
ــان  ــه ای از زندگیش ــراد در بره ــه اف ــوال هم معم
ــر  ــی کــه ب ــد. حاالت ــه مــی کنن افســردگی را تجرب
روی ثانیــه هــا و دقیقــه هــای بیرمــق و تلنبــار شــده 
روزانــه ســایه مــی انــدازد. زمانــی کــه بــا افکارشــان 
ــی  ــی درون ــک فروپاش ــر ی ــوند؛ خط ــی ش ــا م تنه
وقتــی کــه مغــز بیشــتر از دســت و پــا کار می کنــد. 
ــام  ــی و تم ــاختمان های مکعب ــه، س ــای خان دیواره
ــوند،  ــراری می ش ــان تک ــاوت خیاب ــای متف چهره ه
ــر  ــان دیدنی ت ــان از خودش ــه کفشهایش ــوری ک ط

ــود. خواهــد ب
 دیــدن اخبــار خودکشــی های اخیــر در میــان 
ــن  ــق و همچنی ــایر مناط ــی س ــگ و نا امن اخبارجن
دوســتان  ســلفی های  و  میتینگ هــا  از  عکــس 
در کافه هــا، مــا را از واقعیــات زندگی هایــی آگاه 
ــوش شــده اند.  ــه فرام ــه در بســتر جامع ــد ک می کن
افــرادی کــه در زیــر الیــه الیــه از مشــکالت بیرون 
ــران  ــر دیگ ــه ب ــی مذبوحان ــا در تالش ــد ت می خزن
تاثیــر بگذارنــد. راســتش شــاید خودکشــی آنقدرهــا 

ــده ای نباشــد. ــم پیچی هــم تصمی
ــگاه   ــروی پژوهش ــل آ.اس.پ روب ــن پ ــاید همی  ش
ــه  ــم ب ــرای تصمی ــری را ب ــن عاب ــه ای ذه لحظ
نیســت شــدن در برگیــرد. افــکار انتحــاری در یــک 
آن شــکل می گیرنــد مثــل اینکــه دو قــدم عقب تــر 
بخواهــی ســنگ و یــا بطری کــه جلوی پایــت افتاده 
بــه گوشــه ای پــرت کنــی. امــا کســی که خودکشــی 
ــی  ــد؟ وقت ــر نمی کن ــزی فک ــه چی ــه چ ــد ب می کن

کــه تمــام دلبســتگی ها 
رنــگ  دنیــا  تعلقــات  و 

می بازنــد.
ــروع  ــح دیگرش ــر صب اول ه
دوباره نیســت؛ و مهم نیســت 
عقربه هــای ســاعت روی چه 
عــددی می گردنــد.  دیگــر به 
کتــاب گناهــان کبیــره فکر 
ــای  ــه کتاب ه ــد، ب نمی کن
مراقبــه  رازهــای موفقیــت 
دیــل  و  لعلــی  مســعود 
ــد،  ــر نمی کن ــی فک کارنگ
ــات  ــده شــعر و ادبی ــه آین ب
ــد.  ــر نمی کن ــفه فک و فلس
ــه ای  ــرد در جامع ــرای  ف ب
کــه تمــام آموزه هایــش 

گــذرگاه دنیــا را بــه پــل صــراط ختــم می کنــد نــه 
نهرهــای روان و نــه جهنــم ســوزان فرقــی نمی کنــد 
و قبــل از هــر چیــز تمــام هســتی برایــش در حالــت 
ــی  ــر خودکش ــرد. در ه ــکون می می ــکوت و س س
کــه اتفــاق می افتــد یــک بــار دنیــا می میــرد، یــک 
بــار عشــق می میــرد، یــک بــار فلســفه می میــرد و 
یــک بــار لشــکر انتلکتوال هــا و طبیبــان جامعــه در 

ــورد.  ــت می خ ــر شکس ــردی نابراب نب
در موقعیتــی کــه نــه اهــداف و نــه مشــکالت 
ــت  ــی نیس ــه زندگ ــرای ادام ــی ب ــدام محرک هیچک
ــل  ــه تعجی ــود را ب ــوم خ ــرگ محت ــه م و مختاران
ــه در  ــردد ن ــدی می گ ــال کلی ــه دنب ــدازد، ن می ان

ــی.  ــرای رهای ــی ب رحمت
هیــچ شــکلی از هســتی را نمی خواهــد. شــاملو 
ــرگ  ــت و م ــادف اس ــک تص ــی ی ــد زندگ می گوی
یــک واقعیــت. هــر چنــد میــل بــه جاودانگــی باعــث 
می شــود کــه مــرگ را فقــط بــرای همســایه ببینیم، 
مــا مســافران قطــاری هســتیم کــه هــر ایســتگاهی 

ممکــن اســت نوبــت پیــاده شــدنمان باشــد.
امــا چیــزی کــه جامعــه را پیــش می بــرد موفقیــت 
بــه  فکر کــردن  بلکــه  نیســت  خوشــبختی  و 

ــت. ــبختی اس خوش
ــم   ــت ه ــودی اس ــار بهب ــه در انتظ ــه ای ک  جامع
ــا  ــرش. ام ــم فک ــد ه ــش کار می کن ــت و پای دس
ــزش  ــه اراده مغ ــش ب ــه افســرده دســت و پای جامع

ــت. نیس
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ــری در  ــته از صاحب نظ ــال گذش ــر س ــاید اگ ش
ــی  ــوص پیش بین ــرژی در خص ــت و ان ــوزه نف ح
ــیدن  ــیدیم، رس ــی پرس ــوال م ــت س ــت نف قیم
ــر چهــل دالر را غیر ممکــن  ــه زی ــت ب قیمــت نف
ناباورانــه می دانســت.  قیمــت  را  و تصــورش 
نفــت بــاالی صــد دالری بــا افــت و نــزول 
ــده ی  ــل عم ــا دلی ــد. ام ــه ش ــم گیری مواج چش

ــت؟  ــت چیس ــش قیم ــن کاه ای
ایــن کاهــش قیمــت موجــب نگرانــی کشــورهای 
از  بســیاری  عقیــده  بــه  شده اســت.  نفتــی 
کارشناســان یکــی از دالیــل عمــده ی نــزول 
ــود  ــن کاال ب ــی عرضــه و تقاضــای ای قیمــت نفت
ــت  ــت قیم ــب اف ــت موج ــه نف ــازاد عرض ــه م ک
ــت شــیل  ــی انقــالب نف ــر جهان ــت شــد و تاثی نف

ــود. ــذار ب ــز تاثیر گ ــت و گاز نی ــازار نف ــر ب ب
 بــه نظــر بســیاری از کارشناســان، تولید کننــدگان 
نفــت شــیل آمریــکا مجــددا عــزم خــود را بــرای 
افزایــش تولیــد خــود  بــازار و  بازگشــت بــه 
ــز  ــزی ج ــم چی ــل آن ه ــت و دلی ــزم کرده اس ج
ــرز 50 دالر نیســت.  ــه م ــت ب رســیدن قیمــت نف
ــدم  ــا ع ــت ب ــازار نف ــر ب ــاه اخی ــد م ــی چن در ط
ــوص  ــه بخص ــم هم ــوده و چش ــه ب ــادل مواج تع
ــیدن  ــادل رس ــه تع ــران ب ــی نگ ــور های نفت کش
ایــن بــازار اســت. طــی انتشــار گزارشــی از ســوی 
ــه  ــد رســیدن ب ــرژی، امی ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
ــدواری  ــن امی ــا ای ــد ام ــده ش ــازار زن ــادل در ب تع

ــت. ــی نداش ــر طوالن عم
 آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــالم کــرد:  
»عرضــه و تقاضــا بــرای نفــت در نیمــه دوم 
اختالل هــای  بــروز  از  پــس   ۲0۱۶ ســال 
کشــورها  برخــی  عرضــه  در  پی بینی نشــده 
ــی رود  ــار م ــا انتظ ــید، ام ــد رس ــوازن خواه ــه ت ب
ــازاد  ــا م ــه نخســت ۲0۱۷ مجــددا ب ــازار در نیم ب
ــن گــزارش  عرضــه مواجــه شــود.« داده هــای ای
ــد.  ــر ش ــک منتش ــه اوپ ــات ماهان ــار اطالع در کن
ــه  ــت ارائ ــازار نف ــرای ب ــی را ب و نشــانه های مثبت
مــی داد. اوپــک در گــزارش خــود پیش بینــی 
کرده بــود بــا توجــه بــه قطــع تولیــد نفــت 
نیجریــه و کانــادا بــازار نفــت در نیمــه ۲0۱۶ 

ــازاد  ــدودی م ــا ح ــید و ت ــادل خواهد رس ــه تع ب
ــازار را کاهــش خواهــد داد. امــا اتفاقــی  عرضــه ب
کــه در قــاره اروپــا افتــاد مانــع از اثرگــذاری ایــن 

ــد.  ــازار ش ــر ب ــزارش ب گ
ــا  ــروج بریتانی ــا خ ــی از تحلیل ه ــای برخ ــر مبن ب
ــت ارزش  ــد و تقوی ــش ارزش پون ــه کاه ــر ب منج

دالر خواهــد شــد. 
ــانی  ــرای کس ــی ب ــر خوب ــش ارزش دالر خب افزای
کــه بــا ارزهــای خارجــی معاملــه می کننــد 
ــا دالر  ــم ب ــت ه ــارت نف ــن تج ــت همچنی نیس

نیســت. بی رابطــه 
بودنــد  معتقــد  تحلیل گــران  دیگــر  از طــرف 
بشــکه  میلیــون   ۲ آمریــکا  نفــت  ذخایــر 
کاهــش پیــدا کنــد، امــا داده هــای موسســه 
ذخایــر  می دهــد  نشــان  پترولیــوم  امریکــن 
نفــت آمریــکا ۱ میلیــون و ۲00 هــزار بشــکه 
رابطــه »کارل  ایــن  افزایــش داشته اســت. در 
ــت و گاز در  ــری« سرپرســت بخــش توســعه نف ل
ــت  ــد اس ــالیوان »معتق ــت و س ــه » فراس موسس
ایــن افزایــش ذخایــر نشــانگر هیــچ رونــد ثابتــی 
بــازار  نااطمینانی هــای  جــزو  تنهــا  و  نیســت 

ــت. اس
 همچنیــن  بــه  گــزارش بیکــر نیــوز تولیدکنندگان 

نفــت شــیل ۱۲ ریــگ حفــاری اضافــه کرده انــد. 
ــش  ــانه ای از افزای ــد نش ــی توان ــاق م ــن اتف ای

تولیــد نفــت شــیل بــرای ورود بــه بــازار باشــد.

رقابت عربستان و ایران
 در این سوی گود

مــازاد عرضــه نفــت را تــا حــدودی می تــوان بــه 
عربســتان ســعودی نســبت داد. اکثــر کشــورهای 
ــان کاهــش  ــادی خواه ــد زی ــا ح ــک ت عضــو اوپ
عرضــه نفــت بودنــد بــه امیــد اینکــه نفــت قیمــت 
واقعــی خــود را در بــازار پیــدا کنــد امــا عربســتان 
جنــگ  و  می نواخــت  را  خــود  مخالــف  ســاز 
نفتــی را آغــاز کــرد و حاضــر بــه کاهــش عرضــه 

نفــت نشــد.
ــش  ــرای کاه ــعودی ب ــتان س ــدام عربس ــن اق ای
قیمــت نفــت بیشــتر از اینکــه بــر مبنــای اهــداف 
ــگ و  ــتر رن ــد بیش ــده باش ــاذ ش ــادی اتخ اقتص

ــی دارد.  ــوی سیاس ب
عربســتان از جملــه کشــورهای عضــو اوپــک بــود 
کــه رغبتــی بــه بازگشــت ایــران در بــازار جهانــی 

شت. ا ند
مذاکــرات  روزهــای  آخریــن  در  همچنیــن 
هســته ای میــان ایــران و 5 قــدرت جهانــی 

سرنوشت نامعلوم بازار جهانی نفت 
سحر جهانیان
دانشجوی ارشد علوم اقتصادی
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ــش  ــال افزای ــود در ح ــدرت خ ــام ق ــا تم ــران ب ای
بازپس گیــری  و  بــازار  بــه  بازگشــت  تولیــد، 
اســت. صــادرات  خــود  دســت رفته  از  ســهم 
ایــران در مــاه مــه ۲0۱۶ نســبت بــه ســال 
داشته اســت.  افزایــش  درصــد   ۶0 گذشــته 
ــاه  ــه مقصــد آســیا در م ــران ب ــت ای ــری نف بارگی
ــه  ــوده، ک ــکه در روز ب ــون بش ــن ۱.۶۲ میلی ژوئ
ــبت  ــا نس ــت، ام ــی اس ــاه م ــر از م ــی باالت اندک
ــون  ــی ۱.۷۱ میلی ــم امســال یعن ــن رق ــه باالتری ب
ــه ثبــت رســیده بود  بشــکه کــه در مــاه آوریــل ب
ــه  ــران ب ــری نفــت ای کاهــش داشته اســت. بارگی
مقصــد چیــن حــدود ۶۱0 هــزار بشــکه بــوده کــه 
کمتریــن رقــم در 3 مــاه گذشــته اســت. بارگیــری 
ــکه  ــزار بش ــدود 40۶ ه ــز ح ــد نی ــد هن ــه مقص ب

ــره  ــه مقصــد ک ــری ب ــه بارگی ــی ک ــوده، در حال ب
بــه باالتریــن رقــم چند ســال گذشــته یعنــی 3۲3 
هــزار بشــکه در روز رســیده اســت. بارگیــری بــه 
ــه حــدود ۲90 هــزار بشــکه  ــز ب ــن نی مقصــد ژاپ
در روز رســیده کــه باالتریــن رقــم از مــاه آوریــل 
تاکنــون اســت .در مــاه ژوئــن کشــورهای یونــان، 
ــران نفــت  ــه همگــی از ای ــا، اســپانیا و ترکی ایتالی
ــرای  ــاه ب ــن م ــز در ای ــتان نی ــد. لهس خریده ان
ــار از مــاه اوت گذشــته حــدود ۶۷ هــزار  اولیــن ب

ــت.  ــت خریده اس ــران نف ــکه در روز از ای بش
همچنیــن رویتــرز گــزارش کــرد : »فــروش نفــت 
ایــران از مــاه دســامبر دو برابــر شده اســت و ایــن 
امــر ســبب شــده تــا اختــالالت اخیــر نفتــی فشــار 
ــر  ــا اگ ــه بس ــد. چ ــازار وارد کن ــه ب ــری را ب کمت

ــران  ــت ای ــی بازگش ــرات منف ــا از اث پیش بینی ه
ــرا  ــی انتشــار می یافــت و اکث ــه بازارهــای جهان ب
ــازاد عرضــه  ــازاری کــه از م ــده داشــتند در ب عقی
را  اوضــاع  ایــران  بازگشــت  می بــرد،  رنــج 
ــا ورود  ــم ب ــتان ه ــرد. عربس ــر خواهد ک پیچیده ت
ــون  ــی همچ ــه اقدامات ــت ب ــازار دس ــه ب ــران ب ای
ــزه ی  ــه انگی ــت ب ــش قیم ــه و کاه ــازاد عرض م
ــازار زد.  ــود در ب ــهم خ ــت س ــرای تثبی ــت ب رقاب
ــا  ــت، تنش ه ــازار نف ــه ب ــران ب ــدد ای ورود مج
بیــن تهــران و ریــاض، دو رقیــب منطقــه ای 
ــای  ــا تالش ه ــد ت ــب ش ــش داد و موج را افزای
ــه  ــه نتیج ــد ب ــردن تولی ــرای محدود ک ــک ب اوپ

ــد. نرس
ــران در  ــور ای ــاره حض ــا درب ــش بینی ه ــاید پی ش

ــالل  ــا اخت ــد ام ــوده باش ــی درســت ب ــازار جهان ب
نفتــی ســه حــوزه ســبب خیــر بــرای ایــران 

ــدند. ش
گروه هــای  حملــه ی  و  کانــادا  آتش ســوزی 
ــکا  ــورون آمری ــی ش ــات نفت ــه تاسیس ــی ب نظام
ــال دســت  ــه و بحــران اقتصــادی ونزوئ در نیجری
ــد  ــت رون ــت نف ــا قیم ــد ت ــم دادن ــت ه ــه دس ب
صعــودی بگیــرد و افزایــش عرضــه ی ایــران 
ــه  ــش عرض ــوزه و کاه ــه ح ــن س ــالل ای ــا اخت ب
نفــت همزمــان شــود و توانســت افزایــش عرضــه 

ــد.  ــش ده ــران را پوش ای
ــود را  ــت خ ــد نف ــر تولی ــای اخی ــران در ماه ه ای
ــد  ــش تولی ــرعت افزای ــت و س ــش داده اس افزای

ــت. ــاز شده اس ــگفتی س ــران ش ای

ایــران در بــازار حضــور نداشــت تاثیــر اختــالالت 
ــاند.  ــرز ۶0 دالر می رس ــه م ــت را ب ــی قیم نفت
ــه  ــاه فوری ــود را در م ــت خ ــادرات نف ــران ص ای
پــس از لغــو تحریــم علیــه خــود از ســر گرفــت و 
ــا عربســتان ســعودی  در حــال رقابــت ســنگین ب
اســت کــه در زمــان تحریم هــا تــا حــدی جــای 
ــه  ــت ب ــه نف ــع عرض ــک منب ــوان ی ــران را بعن ای
ــن  ــی ای ــاد برخ ــه اعتق ــود. ب ــرده ب ــر ک ــا پ اروپ
ــران  ــازار توســط ای بازپس گیــری ســریع ســهم ب
ــرای مشــتریان  ــف ب ــل قائل شــدن تخفی ــه دلی ب
ــد  ــی را بای ــن ویژگ ــه ای ــت در حالی ک ــود اس خ
بــه عربســتان نســبت داد کــه اخیــرا وارد جنــگ 
قیمتــی شــد و بــه خریــداران اروپایــی خــود 
ــالع داد در  ــا اط ــه آنه ــرد و ب ــال ک ــی ارس ایمیل
مــاه ژوئیــه اگــر در شــمال غربــی اروپــا هســتند 
35 ســنت و اگــر در حــوزه مدیترانــه هســتند ۱0 
ســنت کمتــر از قبــل بابــت خریــد نفــت بــه ایــن 

ــد پرداخــت. ــول خواهن شــرکت پ
 ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان قیمــت نفــت 
ــش  ــش کاه ــر بازارهای ــود را در دیگ ــی خ تحویل
نــداد و ایــن کاهــش قیمــت را فقــط بــرای 
ــوان  ــش داد. می ت ــی اش کاه ــای اروپای بازار ه
ــا  ــتان ب ــت عربس ــی از رقاب ــدام را ناش ــن اق ای

ــت.  ــران دانس ــور ای کش
روز قبــل ایــن اقــدام عربســتان، رویتــرز نوشــت: 
»ابــر نفتکش هــای اروپایــی در حــال حمــل 
نفــت ایــران هســتند و پــس از انتشــار ایــن 
ــود را  ــی خ ــت تحویل ــت نف ــتان قیم ــر عربس خب

ــش داد.« ــا کاه در اروپ
اقــدام عربســتان و ایجــاد جنــگ قیمتــی مســبوق 
بــه ســابقه اســت. اگــر بــه بیســت ســال گذشــته 
برگردیــم عربســتان در ســال ۱98۶ در اوج جنــک 
ایــران و عــراق بــا سیاســت بازپس گیــری ســهم 
بــازار، تولیــد نفــت را افزایــش داد و قیمــت نفــت 
را از حــدود 40 دالر بــه نزدیــک ۱0 دالر رســاند. 
ــی دو  ــران یک ــتان، ای ــدام عربس ــن اق ــی ای ط
ســال بعــد جنــگ را بــه پایــان بــرد در آن زمــان 
اســتنباط ایــن بــود کــه اقــدام ســعودی ها علیــه 

سیاســت ایــران اســت. 
وزیــر  زنگنــه،  بیــژن  صحبت هــای  طبــق 
ــال  ــل در ح ــم در مقاب ــران ه ــت، ای ــی نف کنون
ــم  ــران ه ــدام ای ــن اق ــت. ای ــد اس ــش تولی افزای
ــت  ــت نف ــش قیم ــر کاه ــری دال ب ــواه دیگ گ

ــت.  اس
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داستان کوتاهی از زنان

لندن، 1914
ــوپ  ــار کل ــرکت در نه ــرای ش ــدن ب ــه لن ــفر ب س
ویکتوریــا بــا وجــود هــوای دم کــرده و داغ، طاقــت 
فرســاتر از ایــن حرف هاســت. ســخنران، پســر 
ــارد  ــان ریچ ــت، هم ــرک اس ــم ت ــه ی خان دردان
تــرک معــروف کــه می خواهــد دربــاره ی مســاله ی 
زنــان یــا بهتــر اســت گفتــه شــود مــروری کوتــاه 
ــن در  ــرای همی ــد. ب ــرف بزن ــان ح ــخ زن ــر تاری ب
کاتالوگــی کــه فرســتاده بودنــد ، نوشــته شــده  بــود: 
مــروری کوتــاه بــر تاریــخ زنــان. دوبــاره و دوبــاره، 
نگاهــی بــر مســاله ی زنــان، بــاز هــم دوبــاره، بــه 
افتخــار خانــوم ژوزف آلــن تــرک، دوبــاره، بانویــی 
ــه  ــیدن ب ــا در راه رس ــی همت ــر و ب ــتگی ناپذی خس

آرمان هایــش.
جمعیــت دور میزهــا بــه صندلــی هــا تکیــه زده انــد 
ــد.  ــوردن ندارن ــکان خ ــوان ت ــا ت ــدت گرم و از ش
ریچــارد تــرک بــا ژاکــت و شــلوار ســفید شــیکش 
رو بــه روی حضــار ایستاده اســت. او خــدای فلســفه 
ــژاد  ــالح ن ــه اص ــتری ب ــل بیش ــی تمای ــت ول اس
انســان ها دارد. همــه ی آنهــا ایــن طــوری هســتند، 
ــد  ــژاد عالقه من ــالح ن ــه اص ــا ب ــه ی آنه ــه؟ هم ن
ــون  ــر گلت ــس اخی ــه ی کنفران ــن نتیج ــده اند. ای ش
ــای  ــث داغ صف ه ــام، بح ــول ویلی ــه ق ــت و ب اس
ــرک قصــد دارد  ــدون شــک ریچــارد ت ــوس. ب اتوب
بیایــد پشــت تریبــون و از ظرافــت جمجمــه ی زنان 
ــت هایش  ــا دس ــد ب ــه می توان ــد، از اینک ــرف بزن ح
ــم  ــاید ه ــر در آورد ، ش ــه س ــز و راز جمجم از رم
ــرک  ــد کــه ریچــارد ت ــا خــودش فکــر کن یکــی ب
ــه  ــن جمجم ــد ای ــش می خواه ــه دل ــتر از هم بیش

را خــرد کنــد.
ــه او ســخت می گیــرد ، مــادرش  ــی ب مــادرش خیل
ــد  ــار می کن ــوری رفت ــن ط ــا ای ــه ی مرده ــا هم ب
و اینکــه چــرا ریچــارد تــرک در کلــوب ویکتوریــا، 
ــان  ــه از زن ــن گون ــر ای ــای دیگ ــه و جاه در فرانس
ــن  ــوال دارد  ؛ ممک ــای س ــد ، ج ــداری می کن طرف

ــش را از دســت داده باشــد. اســت عقل
ضربــه ای بــه لیــوان آبــش می زنــد و منتظــر 
ــی  ــتاده اند، جای ــه ایس ــی ک ــا خانم های ــد ت می مان

ــد. ــدا کنن ــتن پی ــرای نشس ب
دوروتــی تصــور می کنــد کــه ریچــارد تــرک 
ــا  ــن زن ه ــه ای ــد ک ــر می کن ــودش فک ــا خ دارد ب
ــه  ــا ب ــه؟ مرده ــر چ ــد ، دیگ ــرف می زنن ــدر ح چق

ــا  ــی واقع ــد؟  دوروت ــر می کنن ــی فک ــه چیزهای چ
ــت :  ــد گف ــام بپرســد، خواه ــر از ویلی ــد. اگ نمی دان
ــود  ــه ب ــال گفت ــد. قب ــه ای فکــر می کنن ــا حلق زن ه
ــل حرفــی  ــد ، مث کــه مردهــا خطــی فکــر می کنن

ــود. ــر وان زده ب ــه دکت ک
ــج اســت  ــتاد دانشــگاه کمبری ــا اس ــر وان تنه  دکت
ــود در  ــازه داده ب ــون اج ــای گیرت ــه دختره ــه ب ک
ــی  ــد. دوروت ــرکت کنن ــخنرانی اش ش ــه ی س جلس
و بقیــه ی دخترهــا از دســت خانم هایــی کــه 
ــار درســت  ــه آنهــا رفت ــا  ب اســتخدام شــده بودند ت
ــد.  ــه تنــگ آمــده بودن ــد، ب ــاد بدهن در جلســه را ی
ــز  ــچ چی ــی هی ــد ول ــی بودن ــای باهوش ــا زن ه آنه
ــی  ــتند. دوروت ــنده نمی دانس ــک فروش ــتر از ی بیش
ــروف را بشــنود،  می خواســت صــدای مردهــای مع
نویســنده هایی کــه کتــاب هایشــان را خوانــده 

ــود. ب
»حــاال تــو چنــد ســالته؟ پونــزده؟ شــونزده؟ » کتــر  
ــی و کاســه ی ســوپش  ــه دوروت ــود ب وان زل زده ب

داشــت ســرد مــی شــد.
ــه او  ــاق دکتــر وان را ب ــا دلخــوری ات دانشــجوها ب
ــی  ــو ول ــری ت ــده ب ــد » اجــازه می نشــان داده بودن

ــداره«.  ــو ن حوصلت
ــش  ــتاد و موهای ــوی اس ــود جل ــتاده ب ــاف ایس ص
ــه  ــا هم ــود، ب ــرده ب ــع ک ــرش  جم ــاالی س را ب
اینهــا حــس می کــرد چقــدر ســنگین شــده، 
کاش مــی توانســت یــک دوش گــرم بگیــرد، امــا 
ــا  ــود. همــه ی راه را ب ــا نب ــن نزدیکی ه ــون ای گیرت
ــادرش  ــرای م ــه روزی ب ــود ک ــه ای آمده ب دوچرخ
بــود. »هیجــده«، کاش کــه ســنش را نگفتــه بــود، 
ــو میخــوای مثــل  ــود از حرفــش. » و ت پشــیمان ب
یــه مــوش همینجــوری ســاکت بمونــی ؟« دوروتی 
ســرش را تــکان داد ولــی وان حواســش بــه غــذای 
اســتاد بــود، قاشــق در دســت های بزرگــش اصــال 
ــان گفــت » خــب  ــوچ کن ــچ مل ــده نمی شــد. مل دی

ــده« پــس همینطــوری ادامــه ب
ــد و  ــدای بلن ــا ص ــرک ب ــارد ت ــا« ریچ »خانم ه
ــز  ــرد. دور می ــب ک ــا را جل ــه آنه ــه ای توج آمران
ــا حــاال هیــچ وقــت  دوروتــی را خانم هایــی کــه ت
ــای  ــا لباس ه ــد. آنه ــغال کرده ان ــود، اش ــده ب ندی
ــت  ــان دادن حمای ــرای نش ــی را ب ــا کرم ــش ی بنف
خودشــان از حــق رای زنــان پوشــیده اند. البتــه 
ــای  ــگ، کمک ه ــرای جن ــا ب ــالش آنه ــر ت بیش ت

داوطلبانــه ی مســتقل و بســته بندی وســایل جراحی 
ــای  ــت. زحمت ه ــرخ اس ــب س ــای صلی و جعبه ه
بــر تمایــالت وطن پرســتانه و  آنهــا شــاهدی 
احســاس مســئولیت عمیق ایشــان اســت. دکتر وان 
اعتقــاد داشــت کــه در بیــن گذشــتگان، احساســات 
ــکوفایی  ــع ش ــی مان ــر اساس ــای غی و روزمرگی ه

ــت. ــان شده اس ــق زن ــر عمی ــی تفک توانای
امــا حــاال مــردم اینجــا جمــع شــده و منتظــر تــرک 
ــن  ــا داروی ــی ب ــده ی قبل ــق وع ــه طب ــتند ک هس
ــای  ــه ادع ــی ک ــد. کس ــروع کن ــش را ش حرف های

ــا دارد. ــرای آنه ــازه ای را ب ــی ت ســاختن زندگ
تــرک ادامــه می دهــد ،« حــاال می رســیم بــه 

ــس ...« ــوالک الی ــای ه کاره
ولــی  می شــنود  را  حرف هایــش  اول  دوروتــی 
بعــد دیگــر صــدای پیانــوی تومــاس جــای صــدای 
ــو  ــرد. نشســته ســر پیان تــرک را در ذهنــش می گی
ــدال را  ــالمش پ ــای س ــا پ ــد، ب ــن می کن و تمری
فشــار می دهــد و پــای معیوبــش ســخت و ســفت، 
مثــل مشــتی بســته، جمــع شده اســت. حتــی اگــر 
ــی  ــال جای ــودش قب ــد او خ ــد بگوی ــر نخواه دکت
ــی و  ــرایط روح ــادر در ش ــر م ــت : » اگ خوانده اس
ــه  جســمی بســیار ســختی باشــد ممکــن اســت ب
جنیــن آســیب رســیده و مانــع از رشــد طبیعــی اش 
ــاری  ــث نابه هنج ــادر باع ــت م ــن وضعی ــود، ای ش
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تعــداد  می شــود،  مغــزی  گاهــی  و  جســمی 
بی شــماری...«

ــن.  ــز ک ــد : » تمرک ــودش می گوی ــا خ ــی ب دوروت
ــن لحظــه فکــر کــن. « ــه اینجــا و ای ب

نگاهــی بــه دور و بــر میــز می انــدازد، بیشــتر 
خانم هــای اطرافــش چشــم هایشــان بسته اســت.

»الیــس، مــردی کــه مــن بی نهایــت بــه او احتــرام 
می گــذارم، تحقیقاتــش را وقــف فردگرایــی و نتایــج 
ــما  ــه ش ــن موضــوع ب ــه ای ــه چگون ــرد. اینک آن ک
ــی کــه  ــه همــه ی شــما، مطلب ــوط می شــود، ب مرب
تمــام تالشــم را بــرای روشــن کردنش انجــام 
دارم ســپاس  ابتــدا دوســت  در  امــا  می دهــم، 
خــود را نســبت بــه آقــای هربــرت اسپنســر 
ــی  ــل انگل ــوزه ی تکام ــه در ح ــی ک ــرای کارهای ب
و طبیعــت انجــام داده اســت، اعــالم کنــم  و بــرای 
اینکــه متوجــه شــد، همان طــور کــه نوشــته، تنهــا 

بهترین هــا زنــده خواهند مانــد. امــا اول...«
دوروتی فکر کرد : » دوباره ؟«

ــم کســی کــه جلســه ی  ــادرم تشــکر می کن » از م
امــروز بــه افتخــار او ترتیــب داده شــده «

دوروتــی مــادر ریچــارد تــرک را تصــور می کنــد : 
ــای  ــه ی مادره ــبیه هم ــرم، ش ــاه و خون گ قد کوت
مــردان باهــوش، مچ هــای قرمــز و دســت های 
ســیاه  آتــش  خاطــر  بــه  پاهایــش  ســوخته ، 

شده اســت.
» کســی کــه بــورس تحصیلــی اش را، کــه رویایش 
ــه او  ــش ب ــک آت ــد و کاری نزدی ــکار کردن ــود، ان ب

دادنــد... «
اوه!

ــی در  ــا نقش ــد زن ه ــان دهن ــه نش ــرای اینک » ب
جامعــه و مدنیــت ندارنــد. از وقتــی کــه مــن پســر 
کوچکــی بــودم ایــن برخوردهــا مــن را می رنجاند«

وه! چقدر حساس!
ــر از  ــه او بیش ت ــم ک ــواد اضافه کن ــم می خ » و دل

پــدرم بــه مــن آموخــت... «
غیر منتظره است !

ــت، و  ــت چیس ــت، عدال ــد چیس ــوب و ب ــه خ » ک
اینکــه دولــت مــا چگونــه کار می کنــد. تحقیقاتــی 
کــه در کلــوب کاشــفان انجــام شــده بــه مــا نشــان 
دادنــد کــه جوامعــی وجــود دارنــد کــه زنــان خــود 
ــه  ــان ب ــه ی حیاتش ــرای ادام ــد و ب را ارج می نهن
ــین در  ــازون بس ــی از آم ــته اند. قبایل ــا وابس زن ه

ــی...« ــکای جنوب آمری
ــث  ــد مک ــه می رس ــش ک ــای حرف های ــه اینج ب
بــه  و  بر مــی دارد  را  آبــش  لیــوان  می کنــد. 

نــگاه می کنــد جمعیــت 
 دوروتــی فکــر می کنــد کــه ریچــارد از یــک چشــم 
کــور اســت، دوروتــی حتمــا یــک جادوگــر اســت، 

ایــن اولیــن بــار نیســت کــه بــه ایــن فکــر افتــاده. 
از اینجــا می توانــد لک هــای ســفیدی را کــه همــه 
جــای چشــمش  پخــش شــده اند، ببینــد یــا شــاید 
ــب اســت  ــد. عجی ــردازی می کن ــط دارد خیال پ فق
کــه از ایــن فاصلــه می توانــد اینقــدر واضــح 
ــده،  ــگار درســت دی ــد، ان ــرک را ببین چشــم های ت
چشــم ثابــت مانده اســت، خیــره بــه ردیــف خالــی 
ــی  ــش پ ــه حواس ــت ک ــکی نیس ــا، ش ــن میزه بی

ناهــار اســت، مثــل طاووســی مغــرور. 

دکوراســیون بیــش از حــد تجمالتــی و شــلوغ 
اســت و شــاید بــرای همیــن چشــم مــرده، چشــم 
مــرده اش بــه دنبــال خــالء می گــردد، شــبیه جایــی 
خالــی، مثــل آســمان، مثــل دریــا. خالــی، ســاکت، 
رهایــی از انتظــارات، از دیده شــدن، از خــودت. امــا 
ــد،  ــا را می خواه ــه این ه ــد ک ــی باش ــاید دوروت ش

نــه تــرک...
ادامه دارد...
A Short History of Women, By Kate Walbert        :منبع
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روشی خالقانه برای کاربردی سازی علوم انسانی
در نظام آموزشی

 
در شــماره ی قبلــی نشــریه ی بیــان، در بخــش 
ــوع  ــه موض ــی، ب ــت  نویس ــابقه ی یادداش اول از مس
» جایــگاه علــوم انســانی و وضعیــت کاربــردی 
ــدا  ــوم » پرداختــه شــد. در ایــن بخــش ابت ایــن عل
ــانی  ــوم انس ــردن عل ــردی ک ــی از کارب ــی کل تعریف
بیــان می شــود. ســپس اشــاره ای بــه دالیلــی 
ــانی  ــوم انس ــا عل ــده ت ــث ش ــه باع ــد ک ــد ش خواه
غیرکاربــردی محســوب شــوند. در آخــر نیز »روشــی 
ــانی در  ــوم انس ــازی عل ــرای کاربردی س ــه ب خالقان

ــد.  ــد ش ــه خواه ــی » ارائ ــام آموزش نظ
ــی،  ــف کل ــک تعری ــادی در ی ــینعلی قب ــر حس دکت
کاربــردی کــردن علــوم انســانی را فناورانــه ســاختن 
طریقــی  بــه  علوم انســانی  یعنــی  می دانــد.  آن 
ــه حــل مســئله ناظــر باشــد.  ــه ب ــد ک حرکــت کن
بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا( 
ــاه  ــت م ــر، در نشس ــنی ف ــان حس ــر عبدالرحم دکت
ــوف  ــائل معط ــا و مس ــوان »چالش ه ــا عن ــش ب پی
بــه کارکــرد علــوم انســانی در ایــران« تاکیــد 
ــه  ــانی ب ــوم انس ــودن عل ــردی ب ــد: »غیرکارب کردن
توانایــی  بــودن  پاییــن  ســوءمدیریت ها،  دلیــل 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته، نهادینــه نشــدن 
ــع  ــود مناب ــوم انســانی و کمب فرهنــگ پژوهــش عل
خواندن هــای  ایــران  دانشــگاه های  در  اســت. 
کــه  شــده  موجــب  آنهــا  تکــرار  و  بی هــدف 
ــته  ــن رش ــجویان ای ــش گری در دانش ــه  پرس روحی
ــون  ــه مت ــون روش مطالع ــد چ ــته باش ــود نداش وج
ــران درســت نیســت و قابلیــت  ــوم انســانی در ای عل
پاســخگویی بــه نیازهــای زندگــی روزمره را نــدارد.«
همچنیــن دکتــر حســنی فر بــه فقــر تاریخــی علــوم 
ــخ  ــت: » تاری ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــانی در ای انس
ــت و  ــده اس ــگارش نش ــران ن ــانی در ای ــوم انس عل
بی اعتمــادی مدیریتــی و فرهنگــی بــه پژوهشــگران 
ــگاه  ــدم جای ــن ع ــر ای ــی وجــود دارد. عــالوه ب بوم
مناســب بــرای محققــان و اندیشــمندان ایــن رشــته 
موجــب شــده تــا علــوم انســانی بــه جایــگاه مطلوب 
ــدر  ــرد: »چق ــد ک ــد. وی تاکی ــه نرس ــود در جامع خ
ــه بازشناســی  ــم« مقدم ــه می دانی ــم« و »چ می دانی
ایــن حــوزه اســت و مهمتریــن کار در ایــن مرحلــه 

ــه دانســتن اســت «. اراده ب
کاربردی سازی علوم انسانی در

 سیستم آموزشی
ــردی  ــوان رویک ــه عن ــی ب ــه درآمدزای ــوان ب می ت
اشــاره کــرد کــه علــوم انســانی را بــه ســمت 
تجاری شــدن ســوق خواهــد داد. علــوم انســانی بایــد 

بتوانــد بــه حــل مســائل کمــک کنــد و خدماتــی را 
بــرای حــل مشــکالت مــردم، ارائــه دهد.اگــر علــوم 
ــد،  ــش رون ــدن پی ــاری ش ــمت تج ــه س ــانی ب انس
ــد  ــتر خواه ــوزه بیش ــن ح ــره وری در ای ــزان به می
ــای  ــازی ایده ه ــال تجاری س ــوان مث ــه عن ــد. ب ش
فارغ التحصیــالن،  و  دانشــجویان  دانش آمــوزان، 
بــرای  پیشــنهادی  روش هــای  از  نمونــه  یــک 

ــت.  ــانی اس ــوم انس ــازی عل کاربردی س
داشــتن یــک تیــم خــوب و انجــام کارهــای جمعــی، 
ــد  ــرای رش ــری ب ــان فک ــات طوف ــکیل جلس تش
ــد  ــده بتوان ــه آن ای ــدی ک ــا ح ــده ت ــرورش ای و پ
مشــکلی از مشــکالت جامعــه را حــل کنــد، از جملــه 
ــه  ــن زمین ــوان در ای ــه می ت ــتند ک ــی هس کارهای
ــم  ــانی ه ــوم انس ــول در عل ــرای تح ــام داد. ب انج
ــه تــالش فــردی نیــاز اســت و هــم بــه حمایــت  ب
بیرونــی. بایــد توجــه داشــت که تحقــق ســاماندهي، 
ســرمایه گذاری، کشــف اســتعدادها و از اینهــا مهمتر، 
ــا  ــاني ب ــوم انس ــکده های عل ــودمند دانش ــاط س ارتب
جامعــه و حــل مشــکالت اجتماعــي، نیازمنــد تالش 
بیشــتر از ســوی اســاتید، دانشــجویان و دولتمــردان 

اســت. 
ــود را  ــای خ ــد ایده ه ــد بتوانن ــز بای ــجویان نی دانش
ــک  ــه کم ــرورش دادن آن ب ــا پ ــرده و ب ــرح ک مط
ــه ســمت کســب  ــود را ب ــده ی خ ــم، ای اعضــای تی
ــه  ــد. از جمل ــت دهن ــازی حرک ــد و تجاری س درآم
ــش  ــه کاه ــوان ب ــی می ت ــای کار گروه ــد فض فوای
ــدن  ــتر ش ــان، بیش ــت زم ــی مدیری ــترس، توانای اس
فعالیت هــای اجتماعــی، مجالــی بــرای شــبکه 
ســازی، پاییــن آمــدن ریســک کاری و کاهــش 
ــد  ــراد می توانن ــن اف ــا، اشــاره کــرد. همچنی هزینه ه
ــرای  ــود را ب ــی خ ــای کار گروه ــور در فض ــا حض ب
حضــور در محیــط  کار و کســب درآمــد آماده ســازند.
آموزش هایــی بــرای ایجــاد محیــط کاری مشــترک، 
ــم  ــف تی ــراد مختل ــن اف ــازنده بی ــاط س ــاد ارتب ایج
و همچنیــن ایجــاد خالقیــت در فــرد و تبدیــل 
کــردن ایده هــای افــراد بــه واقعیــت، در ایــن 
ــق  ــن طری ــود. بدی ــد ب ــان خواه ــه کمک رس زمین
می تــوان بــا افزایــش روحیــه پژوهشــگری بــه 
ــرای  ــگاهی ب ــازی دروس دانش ــمت کاربردی س س

ــت. ــش رف ــز پی ــجویان نی دانش
داشــتن ایده هــا و الگوهــای صحیــح فکــری، کافــی 
ــه  ــاص را ب ــده ی خ ــک ای ــوان ی ــد بت ــت. بای نیس
موفقیــت رســاند. اشــتیاق و اطمینــان، ویژگــی اســت 
کــه باعــث می شــود تــا بتوانیــد دیگــران را بــه طــور 

کالمــی یــا ظاهــری متقاعــد کنیــد تــا ایــده ی شــما 
ــد  ــام می دهی ــه انج ــه ک ــه آنچ ــر ب ــد. اگ را بپذیرن
معتقــد باشــید، اطمینانــی را کــه داریــد، بــه دیگــران 
هــم تســری خواهیــد داد. شــما بایــد از کمــک ســایر 

افــراد نیــز اســتفاده کنیــد.
بایــد بتوانیــد بــرای پــرورش ایــده، آن را بــا دیگــران 
ایده پــردازی  مباحــث  در  بگذاریــد.  میــان  در 
ســندرومی بــه نــام ســندروم تونــل وجــود دارد 
ــد.  ــج می برن ــردازان از آن رن ــیاری از ایده پ ــه بس ک
آنهــا از یــک فضــای محــدود بــه ایــده ی خــود نــگاه 
ــری  ــران همفک ــا دیگ ــه ب ــی ک ــا وقت ــد. ام می کنن
می کنیــم، از خــارج از ایــن فضــا و در ســطحی 
بزرگتــر بــه موضــوع توجــه می شــود. بــرای بدســت 
آوردن نتیجــه ای مطلــوب بایــد بــرای ایــده وقــت و 

ــرد. ــالش صــرف ک ت
اخیــرا در برنامــه ی زنــده ی تلویزیونــی، میــز بــورس 
ایــده کــه یــک آیتــم جدیــد برنامــه ی صبحگاهــی 
» حــاال خورشــید » بــا اجــرای رضا رشــیدپور اســت، 
ــدام  ــن اق از شــبکه ســه در حــال پخــش اســت. ای

بســیار جالــب و کاربــردی اســت. 
ــی  ــای متفاوت ــه ایده ه ــانی ک ــش کس ــن بخ در ای
در حوزه هــای صنعتــی، فرهنگــی، تجــاری و غیــره 
ــد.  ــو کنن ــود را بازگ ــده ی خ ــد ای ــد، می توانن دارن
ــه  ــرمایه گذاران در برنام ــط س ــر توس ــای برت ایده ه

ــود. ــی می ش ــداری و عمل خری
از  دیگــری  مــورد  عنــوان  بــه  همچنیــن 
ــروری  ــوزه ی ایده پ ــده در ح ــام ش ــای انج فعالیت ه
بــه  می تــوان  نــو،  ایده هــای  تجاری ســازی  و 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــین اش ــام حس ــع ام ــگاه جام دانش
ســامانه ای را ایجــاد کــرده اســت و بــا ایــن اهــداف 

بــه کار خــود ادامــه می دهــد:
ــروری  ــگ ایده پ ــد و فرهن ــت فراین ــعه و تقوی توس
در ســطح جامعــه ی علمــی، تحقیقاتــی و دانشــگاهی 
کشــور، حفــظ و نگهــداری پژوهشــگران بــه عنــوان 
ســرمایه ی علمــی کشــور، بــه کارگیــری ظرفیت هــا 
ــت  ــاتید در جه ــگران و اس ــی پژوهش ــوان علم و ت
ــط  ــاد محی ــور، ایج ــی کش ــای تحقیقات ــع نیازه رف

ــرورش خالقیــت. ــرای شــکوفایی اســتعدادها و پ ب
ــب  ــود را در قال ــته های خ ــم دانس ــم می توانی ــا ه م
ایــده  و پــرورش آن عملــی کنیــم و از ایــن طریــق 
ــردی  ــوی کارب ــه س ــک ب ــد کوچ ــر چن ــی ه گام
کــردن علــوم انســانی برداریــم. اگــر همــت کنیــم، 
ــت  ــز حمای ــئولین نی ــاتید و مس ــب اس ــا از جان قطع

ــم شــد. خواهی
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اوج بیان بر بال آزادی

ــراد از  ــرای اف ــش ب ــاب پوش ــق انتخ ح
جملــه حقــوق طبیعــی، اساســی و بشــری 

ــت.  ــان ها اس انس
چنانچــه گفتیــم حکومــت جمهــوری 
ــت  ــه در پرداخ ــز چ ــران نی ــامی ای اس
ــی و اصــول اســامی خــود و چــه در  مبان
پیوســتن بــه معاهــدات بیــن المللــی مبنی 
بــر رعایــت حقــوق بشــری، این حقــوق و 
مبانــی آن را بــه رســمیت شــناخته اســت.  
ــت اهلل  ــتور آی ــق دس ــاب طب ــون حج قان
خمینــی )ره(، دربــاره اجبــاری شــدن 
حجــاب در ادارات دولتــی اجــرا شــد و در 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــال 1۳۶۲ مجل س
ــامی،  ــازات اس ــون مج ــب قان ــا تصوی ب
ــر  ــاب در معاب ــت حج ــدم رعای ــرای ع ب
عمومــی، مجــازات تعییــن نمــود. برخــی 
ــد،  ــاب مخالفن ــث حج ــرورت بح ــا ض ب
ــد  ــردی می دانن ــئله ای ف ــرا، آن را مس زی

ــی.  ــه جمع ن
ــه  ــت ک ــان، آن اس ــه ایش ــه ادل از جمل
حجــاب در صــدر اســام اجبــاری نبــوده، 
ــت  ــم و خواس ــه تصمی ــول ب ــه موک بلک
خــود افــراد بــوده اســت. آنــان می گوینــد 
ــز  ــران نی ــامی ای ــاب اس ــدای انق در ابت
ــل  ــاب مح ــردن حج ــاری ک ــئله اجب مس

ــد.  ــا گردی ــان علم ــاف می اخت

ــه ای انجــام گرفته اســت  ــه مصاحب ــن زمین در همی
ــروه  ــر گ ــور، مدی ــم صانع پ ــر مری ــم دکت ــا خان ب
علــوم  پژوهشــگاه  زنــان  مطالعــات  پژوهشــی 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی. متولــد ســال ۱333، 
دارای مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
ــدرک  ــالمی و م ــارف اس ــات و مع ــته  الهی در رش
ــی  ــفه اســالمی از دانشــگاه بین الملل ــرای فلس دکت

علوم اســالمی لنــدن )ICIS( اســت. 
او هــم اکنــون دانشــجوی دکتــری علــوم و معــارف 

ــو  ــه و عض ــج البالغ ــکده نه ــه پژوهش نهج البالغ
ــم  ــات علمــی پژوهشــکده غــرب شناســی و عل هی

پژوهــی اســت.

ــا  ــور م ــان در کش ــرای زن ــاب ب * حج
ــا  ــوق بشــر اســت ی ــی از حق بیشــتر حق

ــه او؟ وظیف
ــش از  ــش پی ــوع پوش ــاب ن ــا انتخ ــور م * در کش
ــه ای  ــد، وظیف ــان باش ــرای زن ــق ب ــک ح ــه ی اینک
شــرعی و قانونــی اســت کــه البتــه بصــورت 
ــه شــده کل حقــوق و تکالیــف  آگراندیســمان و فرب

زن را بــه محــاق فروبرده اســت.
ــا  ــه تنه ــه ک ــش رفت ــی پی ــا جای ــراق ت ــن اغ ای
ــانی  ــای انس ــه مالک ه ــی »زن« ن ــالک ارزیاب م
ــا شــکل ظاهــری او در نظــر  ــی بلکــه تنه و اخالق

 . شــود می  گرفته 
البتــه داشــتن چهارچوبــی معقــول بــرای حجــاب در 
عــرف خــوب اســت امــا رنگــی کــه بیشــتر بانــوان 
ــه هــر دلیــل( انتخــاب  ــرای پوشــش خــود )ب ــا ب م
می کننــد، چــه از نظــر روانشناســی و چــه در احادیث 
و ســیره عملــی ائمــه اطهــار، رنگــی اســت دوزخــی 
ــی اســت. چنانچــه  ــه افســردگی و دلمردگ ــه مای ک
ــعه  ــد و توس ــای رش ــردگی زمینه ه ــم افس می دانی

انســان ها می گیــرد. از  را 
 اینکــه زن را چــه در گفتمــان ســنتی خــود کــه نــام 
ــر آن نهاده ایــم و چــه در گفتمــان مــدرن  اســالم ب
ــا  ــانده ایم، ت ــر آن پوش ــنفکری ب ــاس روش ــه لب ک
ــه جنســیت) منظورمــان sex  اســت و  ایــن حــد ب
نــه gender( تقلیــل دهیــم، باعــث حرصــی لجــام 
گســیخته بــرای خود اظهــاری زن از نظــر ظاهــری 
ــاُن  ــارت » االنس ــه عب ــن گفت ــاهد ای ــود. ش می ش

حریــٌص علــی مــا ُمنِــع « اســت. 
ایــن در حالی اســت کــه نــگاه قــرآن بــه زن بعنــوان 
موجــودی اســت کــه بــرای ســاخت و تکامــل آدم بر 
زمیــن آمــد و نــه موجــودی کــه تنهــا بــه جنســیت 

ــد. محدود باش
بایــد دانســت کــه تقلیــل زن بــه جنســیت، مادرانگی 
را از او و در نتیجــه مادرهــا را از جامعــه می گیــرد که 
ایــن خــود منتــج به سســت شــدن بنیــان خانــواده در 

ــود.   اجتماع می ش

* نظــر شــما دربــاره قوانیــن مربــوط بــه 
حجــاب چیســت؟

ایــن دســت قوانیــن بــه نوعــی پوشــاندن پوســتین 
ــا در  ــالم را تنه ــه اس ــت ک ــالم اس ــه اس ــه ب وارون
ســخت گیری های  و  می بینــد  زنــان  حجــاب 
ــال  ــه اعم ــن عرص ــا در ای ــن را تنه ــرای قوانی اج
ــول  ــه اص ــادات« ک ــث »اعتق ــا در بح ــد. م می کن
تقلیــدی نیســتند هیــچ پنجــره ای بــرای تحقیــق باز 

ــم.  نکردی
ــا  ــبهات روز م ــه ش ــد ب ــه بای ــز ک ــم کالم« نی »عل
پاســخ گویــد، تنهــا همــان اصــول قدیمــی را تکــرار 
می کنــد. در واقــع پوســتینی وارونــه از بیــرون 
ــا  ــع ب ــانده ایم و در واق ــالم پوش ــر اس ــه درون ب ب
ــاب  ــل حج ــری مث ــا ظاه ــائل صرف ــت مس پرداخ
ــه و دور کــردن دل هــم کیشــان  تنهــا باعــث تفرق

خــود شــده ایم.
از ایــن دســت ظواهــر می تــوان رســم جدیــدی بــه 

نــام »دهــه محســنیه« را نــام بــرد. 

* تاثیــر حجــاب اجبــاری را بــر هویــت زن 
چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

* مــا در جایــی از قــرآن داریــم کــه : »ال اکــراه فــی 
ــه انجــام  ــودکان ب ــژه ک ــراد بوی ــار اف ــن« . اجب الدی
هــر امری)چــه امــور پســندیده ماننــد نمــاز، حجــاب 
و ... و چــه امــور ناپســند( کرامــت انســانی و عــزت 
نفــس را در آنهــا خدشــه دار کــرده و جامعــه ای چنــد 

شــخصیتی و متظاهــر را بوجــود مــی آورد.

* شــما دیدگاهتــان دربــاره نحوه پوشــش 
ــی  ــاره جوانان ــت و درب ــان چیس فرزندانت

چــون آنــان چــه توصیــه ای داریــد؟
ــینان  ــه جانش ــراد جامع ــه اف ــان و هم ــه جوان * هم
ــا  ــوق آن ه ــد حق ــد و بای ــر روی زمین ان ــد ب خداون
ــه  ــد ب ــد بای ــل جدی ــذا در نس ــمرد. ل ــی ش را گرام
ــی  ــت. وقت ــا پرداخ ــی آنه ــی و روان ــازی روح بازس
خداونــد انســان را واجــد نعمتــی بــه نــام اختیــار قرار 

ــت. داده اس
مــا نیــز در مقــام بندگــی بایــد از معبــود خــود پیروی 
ــرای همنوعــان  ــار را ب کــرده، حــق انتخــاب و اختی

خــود قائــل شــویم. 
دختــران مــن نیــز ماننــد بســیاری از دختــران 
خــود  بــرای  پوششــی  خودشــان  سرزمینشــان 
ــق انتخــاب داده ام  ــا ح ــه آنه ــن ب ــد و م برگزیده ان
ــی  ــان حجاب ــاب خودش ــه انتخ ــه ب ــحالم ک و خوش
ــد. ــده ان ــال برگزی ــد متع ــول خداون ــول و مقب معق

بدریه جوکاری
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

Bjokari@yahoo.com
بخش دوم
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»فالنــی سفارش شــده اســت، بهمانــی پســر مدیرعامــل 
اســت، از بــاال بــه مــا گفته انــد، مــا وظیفــه خودمــان را 

انجــام داده ایــم، مــا ماموریــم و معــذور و....«
اســت  پــر  ســازمان ها  کارمنــدان  تمامــی  گــوش 
محافظــه کار  مدیــران  چنینــی  ایــن  توجیهــات  از 
یــک  بیــان  وجیــزه  ایــن  از  هدفــم  دســتگاه ها. 
ــتگاه ها  ــر دس ــر اکث ــه گریبان گی ــت ک ــط اس ــه غل روی
ــه نشــود  ــش گرفت ــر جلوی ــه اگ ــه ای ک شده اســت. روی
تبدیــل بــه ســنت می شــود و آن وقــت اســت کــه بایــد 
فاتحــه همیــن چنــد ســاعت کار مفیــد کا رمنــدان دولتی 

ــد! ــم خوان را ه
برخــی افــراد در ســازمان ها بــه واســطه انتســاب 
ــا  ــل و ب ــالن دلی ــه ف ــک ب ــا تمس ــاب و ب ــه انتص و ن
پشــتیبانی فــالن مدیــر محافظــه  کار آنچنــان مصونیتــی 
پیــدا کرده انــد کــه هیچ کــس حتــی  در ســازمان 
ــد از  ــدا نمی کن ــرات پی ــتگاه ج ــام دس ــن مق عالی تری
ــی ســازمان  ــد و مســئوالن اجرای ــا عملکــرد بخواه آنه
ــه  ــا واهم ــروج آنه ــاعات ورود و خ ــان س ــی از بی حت
دارنــد ، شــاید هــم مدیــران عزیــز قانونمنــد قائــل  بــه 
ــور  ــتند و به ط هس ــرک ذکره«۱ ــوت بت ــل یم »الباط
کل بی خیــال طــرح چنیــن موضوعاتــی می شــوند، 
البتــه بــرای نور چشــمیان وگرنــه بــرای کارمنــدان 
کــه متــه بــه خشــخاش می گذارنــد و مــو را از ماســت 

بیــرون می کشــند!
هیــچ،  ندارنــد  کــه  بهــره وری  نور چشــمیان  ایــن 
ــر ســر  ــاری ب ــد آن هــم هیــچ، ب دغدغــه کارهــم ندارن
هزینه هــای ســازمان هســتند و جالــب ایــن اســت کــه 
ــی  ــه کس ــد ب ــه نبای ــده ک ــان ش ــم باورش ــان ه خودش

اما بعضی ها برابر ترند!

پاســخگو باشــند و هــر بــار هــم طلــب بیشــتری دارنــد و 
مــاه بــه  مــاه بــدون دغدغــه و بــا احتــرام کامــل، حقــوق 
مدیریتــی بــه حسابشــان واریــز می شــود در حالــی کــه 
ــالش  ــه ت ــد وآن هم ــه تعه ــا آن هم ــازمان ب ــد س کارمن
ــد  ــترس بای ــا اس ــاه ب ــان م ــت در پای ــه خالقی و آن هم
چشــمش بــه دســت مدیــر مربوطــه اش باشــد تــا 
ــا  ــد ی ــور کن ــه کاری منظ ــد و اضاف ــایی کن او قلم فرس
ــح  ــی مصال ــز تمام ــر عزی ــه مدی ــد!  و آنجاســت ک نکن
ــه را در  ــری بودج ــنجد و کس ــور را می س ــود کش موج
ــروی مربوطــه را بررســی  ــرد و عملکــرد نی نظــر می گی
می کنــد و هــزاران اســتدالل مــی آورد تــا خدایــی 
ناکــرده حقــی جابجــا نشــود! هیهــات کــه ایــن 
ریزبینی هــا و اســتدالل ها فقــط اینجــا نمــود پیــدا 

می کنــد هیهــات!
ایــن روز هــا خبــر از فیش هــای حقوقــی چنــد   ده 
کارمنــدان  و  نیروهــا  از  رمــق  مدیــران  میلیونــی 
کاری  تــوان  و  روحیــه  و  گرفته اســت  ســازمان ها 
ــدان  ــر کارمن ــن ب ــی آفری ــت ول ــم کرده اس ــا را ک آنه
ــران  ــی مدی ــن بی اخالق ــر ای ــان ب ــه تعهدش ــرم ک محت

. . می چربــد.
نتیجــه  ایــن  بــه  از ســال ها تجربــه، دنیــا  پــس 
رسیده اســت کــه اگــر ســازمانی بخواهــد در امــور 
کاری و اقتصــاد خــود پیشــتاز باشــد و در عرصــه رقابــت 
عقــب نمانــد، بایــد از نیــروی انســانی متخصــص، 

ــد. ــوردار باش ــاال برخ ــزه ب ــالق و باانگی خ
ــازمان  ــک س ــی ی ــروت واقع ــع انســانی اســاس ث  مناب
ــورد  ــغلی و برخ ــط ش ــر محی ــد. تأثی ــکیل می ده را تش
مدیــران بــرای ســالمت روانــی، رفــاه و رضایــت 

  ۱- باطل با مطرح نشدنش، می میرد

کارکنــان از حیطــه شــغلی، امــری غیرقابــل انــکار 
در بهزیســتی محیــط شــغلی است.بهداشــت روانــی 
در محیــط کار یعنــی مقاومــت در مقابــل پیدایــش 
در  رفتــاری  اختالل هــای  و  روانــی  پریشــانی های 
ــان ســازمان. از مشــخصات یــک ســازمان ســالم  کارکن
ــان  ــی کارکن ــمی و روان ــالمت جس ــه س ــت ک آن اس
ــه مدیریــت  ــدازه مــورد توجــه و عالق ــه همــان ان آن، ب
ــورد  ــره وری م ــد و به ــه تولی ــرد ک ــرار گی ــازمان ق س

قرار گرفته اســت. تأکیــد 
ســازمان  نیروهــای  روانــی  امنیــت  قصه پــردرد 
قصه نویــی نیســت و ظاهــرا نــه پایانــی دارد و نــه 

مرهمــی جــز ســفید کــردن مــو!
ــد کــه  ــه ذهنــم هجــوم می آورن ــان ب ــکار چن گاهــی اف
اگــر ننویســم از غصــه دق مــی کنم....شقشــقة هــدرت 

ثــم قــرت. 
تمامــی ایــن جریانــات و دوگانگــی در برابــر قانــون مــرا 
ــه  ــروف قلع ــاب مع ــرج اورول در کت ــه ج ــاد جمل ــه ی ب
حیوانــات می انــدازد کــه »همــه در برابــر قانــون برابرنــد 

امــا بعضــی هــا برابرترنــد. «

۲
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Ali.zaraki@gmail.com

* سردبیر: شکوفه کریمی
* هیات تحریریه: شکوفه کریمی، بدریه جوکاری، 

امین رمضانعلی، علی زرکی، صبا عنایتی 
* ویراستار : بدریه جوکاری

* ارتباط با ما: 
bayannashrieh         @           

* کانال تلگرام:
telegram.me/bayanmedia

ماهنامه دانشجویی بیان

*صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی - اجتماعی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* مدیر مسئول : بشیر معتمدی
* مدیر اجرایی: منوچهر صابر

* صفحه آرایی: انتشارات تحریر خیال
gmail.com

۲- خطبــه شقشــقیه در نهــج البالغــه درد دل هــای حضــرت 
ــت  ــب خالف ــقیفه و غص ــراي س ــالم از ماج ــی علیه الس عل
اســت، در آخــر ایــن خطبــه حضــرت بــه ابــن عبــاس 
فرمودنــد: » یــا ابــن عبــاس تلــک شقشــقة هــدرت ثــم قــّرت 
ــه  ــود ک ــی ب ــعله غم ــنیدی ش ــاس آنچــه ش » : اي پســر عب
سرکشــید و درجــای آرمیــد. ) شقشــقه چیــزي شــبیه بادکنــک 
اســت کــه بــه هنــگام خشــم از دهــان شــتر بیــرون میزنــد و 

ــد مــي شــود( ــن ناپدی ــس از آرام گرفت پ


