ ــه اف ــط هم ــه، توس ــاب در جامع ــت حج رعای
ــای  ــته از تفاوت    ه ــا، گذش ــر دوی آن    ه ــتراک ه ــه اش ــد. وج ــرا در آی ــه اج ،ب
ــردن  ــلب ک ــر و س ــام جب ــه ن ــری ب ــه، عنص ــا نهفت ــه در ذات آن    ه ــیاری ک بس
ــای  ــه از باوره ــت ک ــزی اس ــه آن چی ــل ب ــرای عم ــار ب ــاب و اختی ــدرت انتخ ق
افــراد سرچشــمه می    گیــرد و نمی    تــوان آن    هــا را یــک شــبه و بــا خشــم و 
ــرده  ــه ک ــراد رخن ــود اف ــر و وج ــق فک ــه در عم ــی ک ــرد. باورهای ــذف ک زور ح

ــر  ــم دقیق    ت ــر بخواهی ــدارد. اگ ــی ن ــان جای ــق فکری    ش ــر در منط ــر جب و عنص
ــد،  ــی را اتخــاذ کرده    ان ــن تصمیمات ــه چنی ــه در جامع ــم، کســانی ک بررســی کنی
ــردم را  ــکار م ــه و اف ــی جامع ــای دین ــکافانه الیه    ه ــق و موش ــی عمی ــد خیل بای
ــد  ــا وســعت دی ــه را ب ــی جامع ــی و عقیدت ــد پیشــینه فرهنگ ــد، بای بررســی کنن
ــن  ــاد آن در عمیق    تری ــان ایج ــه خواه ــی ک ــد تغییرات ــا بفهمن ــد ت ــه کنن مطالع
الیــه هــای جامعــه هســتند، تــا چــه انــدازه جامعــه پذیــرش آن را دارد و چــه 
ــاع و  ــطح اجتم ــدن در س ــرا در آم ــه اج ــرای ب ــدرت الزم ب ــوت و ق ــدر از ق ق

ــد. ــردم برخوردارن ــان م می
ــه  ــک جامع ــه ی ــیع ک ــاد وس ــم در ابع ــه    ای، آن ه ــر زمین ــر در ه ــاد تغیی ایج
ــت و  ــم رضای ــد ه ــوند، می    توان ــه    رو ش ــا آن روب ــگان ب ــد و هم ــش ده را پوش
ــت و  ــا مخالف ــر، ب ــوی دیگ ــم در س ــد و ه ــی داشته    باش ــراد را در پ ــرش اف پذی
نارضایتــی افــراد همــراه باشــد کــه هــر دوی آن    هــا طبیعــی بــه نظــر می    رســد. 
ــه  ــتری آگاهان ــا در بس ــه دگرگونی    ه ــت ک ــن اس ــت دارد، ای ــه اهمی ــا آن    چ ام
و حســاب شــده، زمینه    ســازی شــوند کــه تمــام ابعــاد و جوانــب احتمالــی 
ــه  ــد ک ــوان فهمی ــا بت ــود ت ــخص ش ــت مش ــه و مل ــرای جامع ــا ب ــی آن    ه و قطع
برنامــه مــورد نظــر چــه میــزان در عمــق الیه    هــای عمیــق اجتمــاع فــرو 

ــرد. ــه می    گی ــدر از آن فاصل ــا چه    ق ــی    رود و ی م

     دکتــر محمدباقــر قالیبــاف از فرماندهــان اســبق نیــروی انتظامــی و از 
ــی و از  ــادی خاک ــان جه ــش جیب     پوش ــی و از ش ــاوگان هوای ــابق ن ــان س خلبان
ــزدان و  ــف ی ــه لط ــات ،ب ــن انتخاب ــک دو جی ــروز در ی ــدگان ناپی ــرکت کنن ش

بچه     هــای شــورای ســکرتری قانون     اساســی بــه هــر حــال آمــد،
شــاعر از زبــان ایشــان، دربــاره     ی ایــن تاخیــر چندیــن ســاله در ورود بــه ریاســت 
قــوای ســه گانــه میگــه کــه : چــه دلنــواز اومــدم امــا بــا نــاز اومــدم) اشــاره بــه 
ــری ایجــاد  ــب دلب ــراه لبخندشــون ترکی ــه هم ــه ب ــر ک ــوی نچــرال دکت ــگ م رن
از شــکوفه     ریز هــم  اومدم)منظــور  عزیــز  امــا  اومــدم  ریــز  می کنه(،شــکوفه 
ــی  ــه کدخدای ــز رو هــم ک ــات هســت، عزی ــی در انتخاب ــن مشــارکت مردم کم     تری
ــان  ــورت ایش ــر ص ــه ه ــاهلل(، ب ــدم انش ــح می ــان توضی ــورای نگهب ــخنگوی ش س
هم     اکنــون ریاســت مجلــس شورای     اســامی را برعهــده دارنــد، بــاز مجــددا 
ــت از  ــر اس ــم پ ــی داری ــد ،مجلس ــس می فرمای ــن مجل ــا همی ــه ب ــاعر در رابط ش
ــرای رانت     خوارانــش  ــزرگ ،بزرگــوار(، گهــی باشــد ب ــه معنــای ب خــر) رک خــر ب

ــی دارد( ــان معشــوق الله ــه هم ــرای وی)وی اشــاره ب ــی باشــد ب گه
انصافــا هــم از زمــان روی کار آمدن     شــان یــک تحــوالت عظیمــی در مجلــس رخ 
داده، مــن جملــه ایــن کــه عکاس     هــای مجلــس اعــام کــرده بودنــد مــا خســته 
شــدیم از بــس کــه از آقــای الریجانــی آن بــاال عکــس گرفتیــم در صــورت حضــور 
ــتفاده  ــا را اس ــان قبلی     ه ــم هم ــد نمی گیری ــس جدی ــا عک ــی، م ــدد الریجان مج
ــک  ــع شــده و ی ــزان مرتف ــن عزی ــه     ی ای ــه خــوب خــدا را شــکر دغدغ ــد، ک کنی
ــکاتی  ــر مش ــد و از دیگ ــر آوردن ــده     ی دلب ــوش خن ــور خ ــس موب ــس مجل رئی
ــای  ــا و هرج     ومرج     ه ــئله     ی بی     نظمی     ه ــده مس ــع ش ــان مرتف ــور ایش ــا حض ــه ب ک
نماینــدگان اســت باالخــص ایــن کــه بســیاری از ایــن نماینــدگان دور اول 

ــی  ــک کم ــت ی ــی اس ــوب طبیع ــت و خ ــس اس ــه مجل ــان ب ورودش
ــه  ــاد ورجه     ورج ــتانی زی ــوی پیش     دبس ــه ت ــا ک ــود م ــل خ ــد، مث ــی بکنن بازیگوش
ــتقیم  ــاف غیرمس ــر قالیب ــد دکت ــم می     گوین ــکل ه ــن مش ــرای ای ــم، ب می     کردی
ــاری مجلــس  ــوی انب ــه هــم ت ــاد شــلوغ نکننــد وگرن ــه بچه     هــا رســانده کــه زی ب

ــکا، ــه پولی ــم لول ــود ه ــدا می     ش ــاد پی ــری زی گازانب
ــپ  ــان تی ــا هم ــم ب ــادی ه ــتانی زی ــفرهای اس ــان س ــا جناب     ش ــز این     ه ــه ج ب
ــورد  ــه می     خ ــا آدم غبط ــتند) بعضــی وقت     ه ــلوارخاکی     خولی داش ــن روی ش پیراه
بعضــی از مســئولین مثــل ایشــان شــهید رجایــی گونــه زندگــی می     کننــد 
و بعضــی هــم یــا از طریــق خیریــه پول     شــویی می     کننــد یــا زمین     خــواری 
ــپ  ــه دوســتان و... ان شــاهلل مســئولین تی ــد ب ــن مفــت می     دهن ــا زمی ــد ی می     کنن
ــد  ــول دادن ــردم ق ــه م ــاد شــوند( و خاصــه غیرمســتقیم  ب ــر! زی ــل دکت اول مث
ــالم  ــان س ــت حسن     ش ــند و از دس ــی باش ــای خوب ــر بچه     ه ــال دیگ ــا یکس ــر ت اگ
دربرونــد او بــاز بــرای ریاســت جمهــوری می آیــد و نجات     شــان خواهــدداد، 

ــده  ــاه آم ــه م ــت و س ــذار اس ــه قانون     گ ــس ک ــرا از مجل ــه چ گفت
ــا  ــه م ــت ارز ب ــد؟ قیم ــام ده ــت را انج ــف دول ــد وظای ــار داری انتظ
ــه  ــوب خاص ــه؟و خ ــا چ ــه م ــکن ب ــین و مس ــت ماش ــه؟ قیم چ
گفتــه زیــاد بــا مــا کل کل نکنیــد حــال و حوصلــه نداریــم، نمیشــه 
ــه  ــون رو ک ــر نمایندهات ــم غرغ ــنویم ه ــما را بش ــر ش ــم غرغ ــه ه ک
بهشــون دنــا پــاس نرســیده، همیــن کــه حــال دادم بهتــون اومــدم 
ــاال  ــون ب ــه، انتظاراتت ــه دیگ ــون زدم خوب ــوری بهت ــر حض ــک س ی
رفتــه هــا! رئیــس جمهورتــون وزیــراش رو  هــم حضــوری نمی     بینــه! 

ــن(. ــهدی گفت ــیرین مش ــه     ی ش ــون  لهج ــا هم ــوال) ب ــه م واال ب



ــه  ــدت 6۲ هفت ــه م ــه ب ــگ ک ــز دوهین ــر چارل ــادت اث ــدرت ع ــاب ق      کت
ــی و  ــم علم ــاده مفاهی ــان س ــه زب ــوده  ب ــز ب ــورک تایم ــاب نیوی ــن کت پرفروش   تری
ــد. و  ــادات را بررســی می   کن ــر ع ــه چگونگــی ایجــاد و تغیی ــوط ب روان   شــناختی مرب
رونــد ایجــاد و تغییــر عــادات در زندگــی برخــی افــراد و شــرکت   های موفــق را بیــان 
می   کند.قانــون طایــی عــادت می گویــد کــه عــادات را نمی   تــوان از بیــن بــرد بلکــه 
می   تــوان تغییــر داد. بــا خوانــدن ایــن کتــاب اول بــه عــادات خــوب و بــد خــود پــی 
می بریــم و ســپس می   توانیــم آن   هــا را تغییــر دهیم.»انســان   های موفــق خالــق 

ــوند« ــود می   ش ــادات خ ــی ع ــف قربان ــان   های ضعی ــش و انس ــادات خوی ع

ــن  ــی و کاتری ــک ک ــو م ــم متی ــه قل ــن ب ــدان ذه ــی از زن ــاب رهای      کت
ــم از  ــه بتوانی ــذارد ک ــان می    گ ــاده را در اختیارم ــن س ــاتکر،مجموعه    ای از تماری س
ــم.در  ــان بپردازی ــاهده    ی افکارم ــه مش ــی ب ــچ قضاوت ــدون هی ــم    اندازی دور و ب چش
ــم  ــکار، و در آخــر می آموزی ــرات اف ــرد و تاثی ــکار پنجگانه،کارک ــواع اف ــاب ان ــن کت ای
چگونــه بــه تماشــای افکارمــان بنشــینیم و بــدون درگیــری بــا آن خــود را از افــکار 
مخــرب رهــا کنیم.ایــن چنیــن می    توانیــم بــه درســتی ذهن    مــان را کنتــرل کنیــم و 

ــم. ــری کنی ــری جلوگی ــات فک ــکات و انحراف از مش

    ســمفونی مــردگان اثــر عبــاس معروفــی کــه برنــده ی جایــزه     ی ادبــی فلســفی 
ســورکامپ شــد از شــاهکارهای ادبیــات فارســی است.داســتان ایــن کتــاب از بطــن 
جامعــه     ی ایــران بیــرون کشیده     شــده و بــا اختافــات جزئــی می     توانــد بــه زندگــی مــا 
و اطرافیان     مــان شــبیه باشــد.این رمــان بــه خوبــی اثــرات عشــق، مذهــب و ســنت را 
در زندگــی بیــان می     کند.داســتان اصلــی حکایــت زندگــی پســری روشــن     فکر اســت 
ــا تمــام سرســختی     هایش  ــت ب ــد می     شــود و در نهای ــواده     ای ســنتی متول کــه در خان
ــت  ــردگان حکای ــمفونی م ــون کشیده     میشود.»س ــه جن ــی ب ــنگین زندگ ــر بارس زی

ــر دوش می     کشــند« شــوربختی مردمانــی اســت،که مرگــی را مــدام ب

     درمــان شــوپنهاوور رمانــی فلسفی_روانشناســی از آثــار اروین.د.یالــوم 
ــه  ــردی اســت ب ــی نیچــه گریســت است.داســتان ف ــام آشــنا وقت ــان ن نویســنده رم
نــام فیلیــپ کــه در واقــع رونوشــت شــوپنهاوور اســت، فیلیــپ فــردی منــزوی اســت 
کــه در ارتباطــات انســانی خــود دارای ضعــف هــای شــدیدی اســت در داســتان ســعی 

ــود. ــان بش ــی درم ــروه درمان ــی و گ ــول روانشناس ــر اص ــه ب ــودکه باتکی می      ش
 در اکثــر آثاریالــوم همچنیــن ایــن رمــان تاکیــد زیــادی می      شــود بــر ارتبــاط انســان      ها 
ــات .او  ــن ارتباط ــا درای ــور تاثیراندیشــه ه ــی و همین      ط ــردی و اجتماع ــای ف ــا دنی ب
ــه  ــی ک ــی درمان گران ــتند، ول ــر هس ــوی درمان گ ــه نح ــفه ب ــت فاس ــد اس معتق
شــیوه ای تلــخ دارنــد و ایــن روان پزشــکان هســتند کــه بایســت کمــی از تلخــی آن 

بکاهنــد.
داســتان در دوزمــان مختلــف ارائــه می      شــود یــک زمانــی کــه بــه زندگــی شــوپنهاوور 
ــه  ــی ک ــردازد دوم زمان ــخصی او می      پ ــی ش ــکل درزندگ ــه      های مش ــی ریش و بررس
شــخصیت فیلیــپ در جلســات گــروه درمانــی حضــور دارد کــه بــه همــراه روایت      هــای 
ــا داســتان همــراه  ــی ب ــه خوب جــذاب داســتانی از شــخصیت      های داســتان شــما را ب

می      کنــد.
ــفه  ــدان فلس ــب عاقمن ــه مناس ــی ک ــان تخصص ــک رم ــا ی ــوپنهاوور تنه ــان ش درم
ــر  ــان ه ــن رم ــب ای ــت، مخاط ــد نیس ــی باش ــوفان و روانشناس ــه فیلس و زندگینام
ــی ،  ــه خودشناس ــد در زمین ــان می      توان ــن رم ــه ای ــد چراک ــد باش ــخصی می      توان ش
شناخت      احساســات ،اصــاح رفتارهــا و تعامــات افــراد در زندگــی مفیــد واقــع شــود.

نــگارش خــوب یالــوم از جلســات گــروه درمانــی خواننــده را بــه ســمت کشــف خــود 
ــی  ــه تعامل ــد ک ــور می      کن ــد و مجب ــوق می      ده ــتان س ــخصیت      های داس ــن ش دربی

ــد. ــاب برقرارکن ــا کت ــه ب دوطرف


