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اینفو

به مناسبت یک سالگی نشریه ناقوس آقازاده ، قهرمان سوزی زنانه

      احتمــاال بــرای اولین بــاری باشــه کــه داری درددل 
ــای اون  ــی و انته ــودت رو می خون ــل از خ ــك ورودی قب ی
ــا تمــام وجــودت بهــش می گــی: »منــم یکــی مثــل  هــم ب
ــیم و  ــنا بش ــم آش ــتر باه ــذار اول کار بیش ــی ب ــو«! ول ت
ــون. ــر درد و دل هام ــرای آخ ــم ب ــا رو بذاری دراماتیك بازی ه
شــاید قبــل از شــروع بیمــاری کرونــا همــۀ خیال بافی هــای 
ــت  ــگاه، داش ــی دانش ــد از قبول ــرای بع ــون ب ــوی ذهن م ت
بــرای خودمــون یك پــا  و  بــه حقیقــت می پیوســت 
ــم؛ از  ــده بودی ــی چی ــی و تحصیل ــدت تفریح ــۀ بلندم برنام
خالصــی فضــای دبیرســتان گرفتــه تــا مهاجــرت بــه شــهر 
ــه. ــاع دیگ ــك اجتم ــۀ ی ــی تجرب ــه و حت ــتان های دیگ و اس
 لیســت خریدمــون پــر شــده بــود از انــواع لبــاس و کیــف 
ــون  ــال بهش ــاید اص ــه ش ــی ک ــی خرت وپرت ــو و کل و پت
نیــازی نداشــتیم. متــن خداحافظــی از قــوم و خویش مــون  
ــا  ــت باره ــوی اینترن ــم و ت ــن می زدی ــذ تدوی رو روی کاغ
ــگاه  ــون رو ن ــورد عالقم ــگاه م ــبز دانش ــای س ــا، فض و باره
ــۀ اون  ــا هم ــدن کرون ــا اوم ــان ب ــه ناگه ــم، ک می کردی
اتفاق هــا یکی یکــی جلــوی چشــم هامون پَرپَــر شــد.. 
دیگــه نــه خبــری از اون لیســت خریدهســت و نــه خبــری 

از ســاختن خاطــرات جدیــد و به یادموندنی مــون. 

    امــا بیــا نیمــۀ نه چنــدان پُــر لیــوان رو ببینیــم. 
ــم؛  ــر و کار داری ــا اون س ــون ب ــه اآلن همه م ــه ای ک اعجوب
ــن،  ــع ای ــت«. درواق ــم »ادوب کانک ــه اس ــت ب ــزی هس چی
ــب  ــا در قال ــت؛ ام ــون هس ــا و تخیالت م ــۀ اون آروزه هم

ــی. ــد مگابایت ــزار چن ــك نرم اف ی
 کــی فکــرش رو می کــرد کــه روزی روی صندلــی ای 
بدیــم  گــوش  اســتاد  حرف هــای  بــه  و  بنشــینیم 
کــه اندی پیــش بــرای تســت زدن و پرکــردن زمــان 
به اضافــۀ  می گذروندیــم؟!  وقــت  اون  روي  مطالعه مــون 
ــا و  ــس بچه ه ــای فیس توفی ــه از دیدنی ه ــه دیگ ــه، ن این ک
اســتادها خبــری هســت و نــه دیگــه از شــنیدن صــدای قدم 
ــقاب های  ــلف و بش ــنگ  های س ــودرن س ــه هم خ زدن و ب

ــذا! ــن غ َمالمی
ــرد  ــرش رو می ک ــی فک ــم: ک ــه بگ ــر باش ــاید بهت     ش
ــل از  ــت وجوهای قب ــون جس ــات، در هم ــن اتفاق ــۀ ای هم
کنکورمــون در خصــوص مکان هــای دانشــگاه باقــی بمونــن 
و اون قــدم زدن هــا هــم تبدیــل بشــن بــه ورق زدن همــون 

اینترنتی مــون؟! عکس هــای 
ــه  ــرد و ب ــی نک ــا تفاوت ــم نه تنه ــون ه ــای تحصیلی م  فض
یــك اتفــاق جدیــد تبدیــل نشــد، بلکــه حتــی محدودتــر و 
ــرش  ــاز فک ــا ب ــد. ام ــل کننده تر ش ــه ای کس ــگاه دیگ از ن
ــۀ  ــی و در صفح ــیده باش ــت دراز کش ــن، روی تخت رو بک
ــك  ــال لین ــردت دنب ــم های پف ک ــون چش ــا هم ــامیاد، ب س
کالس بگــردی! بعــد هــم از کلــی  قطعــی اینترنــت و پیــام 
ــه  ــی و متوج ــگاه، وارد کالس بش ــۀ دانش دادن 505 صفح

ــه و  ــه کالس ــرودار ورود ب ــوز درگی ــم هن ــتاد ه ــی اس بش
ــه  ــت چهل دقیق ــد از گذش ــوات بع ــالم و صل ــا س ــا صدت ب

باالخــره وارد کالس می شــه!
     امــا شــاید بــد نباشــه کــه اشــاره ای هــم بــه ســوتی های 
ــه ســیرک بندازیــم و یه خــورده هــم  ایــن فضــای شــبیه ب
از فضــای اعصاب خوردی مــون در بیایــم؛ یــادم هســت 
ــترس  ــای اس ــتادها به ج ــی از اس ــس یک ــع تدری ــه موق ک
غــّرش دل از گرســنگی و نگاه هــای رادارگونــۀ اســتاد 
ــه روی  ــورن رو روب ــقاب پاپ ک ــك بش ــراف کالس، ی ــه اط ب
خــودم گذاشــته بــودم و مشــغول تماشــای فیلم اینسپشــن 
ــی،  ــش کالس ــرای پرس ــتاد ب ــه اس ــا این ک ــودم، ت ــده ب ش
ــردی  ــا خونس ــم ب ــن ه ــرد و م ــن ک ــم رو روش میکروفون
تمــام، از جواب هــای ارســالی ای کــه دوســتانم در واتــس اُپ 
فرســتاده بودنــد، روخونــی می کــردم یــا حتــی موقع هایــی 
ــرون  ــه بی ــن کالس از برنام ــا رو حی ــۀ م ــامیاد هم ــه س ک
ــد،  ــل نمی ش ــم وص ــاعت ه ــد از یك س ــت و بع می انداخ
ــی  ــای اینترنت ــن فض ــای ای ــن موقعیت ه از لذت بخش تری

ــود! ــد ب ــان خواه ــر همچن ــود و به ظاه ب
ــالت در  ــردن جم ــپ ک ــا، تای ــۀ این ه ــدای از هم ــا ج  ام
قســمت َچــت بــه زبــان فینگلیــش، یکــی از پرچالش تریــن 
ــرگرم کننده ترین  ــا س ــدن اون ه ــی، خون ــی در مواقع و حت
ــا  ــه آن ه ــن کالس، ب ــد حی ــه می ش ــود ک ــی ب بازی های
ــون  ــادی از هم ــوتی های زی ــم س ــی ه ــد و گاه ــرگرم ش س

قســمت پیــدا کــرد! 
ــرگرمی ها  ــن س ــۀ ای ــا هم ــاف، ب ــن اوص ــۀ ای ــا هم ــا ب     ام

ــون  ــادی ازم ــرات زی ــذت خاط ــردرگمی ها، ل ــع س و در واق
ــذت  ــد، ل ــتان جدی ــردن دوس ــدا ک ــذت پی ــد؛ ل ــه ش گرفت
ــر  ــذت س ــی، ل ــك هم خوابگاه ــار ی ــدن کن ــت گذرون وق
ــادی  ــار از ش ــای سرش ــتادها و بگو مگوه ــر اس ــه دفت زدن ب
ــه رفتــن،  ــی هــم قربون صدق ــرژی و حتــی یــك جاهای و ان

ــدن. ــاس ش ــرای پ ــره ب ــن نیم نم ــت گرفت جه
 همــۀ ایــن اتفاقــات حاالحاالهــا برنمی گــرده. خــدارو چــه 
دیدیــم؟ شــاید همیــن تــرم جدیــد، گشایشــی شــد و تمــام 
ــط  ــا فق ــت. ام ــت پیوس ــه حقیق ــون ب اون خیال بافی هام
ــجویی  ــردن از دوران دانش ــف ک ــای تعری ــدوارم به ج امی
ــرت و  ــتی حس ــگاه، مش ــدگان در.. دانش ــرای آین ــون ب م
ــی  ــتم آموزش ــه سیس ــاد ب ــت و انتق ــزا از ادوب کانک ناس

ــه!  ــون نش ــورمون نصیبش کش
ــا  ــم ت ــو ه ــن و ت ــر م ــاش! باالخ ــدوار ب ــم امی     توه
یك حــدی هم دردیــم، مگــه نــه؟ اگــر از دغدغه هــای 
ــه  ــی، ب ــنیده باش ــی ش ــی و حت ــده باش ــت خون ورودی قبل
ــرایط،  ــي ش ــردن ناگهان ــه تغییرک ــی ک ــی درک می کن خوب

چه قــدر می تونــه ســخت تر باشــه، ولــی بگذریــم. 
هم دانشــگاهی  دیــدن  بــرای  مشــتاق ترم  کــه  مــن 
ــرای  ــودت رو ب ــتیاق خ ــم اش ــو ه ــو! ت ــل ت ــدی مث جدی
ــه  ــز ب ــده، همه چی ــت ن ــودت از دس ــت های خ ــدن دوس دی

می شــه! درســت  زودی 
ــی در  ــدۀ خوب ــاش، آین ــته ب ــاد داش ــه ی ــن رو ب ــط ای فق
ــن  ــختی های همی ــی و از س ــرش باش ــه منتظ ــه! کافی راه

ــی! ــور کن ــی، عب ــا لبخندزدن دوران ب
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      مــن، هفتادونــه ســال ســن دارم و دچــار یــك 
بیمــاری ریــوی خیلــی شــدید هســتم و تــا همیــن 
ــك  ــد بی ش ــاری را می گرفتی ــن بیم ــر ای ــر اگ اواخ
ــا  ــه بس ــود وچ ــتن تان ب ــه نوش ــت وصیت نام وق
ــب  ــل، ترتی ــه از قب ــد ک ــر می کردی ــن فک ــه ای ب
ــاري،  ــن بیم ــون ای ــد چ ــان را بدهی ــن ودفن ت کف
ــه  ــروزه ب ــا ام ــت؛ ام ــاله آدم را می کش ــی  دوس یک
لطــف یــك دارو ایــن بیمــاری را می شــود کنتــرل 

کــرد.
ــن  ــتم، ای ــار نیس ــل دچ ــه زوال عق ــس، ب     برعک
ــازي  ــه ِشکوه س ــم ک ــان نمی گوی ــا را برایت حرف ه
ــری  ــت. همس ــوب اس ــی ام خ ــت زندگ ــم. کیفی کن
ــغل های  ــه ش ــی ک ــتنی دارم و بچه های دوست داش
کــه  نوه هایــی  و  دارنــد  باارزشــی  و  جالــب 
ــت  ــی وق ــود. خیل ــتر می ش ــان دارد بیش تعدادش

ــد از ــه بع ــت ک نیس
پنجاه وپنــج ســال اســتادِی فلســفه، بــه کارم 
خاتمــه داده ام و شــغلم معرکــه بــوده اســت و گمان 
نکنــم بازنشســته شــدن، توفیــر چندانــی بــه حالم 
داشــته باشــد. راســتش مســتمری ام روبه راه اســت 

ــم. ــفر کنی ــم س ــرم می توانی ــا همس و ب
ــال  ــار امس ــت به ــا نگذاش ــر کرون ــروس عالم گی وی
بــه دیــدن اپــرای متروپالیتــن در نیویورک ســیتی 
برویــم، امــا فرصت هــای بیشــتری خواهیــم 
ــم  ــره بروی ــی نامنتظ ــم خیل ــت و می توانی داش

ــیم. ــان را بکش ــاز نوه هایم ن
 از ســویی ویــروس کرونــا بــرای کســی مثــل 
مــن، یــك خطــر جــدی اســت. رهبــران مــا 
ــد  ــال کنن ــت گذاری هایی را اعم ــد سیاس بای
ــه  ــردم و ازجمل ــه م ــن ک ــال ای ــه احتم ک
خــود مــن بــه ویــروس کرونــا دچــار شــوند 

ــی  ــا وقت ــود و ت ــر ش ــر وکمت ــد، کمت و بمیرن
ــاری  ــن بیم ــت و ای ــنی در کار نیس ــه واکس ک
درمــان معقولــی نــدارد چــاره انــزوای اجتماعــی 
ــم  ــه ه ــروس را ب ــن وی ــد ای ــردم نبای ــت. م اس

انتقــال دهنــد و بــرای ایــن کار بایــد از هــم دور 
بماننــد.

ــل  ــد تعطی ــیاری بای ــب وکاهای بس      کس
ــر  ــای دیگ ــی جاه ــی خیل ــوند، ول ش

ــردم  ــد. م ــاس نزدیك ان ــم در تم باه
هــم بایــد تعطیــل شــوند. خیلــی 

ــد  ــه ای ندارن ــردم پول وپل از م
ــی  ــا بی پول ــد ب ــر بای و ناگزی

ــه  ــد. یك دفع روزگار بگذرانن
می رســند  این جــا  بــه 
ــرای  ــی ب ــذای کاف ــه غ ک
بچه هایشــان  و  خودشــان 
ندارند،حتــی تــا آن جــا کــه 
ــراوری  ــۀ ف ــاً کارخان تقریب
ــای  ــد در داکوت ــمیت فیل اس
جنوبــی از اولیــن مــواردی بود 
ــد.  ــرش آم ــال س ــن ب ــه ای ک
ــرای  ــر ب ــزار نف ــش از دوه بی
ــد.  ــه کار می کنن ــن کارخان ای

کرونــای  ویــروس  آزمایــش 
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ــن  ــد و ای ــت درآم ــش مثب ــر از کارکنان ــیصد نف س
ــر  ــرد. فک ــل ک ــه کارش را تعطی ــه کارخان ــد ک ش
ــواری دارد.  ــاق چــه پیامدهــای ناگ ــن اتف ــد ای کنی

بیــش از دو هزار نفــر بــی کار شــدند. 
ــن  ــور بی ــه چه ط ــت ک ــن اس ــن ای ــؤال م       س
ســالمت مــن در مقابــل ســالمت بســیاری از 
ــن  ــد؟ روش ــرار می کنی ــوازن برق ــهریانم ت همش
ــه  ــت ک ــن نیس ــان ای ــی خواه ــه کس ــت ک اس
کارخانــۀ فــراوری موردبحــث، همیــن حــاال دوبــاره 
بــاز شــود؛ امــا فــرض کنیــد اقدامــات فاصله گذاری 
کنونــی مؤثــر باشــند و کارخانــه دوبــاره بــاز شــود 
ــروس  ــه وی ــی نفر ب ــا س ــه نفر ی ــط س ــی  فق ول
کرونــا آلــوده شــوند. تعــداد بیمارهــا کــم می شــود 

ــی رود! ــن نم ــی از بی ول
    اگــر هزینــۀ راه افتــادن کســب وکارها ایــن 
باشــد کــه کســانی مثــل مــن، نســبت بــه وقتــی 
ــی  ــدت نامعلوم ــرای م ــب وکارها ب ــۀ کس ــه هم ک
ــرار  ــر ق ــرض خط ــتر در مع ــد بیش ــل بمانن تعطی
ــتی  ــاغل، کار درس ــن مش ــا راه انداخت ــد، آی بگیرن

ــت؟ اس
 مــا فیلســوف ها بایــد بتوانیــم بــه ایــن پرســش ها 
جــواب بدهیــم. ناســالمتی؛ اخــالق، موضوع رشــتۀ 

ولــی  ــه ماســت.  ــئله ب ــتم مس ــن نیس مطمئ
راحتی ها این 

باشــد.

ــودن از  ــر ب ــی، باخب ــری اخالق ــۀ تصمیم گی الزم
ــت؟  ــروری اس ــن کار ض ــا ای ــت. آی واقعیت هاس
ــه  ــم ک ــق کنی ــن تواف ــد روی ای ــرض کنی ــا ف ام
ــر  ــدری خط ــد، ق ــاره راه بیفتن ــب وکارها دوب کس
ــا  ــت؛ ام ــاد نیس ــا زی ــرش آن قدره ــی خط دارد ول
ــی  ــن خیل ــرای م ــرش ب ــه خط ــت ک ــن اس روش
ــر  ــك دخت ــرای ی ــه ب ــری ک ــت از خط ــتر اس بیش
می دانیــم  درحالی کــه  دارد.  ســالم  سی ســالۀ 
بعضــی گروه هــای ســال خورده و بیمــار بایــد 

ــد!  ــه بدهن هزین
ــوم  ــالمت عم ــران س ــت نگ ــود گف ــی می ش ــا ک ت

ــت؟ ــتی اس ــودن کاردرس ــردم ب م
ــه  ــخ دادن ب ــرای پاس ــی ب ــوفان، راه های      فیلس
ــت«  ــواداران »کان ــد. ه ــش ها دارن ــور پرس این ج
ــان غایــت رفتــار  ــا آدم هــا بایــد چون می گوینــد: ب
ــن  ــان ای ــف اخالقی ت ــن تکلی ــرای همی ــرد و ب ک
ــك  ــا کم ــال خورده ها و بیماره ــه س ــه ب ــت ک اس

کنیــد.
 فایــدۀ باورهــا می گوینــد: صرفــاً شــادکامی 
اهمیــت دارد و اگــر چندتایــی پیرفیلســوف، ناچــار 
بایــد راهــی مرده شــورخانه شــوند، خــب بــه درک! 
یــك احســاس کلــی هــم هســت کــه بایــد بشــود 
راهــی، بیــرون از ایــن دوراهــه جســت. بایــد یــك 
پاســخ درســت منحصربــه فــرد پیدا شــود. مســألۀ 
»ترامــوا1« هــم شــبیه بــه همیــن اســت. فکــرش را 
بکنیــد کــه چه قــدر وقــت و کاغــذ و انــرژی، صــرف 
حــل آن مســئله شــد. وقــت و کاغــذ و انرژی هایــی 
ــه  ــت ک ــا داش ــی معن ــط وقت ــد، فق ــرف ش ــه ص ک
گمــان می کردیــد یــك راه حــل نهایــی منحصربــه 
فــرد، یعنــی یــك پاســخ درســت بــرای آن مســئله 

ــرد. ــدا ک ــد پی می ش
    امــا مــن که هــوادار اخــالق تکامــل داروینــی ام و 
معتقــدم اخالقیــات، صرفــاً مشــتی عاطفه انــد کــه 
انتخــاب طبیعــی در مــا کار گذاشــته اســت، تــا بــه 
مــا کمــك کنــد از پــس امــور ایــن جهــان برآییــم 
ــپهر  ــی در س ــوادار ناواقع گرای ــع آن ه ــه تب و ب
ــرت  ــش در حی ــش از پی ــردم بی ــم، ه ــالق ه اخ
ــت، راه  ــن دس ــائلی ازای ــرای مس ــا ب ــه آی ــت ک اس

ــت.  ــوان یاف ــی می ت حل
ــواب  ــوب ج ــره خ ــور روزم ــرای ام ــات، ب اخالقی
ــارم  ــایۀ بیم ــذای همس ــرف غ ــه ظ ــد، این ک می ده
ــوارد  ــا م ــی ب ــی وقت ــه ول ــا ن ــاورم ی ــش بی را برای
ــات  ــویم، اخالقی ــه ش ــی مواج ــره و افراط نامنتظ

ــد.  ــت از کار می افت ــی راح خیل
ــت  ــه دق ــا را ب ــوأل انطباق ه ــی معم ــاب طبیع انتخ
ســازگار نمی کنــد و یــك نمونــه اش همیــن معضــل 

پیــش روی ماســت.
را  محدودیت هــا  رفته رفتــه  اگــر  خالصــه، 
ــام  ــن در مق ــد، م ــن کنن ــی چنی ــد، وقت بردارن
یــك فایــده بــاورم کامــاًل از ایــن اقــدام 
طرفــداری می کنــم. ولــی وای بــه روزی کــه بــه 
ویــروس کرونــا مبتــال شــوم، آن وقــت اســت که 
ــور  ــه این ج ــانی را ک ــانه کس ــی کانت منش خیل
می کنــم.  محکــوم  گرفته انــد  را  تصمیم هــا 
ــی  ــود دارد. ول ــض وج ــم تناق ــه در دیدگاه البت
مطمئــن نیســتم خیلی در اشــتباه باشــم. چــون در 
ــط  ــت و غل ــه از درس ــت هم ــع دس ــور مواق این ج

ــت.  ــاه اس ــی کوت خیل
ــاب  ــه انتخ ــی ک ــام حیوان ــه در مق ــم ک می دان
رفتــار  انســانی  دارم  بــارآورده؛  را  او  طبیعــی، 

می کنــم. بلــه، زیــاده انســانی!

ونا وس عالم گیر کر وینیسم و ویر دار

تراموا: این مسأله را در کانال ناقوس دنبال کنید



      باسالم و احترام؛ 
      خدمت شورای نظارت بر نشریات دانشگاه یزد

ــی زاده  ــین حاتم ــب؛ امیرحس ــریۀ اینجان ــنهادی نش ــم پیش ــرو رد اس پی

مبنــی ناهماهنگــی اســم و موضــوع نشــریه الزم اســت بــه نکاتــی اشــاره 
نماینــم:

ــیحیت را  ــا و مس ــه کلیس ــج ک ــدگاه رای ــالف دی ــوس« برخ ــم »ناق اس

ــه   ــت ک ــری اس ــث معتب ــه از حدی ــد، برگرفت ــادر می کن ــن متب در ذه
ــه  ــت ک ــن اس ــد و آن چنی ــل می کن ــور نق ــارث اع ح

ــم  ــره می رفت ــهر حی ــه ش ــی )ع( ب ــن عل ــرت امیرالمؤمنی ــا حض روزی ب

ــوس  ــا ناق ــایی در آنج ــه ترس ــیدیم ک ــری رس ــه دی ــاگاه ب ــه ن ک

ــن  ــی ای ــا می دان ــارث؛ آی ــود: ای ح ــرت فرم ــس حض ــت، پ ــد؟!می نواخ ــه می گوی ــوس چ ناق

ــر  ــدا بهت ــول خ ــمّ رس ــر ع ــدا و پس ــول خ ــدا و رس ــردم: خ ــرض ک     سپس حضرت علی )ع( بیان داشتند:می داننــد.ع

ــد:  ــی آن و می گوی ــی و بی وفای ــا و خراب ــرای دنی ــد ب ــل می زن مَثَ

ــق  ــه ح ــال آن ک ــد و ح ــی خداون ــه یگانگ ــم ب ــهادت می ده »ش

ــا را  ــا م ــه دنی ــتی ک ــت، به درس ــت اس ــت راس ــت اس ــت، راس اس

فریــب داد و مشــغول کــرد و در رابطــه بــا آخــرت، عقــل مــا را 
ــراه ســاخت....... ــا را گم ــود و م ــود نم ــع و ناب ضای

  صــدای خس خــس ســینه ســرماخورده ام را هنوز 
بــه یــاد دارم کــه در پــس تــوی ســاختمان امــور 
فرهنگــی و دانشــکده منابــع طبیعــی چگونــه بــه 
خــود و هــر کــه  اطرافــم بــود بــد و بیــراه میگفــت 
کــه آخــر پســر ایــن چــه کاری اســت تــو دســت 
بــه دنبــال آن گرفتــه ای ؟! همــه هــم ســنی هایت 
دنبــال پــول در آوردننــد و تــوی احمــق اینجــا چه 
میکنــی؟ بــس نبــود آن همــه خــر حمالــی هــای 
الکــی ... گــور پــدرش!! کالســت را بــرو ، عشــقت 
را بجــو و خوشــیت را بکــن .  افــکار در پــس هــم 
ــه  ــد ک ــم میتنی ــدی را دره ــا امی ــیاه ن ــر س اب
آقــای جبیــن پــور _مســئول نشــریات دانشــگاه_ 
بالخــره تشریفشــان را آوردنــد و البتــه میصرفیــد 
آن همــه دوندگــی و معطلــی! خبــر خــوش بــود و 
شــعف انگیــز . بلــه ! اســم ناقــوس پــس از 2 بــار 
ــده  ــاری بن ــارت و پافش ــه نظ ــدن در کمیت رد ش
در آخــر رأی آورد و تصویــب شــد.  حــاال ناقــوس 
تاســیس شــده و بــود تمــام روز و شــب مــن شــده 

بــود یــك نشــریه دانشــجویی ... 
یکســال از تاســیس میگــذرد و اگــر بــاز نگردیــم به 
اعمــال خــود کــه چــه بودیــم و کجــا هســتیم و بــه 
کجــا میرویــم عــزم هــا سســت میشــود و هــدف 
ــی از  ــز تامل ــذا یادداشــت پیــش رو نی هــم گــم. ل
از یکــی از اعضــای ناقــوس و نــه همــه ناقــوس یــا 

اتوبیوگرافــی ناقــوس.

                ایده ناقوس چگونه شکل گرفت؟
    4 مــاه پــس از آخریــن فعالیت هــای درون 
تشــکلی ام در یکــی از تشــکل های فرهنگــی 
درون  بــا  اختالفاتــم  و  می گذشــت  دانشــگاه 
ــرای  ــه ب ــود. ن ــیده ب ــود رس ــه اوج خ ــه ب مجموع
اصــالح، گوشــی پذیــرای ســخنانم بــود و نــه برای 
ــه  ــد ک ــن. آن ش ــه م ــده ب ــی پنددهن ــر، زبان تذک
تصمیمــم را گرفتــم و بــا پایــان یافتــن مســؤلیتم، 
را  عقایــدم  و  دغدغه هــا  و  ایده هــا  کوله بــار 

ــدم. ــرون آم ــتم و بی برداش
ــود.  ــن ب ــی م ــن زندگ ــی-فرهنگی رک  کار سیاس
و  دغدغه هــا  دل مشــغولی ها،  نمي توانســتم 
ــتم  ــه در سیس ــم، ک ــال کن ــتعدادها را لگدم اس
آموزشــی فشــل دانشــگاهی بــه رویــای رتبــۀ اول 

ــم.  ــر کن ــدن فک ش
ــرای  ــتری ب ــِن بس ــِر یافت ــه در فک ــی ک    زمان
ــب ها  ــگاه، ش ــی دانش ــاِی فرهنگ ــور در فض حض
ــك  ــی، از ی ــی تلگرام ــردم، پیام ــح می ک را صب
ــب  ــه از غی ــود ک ــاهدی ب ــی ش ــت قدیم دوس
مــرا می خوانــد. درســت می دیــدم؟! اســناد 
محرنامــه ای کــه بــه دســتم رســیده بــود غلیــان 
روح عدالت خواهــی را در مــن  بیشــتر بــه جــوش 

ــی آورد.  م
ــان  ــی، از هم ــانۀ مطبوعات ــیس رس ــه تأس ــاز ب نی
روزهــا شــکل می گرفــت کــه مشــهد شــد نقطــۀ 
عطــف ماجــرا و توســل بــه حضــرت رضــا)ع( هــم 
آن حدیــث شــریف)داخل کتــاب ( را ارمغــان داد. 

ــرادی  ــه اف ــوس چ ــزی ناق ــته مرک     هس
ــد؟ بودن

    حضــور مدیرمســؤول نشــریۀ ناقــوس علــوم 
پزشــکی، دوشــادوش مــن در تأســیس و 

ــمس  ــدر اظهرمن الش ــری، آن ق ــی و هم فک همراه
اســت، کــه جایــی بــرای بازگویــی بیشــتر 

نــد.  نمی ما
ــالم  ــادن اس ــر افت ــث به خط ــه باع ــه ک ــا آنچ ام
ــان  ــان زم ــان در هم ــتان انقالبی م ــی دوس برخ

ــجو در  ــران دانش ــا و دخت ــم ه ــور خان ــد؛ حض ش
ــن  ــی از مخاطبی ــاه، یک ــرداد م ــود. 10 م ــوس ب ناق
ــرای  ــت ماج ــاٌ  باب ــه اتفاق ــن ک ــتاگرامی م اینس
چــادر، ســر و صــدای زیــادی را ایجــاد کــرده بــود، 
اســتوری فراخــوان نشــریۀ ناقــوس را مــی بینــد و 
درخواســت همــکاری می دهــد. ایشــان از فعالیــن 
نشــریات همــان تشــکلی بــود کــه مــن از آن کناره 
گرفتــه بــودم و همیــن، باعــث کج فهمی هــای 
ــکان  ــه ام ــی ک ــا جای ــود و ت ــده ب ــان ش کج اندیش
ــتند  ــم نگذاش ــاف ک ــق واالنص ــم، الح ــت ه داش

در افتــرا و دروغ و تهمت پراکنی هــای خصمانــه. 
ــده  ــکیل ش ــوس تش ــی ناق ــن اصل ــه رک ــاال س ح

ــود .  ب
هیــأت مرکــزی ناقــوس بــا حضــور »مــا ســه نفــر« 
؛ امیرحســین حاتمــی زاده، رضــا کریمــی و مونــس 

کهدوئــی.
  

ــأت  ــی هی ــۀ هم اندیش ــن جلس  اولی
مرکــزی ناقــوس

مــکان: کالس 102 دانشــکدۀ بهداشــت،      
ــزد  ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش

صوت یکی از افراد: 
)قسمت های اولیۀ جلسه، ضبط نشده ( 

ــه  ــم این ــام بگ ــن می خ ــه م ــزی ک ...چی
ــاد کار  ــی و بنی ــد مبن ــه بای ــه توصی ــه ی ک
ــه  ــه روی تخت ــه ک ــم چیزی ــه و اون ه ــوس باش ناق
ــت  ــا خدم ــتان م ــده ای از دوس ــده. ع ــته ش نوش
ــون  ــد و از ایش ــیده بودن ــم رس ــای ق ــی از علم یک
خواســته بودنــد کــه »تقــواي در رســانه « را معنــی 
ــد:  ــه بودن ــخ گفت ــم در پاس ــان ه ــد  و ایش کنن
»تقــوا: یعنــی کار تکــراری نکــردن در حــوزه 

مطبوعاتی تــان«. 
دوســتان، مــا همیــن را شــعار خــود قــرار می دهیم 
ــه  کــه کار تکــراری نخواهیــم کــرد! چیــزی کــه ب
عنــوان چــارت زحمــت کشــیده شــد و چندین مــاه 
فکــر شــد و اآلن در دســت شــما هســت را مــا باید 
ــا مرام نامــه و  در ایــن جلســه جمع بنــدی کنیــم ت

مشــی فکــری هــم کم کــم نوشــته شــود...

معمــوالً  و  می شــد  نزدیــك   98 مهرمــاه      
ــگاه  ــریاتی دانش ــت نش ــن رقاب ــریات، در ای نش
می خواهنــد عقــب نماننــد و هــر طــور کــه شــده 
ــد.  ــاپ می کنن ــا چ ــرای جدیدالوروده ــریه را ب نش
ــود   ــال خ ــازمان دهی نه ــال س ــوس، در ح ــا ناق ام

ــود. ب
کاریکاتوریســت،  روی   ناقــوس  حساســیت  
نویســنده، طــراح و ویراســتار، به شــدت بــاال بــود 
و وســواس انتخــاب آن روزهــا را هرگــز فرامــوش 

. نمی کنــم
ــزد هــم، ناقــوس  ــا ناقــوس دانشــگاه ی  مــوازی ب
ــن  ــال مجوزگرفت ــکی در ح ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــود  کــه در چشــم به هم  زدنــی، گــروه تلگرامــی  ب
هیــأت مرکــزی ناقــوس، بــا 8 عضــو ایجــاد شــده 

بــود!
موضوعــات، در دســتور کار قــرار گرفــت؛ 
حقــوق زنــان، فمینیســم، شــورای 
ــی  ــای توخال ــزد و وعده ه ــهر ی ش
برخــی اعضایــش، در خصــوص 
حمایــت از حقــوق زن، نقــد عملکــرد 
ــوری  ــورت کاریکات ــاء به ص ــر اولی دکت
ــروه 8  ــای آن گ ــی مصوبه ه و اینفوگراف

ــود . ــره ب نف
ــر  ــت تیت ــان 98 ؛ درش ــنبه، 6 آب     دوش
در  به صــدا  »ناقــوس  بــود:  خــورده 

». . می آیــد.
یادداشــت مدیــر مســؤول در همــان شــماره 
ــریه  ــوس؟« مشــی و خــط نش ــوان »چــرا ناق باعن
ــه  ــروف گرب ــول مع ــرد و به ق ــخص می ک را مش
ــای   ــماره ه ــت. در ش ــه می کش ــان دم حجل را هم
بعــد از  مرامنامــه و اصــول اعتقــادی ناقــوس پرده 

ــت .  ــم برداش خواه

زاده حاتمی  امیرحسین 
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شکریان نیکتا 

نگذاشتند هوایی بکشد!!
  

ــچ  ــت هی ــیقی و سیاس ــطحی، موس ــگاه س ــك ن ــاید در ی  ش
ــا  ــع آن ه ــا در واق ــند، اّم ــته باش ــر نداش ــا یکدیگ ــی ب ارتباط
عناصــری هســتند کــه  در دو مســیر مــوازی، کــه هیچ نقطــۀ 
ــا گاهــی  ــد در حرکــت هســتند، اّم برخــورد و اشــتراکی ندارن

ــد.     ــن مي رون ــاف تن به ت ــه مص ــن راه، ب ــن ای در حی
  مواضــع قــدرت، موســیقی را ماننــد هــر کنش انســانی دیگری، 
از منظــر ایدئولوژیــك تحلیــل می کننــد و ایــن خــود، موجــب 
ــل  ــی، تبدی ــر احساس ــر از تعابی ــیقی، فرات ــه موس ــود ک می ش

ــود. ــه ش ــای جامع ــن روزمرگی ه ــی از واقعی تری ــه یک ب
برخوردهــای ایدئولوژیــك بــا موســیقی و ســنجش هنرمنــد بــا 
خط   کــش سیاســی کــه بــه دنبــال آن، هویــت فــردی هنرمنــد 

ــح  ــازی صحی ــدم الگو س ــاس ع ــود؛ اس ــلب می ش س
بــر مبنــای ارزش موســیقایی هنرمنــد اســت.

ــیقی،  ــۀ موس ــه جامع ــوورود ب ــی ن ــه اهال به طوری ک
ــد  ــیر نخواهن ــن مس ــح در ای ــنگر اصل ــاهد روش ش

ــن  ــوند و ای ــیقایی می ش ــش موس ــر دان ــار فق ــود و دچ ب
خــود، ســبب شــکل گیری موســیقی زیرزمینــی و بعضــًا 

مبتــذل خواهــد بــود.
    ایــن پیامــد، بــا ایجــاد اُفــت فکــری در افــراد جامعــه 

ــر  ــی ب ــر خالص ــیقایی، تی ــگ موس ــردن فرهن ــت ک و سس
ــری  ــا تأثیرپذی ــد؛ اّم ــر می زن ــن هن ــان ای ــر نیمه ج پیک

امــری  یك دیگــر،  از  موســیقی  و  سیاســت  متقابــل 
غیرقابل اجتنــاب اســت و موســیقی بــه جهــت ســاختاری کــه 
ــر اســت،  ــل درک ت ــرای عــوام قاب ــۀ هنرهــا ب ــه بقی نســبت ب
ــی  ــکار عموم ــازی اف ــزایی در روشن س ــر به س ــد تأثی می توان

ــد. ــته باش داش

  نظریــات مکتــب اجتماعــی فرانکفــورت و یــا عملکــرد 
ســبك هایی از موســیقی مــدرن کــه گاهــي تحت تأثیــر 
ــن  ــر ای ــی ب ــد، گواه ــکل گرفته ان ــی ش ــای اجتماع بحران ه

ــت. ــئله اس مس
زنده یــاد »محمدرضــا شــجریان«، یکــی از نقش آفرینــان 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــران، از ای ــر ای ــیقی معاص ــل موس بی بدی

ــت. نیس

    اساســًا هنرمنــد، اعتبــار خــود را از مخاطــب کســب 
ــان  ــرف هم ــان ح ــه بی ــف ب ــد، موظ ــد متعه ــد و هنرمن می کن
مخاطــب بــه زبــان ریتــم و ســاز اســت؛ شــجریان همــواره در 

ــت. ــیده اس ــوش درخش ــیر خ ــن مس ای
او بــرای اولین بــار در ســال 1364 اعتــراض خــود را نســبت بــه 
ــالم  ــوی اع ــون پهل ــو و تلویزی ــط رادی ــت گذاری های غل سیاس
کــرد؛ همچنیــن پــس از کودتای28مــرداد، »قطعــۀ زمســتان« 
ــی  ــان مردم ــت از آن جری ــث را در حمای ــوان ثال ــم اخ ــه قل ب

اجــرا کــرد.

ــور  ــای کش ــالمی، فض ــالب اس ــروزی انق ــش از پی ــا پی  ت
ــن  ــد و ای ــی می ش ــوای سیاس ــر حال وه ــتر درگی ــرروز بیش ه
ــس  ــه ح ــبت ب ــرح نس ــدان مط ــه هنرمن ــد ک ــود، می طلبی خ

ــند. ــاوت نباش ــردم، بی تف ــی م آزادی خواه
از  پــس  17 شــهریور 1357  تاریــخ  در  همین جهــت  بــه 
ــاووش  ــروه چ ــای گ ــیاه، اعض ــۀ س ــن جمع ــای خونی قتل ه
ــون  ــو و تلویزی ــمی از رادی ــورت رس ــود را به ص ــتعفای خ اس
اعــالم کردنــد و از آن  پــس، ایــن گــروه موســیقی، حال وهــوای 

ــد. ــی گرفتن انقالب

    هــم گام بــا آن فضــای انقالبــی ســال1357، شــجریان 
ــه از  ــت، ک ــی پرداخ ــن انقالب ــا مضامی ــی ب ــرای قطعات ــه اج ب
ــرای  ــران ای س ــات »ای ــه قطع ــوان ب ــا می ت ــن آن ه مهم تری

امیــد و شــب نورد« اشــاره کــرد.
ــردم،  ــا دل م ــجریان ب ــی ش ــن هم صدای ــد، ای ــا بع ــال ه س
ــال آن،  ــه دنب ــرد و ب ــی ک ــع سیاس ــتقیمًا وارد وقای او را مس
ــت  ــت از عل ــب سوءبرداش ــانه ای موج ــازی های رس جریان س

ــد. ــگری او ش کنش

ــان  ــۀ »زب ــجریان، قطع ــات 1388، ش ــس از انتخاب پ
آتــش« را منتشــر کــرد، کــه بــه گفتــۀ خــودش؛ تنهــا، 
ــت  ــت جمهوری وق ــز ریاس ــر کالم اهانت آمی ــدی ب نق
ــا  ــا هــدف عــداوت ب ــه ب ــود و ن ــه مــردم ب نســبت ب

ــالمی. ــوری اس ــی جمه ــام حکومت نظ
ــا  ــای 1361و1362 ب ــال ه ــجریان در س ــن ش همچنی
ــداد«  ــوم بی ــی »آلب ــای انقالب ــادآوری وعده ه ــدف ی ه
ــت از آن  ــر یك بی ــا بخاط ــه تنه ــرد، ک ــر ک را منتش
ــت از  ــه »حمای ــم ب ــتباه، مته ــه اش ــجریان ب ــه، ش مجموع

ــد. ــوی« ش ــت پهل حکوم
عاملــی کــه بــه ایــن آثــار چــه انقالبــی، چــه ملــی و چــه 
ــی و  ــری و سیاس ــتقالل فک ــد، اس ــت می بخش ــادی هوی انتق

حــق انتخــاب هنرمنــد اســت.

    موســیقی؛ همــواره یکــی از ابزارهــای بدون خشــونت 
ــبب  ــن س ــوده و هســت و ای ــی ب ــارزات و فعالیت هــای مدن مب
ــاص،  ــع خ ــت مناف ــی در جه ــاالن سیاس ــه فع ــود ک می ش
ــند. ــته باش ــی از آن داش ــی و مل ــی، سیاس ــای مقاومت بهره  ه
ــاده کــردن اهــداف  ــا هــدف پی ــن سوءاســتفاده هایی کــه ب ای
حزبــی و جناحــی  هســت هــم، بــه شــکل منــع یــك موســیقی 
صــورت می گیــرد، کــه نمونه هــای آن در »دولــت ســازندگی« و 
»دولــت اصالحــات« نســبت بــه آثــار شــجریان انجــام گرفــت 
ــت از  ــا حمای ــی ب ــن سیاس ــس، فعالی ــیر عک ــی در مس و گاه
یــك هنرمنــد، بــدون رضایتــش، از او یــك شــخصیت رأی ســاز 
از  انتخاباتی1392نام بــردن  تبلیغ هــای  در  کــه  می ســازند 

شــجریان بــا همیــن هــدف صــورت گرفــت.
ــی،  ــی و عمل ــورت کالم ــا به ص ــجریان باره ــه ش ــا این ک ب
اذعــان کــرده بــود کــه فــارغ از هــر وابســتگی سیاســی اســت 
و همچنیــن بــا چندســال خانه نشــینی پــس از کنســرت 
ــم  ــاز ه ــرد، ب ــت ک ــود را ثاب ــدۀ خ ــن عق ــی ای ــگاه مل دانش
ــا و  ــی گروه ه ــع برخ ــت مناف ــته در جه ــورت ناخواس به ص

ــرد. ــدا ک ــت ورود پی ــای سیاس ــه دنی ــات، ب جریان

بــه  آســیب  عالوه بــر  بهره برداری هــا  و  جریانــات  ایــن 
اعتبــار و شــخصیت هنــرِی هنرمنــد، بــا محــدود شــدن او بــه 
ــود. ــب وی می ش ــش مخاط ــب کاه ــاص، موج ــف خ ــك طی ی

ــن آســیب ها، جامعه ایســت کــه  راه مصونیــت هنرمنــدان از ای
بــه چنــان هوشــیاری ای برســد کــه قــدرت تشــخیص کنــش 
ــر  ــد و تحت تأثی ــته باش ــی را داش ــاختگی و جعل ــی از س واقع

ــرد. ــرار نگی ــات ق ــوج هیجان ــازی ها و م جوس
ــی  ــه در جهت ده ــك جامع ــراد ی ــب، اف ــم اینجان ــه زع     ب
ــی  ــا و قضاوت های ــد انتخاب ه ــود، بای ــی خ ــدۀ سیاس ــه آین ب
ــا  ــه ب ــد ک ــی باش ــتقل از فعالیت های ــه مس ــند، ک ــته باش داش
هــدف برانگیختــن احساســات و هیجانــات از ســمت گــروه هــا 

ــرد. ــورت می گی ــزاب و... ص و اح
ــر  ــی دربراب ــت، مانع ــیاری مل ــن هوش ــه ای ــد آن ک ــه امی ب
بهره بــرداری از شــجریان ها و امثــال آن در آینــده شــود!
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    »ســریال آقــازاده«، مجموعــه ای به صــورت نمایــش خانگــی 
ــال  ــاه امس ــه از تیرم ــت ک ــا« اس ــندگی »حامدعنق ــه نویس ب

توزیــع شــد. 
ــتان  ــی؛ داس ــی و سیاس ــر درام اجتماع ــریال در ژان ــن س     ای
ــه تصویــر می کشــد،  ــازی »امیــر آقایــی« ب ــا ب آقــازاده ای را ب
ــور  ــده و مأم ــب ش ــی را مرتک ــادی کالن ــات اقتص ــه تخلف ک
ــینا  ــازی »س ــا ب ــادی ب ــاد اقتص ــدۀ فس ــن پرون ــری ای پی گی
مهــراد«، آقــازادۀ مذهبــی و ســنتی اســت کــه تــالش 
ــن  ــت ای ــکنی ها دس ــختی ها و کارش ــام س ــا تم ــد ب می کن

ــد. ــرافی را رو کن ــازادۀ اش آق
    داســتان اصلــی ایــن ســریال، پیرامــون فســادهای مالــی و 
ــت زندگــی  ــا محوری ــه ب ــاالی کشــور اســت، ک سیاســی رده ب

ــی رود. ــش م ــر پی یك دخت
ــگاه  ــتان، جای ــبرد داس ــان در پیش ــر آن ــان و تأثی ــور زن  حض
ــی  ــاد انقالب ــك نه ــط ی ــه توس ــریالی ک ــژه ای دارد. س وی
وابســته بــا بودجــۀ نهادهــای مخصــوص، ســاخته شــده اســت 
و هدفــش آگاهی بخشــی و فرهنگ ســازی انقالبــی اســت، 
بایــد در مســئلۀ الگوســازی هــم دقــت و ریزبینــی مخصوصــی 

ــد. خــرج کن
ــبب  ــریال، به س ــتان س ــودن داس ــازه ب ــت و ت ــارغ از جذابی  ف
ــر داســتان، مخاطبیــن اصلــی و  ــگاه سیاســی حاکــم ب ــوع ن ن
ــی و  ــال انقالب ــد و فع ــراد دغدغه من ــریال اف ــن س ــر ای پی گی
ــه ســن و جنسیت شــان در  ــا توجــه ب مذهبــی هســتند کــه ب
ــی  ــه زندگ ــه ب ــا توج ــریال، ب ــن س ــتان ای ــردازش داس ــی پ پ

روزمــرۀ خــود هســتند.
    آقــازاده، بــا محوریــت زنانــه پیــش مــی رود، امــا الگویــی بــه 
زن نســل جــوان معرفــی نمی کنــد تــا او بتوانــد بــا نقــش زنانۀ 
ــت  ــودش را در آن موقعی ــد و خ ــداری کن ــریال، هم ذات پن س

تصــور کنــد.
 باالتریــن و ارزشــمندترین نقشــی کــه مبانــی انقــالب اســالمی 
ــت؛  ــرده اس ــیم ک ــالمی ترس ــوری اس ــك زن در جمه ــرای ی ب
ــی  ــری عمیق ــادری و همس ــش م ــار نق ــه در کن ــت ک ــی اس زن
ــوان خــودش  ــا ت ــه دارد، نقش آفرینــی متناســب ب کــه در خان

را در جامعــه ایفــا کنــد. 
ــی  ــه دنبــال هویت یاب     دخترفعــال و مذهبــی نســل جــوان ب
ــد  ــت کن ــانه دریاف ــزي را از رس ــع دارد چی ــود، توق ــۀ خ زنان
کــه مســیر آینــده اش را از حالــت مبهــم خــارج کنــد، امــا او 
ــد. ــدا کن ــازاده پی ــریال آق ــودش را در س ــش خ ــد نق نمی توان
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــه ب ــتیم ک ــه هس ــری مواج ــا دخت ــا ب م
ــود  ــتان هایی می ش ــر داس ــتقل، درگی ــاوم و مس ــخصیت مق ش
کــه دیگــران از ســادگی او سوءاســتفاده می کننــد، می تواننــد 
آبــروی او را بــه بــازی بگیرنــد، دختــری کــه بــدون وابســتگی 
بــه مــردان نمی توانــد رضایــت کافــی را از زندگــی بــه دســت 
ــش را  ــات و نگرانی های ــد احساس ــی نمی توان ــاورد، به تنهای بی

مدیریــت کنــد.
ــۀ  ــرش در ده ــه همس ــتیم ک ــه هس ــادری مواج ــا م ــا ب     م
ــروز از  ــت و ام ــوده اس ــگ ب ــۀ جن ــدۀ بلندپای ــصت، فرمان ش
قــدرت سیاســی اجتماعــی کافــی برخــوردار اســت. زنــی کــه 
می توانــد محــور اصلــی مدیریــت بحــران ایــن خانــواده قــرار 

و  تأثیرگــذاری الزم را در خانــواده و جامعــه گیــرد 
ــجد داشته  ــپزخانه و مس ــط در آش ــد، فق باش

محل 
دیده 

می شود، 
به راحتــی از اتفاقــات 

تصمیم گیری هــای  و 
خانوادگــی کنــار گذاشــته می شــود 
و نمی توانــد احساســات مادرانــه اش 
را به درســتی کنتــرل کنــد و رفتــار 
ــب را  ــواده مخاط ــدر خان ــۀ پ حکیمان

می کنــد. جــذب  بیشــتر 
از رســانه     حــال، ســؤال اصلــی 
اســت، آیــا یــك رســانۀ متعهــد، 

ــود  ــۀ خ ــازی زنان ــش الگوس ــه نق متوج
کــردن  عمیــق  متوجــه  می باشــد؟ 

پیرامــون  غلــط  فرهنگ ســازی های 
رســانه  می باشــد؟  زنانــه  رفتارهــای 
ــال  ــه به دنب ــی ک ــرای دختران ــد ب می توان
ــخی  ــتند پاس ــان هس ــی زنانه ش هویت یاب

مناســب ارائــه دهــد؟ رســانه تــا چــه 
حــد توانســته در قالــب فیلــم و ســریال، 

ــانه در  ــد؟ رس ــام ده ــه انج ــازی زنان قهرمان س
ــالح  ــه و اص ــی زنان ــس عموم ــردن اعتمادبه نف باالب

تفکــرات مردانــه حاکــم بــر جامعــه چــه اقداماتــی انجــام 
اســت؟ داده 

ثـــابتــــی آقا زاده ، قهرمان سوزی زنانهزیــنب 
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و  شیون  و  غم  در  ریشه  عزاداری،  واژۀ        
اِعمال  از  اصلی  هدف  حالی که  در  دارد  زاری 
مناسك دینی و عرض ارادت به ساحت مقدس 
جهِت  عاشورا  روز  و  محرم ماه   در  سیدالشهدا 
یادآوری و تعلیم گرفتن درس آزادگی، شجاعت، 
مروت و منطق است. هرچند که غِم سیدالشهدا، 
غمی متفاوت از غصه های روزمره است. غمی که 
منشأ حرکت و رشد است. غمی که درمان است. 
اصالحگر  باشد،  آگاهی  با  همراه  اگر  که  غمی 

بزرگیست. 
بر  مبنی  محرم  ماه  در  عزاداری  این که  عالوه بر 
زنده نگه داشتن قیام سیدالشهدا است، موجب     
»معرفی الگوهای راستین و تحقق تولّی و تبّری«  

نیز خواهد شد. 
بزرگ  روانی  تبلیغ  یك نوع  محرم،  عزاداری 
است، در جهت افشای جنایات بنی امیه و روایت 
حماسۀ جوان مردی حسین بن علی)علیه السالم( 
بار  موجب  به  زینب)سالم اهلل علیها(  حضرت  و 
است؛  شده  گذاشته  او  برعهدۀ  که  سنگینی 
اگر  که  تاریخیان،  برای  کربال  کردن  بازگو  باِر 
حصار  در  کربال  نبود،  زینب)سالم اهلل علیها( 

جغرافیایی خود می ماند.
    همچنین منطق قرآن نیز این است که خداوند 
نمی خواهد هیچ ستمی در دنیا پنهان بماند؛ او 
بی جواب  هیچ مظلومی  کمك  فریاد  نمی خواهد 
یاور  و  بی پناه  مظلومی  نمی خواهد  خدا  بماند؛ 

بماند. 
و  اِعمال  اهمیت  مذکور،  موارد  درنظرگرفتن  با 
حضور در مناسك دینی و عزاداری در این ماه، 

برای همگان حائز اهمیت و حیاتی است. 
کشورمان  به  کرونا  ورود  با  امسال،  محرم      
حضورش  با  کرونا  داشت.  متفاوتی  حال وهوای 
عزاداری های  دینی،  مناسك  از  هریك  از  بیش 
عموم  چراکه  داد.  قرار  تحت تأثیر  را  محرم 
فرهنگ دینی ما در این ماه، همراه با حضور در 

اجتماعات است.
پروتکل های  به  افراد  بودن  پایبند  از  فارغ      

بهداشتی و نظارت مسؤوالن، همچنین چگونگی 
جای به جای  در  مذهبی  مراسم های  برگزاری 
کشورمان و فتوای علمای بزرگ تقلید، در این 
باب، وجود کرونا علي رغم این که  موجب تغییر 
درعادات و ایجاد محدودیت هایی شد، اما به نظر 

نویسنده برکات قابل توجهی نیز داشت.
 مهم ترین اثر مثبت کرونا این بود که با فقدان 
و  اجتماعات  باارزشی چون عزاداری در  دارایی 
فرصتی جهت ایجاد پیوند معنوی جمعی، قدر و 

قیمت آن  را بیش از قبل دانستیم. 
 در این ایام، به دلیل بهره گیری بیشتر از فضای 
مجازی برای طرح گفتمان و عزاداری عاشورایی 
و جلسات شعرخوانی حسینی و از طرف دیگر، 
و جوانان  نوجوانان  دیجیتالی  روزافزوِن  زیست 
عمیق تر  پیوند  موجِب  بستر،  این  فضا،  این  در 
حماسۀ  و  فلسفه  با  جوانان  بیشتر  آشنایی  و 

عاشورایی شد. 
    کرونا فرصتی را فراهم آورد تا برخی از روندهای 
رویدادهای  جزئیات  در  تحریف  و  غیردینی 
امام  گفتمان  و  هدف  در  تحریف  کربال،  واقعۀ 
تعزیه ها،  تجمالتی کردن  حسین)علیه السالم(، 
فلسفۀ عاشورا در مداحی ها،  به  پرداختن  عدم 
امامان)علیهم السالم(،  ظاهری  وصف  در  اغراق 
نقل مطالب به صورت سست) بیان مسائل دینی 
در قالب خواب دیدن اشخاص مختلف، نه رؤیای 

صادقه( 
خانوادگی  عزاداری  مجالس  برگزاری  همچنین 
تجمالت.  و  اسراف  از  به دور  پرشور،  و  ساده 
ایجاد فرصت مناسب تا ورای گفته ها و شنیده ها 
با مراجعه به منابع و مقاتل معتبر، دربارۀ عاشورا 

و قیام حسینی بیشتر مطالعه کنیم و بدانیم. 
معنوی  خلوتی  در  وهیاهو،  های   از  فارغ 
امام  شخصیت  دربارۀ  پژوهش  و  مطالعه  به 
متعالی  اهداف  و  یارانش  حسین)علیه السالم(، 

قیام عاشورا بنشینیم.
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