
  

 

 خوانیش نو از ماکیاویل

 

 سال دهم _ 197شماره  _نشریه قدم  



  

 انجمن اسالیم دانشجویان مستقل دانشکهد حقوق و علوم سیایس دانشگاه هتران

 
 شناسنامه:

 نشریه قدم

 اسالمی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق وتریبون انجمن 

 علوم سیاسی دانشگاه تهران

 197شماره 

 نیکو سادات سجادیمدیر مسئول: 

 محمدامین ترابیسردبیر: 

 ریحانه قمریصفحه آرایی: 

 هیئت تحریریه:

 محمدامین ترابی

 علیرضا مقتدایی

 منصور مختاری

 امیرحسین کاشانی نیا

 یلدا آهنگری

 مصطفی رحمانپور

 یکارگروه اندیشه سیاسی انجمن مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاس

 

پژوهشی، حقوق  _الزم به ذکر است با عنایت به درج مطالب تحقیقی 

ور آجه برای نشریه قدم محفوظ میباشد. همچنین یادکلیه مطالب مندر

ظر میشود که نظرات و عقاید مندرج در این نشریه لزوما مبین رأی و ن

 مسئوالن نشریه نمی باشد.

 

آیدی زیر  برای همکاری با نشریه قدم و یا ارائه پیشنهادات و انتقادات، با

 در پیام رسان تلگرام در ارتباط باشید:

@ghadam_ut 

 

 

 

 

 



  

 فهرست
 

 

 2                                                                                                                                                                                                                    خوانشی ون از ماکیاویل

 6                                                                                                                                                              وتلد نخستنی زیست جهان فرهنگی

 8                                                                                                                                                                                                                                         ن و القمل و مایسطرون

 11                                                                                                                                                                                                                                                                             مسئله تجاوز

 15                                                                                                                                                                                                                                                                               دویار نباشمی

  18                                                                                                                                                                                                                            وتاریخ پایه ای "ایران"



  

 

 

 طرحی نو دراندازیم واندازیم                      فلک را سقف بشکافیم بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر 

 

 «.قدم»سالم؛ سالمی به گرمای آفتاب؛ سالم به تمامی مخاطبان نشریۀ 

منظور  پس از انتشار دو شماره از نشریۀ قدم در سال تحصیلی جدید، تصمیم بر آن شد که به

شجویان عزیز در طرح ایده و همچنین قلم زدن در تر شما دانآوردن بستر مشارکت فعاالنهفراهم

حذف شده و « نامهفرنگ»از « امور داخله»، ساختار قدیمی نشریه مبنی بر تفکیک «قدم»بستر 

آفرینی بیشتر نویسندگان در پیشنهاد موضوع و طرح بحث باشد. لذا از این شماره تأکید بر نقش

ها نخواهیم داشت و از شما دعوت اصی در نوشتهبا نگاهی نو به مطالب ارزشمند شما، مرزبندی خ

های خود از رشتۀ تحصیلیتان کنیم که موضوعات مورد عالقۀ خود را با تکیه و نگاه به آموختهمی

ما روز به روز پیشنهاد کرده و در همان راستا قلم بزنید. به امید آنکه باب همکاری میان ما و ش

 تر شود.گشوده

 بیارادتمند؛ محمدامین ترا

 

رسان های ارزندۀ خود، با این دو آیدی در پیام* جهت ارتباط با مسئوالن نشریه و طرح ایده

 تلگرام در ارتباط باشید:

@AminTorabi80 

@kimiyamohammadzadeh 

 

 سخن سردبری



 خوانشی ون از ماکیاویل
  اکرشنایس علوم سیایس دانشگاه هتران –علریضا مقتدایی 

 یسنگدل و اریاندر باب صفات شهر» ،«انددهیرس یارشهری به آلودکه با دستان خون یاندر باب آنان»

 نیاول ،یلاویماک کولویاست منسوب به ن یفصول کتاب نیتنها دو فقره از مهمتر ،«یو ترس مردم از و

 ییایالتیا نکارگزار جوا نیا ینگرش ذهن ی. به راستیالدیقدرت در قرن پانزدهم م تیکاوشگر ماه

 چه بوده است؟ ییمحتوا نیدر نگارش چن

نکرده  «فیتوص»را تنها  استمدارانسی عملکرد و هاروش ،یاولیکه ماک کنندیمردم گمان م اغلب

بوده است؛  ییایاولیانسان ماک نیخود اول ،یاولیماک یعنینموده است؛  زین «هیتوص»است، بلکه 

در  ییایاولیماک هایاز چهره یظاهراً فوج ی! در دوران کنونبکارانهیفر استِیآموزگارِ صادقِ س نینخست

 استمدارانیس ۀمشاهد قیاز طر توانیم می. آنچه به طور مستقشوندیمشاهده م رامونیپ یایدن

 یاشخاص رینظ نمایو س لمیف یایدر دن یرواقعیبه صورت غ نطوریو هم تیو دروغگو در واقع ستیپوپول

 4یخانه پوشال الیدر سر  3فرانک آندروود»و  « 2تاج و تخت یباز الیدر سر  1شیلیب تریلرد پ»چون 

به صورت منسجم  یاولیآن را ماک انیاست که بن یطانیش یکردیرو ۀنشان از غلب یهمگ د،ید «

 نموده است. فیو توص یطراح

و  نچیسهیدس وجدان،یگر، ب لهیح» ی، به معنا 5(ییایاولیصفت )ماک نیآکسفورد، ا ۀواژه نام در

در تمام جوامع جا  باًیامر اکنون تقر نیکه ا رفتیپذ دیاست. با «استیس یایدر دن ژهیدروغگو، به و

 شهیر ییجا دهد،یرخ م استیدر عالم س رنگیو ن لهیو ح یو کژرفتار یافتاده است که هرچه بدمنش

 استمدارانیرا به س یوجدانیو ب طلبیکسب قدرت و جاه ۀویدارد که ش یاولیدر ذهن منحرف ماک

 آموخت!

صد البته  نگاه انسان و یۀمنبعث از ذهن، به زاو هایبرداشت یتوجه داشت که تمام دیبا شهیهم اما

 (،نیارج )عخ. در بحث ارتباط انسان )ذهن( با جهان گرددینگاه جامعه بر م یۀبه زاو یبه مراتب اول

 :دارد وجود رابطه نوع دو

وجود در م تیفکر و نگرش انسان مطابق با واقع قیبه عبارت بهتر تطب ای ن؛یذهن با ع قی( تطبالف

 جهان خارج است.

 یآن مطابق با جهان ذهن یو بازساز رامونیجهان پ قیتطب گر،یبه عبارت د ایبا ذهن؛  نیع قی( تطبب

 انسان است.

                                                           
1 Lord Petyr Baelish 
2 Game of Thrones 
3 Frank Underwood 
4 House of cards 
5 Machiavellian 
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نگام ارتباط با موجود و کنار آمدن با آن را ندارد و ه طیشرا رفتنیجز پذ اینگاه اول، انسان چاره در

ر نگرش انسان د دیبا رییتغ نیباشد، ا رییواگر هم بنا به تغ زندیم ریفقط دست به تفس رامون،یجهان پ

 قیتطب و یبازساز جودمو طیخود را با شرا یتا نگرش ذهن ردیو حداکثر تالش صورت گ فتدیاتفاق ب

ا در تضاد ر رامونیو هرگاه که جهان پ کندیموجود بسنده نم طیکند. در نگاه دوم اما انسان، به شرا

 ۀدی. به عقدیآیجهان بر م رییتصرف را به دست گرفته و در صدد تغ غیت د،یخود د یذهن یایبا دن

 عیام مطآرام آر و دیآیدر م هایدئولوژیانسان در نگاه نخست، در بند اسارت ا شمندان،یاند یبرخ

  !باشد بارفاجعه ینامطلوب و حت طیهرچقدر آن شرا شود،یموجود م طیشرا

نوع فهم  کی بر گونهافراط دیتاک نطوریو هم ایمقوله ای دهیمطلق از پد هایانسان بر برداشت دیتأک

د، نعمت خو اریانسان است که با اخت ۀمنفعالن کردینوع قرائت از متون و نصوص، نشان از رو کیو 

 !کندیخود را به ارباب ستم اهدا م یآزاد

ر عمدتاً د شود،یم یاسیو س یکه صحبت از مشکالت و معضالت اجتماع یاکثر جوامع، هنگام در

 حیکاوش علل عملکرد ناصح یو در راستا یدر بعد نظر ،یو نخبگان لکردهیقشر تحص انیم

و  شودیم اشاره یاز سمت آنان، به عوامل مختلف! ظلم و فساد حاکم بر جامعه انایو اح استمدرانیس

را  ناسایّس یشگیو جور پ استمدارانیس یبیعوام فر نیکه ا شودیمسئله ختم م نیبه ا تیدر نها

 آن بوده است. نیآموزگار راست یاولیکه ماک دید یدر مطالب توانیم

به  «ریتفس»( عوض شود و از یعلم ۀنگاه و نوع نگرش افراد )و در قدم اول افراد جامع یۀاگر زاو قطعاً

 نیگزیشده و جا انینما ینظر دگرگون و مسائل اصل ۀاز معضالت در حوز یاریآورند، بس یرو «رییتغ»

 اریبه شهر ایونهباشد، به گ  6«یآزاد» ۀکالن جامعه، مقول ۀاگر دغدغ شکی. بشوندیم یمسائل فرع

و  یاز زندگ ی. اکنون به وجوهابدیخود ب یکمک به بسط آزاد یبرا یکه بتواند منابع کندینگاه م

 یو اریو کتاب شهر یاولینو از ماک یقرائت ۀپرداخت و در صدد ارائ میخواه یاولیماک یاسیکردار س

 فراهم آورد. یدر محافل علم جودمو ایشهیگذار از قرائت کل یبرا ایبتوان مقدمه دیبود؛ شا میخواه

رسد(، او  یفرستاده باشد )که نامحتمل به نظر م یچیمد ۀخانواد یرا برا اریکتاب شهر یاولیماک اگر

 یو آدم کش یکالهبردار ،دهیبر رشوه یاو را مبن «حتینص»انتظار داشته باشد که آنها  توانستهینم

را در  یچیمد ۀانوادامر که او خ نی!!! ارندیبپذ هیدوستانه هد یبه قدرت، به عنوان حکمت دنیرس یبرا

به  یکمک زین ورزدیآنها از مردم اصرار م یو بر دور کندیخطاب م  7«ارانیشهر»کتاب،  ییۀاهدا

مدرن مشتاق بودند تا  یکتاتورهایهمانند د قاًیدق یچیمد ۀاست. خانواد کردهیبرآوردن هدف او نم

فلورانس هستند، نه پادشاه  یدر جمهور  8«شهروندان ممتاز»تصور را زنده نگه دارند که آنها صرفاً  نیا

 جسورانه است. یگستاخ کیجوان،  یکولویخطاب کردن از سمت ن ارانی! آنها را شهرکتاتورید ای

و کمتر  دهیپوش یاندرزها یاولیزد. ماک یاولیظواهر امر دست به قضاوت ماک ایشهرت  یبر مبنا دینبا

فهم نمود.  اشیزندگ انیکردار و رفتار او در جر ینیبازب قیاز طر دیدارد که آن را با یشناخته شده ا

 یمعاصر ۀسندینو چیه ،با او سهیدر مقا رایز م،یاز او داشته باش یآن است که فهم بهتر ۀاکنون زمان

                                                           
6 Freedom 
7 Princes 
8 First Citizens 
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خود را صرف مبارزه  ی. او تمام زندگستیما ن یاسیبا جهان س ییارویفهم و رو یبرا یبهتر یراهنما

دشوار با  یجنگ کند؛یم یو خارج یداخل یدهایشهرش در برابر تهد یدفاع از حکومت جمهور یبرا

در فرانسه همراه  یطوالن یسفر یاولیکه ماک شودیامر باعث م نیمختلف. هم هایدر جبهه یینبردها

 نیچند یو ط شودیکشانده م ایدوازدهم انجام دهد و سپس به سمت دربار چزاره بورج ییبا پادشاه لو

 .دینما یکه از حمله به فلورانس خوددار دنمای متقاعد را جوتا جوان پرخاش کندیماه زجرآور تالش م

که  شودیمتقاعد م یاولیبوده باشد. ماک «یآزاد»مسئله  یاولیماک یذهن ۀدغدغ نیبزرگتر دیشا

 یهایسو بر اثر عدم توجه مردم به آزاد کی. از ردیگیاز درون سرچشمه م یآزاد یواقع یدهایتهد

 وسطمردم ت یهایگرفتن آزاد چهیبه باز گرید یو از سو یندانستن قدر نعمت آزاد یخود و به نوع

 کیخود. او با چشم خود مشاهده کرده بود که  یبه اهداف شخص لین یبرا یداخل مداراناستیس

بدواند  شهیر تواندیوحشتناک م یچگونه با سهولت یطیشرا نیدر چن ،یحکومت اقتدارگرا و استبداد

 ختهیآم  9«یخودحکومت» زیفلورانس که با سنت افتخارآم رینظ ییهایدر جمهور یو شکوفا شود، حت

 بود.

کتاب  کریآن را به خوانندگان ز کوشدیآموخت که او م یدرس یاولیپر تالطم شهرش به ماک ۀخچیتار

ه آنها شود مگر آن ک رهیآزاد چ یبر مردم تواندینم یانسان واحد چیه نکهیا»خود انتقال دهد: 

 یازهایر برابر نآنقدر ساده هستند و آنقدر د ان،یکه آدم دیگویاو به ما م «خودشان به او اجازه دهند.

شود. او  داده بیکه اجازه بدهد فر افتیرا خواهد  یکس شهیهم بکاریفرمانبردار که انسان فر یجار

 دین باکه شهروندا کندینکته را گوشزد م نیاو ا «.دیشما آن کس نباش»: دیگویاز ما م کیبه هر 

کم به  رایو اعتماد بس مانو حاک استمدارانیاز حد به س شیامر باشند که با اعتماد ب نیمتوجه ا

از  یکیبه  ایدر نامه اتشیح انی. او در پاآورندیخودشان را به وجود م یاسیس هایخودشان، کابوس

م تا آنها من دوست دارم راه دوزخ را به مردم نشان ده»: کندیم انبی آورشگفت یدوستانش در عبارت

 «کنند. یبتوانند از آن دور

 10کنیب سیفرانس رینظ یلسوفانیدوران مدرن، ف لیدر اوا اریکه خوانندگان شهر ستین یشگفت یجا

 ارانهیشهر هایبیفر رکانهیز یکتاب، افشا نینداشتند که ا یدیروسو  ترد 12و ژان ژاک  11نوزای، اسپ

کتاب » انبود که روسو آن ر لیدل یشهروندان! ب یدفاع از خود برا یِراهنما یِکتاب کاربرد کیاست، 

 لقب داده بود!  «خواهان یجمهور

که به  یاوست، هنگام شهیو اند یاولینو نسبت به ماک یکه برگرفته از خوانش یدیجد دید یۀزاو نیا با

و  رنگیو ن عیفج یزیو خشونت و خونر یدرباره خودکامگ یاولیو سخنان ماک اریکتاب شهر یبازخوان

 توانیم نهاکنون چگو نکهیو آن ا میشویرو به رو م دیجد یبا چالش م،یپردازیم ارانیشهر بیفر

 ایرهبر بزرگ،  کی یاسیس تیحد و حصر از درا یب شیسخنانش را قضاوت نمود؟ به عنوان ستا

باشد  یچالش فکر کیبحث،  نیکل ا دیاو؟ شا یسطح هایو حقه ینیخودبزرگ ب ۀمزیب شخندِیر

                                                           
9 government-Self 
10 Francis Bacon 
11 Baruch Spinoza 
12 Jacques Rousseau-Jaen 
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حس  واروانهید فعالیِشیدردسر را از پشت سخنان پر طمطراق و ب یبو توانیم ایآ نکهیآزمودن ا یبرا

 نه؟! ایکرد 

 پسندِکه چرا حکومت مردم سازدینکته را روشن م نیاو خود ا ،یاولیماک یاظهارات دوپهلو نیب در

 توانندیم خواهندیکه هر آنچه را که م یمردم»است:  استبدادی حکومت از بهتر همواره قانونمدار

 وانهید دهد،تواند انجام  یم خواهدیکه هر آنچه را که م یاریخرد هستند، اما شهر یانجام دهند ب

 «است!

 مییبجو یشتریب یاریرا با هوش یاسیتا عالئم خطر س زاندیانگ یما را برم یاولیو سخنان ماک یزندگ

و مانع از  میخود باش یهایسرسخت در راه آزاد یانیخود جنگجو یاسیو س یاجتماع یو در زندگ

 قاً یدق ارک نیو ا م؛باشی طلبفرصت ارانیو شهر استمدارانیس قیاز طر هایآزاد نیسوء استفاده از ا

شد.  انیانسان و جهان ب ۀمتن در ارتباط با رابط نیا ۀاست که در مقدم یبرگرفته از نوع نگاه دوم

ساده  ریاز حصار تفاس دیامر است که با نیمقدمات ا ۀاو نشان دهند ۀشیو اند یاولینو از ماک یخوانش

 یدر راستا قاًیدق متأسفانه کیموجود در محافل آکادم یعبور کرد، چرا که خوانش سنت یو بعضاً سنت

که اتفاقاً  داردیبهبود اوضاع بر نم یدر راستا یصرفِ وضعِ نامطلوبِ موجود است و نه تنها گام رِ یتفس

 !دیآیبر م ینیاوضاع نامطلوب ع نچنی با او ذهن و انسان دادندر صدد وفق

 نیا یکه حت کندیعمل م ایکهنه ۀنشد حیتنق یِشگانینظامِ اند مِیمنفعل، در پارادا یِ علم ۀجامع

که تعدد و تنوع و تکثر فهما  یسراسر کثرتِ کنون یایکه بپرسد در دن دهدیبه خود نم زیجرئت را ن

 یاسیمتون س نیاز مهمتر یکیمثال از  یاست که برا یامر منطق نیا ایآن است، آ ینیع یاز نمودها

 شیبر آن به پ دیرا با تأک استیعلم س ریارائه نمود و مس یمیقد ایشهیکل ریتفس کی ار،یبه نام شهر

 برد؟

نجات مردم از  یبرا یاولیماک یاسیس یراهنما یباشد که حت ارانیشهر ۀرکانیز ۀسیدس زین نیا دیشا

جاه  یمناسبات قدرت برا هیجز توج ییشود که گو ریتفس ایتنها به گونه اران،یشهر هایلهیدست ح

 ندارد!!! یگرید ۀدیطلبان فا
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 وتلد نخستنی زیست جهان فرهنگی
  اکرشنایس علوم سیایس دانشگاه هتران –منصور مختاری 

 

 

 

 

 
 

با کمال احترام و ارج و اهمیتی که برای تمدنهای دوران باستان قائل هستیم، اما مردمان یونان باستان، 

نخستین مردمانی بودند که فرهنگ به معنای حقیقی )هویتی مستقل، که ما از آن آگاهانه می آموزیم( در 

معنا که نخستین تعامالت و کنشهای آگاهانۀ انسان با مفهوم عام و حقیقی نظام باورشان زاده شد. بدین 

 فرهنگ در اهتمام انسان یونانی به انسان و تربیت آن ظاهر گردید.

برای تشریح این روند کافی است با دیدگاه تطبیقی به ذات جوامع رجوع کنیم و مصالح خاص مورد استفاده 

 ست جهان بیابیم.یونانیان را برای بنیانگذاری این زی

همانطور که انسان میل به بقا دارد و همواره به دنبال حفظ و صیانت از حیات و ذات خود است، فرهنگ نیز 

میل به حفظ و گرایش ذاتی به نگاه داری صورت نوعی خویش)ویژگی های درونی و برونی( دارد و به وسیلۀ 

عمال می کند. یعنی هم ذاتاً خواست فرد است که نقاشی ابزاری به نام تربیت در ارگانی به نام اجتماع آن را ا

و کتابت نقطۀ ظهور اولیۀ آن است و هم ذاتاً خواست جامعه است که مدام به دنبال حفظ ماهیت فعلی خود و 

 انتقال آن به آیندگان است. 

اوست. شاید بتوان گفت علت اما نقطه تمایز و اصلی ترین زیر ساخت یونانیان، انسان و اصالت قائل شدن برای 

این که انسان یونانی زودتر از انسان شرقی به اهمیت تربیت دست یافت، همین اولویت انسان به جای مفهوم 

خدای است. ساختن انسان واالتر، هدف جامعۀ یونانی است و این روند ناظر به فرد است. یونانیان انسان را در 

ا آرزوی ساخت انسان سیاسی به حد کمال می رسد و می توان گفت مرکز توجه قرار می دهند تا جایی که ب

هدف نظام فکری یونانی از انسان گرایی، تولید انسان سیاسی است؛ )این گرایش ها بعدها به استقالل فردی و 
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اصالت به فرد در مقابل اجتماع رسید( و این آرزوی دیرینه جز با احداث ساختار و نظام تربیتی غنی امکان 

  نبود. پذیر

 اما شواهدی را برای اثبات این موضوع به صورت اجمالی مطرح می کنیم:

موضوع فلسفه عمدتا! شکل بخشی به زندگی آدمی است. با برسی آثار فالسفۀ بزرگ همچون افالطون در  -1

انسان می یابیم که تولید انسان آرمانی از اصلی ترین دغدغه هاست و زیر سایۀ احترام به خدایان، نیازهای 

 یونانی و چالش های آن مدام مطرح و بررسی می شود.

 موضوع شعر و هنر همواره امور انسانی است؛ همانند مجسمه سازی. -2

اما مهم ترین علت را می توان در جهان خدایان جست و جو کرد. در یونان باستان اندیشه و هستی یکسان  -3

وراء الطبیعه است و به نوعی انسان یونانی در صدد است است. خدایان حاصل تفکر انسان پیرامون جهان و ما

تا حس سردرگمی و گم گشتگی خود و ابهامات و سؤاالت بی جواب خود را با این نظام فکری تسکین بخشد. 

در نتیجه، مناسبات خدایان مناسبات انسانی است و سرشار از نزاع ها و درگیری ها میان خدایان است و ویژگی 

 انه در حال بروز و ظهور هستند؛ مانند عشق، نفرت، تجاوز، خیانت.های انسان مدار

با توجه به این نقطۀ کانونی )انسان در این نقطه قرار می گیرد(، انسان یونانی خدا می سازد و گاه خدایان دیگر 

انگر آن تمدن ها نیز به علت تجارت و دریانوردی به جهان خدایان یونان راه می یابند. این موضوع کامالً بی

 است که در جهان خدایان نیز انسان اصالت و محوریت دارد.

اما گام بعدی که برای تنظیم این زیست جهان فرهنگی الزم بود، پیدایش نهادی بود تا بتواند تعادل میان 

 جهان خدایان و انسان و جامعه را برقرار کند.

 شعرا )رابطین خدایان با مردم(

یت پیامبران را بر عهده داشتند. رسالت تبیین و آگاهی درباره خدایان بر دوش شعرا در یونان به نوعی مسئول

آنان بوده است. علت فقدان جادو و جادوگری نیز معلول وجود شعرا است؛ زیرا برای ارتباط با جهان خدایان، 

 شعرا ساختاری مجزا به وجود آورده بودند.

ت، عوام را به خدایان متصل می سازند. بنابراین تئاتر و شعرا با ابزاری همچون موسیقی، هنر، ورزش و مسابقا

جشن های المپیک از جمله مناسک مذهبی به شمار می آیند که برای انضمام و کاربردی کردن مفاهیم شعرا 

 در زندگی برگزار می شوند و جنبۀ تفریحی آن مد نظر انسان یونانی نیست.

ان یونانی با جهان خدایان، باعث می شود تا خأل تقدیرگرایی تبیین شاعران از پدیده های ناشناخته برای انس

که حاصل عدم آگاهی از محیط پیرامون و تسلط بر آن است را پر کند. تا جایی که حتی برای پیروزی در 

جنگ ها نیز دستاویزی مهم به حساب می آید. هومر اولین شاعر یونانی است که این نظام تبیین پدیده ها با 

 را بنیانگذاری می کند.  جهان خدایان
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 «ن و القمل و مایسطرون»
 استحالۀ کتاب به مخدری ونین

  اکرشنایس علوم سیایس دانشگاه هتران –امریحسنی اکشاین نیا 
آبان، هفتۀ کتاب خوانده  30آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی است و از این روز تا  24در تقویم رسمی کشور، 

های هایی استثنایی، مشتریان را به خرید کتابهفته، ناشران و کتابفروشان با تخفیفشود. در طول این می

های ابقه از عکسسهای مجازی با حجمی بیپایان هفته، شبکه کنند. دست آخر و درشان ترغیب میمورد عالقه

ها رد از کتابفروشیها عموماً به دستاوردها و خریدهای فشود. این عکسهای خریداری شده، بمباران میکتاب

اند. نیز مزین شده« بخوانیم_کتاب#»هایی همچون هایی روی هم انباشته که گاهی به هشتگاشاره دارند. کتاب

های خریداری شده نیز منتهی شود، چه بسا منتهای آمال فعاالن آلود کتاب اگر به خواندن کتاباین رونق تزویر

بالد. با فروش فالن مقدار کتاب یا افزایش سرانه مطالعۀ کتاب می فرهنگی کشور باشد. شوری غرورآمیز که به

بینم بیش از آنکه گواه رونق کتاب باشد، گویای یک تراژدی است! آنچه در میان تمام این حال آنچه من می

معنا است. کتاب در بی« کتابخوانی»است و آنگاه که کتابی نباشد، « کتاب»شود، خود ها دفن میاین رخداد

های تجملی و مایۀ مباهات مبدل شده است. البته این شیء شدن تنها مختص به کتاب« شیء»صر ما به یک ع

کس های تخصصی و پژوهشگران را نیز بگیرد. هیچتواند به راحتی گریبان کتابپسند نیست؛ بلکه میزردِ عامه

سازد و می« خواننده»از انسان، این پرسشی است که « چرا بشر نیازمند کتاب است؟»پرسد که: از خود نمی

 باشد.« کتابخوانی»شرطِ مطلقِ چه بسا پیش

من همچون بسیاری از متکلمان و فالسفه معتقدم جهان هستی، نظامی احسن است. نظامی که هر چیز، 

پاشد. هیچ امری موضعی مشخص و معین دارد. نیستی هر آن چیز که اکنون هست، بنیان هستی را فرو می

ضعی و غایتی نداشته باشد )چنین فهمی از هستی به زیبایی در اندیشۀ ایران باستان مطرح شده نیست که و

افکند فرو می« حقیقت»ای خاص از نمود یافته است(. هر چیز و هر کس، پرده« کاریخویش»و در قالب مفهوم 

دست رفتن حقیقتی است  کند. نیستیِ هر رکنی از جهان ما، ازمی« آشکار»و چیزی منحصر به فرد را بر ما 

 کند. می« آشکار»که آن رکن بر ما 

دستی ما از حقیقتی شگرف برخوردار است. خداوند سبحان در قرآن کریم، کتاب برخالف مواجهۀ سرسری و دم

نویسند!(. )نون، سوگند به قلم و آنچه با قلم می« ن و القلم و مایسطرون»فرماید: می« قلم»در آیه نخست سورۀ 

ها را؟ حضرت عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر المیزان در نویسند؟ جز اوراق و کتابچه چیز را با قلم می

نویسند، سوگند یاد کرده و از خدای سبحان در این آیه به قلم و آنچه با قلم می»نویسند: خصوص این آیه می

)عالمه « شودای است که با قلم نوشته میتهمنظور از قلم، مطلقِ قلم و مطلقِ هر نوشآید که ظاهر سیاق بر می

خواهم خواننده کنند حکمت نهفته در این سوگند را آشکار کنند؛ اما از آنجا که من نمیدر ادامه تالش می
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پیش از آنکه حقیقتاً به پرسش پی برده باشد، جواب شخص بزرگواری مانند عالمه را ببیند، از بیان آن خودداری 

  کنم(.می

؟ چه «کندکتاب چه حقیقتی را بر ما آشکار می»اساس، سؤالی که باید دربارۀ کتاب پرسید این است: بر این 

همیشه پنهان « حقیقت»های جهان را بسوزانم؟ در نبود کتاب چه بخشی از شود اگر من، فردا تمام کتابمی

ه شود. نفهمیدن دهشت این ماند؟ به گمان بنده این سؤالی سهمگین است و بنابراین باید سهمگین پرسیدمی

ای که پرسش بودنِ سرانههای سبکسرانه خواهد انداخت. جوابهای سبکدست سؤاالت، ما را به دام جواب

کشند. نبود کتاب را نباید صرفاً هایی جاهالنه، حیرت موجود در سؤال را میکنند و با قطعیتسوال را نفی می

ها به نوبۀ ب فلسفی یا رساالت عرفانی دید؛ هرچند هر یک از این حوزهها، کتها، شعرها، نامهدر نابودی رمان

کنند. به گمان من رجوع به سرچشمۀ چیزها، کند، نمایندگی میخود، بخشی از حقیقتی را که کتاب آشکار می

برای فهم حقیقتشان بسیار سودمند است. ظهور چیزها در زمانی خاص از تاریخ بشریت، در دل خود علت 

اند. به عبارتی، نخستین انسانی که قلم به دست گرفت و متنی نوشت نیاز به آن چیزها را پنهان کرده احساس

پروراند؟ انسانِ نخستین چه کم داشت که به نوشتن روی آورد؟ این سؤاالت لزوماً نیازمند چه در سر می

ی پرسش ما سودمندند( بلکه هایی قطعاً براشناسانه نیست )هرچند چنین پژوهشپژوهشی تاریخی یا باستان

رو نداشتند )فارغ  شدن پیشای برای خلقها هرگز راه سادهبیش از آن آزمایشی ذهنی است. نخستین نوشته

پاافتاده و مبتنی بر نقاشی بود(. ها به طول انجامید و در ابتدا بسیار پیشاز فرآیند تکاملی زبان که خود سال

ساخت. دیگر آنکه را می« قلم»بایست در فرآیندی رسی نبود. انسان میبه راحتی در دست« قلم»نخست آنکه 

های گلی و... بود. انسان چرا این کاغذی وجود نداشت؛ محمل کلمات عموماً پوست حیوانات شکار شده، لوح

کرد قلم داشت. معنایی که او را مجاب می« معنایی»برای انسان « کتابت»خرید؟ همه زحمت را به جان می

چنان در قالب تالش ها بعد شأن نگارش و کتاب همزد، خود را برای ساخت لوح به زحمت اندازد و.... قرنبسا

برای حفظ کتب در قالب بازنویسی نمود پیدا کرد. پژوهشگران از آنجا که به صنعت چاپ دسترسی نداشتند، 

دیدند که برای گران در کتاب چه میکردند. دانشمندان و پژوهشها، آنها را حفظ میبا بازنویسی از روی کتاب

، در آن زمان برای «کتاب»کردند؟ فرسایی را تحمل میترجمه، بازنویسی و حفظ آن چنین زحمت جان

سینا چهل مرتبه مابعدالطبیعۀ ارسطو را خواند اما به بدیل داشت. مشهور است که ابنپژوهشگران شأنی بی

ای از فارابی در شرح مابعدالطبیعۀ ارسطو آشنا شد! فاقی با رسالهمقصود ارسطو پی نبرد تا اینکه به صورت ات

سینا را بعد از یافتن رسالۀ اغراض مابعدالطبیعۀ فارابی تصور کنید. بوعلی کتابی در دست داشت؛ این احوال ابن

 کتاب برایش چه معنایی داشت؟ 

شک خدمات انکارناپذیری به کتاب و دانش کرده است؛ با این حال با امکان چاپ کتب در صنعت چاپ بی

ای صرف آنکه معنا شد، ذات کتابت بود. هر نوشتهشدن کتاب، آنچه اول از همه بی« بازاری»تیراژ باال و البته 

ها باشد. البته ن ویترین کتابفروشیتواند مهماتوده مردم را سر شوق آورد و فروش خودش را تضمین کند، می

ای نیست که به سادگی نمایان شود؛ کما اینکه احتضار کتاب تا زمان نگارش این سطور نیز مغفول این نکته

مانده است. برای مردمِ عصر سراسر پوچ ما، کتاب و کتابت هنوز واجد شأن و معنایی خاص است. در نظر مردم 

داند و چه خواند، راه رستگاری را میماست. از این جهت هر کس کتاب میگویی کتاب، یگانه راه رستگاری 
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های اینستاگرامی در تر از دیگران باشد. در بستر همین عقیده است که کتاب، سر از استوریبسا خود رستگار

پرداخت که تجملش را نه از پولی که بابتش « کاالیی»شود. آورد و همانند کاالیی تجمالتی مایۀ تفاخر میمی

گویم در گذشته دانش هرگز مایۀ تفاخر نبوده گیرد. نمیشود، بلکه از دانشی که برای فهمش الزم است، میمی

هایی مانند انگاری نشده است. هشتگچنین شیءعصری، کتاب ایناست؛ اما یقین دارم در هیچ 

ۀ چگونگی مواجهه با کتاب و ، نه دغدغ«فالنی بسیار کتابخوان است»بخوانیم یا تعاریفی همچون _کتاب#

شود! گویی اصالت با کتاب به مثابه یک جلد و حجمی را دارند و نه اینکه چه کتابی خوانده می« هنر خواندن»

 خواند.در دبستان، آن را می« بخوانیم و بنویسیم»از کاغذ است که خواننده به لطف آموزش 

کند؛ جواب این پرسش به می« آشکار»قیقتی را چیست و چه ح« کتاب»خواهم بگویم که در نظرم من نمی

تر، خرد کردن اضطراب پرسشی به این مهمی با جواب، خیانتی گمانم از تاب یادداشتی کوتاه خارج است و مهم

نابخشودنی به خواننده است. دغدغۀ من بیش از جواب به این پرسش، این است که بدانیم رونق کتاب در 

یف چه بسا بیش از آنکه گویای پویایی کتاب باشد، گواه مرگ آن است! کتابت های تخفها و طرحکتابفروشی

تر از همیشه شده است و با سرعت در هر دستیو نگارش در عصر ما با ظهور تلگرام، توییتر، اینستاگرام و... دم

 مایه سخن این است:شود. به عبارتی جانمعناتر میلحظه بی

شود؛ از همین می« خوانده»یا کتاب « نوشته»کنید، کتاب که گمان می در عصر ما بسیار کمتر از مقداری

« کتاب»جهت نه چندان کتابی هست و نه چندان کتابخوانی معنایی دارد. از هر ده کتاب، شاید تنها یکی 

 «.بخواند»باشد و از هر ده خواننده، شاید تنها یکی 

کند، هیچ بعید نیست در تمام این خود نکوهش می و فرار از آنچه« نوشتن»* با تمام تالش نگارنده برای 

 «!چیز نوشته نشده باشدهیچ»صفحات 
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 «تجاوز»مسئلۀ 
 اکرشنایس علوم سیایس دانشگاه هتران –یلدا آهنگری 

 قرار جنسی تعرض مورد زیادی مردان ساالنه و نیست زنان برای فقط تجاوز جاافتاده مباحث برخالف: توجه

 جایی در ایرسانه آمار هیچ دارد، وجود اجتماعی معضل این به نسبت که غلطی فرهنگ خاطر به و گیرندمی

 .نشکند مسئله این قبح ظاهر به تا شودنمی درج

 جهان گسترش به رو هایبحران از یکی او، میل خالف بر فرد یک با جنسی رابطۀ برقراری یا جنسی تجاوز

 در را خود بالقوه طور به جهان جمعیت از نیمی که است شده آن موجب رشد به رو روند این و است امروز

 دیگر، فرهنگ به فرهنگی از و است سیال مفهومی جنسی، تجاوز مفهوم. بیابند جنسی تجاوز خطر معرض

 که عنف، به جنسی رابطۀ یا جنسی تجاوز کهن تعریف. است متفاوت زنان به نسبت جامعه هر نگرش به بسته

 در که نمایدمی تلقی مالی دستبرد نوعی به را تجاوز است، دزدی معنای به« raper» یواژه آن التین معادل

 شمار به پدر و همسر مانند اشخاصی مایملک به دستبرد بلکه زن، یک به تعرض عنوان به نه جنسی، تجاوز آن

 وجودی ارزش کاهش موجب زنان، از تعبیری چنین. است نمودهمی تأمین را او اقتصادی لحاظ از که آیدمی

 متوجه نیز اینجا در حتی. انجامیدمی آنان علیه خشونت افزایش به نتیجه در و بود انسان یک عنوان به زن

. هستند خود همسران و پدران امالک از ها آن و شودمی گرفته نظر در زنان برای کاالیی ارزش که شویممی

 . است گرفته قرار تجاوز مورد که کسی خود نه است، دیگران و خانواده حقوق سر بر بحث هم باز وضع این با

 تدریج به و اندپرداخته زنان علیه خشونت از نوع این مطالعۀ به مختلف ادوار طی در اندیشمندان روی، همین از

 تعاریف در. اندپرداخته جنسی تجاوز سنتی مفهوم توسعۀ به خویش، بدن بر زن حق شناختن رسمیت به با

 را قربانی شخص رضایت که است فرد بر قدرت اعمال و سلطه با همراه جنسی رفتار جنسی تجاوز امروزی،

 .شودمی همراه فیزیکی خشونت با گاهی تنها و نموده مخدوش

 در زیادی کمبودهای قانونی، نظر از و دارد سختی ایران رویۀ در جنسی تجاوز اثبات که است ذکر به الزم

 فرد با دادگاه در دیدهبزه فرد که است این مسائل همین از یکی. دارد وجود عنف به تجاوز هایپرونده پیگیری

 مسئله در قانونی مشکالت از دیگر یکی.  باشدمی شاهد چهار به نیاز ادعا اثبات برای و شود می روروبه متجاوز

 به را اجازه این قانون و ندارد وجود است، تجاوز حاصل که جنینی سقط امکان که است این عنف به تجاوز

 از مدنی قانون 884 ماده موجب به و نیست مشخص بچه آن تکلیف که صورتی در دهد؛نمی دیدهبزه

 . برد نخواهد ارث( متجاوز)پدر

 بودن گزینشی بر شدیدی گرایش تلویزیون، و روزنامه قبیل از هارسانه در جنسی تجاوز به مربوط هایگزارش

 جنسی هایکلیشه تقویت و جنسی تجاوز مورد در غلط اطالعات ارایۀ به منجر است ممکن امر این و دارند

 این و هستند متمرکز هاغریبه جنسی تجاوز روی بر تجاوز اخبار پوشش برای هاروزنامه مثال، عنوان به. شود

 خود به آشنایان و اقوام دوستان، تجاوز را جنسی تجاوز ارتکاب موارد از باالیی بسیار رقم که است حالی در
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 ارتکاب روزنامه که شودمی داده نشان همشهری، روزنامۀ حوادث صفحات موردی مطالعه با دهند.می اختصاص

 جرم دیدهبزه عنوان به توجهی قابل شکل به زنان اخبار این در و است داده پوشش زنان، از بیش را مردان جرم

 و زنان به «متعرض و مهاجم» نقش در مردان که است آن تحقیق این کلیشۀ بارزترین. اندشده گرفته نظر در

 .اندشده بازنمایی «دیدهبزه و قربانی» صورت به زنان

 نظر به و کنندمی خودداری جنسی تجاوز اخبار پوشش از توجهی قابل شکل به ایران در تلویزیونی اخبار

 تجاوز اخبار جنسی، تجاوز جرم قربانی قتل به مشروط کودکان، به تجاوز از محدودی موارد در تنها رسدمی

 بازگرداندن در سعی متجاوز، فرد بر اعدام مجازات اجرای یا محکومیت اعالم با و نموده منعکس را جنسی

 . دارند عموم مشوش اذهان به آرامش و امنیت احساس

 مختلف هایگروه و اقوام از متشکل و فرهنگی چند ایجامعه ایران، جامعۀ که داشت نظر از دور تواننمی البته

 و اجتماعی معضالت با مواجهه در هارسانه که است شده موجب ویژگی این. است گوناگون هایفرهنگ با

 تجاوز. نمایند برخورد ترمحتاطانه رود،می شمار به ایران جامعه در عظیمی تابوی که جنسی تجاوز ویژهبه

 تریعمیق هایریشه «مندیغیرت و تعصب» عنوان تحت مردساالری که ایران مناطق برخی در ویژه به جنسی

 یا پدر ناموس زنان که ترتیب این به است؛ نوامیس از مراقبت در مردان شکست معنی به است، گسترانده

 این از نوامیس پاسداران عنوان به او خانواده مردان گیرد، قرار تجاوز مورد زنی چنانچه و بوده خود همسر

 را زنان جوامع این در دارد؛ سنتی جوامع در مردساالری در ریشه دیدگاه این. بود خواهند سرافکنده شکست،

 بدن بر سلطه و بوده مردان روابط از اینشانه زنان بلکه گیرند؛نمی نظر در فرد یک عنوان به خود موجودیت در

 را خود قدرت حقیقت در زنندمی جنسی تجاوز به دست که افرادی. گیردمی صورت مردان تحقیر جهت زنان

 است مبنا همین بر. دهندمی نشان دارند، تعلق هاآن به زنان که مردانی بر طریق، آن از و زن هویت و بدن بر

 هایخانواده و قربانیان بنابراین .هستیم مرزی متجاوزان توسط زنان به جنسی تجاوز شاهد هاجنگ در که

 نیز قضایی مراجع نزد آن گزارش از حتی بلکه ندارند، جنسی دیدگیبزه شدن ایرسانه به تمایلی تنها نه آنان،

 .ورزندمی امتناع
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 فرزندپروری، و مادری امور در زنان وظیفۀ بر تأکید با اساسی، قانون مقدمۀ در ایران، اسالمی جمهوری قانونگذار

 به زنان ناپذیراجتناب ورود با اما دارد؛ آنان از حمایت و زنان به نسبت ابزارگرایانه هایدیدگاه اصالح بر سعی

 در مردان پایهم نیز زنان که است بدیهی اجتماعی، هایفعالیت در زنان نقش شدن پررنگ با و عمومی عرصۀ

 که کندمی بروز جایی در مشکل حال، این با. نمایندمی مشارکت بازاریابی و بازرگانی اقتصادی، امور

 از تبلیغاتی استفادۀ سو یک از امروزه. باشد مشتریان توجه جلب و تبلیغات سوژۀ زنان «جنسی هایجذابیت»

 تمدن در ویژه به آنان خصوصی روابط نمایش و هارسانه و نشریات در آنان برهنۀ اندام کشیدن تصویر به با زنان

 رابطۀ وجود بدون جنسی ارتباط نمودنجلوه طبیعی با همچنین و است گردیده مبدل پرکاربرد ابزاری به غرب،

 از یکی به تبلیغات دیگر، سوی از و نمایدمی ترویج را زنان به نسبت جنسی خشونت طرفین، میان قانونی

 .گذاردمی نمایش به مستمر طور به را جنسیتی هایکلیشه که شده مبدل هاییعرصه

 در زنان از ابزاری استفادۀ هرگونه» کشوری، تبلیغات مقررات و قوانین نهم فصل یازدهم بند در ایران، در

: که است آورده چنین تبلیغات در زنان حضور دربارۀ نیز دهم فصل از 56 اصل. «است[ شده] ممنوع تبلیغات

 جایگاه زن برای اسالم مقدس احکام و قوانین و است برخوردار ایویژه موقعیت از اسالمی مقدس نظام در زن»

 هایدقت اعمال مستلزم تلویزیونی و رادیو هایآگهی در هاخانم حضور از استفاده لذا است؛ قائل را رفیعی

 مشروط بازرگانی هایآگهی در زنان حضور و «باشد مدنظر او شئون و مسلمان زن جایگاه باید و باشدمی خاص

 ورزدمی تأکید امر این بر نیز فصل این 60 اصل ؛(57 اصل)است  شده آرایش نداشتن و اسالمی کامل حجاب بر

 .«باشند مؤنث و مذکر جنس بین ترجیح کنندۀ تداعی نباید ها آگهی» که

 منع را زنان از ابزاری استفادۀ مؤکداً اسالمی، فرهنگ از برگرفته ایران، قوانین گردید، مستند که گونههمان

 تلویزیونی رادیو هایآگهی»: اینکه بر الذکر، فوق قانون 59 اصل در قانونگذار صراحت رغم به اما است، نموده

 علمی هایعرصه در و است منزل امور به محدود ایرانی زن تالش و اشتغال که باشد امر این کنندۀتداعی نباید

 ماشین از را لباس یا کنندمی درست غذا آشپزخانه در که زنانی کشاندن تصویر به ،«ندارد حضور فرهنگی و

 مبدل امروز تلویزیون در بازرگانی هایآگهی آشنای تصویر به شویند،می ظرف یا و کنندمی خارج لباسشویی

 افراد ذهن در را فرهنگی خاص هایقالب نامحسوس، نحوی به ایران ملی هایرسانه ترتیب بدین. است شده

 فرزندداری داری،خانه سنتی های نقش خدمت در و جنسی هایابژه زنان که نمایانندمی چنین و نموده ایجاد

 .هستند مردان امیال تبعاً  و

 را آن که موردی اما نیست؛ غیرطبیعی مردساالر فرهنگ در جنسی تجاوز که دارد وجود ادعا این دیرباز از

 گذاشته اشتراک به وسیعی نحو به که است آمیزی تبعیض فرهنگی هایدیدگاه کند،می تقویت و تصویب

 هنجارهای از انحراف یا روانی بیماری یک محصول عنف، به تجاوز»: عقیدۀ امیل دورکیم به مثالً شوند؛می

 جنسی رابطۀ عنوان به را آن و. «نیست تصادفی یا و اشتباه اضطراب، از ناشی عنف به تجاوز... نیست  اجتماعی

 .کند می تعریف فرهنگ درون در

 این. است استوار زنان بر مردان تسلط و کنترل سازیعادی دیدگاه بر مردساالر فرهنگ در جنسی رابطۀ اصول

 اغلب را مردان که است شده پذیرفته مرد و زن جنسی تعامالت در حتی و قبول قابل طبیعی، آنچنان اصول

 نسبت را ایکلیشه باور این مردان از توصیفی چنین. کندمی توصیف منفعل و اراده بی غالباً را زنان و مهاجم
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 بخواهند، که گونه هر و کجا هر در زنان به جنسی دسترسی در «واقعی مردان» که آوردمی وجود به آنان به

 شمار به مردان جنسی اموال زنان چون و است مردانه فتح یک جنسی رابطۀ این ترتیب بدین هستند؛ توانمند

 در و فرهنگ طریق از باور این دارند؛ را جنسی رابطۀ از بهره «حق» و «نیاز» که هستند مردان این روند،می

 یابندمی انطباق است، همراه آن با جنسی هایکلیشه که ایزنانه یا مردانه رفتارهای با شدن، اجتماعی جریان

 . شد خواهد پدرساالرانه یافتۀگسترش فرهنگ آموزشی مواد در زنان شدن گرفته نادیده موجب و

 کسی اگر که هستند معتقد ، ایران در غلط اساس از هایدیدگاه وجود خاطر به که داشت بیان باید متأسفانه

 و زنان چه هم، اگر. است شده جنسی تحریک باعث و او است بوده خودش از مشکل ، گیرد قرار تجاوز مورد

 هایبچه از زیادی تعداد روزانه. شوندمی آبرویی بی به متهم کنند، دفاع خودشان حق از بخواهند مردان چه

 که دارند وجود گیرند،می قرار جنسی آزار و تجاوز معرض در خودشان خانوادۀ توسط حتی که کوچکی

 مشاور با روشنفکرانه، بعضی اصطالح به و بینانهخوش نگاه در شاید و است نشده بیان مسائل این از هیچکدام

 خفه مشاوره اتاق درهای و دیوارها پشت در هاحرف آن تمام آخر در که شود گذاشته میان در شناسیروان و

  شد! خواهند

 

 

  

 

 

 

 

14 



 دویار نباشمی
  اکرشنایس حقوق دانشگاه هتران –مصطیف رمحانپور 

 

 «خواهد ولی در انزوای خویش         چـه بی آزار با دیـوار نجـوا میکنـم هر شبدلم فریـاد می»

 )محمدعلی بهمنی( 

 

 تا دهدرا می امکان این فرد هر به که است طبیعی حقی و بشر اساسی هایآزادی از جمله اجتماعات آزادی

خود را به  سخنان و مطالبات قادر باشد تا و باشد مؤثر خویش جامعۀ اجتماعی و سیاسی سرنوشت تعیین در

همگانی،  مشارکت بارز هایجلوه از یکی از همین رو. برساند زمامداران گوش به اجتماعات و در افراد سایر گوش

اعتراضات  و مطالبات ها،خواسته آمیز،مسالمت و مدنی به صورت آن طریق از مردم که است افراد تجمعات

 تجمع، هر برای بنا بر تعریف ارائه شده از سوی کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد .کنندمی بیان را خود

 دیگری نیز شرایط گیرد، تجمع وصف افراد آمدن هم کنار به آنکه برای اما. است گردهمایی الزم یک نخست

ترین سند حقوقی کشور یعنی ارادی بودن. از لحاظ نظری این حق هم در عالی و بودن : موقتی است الزم

 ذیل در اساسی، قانون نوزدهم اصل اساس قانون اساسی و هم در فقه شیعی مورد توجه قرار گرفته است. بر

 نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوی حقوق از که باشند، قبیله و قوم هر از ایران مردم سوم )حقوق ملت(، فصل

 در یکسان مرد، و زن از اعم ملت افراد همۀ بیستم، اصل مطابق نخواهد بود. امتیاز سبب اینها، مانند و زبان

 موازین رعایت با فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، حقوق انسانی، از همۀ و دارنـد قـرار قانون حمایت

و  صنفی و سیاسی های انجمن ها،جمعیت احزاب، و ششم، برخورداند. همچنین، طبق اصل بیست اسالم

 وحدت استقالل، آزادی، اصول اینکه به مشروط آزادند، شناخته شده، دینی هایاقلیت یا اسالمی هایانجمن

 یا منع آنها در شرکت از توانرا نمی کس هیچ. نکنند نقض را اسالمی جمهوری اساس و اسالمی موازین ملی،

 اساسی که بیان می دارد قانون از همه واضح تر اصل بیست و هفت .ساخت مجبور آنها از یکی در شرکت به

 .است آزاد نباشد، اسالم مبانی به آنکه مخل شرط و به سالح حمل بدون راهپیمایی ها، و اجتماعات تشکیل

 برای عادی قانونگذار توسط قانون شـرط وضع راهپیمایی ها، و اجتماعات مشروعیت طبق این اصل، برای

 نگردیده مقرر شود،می مشاهده دیگر اصول از بعضی که در شکلی به آن مند ساختنضابطه و اصل این اجرای

 شرطی دو بجز ، جهت هر از هاراهپیمایی و اجتماعات آزادی تضییع یا برای تحدید را قانونگذار دست ظاهراً و

حمل سالح که تکلیفش روشن است؛ اما آن چه این اصل را  .است بسته شده، ذکر هفتم و اصل بیست در که

بحث برانگیز می کند عبارت مخل مبانی اسالم است که بسته به تفسیر مضیق یا موسع از آن نتیجۀ متفاوتی 

دین یعنی توحید، عدل، معاد، نبوت  ای دایرۀ مصادیق لفظ اسالم را صرفاً محدود به اصولشود. عدهحاصل می

ترین احکام اسالمی دانند. در مقابل گروهی دیگر از فقها بر این باورند که لفظ اسالم شامل جزئیو امامت می
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گیرانه از این جهت تحت نظارت باشند. از دیدگاه نگارنده منطق ها باید با نگاهی سختشود و راهپیماییهم می

است؛ چرا که در نگارش اصول اساسی و حقوق فطری بشر در متن قانون، نباید باب  قانونگذار مورد انتقاد

مخل مبانی »استثناگذاری را باز کرد و قانونگذار باید حقوق اساسی افراد را مطلقاً حمایت کند. در اینجا عبارت 

این همه، چالش اصلی کند.  با خواه ناخواه زمینه را برای معیوب و معلول ساختن این اصل فراهم می« اسالم

آمیز است. به طور کلی، از لحاظ اجرا دو ما اجرای این اصل و جامۀ عمل پوشاندن به حق اعتراض مسالمت

سازی بسترهای مناسب و عدم ترویج فرهنگ مشکل عمده وجود دارد: سستی و کاهلی مجریان در فراهم

 اعتراض به شیوۀ اصولی و صحیح آن در سطح جامعه.

ای از لحاظ فرهنگی به بلوغ الزم رسید، طبعاً کارگزاران ول ابتدا حل مشکل دوم است. اگر جامعهچارۀ مشکل ا

آن جامعه نیز از خرد واالتری برخوردار خواهند بود و یا حداقل به مرور کارگزارانی خردمند بر منصب قدرت 

نه نسبت به مفهوم اعتراض و بیناخواهند نشست. در گام اول باید دولت به معنای عام نگرشی صحیح و واقع

تجمع مدنی پیدا کند. سپس ظرفیت انتقادپذیری خود را افزایش دهد یا به هر طریقی، زمینه برای افزایش 

های جمعی و سایر ابزارهایی که ظرفیت انتقادپذیری دولت فراهم شود. بعد از طریق آموزش و پرورش، رسانه

ف جامعه ترویج دهد. حاال که مشکل دوم حل شد و در دست دارد فرهنگ اعتراض را در سطوح مختل

های الزم در فرهنگ یک جامعۀ مدنی فراهم آمد دولت باید بسترهایی را طراحی و تبیین کند تا در حداقل

آمیز اعتراض خود را بیان کنند. مثالً امکان فعالیت مستقل احزاب به معنای قالب آن افراد به طور مسالمت

ها و آرا مختلف ممکن باشد و دولت به دنبال استفاده ابراز و مطرح کردن آزادانۀ اندیشه اصیل کلمه فراهم شود،

ترین ابزار خود یعنی ارعاب و سرکوب نباشد. البته باید توجه داشت که ارادۀ عمومی و اساساً نقش دستیاز دم

 همه چیز را قائم به ارادۀ حاکم خود مردم در جهت تغییر و بهبود این وضع نیز غیرقابل انکار است و نباید صرفاً 

طلبد و قرار نیست یک دانست. همچنین الزم به یادآوری است که این فرایند اصالحی، زمان نسبتاً طوالنی می

 شبه همه چیز متحول شود. 

 

 «دیواریم همه وقتی نیست رهایی بسـته                  امید مـرا راه تـو بـسته را تو راه من»

 منزوی()حسین  

 

 

 

  

 


س : ویدا موسویان

عک
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 تأمالت



ایهیپا خی و تار "رانیا"  
ایسیحقوق و علوم س ۀمستقل دانشکد انیدانشجو انجمن اسالیم ایسیس ۀش ی اند اکرگروه  

 
 13".مانَد یگردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باق یبزرگ افراشت ییو بنا سمیبنو ایهیپا خیمن آن است که تار غرض"

 

که تاکنون  ایهیپا خیتار ینوع نینخواهد شد مگر با تدو سریم رانیا خیفهم تار یکوشش برا رسدینظر م به

 .آن پژوهش شده است ۀو پژوهشگران دربار شمندانیاند یتوسط برخ
به عنوان  رانیانوشته شده است، اما  گانگانیو ب انیرانیاست که تاکنون توسط ا هاییخیموضوع همه تار رانیا

 یرانیا یسنویخیلحاظ نشده است! تار «مشکل»ها به مثابه  خیآن تار ۀدر هم یخیتار یهایدگرگون «موضوع»

از مقلدان  دیبه تقل شیپ هایکه از سده - واندخ یسنویخیو دم و اشکم را بتوان تار الی یب رِ یش نیاگر ا - زین

را با به  رانیا خیمواد تار کندیشده است، کوشش م لیتبد یرانیکهن ا یسنویخیدر تار یبه صورت نوع یغرب

از  دیقلکه به ت ثیح نیاز ا ،یرانیا دیجد یسنویخیدهد. تار حیتوض انیغرب هایروش و هااسلوب یریکارگ

 یو مبنا ینالتفات به مبا ابیدر غ یمباحث آن، اما تکرار یاز برخ یشده، تکرار نیوتد یغرب یسنویخیتار

 .آن است ینظر
است؛ اما  یغرب یخیبر مواد تار یمبتن زین یاز دانش غرب است و فهم غرب یبخش یغرب خیاست که تار یهیبد

را به  رانیا خیرمواد تا یغرب یسنویخیتار میمفاه یدر مضمون برخ یمانع از آن شود که با تصرف دیامر نبا نیا

 !میبزن میمحک آن مفاه
مردم آن  «یمل» یهو تداوم آگا نیتکو رانِیکرد، ا افتیآن را در توانیکه م ایبه گونه «ایهیپا خیتار» رانِیا

در  یخیتار یگسست ها یکرده و از ورا دایپ نیمردم آن تکو یقوم اتیدر آغاز ح یمل یآگاه نیاست. ا

 .است دهکر دایآن تداوم پ دیدوران جد زیو ن میباستان و قد خیتار هایدوره
 

 

                                                           
 226ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، ص  13
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 !ران؟یا ستیچ
کند که:  یم انیبر عهده داشت ب یعصر ناصر رانِیدولت فرانسه را در ا یمختار ری، که وز 14نویدو گوب کنت

 هایبه آمد و شده حکومت ییاعتنایخود را در کشورشان و کشور را در خودشان دوست دارند. آنان با ب انیرانیا»

نشان دهند.  گذرند،یسر آنها م یاز باال که هاییاز حکومت یکیبه  ایآنکه عالقه یب کنند،یگوناگون نظر م

شدنها،  رهیو چ هاییاما کشورگشا ند،یآیبه نظر م یاسیس پرستیاز حس وطن یعار یآنان مردمان ساننیبد

 یبخش توانی. به عبث، مشوندیخود را از دست داده و نابود م یرویبرسانند، ن بیآس یرانیا تیآنکه به فرد یب

خواهد ماند و  رانیا ران،یرا از آن گرفت، اما ا رانینام ا توانیکرد؛ م میآن را تقس نیسرزم ایرا جدا  رانیاز ا

 نقالباتا اند،آن را به اعماق رانده ایدر هایاست که موج ییدر نظر من چونان سنگ خارا رانینخواهد مرد. ا

آن را گرفته و  یهایزیت است،آن را با خود برده و فرسوده کرده  رودی اند،انداخته یآن را به خشک جوی

 ریبا ایدر وسط دره نکیهمان است که بود، ا وستهیبر آن وارد آورده، اما سنگ خارا که پ یاریبس هایخراش

ندارد که  یتیکه اوضاع بر وفق مراد باشد، آن سنگ خارا گردش از سر خواهد گرفت. اهم یاست. زمان دهیآرم

نرفته باشد، همان سنگ  انیکه او از م یرخ داده باشد؛ تا زمان یادثچه حو ایشده  روزیپ یعیکدام عنصر طب

بر او وارد کند، او بر هزار  یبیسده اندک آس کی یکه بخواهد در در ازا ییروین یخارا خواهد بود و به جا

 15 «.خواهد شد رهیمشابه چ یروین

. کندیم ریتعب «انریا یسنگ خارا»برده بود که او از آن به  یپ رانیا تیدر تداوم هو یاساس ۀبه نکت نویگوب دو

بردارد و  انمی زا را آن بتواند هاحکومت یرویاز آن است که ن دارتریپا رانیا یبر آن بود که سنگ خارا نویگوب

 یباق رانیم احکومت و مرد انیسازگار کنند، شکاف م آنخود را با الزامات  توانندنمی هاکه حکومت یتا زمان

 !خواهد ماند
 یها خین در تارکه بتوا ستین یبود، امر افتهیدر خیتار پردازهیبا شهود نظر رانیا خیاز تار نویدو گوب آنچه

 رید بن جرسوم و چهارم، محم ۀو مفسر سد سنویخیتار ران،یا یاسالم ۀ. در آغاز دورافتیباز رانیا یرسم

 «.اقوام دارد گریبا د سهیدر مقا سابقهیب یتداوم رانیا خیتار»گفته بود که:  ،یطبر

شد،  جادیا رانیدر ا یساسان یشاهنشاه یکه با فروپاش یسه سده پس از گسست ران،یا خیاز تار یابیارز نیچن

 نیبه گفتن آن خطر کرده، در ا یطبر نکهینمود؛ اما ا یبه ظاهر موجه نم یاسالم ۀدور هایسده نیدر نخست

 .است رانیا ختاری عادتِ آمدِاز وجوه خالف یکیاز  یبلکه برخاسته از درک ست،یاو ن ییگرایاز مل ایمورد نشانه

                                                           
14 Joseph Arthur de Gobineau 
 آرتور دوگوبینو، سه سال در ایران، ترجمه ذبیح هللا منصوری 15
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 یهیتشب»: دیگو یم رانیو استاد دانشگاه هاروارد در رابطه با ا ییکایآمر ۀبرجست شناسرانی، ا 16یفرا چاردیر

کند، همان سرو است که در اشعار  ریرا تعب یریپرتناقض و تداوم و ناپذ تیخاص نیبهتر بتواند ا دیکه شا

انعطاف دارد.  تیو با قابل شکندینم اکباد سهمن ایدرخت مانند کاج از طوفان  نیآمده است. ا اریبس یفارس

 «.شودمی قدو سپس با آرامش طوفان باز راست دیسا یم نیو سر بر زم شودیبوزد، خم م نیچون باد سهمگ
17 

اروپا به کار برد و  خیدر تار مینظام مفاه شدنیروند عرف حیرا در توض  19«مفهوم آبستن»،  18تیاشم کارل

نظام  «آبستنِ  میمفاه»بلکه  ست؛ین نیینوآ کسرهی میبر مفاه یو مبتن نیینوآ یداد که تجدد دوران حیتوض

را به  دیدوران جد میفاهشده و نظام م لیتبد یدیجد میآن به مفاه یعرف یدر صورت ها یحیمس اتیاله

با  یآبستن است که تنها نام کشور یمفهوم ثیح نیاز ا رانیگفت که ا توانیمبنا م نای بر. اندوجود آورده

زبان، تمدن، فرهنگ و  وستهیاست که پ یکشور فیبلکه جسم لط ست،یخاص آن ن ییایمختصات جغراف

 20 .حمل کرده است ودبا خ یرانیرا به عنوان روح قوم ا گرید یاریبس ینمودها

 یهایتئور نیدودست به ت رانیدولت و ملت در ا انیو رابطه م رانیا یاسیس خیدر باب تار شمندانیاز اند یبرخ

 .ستیاز لطف ن یو استفاده از آنها خال یزدند که بررس
است.  انیکاتوز ونهمای دکتر توسط شده مطرح «مدتکوتاه ۀجامع»مطرح شده،  یها یتئور نیاز مهمتر یکی

که  ایجامعه یعنیاست؛  «یکلنگ ۀخان»اصطالح  رانیا جامعۀ مدتکوتاه تیماه فیتوص یکالم برا نیاتریگو

خطر است که هوا و هوس  نیادر معرض  وستهی( پیادب ،یآموزش ،یاجتماع ،یاسیآن )س هایاز جنبه یاریبس

دو  ۀجامعه در فاصل نینبوده، ا انیدر م درازمدتی تداوم که آنجا از. افتد جانش به کلنگ با جامعه مدتکوتاه

 به مدتکوتاه یاز دوره ها ایآن بدل به رشته خیتار بیترت نیو بد دهیبه خود د یاساس راتییکوتاه تغ ۀدور

بوده است و  انیجامعه فراوان و اغلب نما نیا راتییتغ م،یریبگ یمعن نیاگر بد نیشده است. بنابرا وستهپی هم

بوده است. اما  ییاروپا یاز جوامع سنت شتریب اریدر درون طبقات گوناگون بس یتحرک اجتماع میچنانکه گفت

 یاجتماع یو نهادها هیثروت، سرما ت،یدراز مدت، از جمله انباشت درازمدت مالک راتییجامعه انباشت تغ نیدر ا

به وجود  اینهادها در هر دوره کوتاه مدت وجود داشته  نیاست که ا یهیدشوار بوده است. بد اریبس یو خصوص

 21 .است شده یاساس راتییدستخوش تغ ایشده و  یبازساز ای ،یکوتاه مدت بعد یآمده است؛ اما در دوره ها

                                                           
16 Richard Nelson Frye 
 19ریچارد فرای، عصر زرین فرهنگ ایران، ص 17
18 Carl Schmitt 
19 Pranante bergriffe 
ست. برای اطالعات ا« ایران»از ابتدای این مطلب تا این قسمت، استفاده گزیده و روشمند از مطالب دکتر جواد طباطبایی پیرامون مفهوم  20

 دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، درآمد و فصل سوم کتابتفضیلی رجوع کنید به: تاملی درباره ی ایران، جلد نخست، 
اه مدت، در جست و برای اطالعات بیشتر و دقیق تر راجع به ابن تئوری رجوع کنید به کتاب های دکتر همایون کاتوزیان: ایران جامعه کوت 21

 جوی جامعه بلند مدت، تضاد دولت و ملت

20 



خواه دوران  ،رانیا نهیرید ختاری سراسر در جامعه مدتکوتاه تیماه هاینشانه ،یتئور نیبه ا نینظر قائل از

ست که به ا یتئور کی مدتکوتاه ۀبهتر، جامع یو به معنا شودیم افتی یاز اسالم و خواه دوران اسالم شیپ

 .شودیداده م میتعم رانیا خیسراسر تار
فقدان ساختار به نوبه  نیبوده است. ا رانیا خیکوتاه مدت هم علت و هم معلول فقدان ساختار در تار جامعه

خودسر است که هرگاه تسلط  ۀو جامع یفرد ۀحکومت خودسران ندهیبود که نما یدولت استبداد جهیخود نت

حکومت خودسر، آشوب خودسر  زا یطوالن یاز دور ب،یترت نی. بددیگرایشود، به آشوب م فیدولت بر آن تضع

 22 .دیآ یم دیپد

 مدتت کوتاهنکته اشاره کرد که به کار بردن صف نیبه ا توانیم یتئور نینقد کوتاه روشمند نسبت به ا در

ا به کار برد و دولت ر ۀجامعه، لحظ ۀواژ یبتوان به جا دیبه نام جامعه به شدت اشتباه است. شا ایواژه برای

 یرسبر تاهمی دادننشان یآن برا زا شیکه پ یو مطالب یفعل یتئور انیم یارتباط منطق کیسان  نیبد

 .شود جادیشد، ا انیب رانیا هیپا خیتار یریبه عنوان مشکل با به کارگ رانیا ۀمقول
ستان تا کنون، با از دوران با خیکه توانسته در طول تار یبه عنوان روح رانیاست. ا «رانیا»اصالت دارد،  آنچه

ست که از اقوام ا یملت ۀتکامل به واسط نیکند و ا دایپ نیو تکامل و تکو اوردبی دوام ها،دولت و هاگذر حکومت

رورانده و پرا  «رانیا»مفهوم  نیخود ا یخیتار ۀافظو در ح اندکردهیم ستیز ایگوناگون درون پهنه گسترده

محافظت نموده  گانهیب هایقدرت نیسهمگ هایروح در برابر طوفان نیناخودآگاهانه از ا ایتا کنون خودآگاهانه 

 !ندیروح کمک نما نیا یبه تجل دیو اکنون با
آن  قیراست که از ط رانیا یخیمنبعث از مواد تار یچند تئور بیپژوهش در ادغام و ترک نیا یاصل تیغا

 انیم یخیتار هایبه عنوان مشکل نائل آمد و پس از آن با پرداختن به تضادها و شکاف رانیاز ا یبتوان به فهم

 کیدئولوژیا بندیدور از هرگونه جبهه هو ب عیبد یدر رفع آن نمود تا بلکه بتوان در اقدام یدولت و ملت، سع

نخ قرابت به را از س اتینظر نیاست، ا رانیگوناگون که همان ا اتینظر انیاشتراک م ۀلیبه وس ،یاسیس ایو 

 گذار هاکافش نیمنبعث از ا یفعل هایرا پر نموده، از بحران یخیتار هایشکاف نیگره زد تا بتوان ا گریکدی

هتر بتوان بپرداخت تا هر چه  میخواه رانیا یخیتار هایشکاف حیو تشر انیبه ب شپژوه نیا ادامۀ در. کرد

  .افتیرا در یفعل ۀسر باز کرد هایبحران ۀشیر
 

 !نام بخش است یتیواقع ست؛ینام ن کیتنها  ران،یا

                                                           
 38ص  همایون کاتوزیان، ایران جامعه کوتاه مدت، 22

 

 

21 


