
ــاب و  ــه کت ــام هفت ــه ن ــاه ب ــان م ــر آب ــه آخ هفت
ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــذاری ش ــام گ ــی ن کتابخوان
دلیــل تصمیــم گرفتــم کتــاب » درک یــک پایــان« 
ــز و ترجمــه حســن کامشــاد را  ــن بارن نوشــته جولی

ــم.  ــی کن ــان  معرف برایت
کتابــی کــه برنــده مهــم تریــن جایــزه ادبــی بریتانیــا 
در ســال 2011 شــد و رئیــس هیئــت داوران بوکــر 
ــرن بیســت و یکــم  ــا انســان ق ــی کــه ب آن را کتاب
ســخن مــی گویــد معرفــی کــرده اســت. ایــن کتاب  
ــه  ــی وبســتر اســت ک ــام تون ــه ن ــردی ب ــت م روای
ــت و  ــته اس ــتگی اش نشس ــی بازنشس روی صندل
ــی  ــف م ــل تعری ــی اش را در دو فص ــتان زندگ داس

کنــد.
 بخــش اول ایــن کتــاب مربــوط بــه دوران نوجوانــی 
تونــی اســت وخاطــرات ســه نفــر از دوســتان 
ــام  ــه ن ــا ب ــر از آنه ــک نف ــه ی ــی اش ک همکالس
ــذوب  ــروه را مج ــای گ ــر اعض ــن دیگ ــن فی ایدرئی
شــخصیت خــود مــی کنــد؛ فــردی کــه نقطــه واصل 
ــن  ــود. ایدرئی ــی ش ــل دوم م ــث فص ــور بح و مح
ــخ،  ــورد تاری ــه در کالس در م ــی ک ــث های ــا بح ب
ــی  ــی و اجتماع ــائل سیاس ــایر مس ــی و س خودکش
مــی کنــد احســاس رشــک  و وابســتگی توامــان را 
ــی  ــد. ماجــرای عاطف ــی کن در دوســتانش ایجــاد م

ــکا و  ــا ورونی ــه ب ــی و رابط تون
ــن  ــن او و ایدرئی ــی کــه بی رقابت
پیــش مــی  برســر ورونیــکا 
ــگام و  ــد و خودکشــی زود هن آی
مرمــوز ایدرئیــن اتفاقاتــی اســت 
ــاب و در  ــل اول کت ــه در فص ک
ــصت  ــه ش ــوای ده ــال و ه ح
اتفــاق مــی افتــد. درفصــل دوم 
ــال  ــل س ــت چه ــس از گذش پ
ــراه  ــه هم ــه ب ــک نام ــی ی تون
ــادر  ــرف م ــول از ط ــداری پ مق
ــد. ــی کن ــت م ــکا دریاف ورونی
ــی از  ــر خاطرات ــه دفت ــه ب در نام
ایدرئیــن اشــاره شــده اســت کــه 
در پاکــت نیســت و ایــن مســاله 
باعــث مــی شــود کــه بــه دنبال 

ــردد. ــکا بگ ورونی
موضــوع جالــب توجــه ایــن 

ــذر  ــی در گ ــای زندگ ــی ه ــف روزمرگ ــان، تعری رم
ــت  ــکل حقیق ــن ش ــه بهتری ــه ب ــت ک ــان اس زم
ــی  ــد. تون ــان مــی کن ــن اجتمــاع بی ــی را در مت های
ــه دفتــر خاطــرات دســت نمــی  وبســتر درنهایــت ب
یابــد ولــی در روایتــی کــه تعریــف مــی کنــد پاســخ 
همــه ســوالت مخاطــب را در مــورد دغدغــه هــای 
ــخ  ــه و تاری ــان و حافظ ــورد زم ــی اش در م نوجوان
ــه بهتریــن شــکل  مــی دهــد. او در ایــن داســتان ب
خــود را قضــاوت مــی کنــد و در مــواردی چهــره ای 
ــود  ــل درک از خ ــال قاب ــن ح ــز و در عی تنفربرانگی

ــه مــی دهــد.  ارائ
او در ماجــرای دیــدار دوبــاره و مکاتباتــش بــا 
ــادآوری  ــه و ی ــای ناآگاهان ــا قضــاوت ه ــکا، ب ورونی
رفتارهایــی کــه تاثیــرات مخــرب آنهــا پــس از ایــن 
همــه ســال  تــا ابــد او را خواهــد آزرد، بــه بازخوانــی 
ــته  ــه پیوس ــه حافظ ــی پردازدک ــی م تاریخــی وقایع

ــد.  ــی کن ــق م ــدد آن را خل ــای متع نســخه ه
ــی  ــان م ــه پای ــه ب ــاب را اینگون ــر کت ــه آخ او جمل
ــت  ــت صحب ــتگی اس ــت از انباش ــاند: » صحب رس
از مســئولیت اســت، و در ورای اینهــا صحبــت 
ــاب  ــن کت ــیار«. ای ــی بس ــت، ناآرام ــی س از ناآرام
ــای  ــت ه ــا واقعی ــی  آن ب ــد و از همراه را بخوانی

ــد.  ــذت ببری ــان ل درونت
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» اجســاد چروکیــده زنــان و مــردان ُپشــته شــده 
)روی هــم جمــع شــده( و در معابــر عمومــی 
ــان  ــده آن ــان انگشــتان چروکی ــد، در می ــاده ان افت
همچنــان مشــتی علــف کــه از کنــار جــاده کنــده 
ــزارع درآورده  ــه از م ــی ک ــه های ــا ریش ــد و ی ان
ــا  ــف ه ــن عل ــا ای ــورد. ب ــی خ ــم م ــه چش ــد ب ان
ــرگ  ــی و م ــی از قحط ــج ناش ــتند رن ــی خواس م
ــه ای  ــر پابرهن ــی دیگ ــد. در جای ــاب بیاورن را ت
بــا چشــمانی گودافتــاده کــه دیگــر شــباهت 
ــا  ــه انســان نداشــت، چهــار دســت و پ ــی ب چندان
ــی  ــک م ــه نزدی ــی ک ــوی خودروی روی جــاده جل
شــد، مــی خزیــد و در حالــی کــه نــای حــرف زدن 
ــی التمــاس  ــرای لقمــه نان ــا اشــاراتی ب  نداشــت ب
مــی کــرد.« گــزارش افســر انگلیســی ان.اچ 
ــاپ  ــه چ ــفرنامه اش ب ــاب س ــه در کت ــو ک داناه
ــه ای  ــر از واقع ــزارش خب ــن گ ــت. ای ــیده اس رس
مــی دهــد کــه بــرای خواننــده بســیار حیــرت آور 
اســت. ایــن واقعــه مربــوط بــه ســومالی، میانمــار 
یــا دیگــر کشــورهایی کــه دچــار قحطــی و 
بیمــاری هــای واگیــردار شــده انــد نیســت، بلکــه 
مربــوط بــه دوره ای از تاریــخ معاصــر ایــران 
ــی  ــان موضوع ــرای بی ــت ب ــن فرص ــت. از ای اس
ــه  ــاِن داعی ــده در جه ــت و مســکوت مان ــر جنای پ
دا ِر دفــاع از حقــوق بشــر و ضــد جنایــت اســتفاده 

ــم.  ــی کن م
نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت کشــور ایــران تحت 
عنــوان قحطــی بــزرگ، ُمردنــد. مقایســه جمعیــت 
ــران در 1914 و 1919 نشــان می دهــد حــدود  ای
ــاری از  ــی و بیم ــر قحط ــر در اث ــون نف 10 میلی

بیــن رفتــه انــد. 
ایــران در ســال 1914 دســت کــم  جمعیــت 
ــه  ــا 1919 ب ــا ت ــوده ام ــر ب ــون نف ــت میلی بیس
یــازده میلیــون نفــر کاهــش یافتــه اســت. چهــل 
ــت  ــد جمعی ــران بتوان ــا ای ــید ت ــول کش ــال ط س
ــا 1956  ــد و ت ــال 1914 برگردان ــه س ــود را ب خ
ــید.  ــر نرس ــون نف ــه 20 میلی ــران ب ــت ای جمعی

ــت؟ و  ــری چیس ــزرگ بش ــت ب ــن جنای ــل ای دلی
چــرا از ایــن نســل کشــی عظیــم، در ایــراِن قــرن 

ــم؟ ــی خبری بیســتم ب

ــش در  ــد اتری ــدن ولیعه ــته ش ــال کش ــه دنب  ب
ســال 1914 و جنــگ جهانــی اول کــه بــا هــدف 
ترســیم جهانــی جدیــد و برآمــده از عقــل مــدرِن 
فــارغ از قرابــت الهــی، شــکل گرفتــه بــود، قــوای 
بی شــماری از بریتانیــا، روس و ترک)عثمانــی(، 
ــا اینکــه ایــران  بــی طرفــی خــود را در جنــگ  ب
ــدند.  ــور ش ــاک کش ــود، وارد خ ــرده ب ــالم ک اع
ــه  ــران را ب ــری ای ــی و تراب ــور مال ــس ام انگلی
ــران  ــالت ای ــه و غ ــام آزوق ــت و تم ــت گرف دس
ــگان  ــربازهای بیگان ــای س ــاز ه ــن نی ــرای تامی ب
ــول نفــت خــودداری  مصــادره شــد، از اســترداد پ
شــد و حتــی اجــازه ورود غــالت از هنــد و عــراق 

ــد.  ــزی داده نش ــت مرک ــه دول ب

ابعــادی  در  ایــران  مــردم  از  زیــادی  شــمار 
باورنکردنــی بــر اثــر گرســنگی و قحطــی، و 
ــده  ــور ش ــه وارد کش ــردار ک ــای واگی ــاری ه بیم
ــای  ــزارش ه ــار و گ ــر از اخب ــد. غی ــود، ُمردن ب
روزنامــه هــای آن دوره و خاطــرات بعضــی از 
افســران انگلیســی کــه در ایــران حضــور داشــتند، 
ــز  ــه آمی ــاد فاجع ــه ابع ــتقلی ک ــدی و مس ــر ج اث
ــی  ــدارد. کتاب ــود ن ــد وج ــس کن ــی را منعک قحط
ــه آن اســتناد شــده، تنهــا  ــب ب ــن مطل کــه در ای
پژوهــش گســترده ای اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــده  ــت خوانن ــن جه ــت. از ای ــه اس ــورت گرفت ص
 ی پژوهشــگر را دعــوت بــه مطالعــه کتــاب

می کنم.

نسل کشی خاموش تحت سیطره نظام هیپنوتیزم رسانه ای
محمد رضایی

 دانشجوی ارشد مدیریت رسانه   
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ــناد  ــار اس ــتان، انتش ــن انگلس ــاس قوانی ــر اس ب
محرمانــه بعــد از گذشــت ســی ســال از هــر 
ــه  ــوط ب ــناد مرب ــا اس ــت. ام ــه ای آزاد اس واقع
ــس از  ــی اول، پ ــگ جهان ــران در جن ــاع ای اوض
گذشــت حــدود صــد ســال در ســازمان جاسوســی 
شــان، محرمانــه مانــده اســت و اعــالم شــده کــه 

ــد. ــد ش ــی نخواه ــال 2053 علن ــا س ت
ــه  ــا چ ــی ه ــه انگلیس ــت ک ــده اس ــران کنن حی

ــد؟ ــی کنن ــان م ــه آن را پنه ــد ک ــرده ان ک
ــدون  ــی و ب ــی طرف ــالم ب ــا اع ــه ب ــوری ک کش
هیــچ دخالتــی در جنــِگ برخواســته از عقــِل 
مــدرن، بزرگتریــن قربانــی جنــگ جهانــی اول بــا 

ــود. ــی ب ــا ده میلیون ــت ت ــات هش تلف
ــی نیســت؟ کشــتن  ــن یــک هولوکاســت ایران  ای
ــروز  ــِف ام ــور در تعری ــک کش ــردم ی ــی از م نیم

ــی دارد؟  ــه جایگاه ــر چ ــوق بش ــاع از حق دف
ــدارد؟  ــن جنایــت ن ــه ای  از ای چــرا کســی مطالب
ــدک  ــد ان دیگــران کشــته هــای خــود را هــر چن
فرامــوش نمــی کننــد و عــالوه بــر اعــاده حقــوق 
مــادی خــود، صدهــا فیلــم و ســریال و رمــان در 
جهــت همراهــی افــکار عمومــی خلــق مــی کننــد 

و مــا ایــن هولوکاســت را فرامــوش کــرده ایــم.
ــن را  ــه ای ــانی ک ــتند کس ــاف هس ــن اوص ــا ای ب

ــد. ــی دانن ــم م توه
ــه  ــه ی توطئ ــت؟ نظری ــه اس ــم توطئ ــن توه ای
ای کــه در دنیــای امــروز وجــود دارد، جایــی 
کــه منافعشــان اقتضــا کنــد بــه آن متوســل مــی 
ــد،  ــه منافعشــان اقتضــا نکن ــی ک ــوند و هرجای ش
ــه اســت  ــد. چگون ــی دانن ــم م ــه را توه کل توطئ
کــه یــازده ســپتامبر توهــم توطئــه نیســت و 
ــوِس  ــه نف باعــث لشگرکشــی نظامــی و تجــاوز ب
ــتار  ــا کش ــود؟ ام ــی ش ــالمی م ــای اس ــور ه کش
اول،  ایرانــی در جنــگ جهانــی  میلیــون هــا 

ــت. ــه اس ــم توطئ توه
 اگــر کســی هولوکاســت)غیرواقع( یهــودی را 
منکــر شــود، طبــق قانــون ِگســو در فرانســه بایــد 
ــال  ــد س ــت ص ــد از گذش ــا بع ــود ام ــی ش زندان
ــداق  ــران مص ــت در ای ــرح« هولوکاس ــی »ط حت

ــت. ــه اس ــم توطئ ــوری توه تئ
ــان  چــرا در مــورد مــا وهــم اســت و در مــورد آن

ــت؟ واقعی
ســال 1396 کــه فــرا برســد، یــک قــرن از نســل 

کشــی انگلیســی هــا مــی گــذرد.
ــدون  ــانه ای ب ــوان رس ــه عن ــران، ب ــینمای ای س

ارتباطــات، همانطــور کــه  تکنولــوژی جدیــِد 
توســط مارشــال مــک لوهــان پیــش بینــی شــده 
بــود، کــره زمیــن را بــه دهکــده ای جهانــی 
و  ســینما  تلویزیــون،  رادیــو،  کــرد.  تبدیــل 
اینترنــت،  مرزهــای جغرافیایــی را انــکار کــرده و 
تبدیــل بــه اثرگذارتریــن ابــزار اعمــال قــدرت بــر 

ــد. ــده ان ــان ش ــی جه ــکار عموم اف
انســان هــا صــورت  دهکــده ای کــه درآن  
ــای اوژن یونســکو را  ــدن« ه ــده »کرگ مســخ ش
ــردم  ــه م ــن دهکــده ب ــد. آنچــه در ای ــه ان پذیرفت
ــی  ــت، اطالعات ــات اس ــد اطالع ــی یاب ــال م انتق
ــه از  ــات گرفت ــد و نش ــی واح ــل فرهنگ ــه حام ک

ــت.  ــد اس ــی جدی ــل علم عق
ــه  ــویم ک ــی ش ــرض فرهنگ ــم معت ــر نخواهی اگ
ــات در  ــی ارتباط ــده جهان ــق دهک ــون از طری اکن
ــد، اینقــدر کافــی  سراســر جهــان اشــاعه مــی یاب
ــی و  ــان بین ــا جه ــگ ب ــن فرهن ــه ای ــت ک اس
جهــان شناســی خاصــی همــراه اســت و بــا هیــچ 
ــی شــود.  ــع نم ــگ و شــریعت دیگــری جم فرهن
در ظاهــر هیــچ تمدنــی بــه جــز تمــدن غــرب در 

ــدارد. جهــان وجــود ن
ــات  ــورت از حی ــن ص ــخیر ای ــا در تس ــه ج هم
ــری  ــا بکارگی ــرب ب ــدن غ ــه تم بشــری اســت ک
هوشــمندانه رســانه هــای خــود بــه ارمغــان آورده 
اســت. جملــه معروفــی از رابــرت مــرداک ) یکــی 
از بزرگتریــن صاحبــان کمپانــی هــای رســانه ای 
ــن  ــون آن چنی ــه مضم ــود دارد ک ــان( وج در جه
اســت: آنچــه مــا اراده کنیــم، شــما خواهیــد 

ــت. دانس
ــا بکارگیــری روش هــای کنتــرل و  ایــن نظــام ب
هیپنوتیــزم رســانه ای، ذیــل روش تاریــخ نــگارِی 
ــر ایــن قحطــی بــزرگ،  مناقشــه بیــرون/درون، ب
ــل  ــر طب ــدر ب ــی آنق ــی زد و از طرف ــر خاموش ُمه
طلبــکاری خــود و بدهــکاری ایرانــی کوفــت کــه 
افــکار عمومــی مــا تحــت تاثیــر رســانه هایــش، 
واقعــا دچــار حــس بدهــکاری و خودباختگــی 

شــده اســت.
 در ایــن مقطــع خــاص از تاریــخ تمــدن غــرب، بــا 
طــرح مســائل مختلــف از جملــه ایــران هراســی، 
اســالم هراســی، تروریســم و حقــوق بشــر در ذیل 
ســلطه رســانه ای خــود مــا را در افــکار عمومــی 
مــردم جهــان، منفــور نشــان داده اســت؛ درحالــی 
کــه جنایــات وحشــیانه و نســل کشــی بــی ســابقه 

مــردم کشــورمان را پنهــان مــی کنــد.

مــرز در مقابــِل مســکوت گذاشــتن ایــن جنایــت، 
چــه کــرده اســت؟

ــود  ــزه نش ــی دراماتی ــا موضوع ــده ت ــق قاع  طب
ــد  ــاند، نمی توان ــانه نپوش ــاس رس ــود لب ــه خ و ب
در  صرفــا  و  باشــد  داشــته  عــام  اثرگــذاری 
ــر  ــی منحص ــی و پژوهش ــی علم ــوزه تخصص  ح

می ماند.
خــالف  در  حرکــت  کــه  اســت  واضــح  پــر 
مســیر ایدئولــوژی حاکــم بــا ســختی هــا و 
ــی  ــه هنرمندماب ــت وگرن ــراه اس ــکالتی هم مش
و انتلکتوئلیســت بــازی هــای خــود بینانــه و 
خــود بنیادانــه کــه تنهــا در اثبــات حدیــث نفــس 
احیــای  راســتای  در  نمی تواننــد  فیلمســازاند، 
هویــت یــک کشــور و ملــت جریــان ســازی 
ــکار  ــه اطالعــات، اف ــی وقف کــرده و در هجــوم ب
عمومــی را از هیپنوتیــزم رســانه ای غــرب بیــدار 

ــد. کن
و در آخــر امــروز شــاهد فیلــم »یتیــم خانــه 
ــی روی  ــم طالب ــی ابولقاس ــه کارگردان ــران« ب ای

ــتیم.  ــینما هس ــره ای س ــرده نق پ
ــه در  ــزرگ ک ــی ب ــوع قحط ــا موض ــه ای ب نوبران
ــت  ــه کاری و لکن ــار محافظ ــت دچ ــان واقعی بی
ــت  ــن مل ــه ای ــده ب ــای وارد آم نشــده و خیانت ه

ــیده اســت.  ــر کش ــه تصوی را ب

منابع 
ــر  ــزرگ نوشــته دکت ــاب قحطــی ب ــی کت ــع اصل - منب
ــا  ــیل وانی ــگاه پنس ــتاد دانش ــد اس ــی مج ــد قل محم
 the great famine and بــه عنــوان التیــن 
در  کــه   1919-1917  genocide in persia
ــوان قحطــی  ــا عن ــران ب ــده و در ای ــاپ ش ــکا چ آمری

ــت. ــده اس ــه ش ــزرگ ترجم ب
مقاالت

ــگ،  ــری جن ــزان فراگی ــاد وســعت و می ــه ابع - مطالع
کشــتار و قحطــی در زمــان جنــگ جهانــی اول/

ــن  ــط بی ــرای رواب ــجوی دکت ــی. دانش ــن حبیب محس
ــز ــران مرک ــگاه آزاد ته ــل دانش المل

ــر  ــی اول ب ــگ جهان ــرات جن ــنادی تاثی ــه اس - مطالع
بهداشــت و ســالمت عمومی/زهــرا علیــزاده بیرجنــدی 
و ســمیه پورســلطان. دانشــیار گــروه تاریــخ بیرجنــد و 

کارشــناس ارشــد تاریــخ تشــیع
جنــگ جهانــی اول و شــیوع بیمــاری هــای واگیــردار/

عبــاس ســرافرازی. دانشــیار تاریــخ دانشــگاه فردوســی 
مشــهد
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اقتصــاد مقـاومتــی

ــا  ــی ب ــتی تخصص ــخ 1395/01/30 نشسس در تاری
عنوان»اقتصــاد مقاومتــی« بــا حضــور دکتــر فرشــاد 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــی در پژوهشــگاه عل مومن
فرهنگــی برگــزار شــد. در گــزارش پیــش رو ســعی 
مــی شــود خالصــه ای از ایــن نشســت ارائــه شــود.
ــق  ــه طب ــرد ک ــروع ک ــور ش ــی اینط ــر مومن  دکت
ــا  ــر، م ــخ بش ــول تاری ــان در ط ــات نهادگرای مطالع
بــا دو رونــد متفــاوت روبــرو هســتیم کــه از عنــوان 
ناپذیــری  هــای برگشــت پذیــری و برگشــت 
بــرای ایــن روندهــا اســتفاده مــی کنــد. منظــور از 
روندهــای برگشــت ناپذیــر، رونــد انباشــت ذخیــره 
ــان  ــر زم ــت. در ه ــری اس ــش بش ــی در دان دانای

مفروضــی مثــل t0، ذخیــره دانایــی بشــر از زمــان 
ــت.  ــر اس ــان t+1 کمت ــتر و از زم t-1 بیش

بــه عبــارت دیگــر، در طــول تاریــخ همــواره رونــد 
ذخیــره دانایــی بشــر در حــال افزایــش اســت. امــا 
مشــاهده دیگــر ایــن اســت کــه عملکــرد واحدهای 
ــر  ــد برگشــت پذی اقتصــادی و اجتماعــی یــک رون
ــای  ــه معن ــه نمایــش مــی گــذارد. ب ــخ ب را در تاری
اینکــه، اگــر در زمانt0کشــوری اوضــاع نابســامانی 
دارد، ایــن بــه هیــچ وجــه داللــت بــر ایــن نــدارد 
کــه در زمــان t-1 اوضــاع بــه ســامان بــوده و یــا 

در زمــان t+1 بــه ســامان نباشــد.
 نکتــه مهمــی کــه اســتنتاج مــی شــود، ایــن اســت 

کــه بــرای رو بــه بهبــود قــرار گرفتــن جامعــه ای ، 
مســئله وجــود ذخیــره دانایــی الزم اســت امــا کافی 
نیســت. کیفیــت نهــادی مشــخص مــی کنــد کــه 
جامعــه چقــدر قــادر اســت از از ذحیــره دانایــی خــود 

بــرای اداره بهتــر امــور اســتفاده کنــد.
ــه  ــورد جامع ــئله در م ــن مس ــه، اولی ــن زمین در ای
علمــی ایــن اســت کــه بایــد بــه گونــه ای کار بکند 
کــه آن ســطح از دانایــی در هــر حیطــه خــاص کــه 
هویــت جمعــی پیــدا مــی کنــد، از گســتره و ژرفــای 
کافــی برخــوردار باشــد. چــرا کــه مفاهیــم کلیــدی 
کــه سرنوشــت ســاز هســتند برحســب اینکــه چــه 
درکــی از آنهــا هویــت جمعــی پیــدا کــرده اســت، 

مهدیس متقیان فرد 
 دانشجوی ارشد علوم اقتصادی 
 Mahdismotaghian@gmail.com 
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ــه آن مســئله  ــت بخشــی را ب ــع ســطح عینی درواق
ایفــا مــی کنــد. بــرای مثــال در ادبیــات توســعه از 
کارکردهــای آمــوزش صحبــت مــی شــود کــه در 
حــال حاضــر مــا بــا ایــن کارکــرد فاصلــه داریــم. در 
واقــع مــا چــه درکــی از علــم و دانشــگاه داریــم کــه 
باعــث مــی شــود اوضاعمــان اینطــور باشــد؟ یکــی 
از عوامــل مهــم در کشــور مــا آن درک و مفهــوم از 
دانشــگاه اســت کــه هویــت جمعــی پیــدا کــرده و 
ایــن درک دانشــگاه را بــه مثابــه کارخانــه مــدرک 

ســازی شناســایی کــرده اســت.
ــد، عملکــرد  ــی کنی ــگاه م ــه ن ــن زاوی ــی از ای  وقت
دانشــگاه هــا خــارق العــاده اســت. بنابرایــن چــون 
ــا  ــب ب ــادی متناس ــات نه ــر، ترتیب ــرز فک ــن ط ای
خــودش را ایجــاد کــرده اســت، تــالش هــا در ایــن 

زمینــه بــه ثمــر نمــی نشــینند.
 اگــر جامعــه علمــی بخواهــد وظایفــش را صادقانــه 
دنبــال کنــد، بزرگتریــن مأموریتــش ژرفــا بخشــیدن 
ــد اقتصــاد  ــدی اســت، همانن ــوم کلی ــر مفه ــه ه ب

مقاومتــی.
 ایــن مفهــوم بــه لحــاظ محتــوا برگرفتــه از یــک 
مفهــوم شــناخته شــده در ادبیــات توســعه اســت. 

اندیشــه توســعه بــه ایــن اعتبــار موضوعیــت پیــدا 
کــرد کــه مســئله تفــاوت کشــورها را مــورد واکاوی 

قــرار داد.
ــی  ــته مفاهیم ــه گذش ــج ده ــی پن ــج ط ــه تدری  ب
پدیــدار شــده انــد کــه یــک درک متحــد از ادبیــات 
ــوط  ــوم مرب ــن مفه ــد. اولی ــم زده ان ــعه را رق توس
ــق  ــه از طری ــدار « ک ــه » توســعه پای مــی شــود ب
آن یــک درک یکپارچــه از توســعه ارائــه مــی 
ــعه انســانی «، دیگــری  ــوم دوم » توس ــود. مفه ش
ــر  ــده « و در آخ ــاد گیرن ــه ی ــری و جامع » یادگی

مفهــوم » resilience  « اســت.
 resilience متأســفانه مفهومــی کــه بــرای 
ــادل  ــت، مع ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ در فارس
ــام  ــا اله ــه ب ــده ک ــن ای ــم ای ــت و ه ــایی نیس رس
ــده  ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــا اقتص ــوم ب از آن مفه
اســت، مــی توانــد مــا را از وجــوه سرنوشــت ســاز 

ــد. ــل کن ــوم resilience  غاف مفه
ــاظ  ــه لح ــود، ب ــوم resilience در ذات خ مفه
ــام  ــای اغتن ــه معن ــان فارســی، ب ــه زب ــی ب مضمون

ــت. ــا اس ــار تهدیده ــا و مه ــت ه فرص
ــدا  ــوم resilience ابت ــه لحــاظ تاریخــی مفه  ب
ــی مطــرح شــد و مســئله  ــرای کشــورهای صنعت ب
اساســی آن مواجهــه خردورزانــه بــا مســئله شــوک 

هــای برونــزا بــود.
ــه  ــی متوج ــای کشــورهای صنعت  استراتژیســت ه

ــد  ــدار شــده ان ــی پدی ــای برونزای شــدند شــوک ه
کــه بعضــی از آنهــا بســیار خطیــر و سرنوشــت ســاز 
ــی  ــه م ــی ک ــم از لحــاظ فرصــت های ــتند، ه هس
ــای  ــت تهدیده ــم از باب ــد  و ه ــق کنن ــد خل توانن
ــا وجــود دارد. ــه در درون آنه ــده ای ک نگــران کنن
 شــوک هــا در ذات خودشــان عــدم اطمینــان 
ایجــاد مــی کننــد و مســئله ایــن اســت کــه ایــن 
ــات نهــادی  ــا کــدام ترتیب ــا را ب ــان ه عــدم اطمین

ــرد. ــامان ک ــه س ــد ب بای
ــر روی  ــی ب ــز اصل ــی، تمرک ــورهای صنعت در کش

ــت : ــرار گرف ــخص ق ــزای مش ــوک برون ــه ش س
ــی  ــوالت علم ــه تح ــوط ب ــای مرب ــوک ه 1- ش

ــی. فن
2- شوک های مربوط به محیط زیست. 

ــی  ــای مال ــه بازاره ــوط ب ــای مرب ــوک ه 3- ش
ــده. ــی ش جهان

هــر کــدام از ایــن شــوک هــا در درجــه اول برونــزا 
هســتند و کنترلشــان در دســت هیــچ کشــور معینی 
نیســت و همــه ایــن هــا هــم دربردارنــده فرصــت 
 resilience هســتند و هــم تهدیــد. مفهــوم
ــی  ــه آمادگ ــا مجموع ــا را ب ــن م ــد ذه ــی خواه م
هــا بــرای حداکثــر اســتفاده از فرصــت هــا و مهــار 
تهدیدهــای تغییــرات بوجــود آمــده، درگیــر کنــد.

تمــام ایــن شــوک هــای ســه گانــه ای کــه 
ــد  ــا حســاس شــده ان ــر آنه ــی ب کشــورهای صنعت
بــرای مــا هــم موضوعیــت دارد و ایــن موضوعیــت 
داشــتن بــرای مــا اگــر بیــش از کشــورهای صنعتی 
ــن مســئله  ــر از آن هــا نیســت. بنابرای نباشــد، کمت
ــوم اقتصــاد  ــم مفه ــه بدانی ــن اســت ک ــی ای اساس

ــت. ــا نیس ــه درده ــی دوای هم مقاومت
 از یــک زاویــه خــاص یعنــی شــوک هــای برونــزا، 
ــا  ــرد و م ــی گی ــر م ــور را در ب ــک کش ــائل ی مس
در آن زاویــه مــی توانیــم از ایــن مفهــوم اســتفاده 

کنیــم. 
پــس اگــر کســانی انتظــارات فراتــر از ایــن مفهــوم 
داشــته باشــند، بــه معنــای ایــن اســت کــه هنــوز 
ــه  ــذاری ب ــا و هــدف گ ــال و آروزه ــان آم ــن بی بی
معنــای دقیــق کلمــه، تفــاوت قایــل نیســتند. 
حواســمان باشــد کــه ماجــرای اقتصــاد مقاومتــی، 
ــرای  ــخص ب ــای مش ــت ه ــب قابلی ــرای کس ماج
مواجهــه خردورزانــه بــا شــوکهای برونــزا اســت، به 
گونــه ای کــه بــرای مــا آنچنــان قــدرت انعطافــی 
ایجــاد کنــد کــه بتوانیــم واکنــش هــای بــه موقــع 

ــرات داشــته باشــیم.  ــر تغیی و مناســب در براب
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــی از اقتص ــه چیزخواه ــس هم پ
ــت و  ــت آن اس ــرای شکس ــازی ب ــای بسترس معن

یکــی از مســئولیت هــای جامعــه علمــی ایــن اســت 
کــه ایــن مســئله را خیلــی شــفاف برمــال کنــد.

ــار  ــه در مه ــش از آنک ــا بی ــه لحــاظ تاریخــی م  ب
ــه  ــتفاده خردمندان ــیم، از اس ــوان باش ــا نات تهدیده
ــارز در  ــال ب ــم. مث ــوده ای ــوان ب ــا نات از فرصــت ه
ــا بحــران هــای  ایــن زمینــه، نحــوه برخــورد مــا ب
ــا دالرهــای نفتــی اســت.  افزایــش قیمــت نفــت ب
ــرای  افزایــش درآمدهــای نفتــی در ذات خــودش ب
کشــوری کــه آمادگــی هــای نهــادی کافــی داشــته 

باشــد، فرصــت اســت.
ــرز  ــه ط ــت را ب ــه آن فرص ــم ک ــا بودی ــن م  ای
ــم. در  ــل کردی ــد تبدی ــه تهدی ــزی ب ــه آمی فاجع
بررســی و مقایســه شــوک آخــر نفتــی در 1384 تــا 
ــه  ــد ک ــاهده ش ــوک دوره 1353، مش ــا ش 1390 ب
تقریبــا بیــش از 85 اشــتباهات سیاســتی در شــوک 
ــز تکــرار  ــه کشــور نی ــن تجرب ــی، در آخری اول نفت

شــده اســت.
 از منظــر اقتصــاد مقاومتــی، ایــن قابلیــت نزدیــک 
ــر  ــاف در براب ــدرت انعط ــر ق ــا از نظ ــر م ــه صف ب
نشــان دادن واکنــش هــای مناســب بــه تغییــرات را 

نشــان مــی دهــد. 
ــث،  ــدی بح ــع بن ــا و جم ــی، در انته ــر مؤمن دکت

ــد : ــه دادن ــور ادام اینط
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بصــورت خــود بــه 
خــودی حاصــل نخواهــد شــد و مــا نیــاز بــه معیــار 

ــم. ــه داری ــوب و برنام و چارچ
 داگالس نــورث )Duoglass North( در ســال 
 Understanding the( 2005 در کتــاب خــود
 ،  )Process of Economic Change
مســئله resilience را بــه عنــوان یــک تغییــر در 
ــر تابعــی اســت از  ــن تغیی ــه اســت و ای نظــر گرفت
پیــش بینــی پذیــر کــردن امــور. بنابرایــن اگــر مــی 
خواهیــد تــوان مقاومــت اقتصــادی خودتــان را بــاال 
ببریــد، بایــد یــک نظــم اجتماعــی غیــر قائــم بــه 

شــخص ایجــاد کنیــد.
ــم،  ــن نظ ــای ای ــه ه ــر مؤلف ــادی و نظ از منظرنه
علــم محــوری، قانــون محــوری و برنامــه محــوری 
ــد از،  ــل عبارتن ــطح عم ــا در س ــه ه ــتند. مؤلف هس
ــای  ــت ه ــره ظرفی ــی و ذخی ــش ضمن ــره دان ذخی
ــش از  ــد بی ــادی بای ــاختار نه ــس س ــازمانی. پ س
ــی باشــد، بایــد  ــا و دالل اینکــه مشــوق رانــت و رب

ــد باشــد. مشــوق تولی
ــه  ــت توصی ــس و دول ــه مجل ــان ب ــر ایش در آخ
ــوان  ــی ســنجش ت ــار اصل ــر و معی ــه مت ــد ک کردن
ــتغال  ــت، اش ــوان مقاوم ــی و ت ــاد مل ــت اقتص رقاب

ــود. ــد بش مول
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ــک  ــاختن ی ــرای س ــاران ب ــه معم ــان طورک هم
را  توجــه خــود  بیشــتر  ســاختمان مســتحکم 
ــی ســاختمان  ــه اصطــالح پ ــا ب ــا ی صــرف زیربن
و  غنــا  بــرای  نیــز  فرهنگ هــا  می کننــد، 
قــوی  پیشــینه ای  نیازمنــد  خــود  اســتحکام 
فرهنــگ  پیشــینه  بــه  نگاهــی  بــا  هســتند. 
ــم  ــه خواهی ــورمان متوج ــی کش ــالمی و ایران اس
ــون  ــع مدی ــای رفی ــن بن ــتحکام ای ــه اس ــد ک ش
آثــاری همچــون شــاهنامه فردوســی ســت. 

فردوســی زمانــی بــه ســرودن شــاهنامه مشــغول 
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــی م ــت ایران ــه هوی ــد ک ش

گرفته بــود.
ــه  ــاهان ب ــران پادش ــه ای ــالم ب ــس از ورود اس پ
فرهنــگ  عباســی  و  امــوی  مســلمان  ظاهــر 
دیرینــه ایــن ســرزمین را مذمــوم خواندنــد، آنــان 
ــر  ــود را در تحقی ــرافی خ ــت اش ــرفت حکوم پیش
ــان مــی  ــر عــرب همچــون ایرانی ــژاد هــای غی ن
ــی  ــنت نب ــالف س ــه برخ ــی ک ــد؛ حکومت دیدن

ــد.  ــا کرده بودن ــه پ ــالم )ص( ب ــرم اس مک
در آن زمــان نهضت هایــی همچــون شــعوبیه 
ــود  ــود آمده ب ــه وج ــلمان ب ــان مس ــط ایرانی توس
ــای  ــی گری ه ــوع افراط ــن ن ــل ای ــه در مقاب ک
خلفــا، خــود نیــز از اعتــدال خــارج شــد. در ایــن 
زمــان شــاهنامه فردوســی بــرای برگردانــدن 
هویــت بــه ایــران، بــه دنبــال تحقیــر ملت هــای 
دیگــر نبــود. وی در ســرودن شــاهنامه بــا وجــود 
ــارج  ــدال خ ــود از اعت ــی موج ــای فرهنگ تهدیده
ــر پایــه اخــالق و  نشــد،  بلکــه ایــن هویــت را ب

ــرد.  ــی ک ــاز آفرین ــت ب معنوی
ــه  ــود بلک ــوم نب ــک ق ــتایش گر ی ــی س فردوس
کــه  بــود  پســندیده ای  صفــات  ســتایش گر 
ــی  ــرد. صفات ــد ک ــرفراز خواه ــی را س ــر قوم ه

همچــون رشــادت، پاکــی، پهلوانــی و ... 
فرهنــگ  کــه  درونــی  عنــوان ظرفیــت  بــه 
شــاهنامه  پهلوانــان  بــه  ایرانــی  و  اســالمی 
اعطــا می کــرد. شــاهنامه ثمــره ســی ســاله 

ــای  ــرای احی ــمند ب ــم و دانش ــردی حکی ــج م رن
دوبــاره تاریــخ و هویــت ســرزمین ایرانــی و 
ــه  ــدا ب ــش ابت ــن بخ ــت. در ای ــا اس ــالمی م اس
ــم و  ــاهنامه می پردازی ــی ش ــای درون ظرفیت ه
ــرد  ــاره خواهیم ک ــی اش ــه ظرفیت های ــپس ب س
کــه خــود شــاهنامه بــرای کشــورمان بــه وجــود 

آورده اســت.

شاهنامه: درونی  ظرفیت های 

1( زبان
درونــی  ظرفیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
شــاهنامه بــرای اســتقالل ایــران توجــه بــه 
ــش  ــن بخ ــان مهمتری ــت. زب ــی س ــان فارس زب
می دهــد.  تشــکیل  را  ملــت  یــک  هویــت 
ــب  ــی کت ــر فردوس ــمندان عص ــزرگان و دانش ب
ــار  ــتند، درب ــی نوش ــی م ــان عرب ــه زب ــود را ب خ
ــز از  ــود نی ــی ب ــر فردوس ــم عص ــه ه ــوی ک غزن
ــرد. ــره می ب ــور اداری به ــرای ام ــی ب ــان عرب زب

ــالش  ــام ت ــاهنامه تم ــرایش ش ــی در س  فردوس
خــود را بــرای اســتفاده از واژگان فارســی بــه کار 
ــکان دارد از  ــه ام ــی ک ــا جای ــید ت ــرد و کوش ب

ــد. ــه دوری کن ــات بیگان کلم
هرچنــد 865 کلمــه عربــی هــم در شــاهنامه 
ــتفاده  ــل اس ــداد در مقاب ــن تع ــا ای ــت ام آمده اس
گفت و گو هــای  در  بیگانــه  زبان هــای  رایــج 
روزانــه مــا بســیار انــدک اســت. زبــان بیگانــه ای 
ــا  ــه م ــای روزان ــا وارد گفت و گوه ــه تنه ــه ن ک
شــده بلکــه شیشــه مغازه هــا و نوشــته روی 

لباس هایمــان را هــم اشــغال کرده اســت. 
فردوســی در زمانــی کــه زبــان فارســی بــا 
ــال  ــردم در ح ــی م ــاهان و بی توجه ــراط پادش اف
ــان  ــاره زب ــم دوب ــا و تحکی ــه احی ــود ب ــودی ب ناب
فارســی پرداخــت. هیــچ زبــان دیگــری جــز 
زبــان فارســی در برخــورد بــا زبــان عربــی چنیــن 

باقــی نمانده اســت. مســتحکم 
 بــه عنــوان مثــال مصریــان پــس از ورود اســالم 
بــه کشورشــان زبــان خــود را فرامــوش کردنــد و 
ــان شــد پــس   ــان رســمی مصری ــی زب ــان عرب زب

فردوســی حــق دارد کــه بگویــد:

بســی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارســی
چــو این نامور نامه آید به بن

ز من روی کشــور شود پر سخن
از آن پــس نمیرم که من زنده ام

که تخم ســخن را پراکنده ام

ــد  ــه تقلی ــیاری ب ــاعران بس ــس از فردوســی ش پ
ــان  ــه زب ــیاری ب ــی بس ــای حماس از او دیوان ه
ــلطان  ــت س ــود مخالف ــا وج ــرودند. ب ــی س فارس
ــول و  ــه مغ ــاهنامه و حمل ــول ش ــوی در قب غزن
فردوســی  شــاهنامه  کتابخانه هــا،  ســوزاندن 
مــورد توجــه ایرانیــان قــرار گرفــت و بارهــا 
اثــر  ایــن  بــه خوش نویســی  نسخه نویســان 

پرداختنــد.
2( دین

ــی  ــه فردوس ــورد توج ــه م ــی ک ــن ظرفیت دومی
ــود و  ــاکان خ ــن نی ــه دی ــه ب ــت توج ــرار گرف ق
ــی  ــود. فردوس ــالمی ب ــت اس ــار آن حکم در کن
ــث  ــر باع ــن ام ــد و همی ــیعه را برگزی ــب ش مذه
شــد، بــه هــر دو منبــع هویت ســاز ایرانیــان 
ــران و فرهنــگ اســالم  ــخ باســتان ای ــی تاری یعن

ــد.  ــگاه کن ــم ن ــا ه ب
فردوســی ســیراب شــده از سرچشــمه اصلــی 
اســالم بــود و هیــچ گاه جهالــت و عصبیــت 
عــرب را بــه پــای معــارف بلنــد دیــن نگذاشــت. 
منبــع  دو  ایــن  بــه  فردوســی  دقیــق  نــگاه 
ــر  ــه پیامب ــه اش ب ــق و عالق ــاز و عش هویت س
ــی  ــن اب ــی ب ــن عل ــر المومنی ــالم)ص(  و امی اس
طالــب)ع( باعــث شــد، شــاهنامه را بــا ایــن 

ــد: ــاز کن ــات آغ ابی

بــه گفتار پیغمبرت راه جوی
دل از تیریگی ها بدین آب شــوی
چــه گفت آن خداوند تنزیل وحی

خداونــد امر و خداوند نهی
که من شــهر علمم، علیم در است

      توجه به ظرفیت های داخلی کشــور در شاهنامه فردوسی!
محدثه قاسم پور
 دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
         m.ghasempoor1386 gmail.com @
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درست این ســخن قول پیغمبر است
فردوســی بــه ســتایش صفــات پســندیده نیــکان 
ــا خیــر  خــود پرداخــت و شــاهنامه را در تقابــل ب
ــه  ــتان ب ــر داس ــای ه ــرود و در انته ــر س و ش

می پرداخــت.  اخالقــی  نتیجه گیــری 
اخالقــی کــه فردوســی آن را می ســتود از دیــن 

اســالم و آیییــن ایرانــی سرچشــمه گرفتــه بــود.

3( علوم در شاهنامه
رو حکیــم می گوینــد  ایــن  از  فردوســی  بــه 
ــی  ــود. علوم ــلط ب ــیاری مس ــوم بس ــه عل ــرا ب زی
ــکی، سیاســت،  ــالق، پزش ــت، اخ همچــون حکم

ــی و ... .  ــردم شناس م
وی بــه ظرفیــت علــم بــرای اســتقالل ایرانیــان 

توجــه خاصــی داشــته اســت.
در جــای جــای شــاهنامه پهلــوان فردوســی، 
ــا کمــک مشــاوری چــون ســیمرغ کــه  رســتم ب
دانــا بــه علــوم بســیاری اســت از پرتگاه هــا 
معروف تریــن  کــه  می کنــد  پیــدا  نجــات 
ــفندیار  ــا اس ــتم ب ــارزه رس ــا در مب ــن چالش ه ای
می شــود،  کشــیده  تصویــر  بــه  رویین تــن 
ــن را  ــت رویین ت ــیمرغ راه شکس ــه س ــای ک ج

بــه رســتم گــوش زد می کنــد.
بــه  نیــز  رســتم  به دنیا آمــدن  هنــگام  در 
ــه  ــد را توصی ــیمرغ موب ــوزاد س ــتی ن ــت درش عل
ــارج  ــه خ ــوی روداب ــه بچــه را از پهل ــد ک می کن
کنــد یــا بــه اصطــالح زایمــان رودابــه بــه روش 

ــرد. ــورت می گی ــروز ص ــزارین ام س

ــیمرغ در  ــکی س ــای پزش ــر توصیه ه ــات زی ابی
ــت: ــتم اس ــد رس ــان تول زم

شــکافید بی رنج پهلوی ماه
بتابید مر بچه را ســر ز راه

چنــان بی گزندش برون آورید
که کس در جهان این شــگفتی ندید

ــده ظرفیت هــای  ــه وجــود آورن شــاهنامه خــود ب
کــه  درونــی  ظرفیت هــای  اســت.  بســیاری 
شــاهنامه بــرای کشــور مــا بــه وجــود آورده 

ــت از: ــارت اس عب
ــی،  ــتان حماس ــه داس ــه ب ــرایی و توج داستان س
کشــیدن  و  نقالی،خوش نویسی،شــمایل نگاری 
و  کاری  کاشــی  نگارگــری،  نمایــش،  پــرده، 

ــاری و... ــه معم ــته ب ــای وابس هنره
 همــه در راه انتشــار شــاهنامه رونــق گرفتنــد یــا 
ــه خاطــر شــاهنامه  ــال گــری ب ــری چــون نق هن

ــت.  ــود آمده اس ــه وج ب
ــرب  ــگ غ ــا فرهن ــارزه ب ــرای مب ــز ب ــروزه نی ام
ــان  ــه زب ــه ک ــگ بیگان ــک فرهن ــوان ی ــه عن ب
اســتقالل  و  ایرانــی  و  اســالمی  فرهنــگ  و 
ــه  کشــورمان را نشــانه گرفتــه، تنهــا راه توجــه ب

ظرفیت هــای داخلــی کشــور اســت. 
ــه ایــن ظرفیت هــا و رونق بخشــیدن  ــا توجــه ب ب
ــرفت و  ــه پیش ــوان ب ــه می ت ــت ک ــا اس ــه آنه ب
اســتقالل ایــران امیــدوار بــود. فردوســی نیــز در 
ــد. او  ــال می کن ــدف را دنب ــن ه ــاهنامه همی ش

شــاعری انقالبــی اســت.
ــز در  ــه هرگ ــا ک ــی ادع ــع و ب ــردی متواض  م
ــچ  ــر هی ــی نترســیده و در براب ــچ قدرت ــل هی مقاب
ــاهنامه را  ــش نشــان نداده اســت. ش ــی نرم ظالم
ــم  ــاعران ه ــردم ســروده و برخــالف ش ــرای م ب
عصــرش بــه ســتایش شــاهان نپرداختــه تــا 

ــت آورد.  ــه دس ــی ب پول
حتــی صلــه ناچیــز ســلطان محمــود را پــس 

فرســتاد.
ــدود  ــد ح ــده هرچن ــگ نیام ــرای جن ــی ب فردوس
ــا و  ــف ابزاره ــه توصی ــاهنامه ب ــت از ش 200  بی
ــدف  ــا ه ــت ام ــته اس ــگ، گذش ــای جن میدان ه
او بــه تصویــر کشــیدن حماســه ها، پهلوانــی، 

ــت. ــت و... اس گذش
 از ســوی دیگــر آموختــن فنــون جنــگاوری 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــح و آمادگ ــان صل در زم
اهریمــن نیــز از دیگــر نــکات برجســته شــاهنامه 

ــت. اوس
قــوام  بــرای  خــود  شــاهنامه  در  فردوســی 
ــه  ــا راه مقابل ــی  تنه ــت ایران ــه هوی ــیدن ب بخش
بــا اهریمــن و دشــمن بیگانــه را در ظرفیــت 
اســالمی  و  ایرانــی  فرهنــگ  درونــی  هــای 
ــارزه  ــرای مب ــد. همیــن امــر باعــث شــد ب می دی
ــان  ــای زب ــه احی ــژه ای ب ــگان توجــه وی ــا بیگان ب
فارســی، دیــن اســالم و علم آمــوزی داشــته 

ــد.  باش
اســطوره های  شــاهنامه،  بــه  نگاهــی  بــا 
فردوســی بــرای جامعــه امــروز مــا نیــز حــرف و 
نــکات فراوانــی دارنــد. رســتم  پهلــوان فردوســی  
ــی- ــه نم ــه تســلیم بیگان ــی اســت ک ــاد ایران نم

شــود و بند بســتن بــه دســتانش توســط اســفندیار 
را تــاب نمــی آورد و مبــارزه را بــا بهره منــدی از 

ــد.  ــه می ده ــم ادام ــن و عل دی
فردوســی نمــادی چــون کاوه را بــه تصویــر 
می کشــد کــه بــا عقــل، علــم و تــوکل بــه 
خداونــد در مقابــل اهریمنــی چــون ضحــاک 
آرش  او  دیگــر  نمــاد  یــا  نمی شــود  تســلیم 
اســت کــه در راه اســتقالل کشــورش جــان فــدا 
فردوســی  آرمــان  کــه  همان طــور  می کنــد. 

ــت: ــوده اس ــن ب ــز همی نی

چو ایران نباشــد تن من مباد
بدیــن بوم و بر زنده یک تن مباد

 



سال اول، شماره نهم، آبان  1395سال اول، شماره پنجم، اردیبهشت 1395

8

* 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 
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شـــــورای صنفی دوســاله شـــد

کودکی که دستگیر می خواهد

بدریه جوکاری
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

Bjokari@yahoo.com

ــن  ــه در آیی ــجویان، چنانچ ــی دانش ــورای صنف ش
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت، ب ــه آمده اس ــه مربوط نام
ســازمان های دانشــگاه بــرای " مشــارکت" و " 
رفاهــی،  کارهــای صنفــی،  در  تصمیم ســازی" 
ــد.  ــه وجودآم آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان ب
ــال  ــجویان در س ــی دانش ــورای صنف ــه ش آیین نام
مختلــف  دوره هــای  در  و  شــد  ابــالغ   1377

ــت. ــرار گرف ــی ق ــتخوش تغییرات دس
 آنچنــان کــه در دوره ریاســت جمهــوری محمــود 
احمــدی نــژاد و وزارت کامــران دانشــجو در وزارت 
ــت  ــی از فهرس ــی و پژوهش ــش آموزش ــوم، بخ عل
ــذف  ــه ح ــی در آیین نام ــورای صنف ــای ش کاره
ــه  ــد ک ــب ش ــن دوره تصوی ــن در ای ــد. همچنی ش
شــورای صنفــی نمی توانــد دانشــجویان را بــه 
اردو ببــرد. از دیگــر تغییــرات ایــن دوره تبدیــل نــام 
ــی  ــورای صنف ــه " ش ــگاه ب ــی دانش ــورای صنف ش

ــود. ــی دانشــجویان" ب رفاه
از مهم تریــن اهــداف شــورای صنفــی دانشــجویان 
ــی و  ــور صنف ــت ام ــود وضعی ــه بهب ــوان ب می ت
ــب تر  ــای مناس ــاد فض ــه ایج ــک ب ــی و کم رفاه
ــت و ســکونت دانشــجویان  ــل، فعالی ــرای تحصی ب
ــده  ــوان نماین ــه عن ــورا ب ــن ش ــرد. ای ــاره ک اش
ــی  ــی و رفاه ــور صنف ــگاه در ام ــجویان دانش دانش
ــگاه  ــورای دانش ــب ش ــورت تصوی ــت و در ص اس
می توانــد در حیطــه امــور صنفــی و رفاهــی نقــش 

ــد. ــته باش ــز داش ــی نی اجرای
تــا اینجــا بــه اهمیــت شــورای صنفــی دانشــجویان 
ــجویان  ــی دانش ــی و علم ــات رفاه ــه حی در ادام

پی بردیــم.
 امــا نکتــه حائــز اهمیــت وضعیــت شــورای صنفــی 
ــا کنــون اســت.  دانشــجویان پژوهشــگاه از آغــاز ت
ــوم  ــی پژوهشــگاه عل ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، بــرای نخســتین بــار 
در تاریــخ 27 بهمــن 1393 انتخاباتــی را بــا عنــوان 
ــزار  ــی دانشــجویان" برگ ــات شــورای صنف " انتخاب

کــرد. 
پــس از اتمــام انتخابــات و اعــالم نتایــج ســه نفــر 
ــوان  ــه عن ــر ب ــی و دو نف ــوان اعضــای اصل ــه عن ب
اعضــای علی البــدل انتخــاب شــدند کــه اســامی و 

ســمت آنهــا در زیــر آمده اســت :

1. آقای امیررضا باقرپورشیرازی – دبیر شورا
2. آقای احمد غیاث –  معاون

3. خانم مریم دارابی – مسئول کمیته رفاهی

اعضای علی البدل :
1.خانم راضیه کللی خورموجی– مسئول اردوها 

2.خانم سمیه آقابابایی -  روابط عمومی

ــورا  ــن ش ــان، ای ــریه بی ــگار نش ــزارش خبرن ــه گ ب
موظــف اســت هــر دو هفتــه یک بــار ضمــن 
تشــکیل جلســه و رســیدگی بــه وظایــف مربوطــه، 
گــزارش آن را مکتــوب کــرده و بــه معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی ارائــه دهــد. مســئول کمیتــه 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی، در گفتگ ــورای صنف ــی ش رفاه
مــا اذعــان دارد کــه برگــزاری جلســات فاقــد نظــم 
ــای  ــژه آق ــن از اعضــای شــورا بوی ــد ت ــوده و چن ب
ــام  ــی، از انج ــچ اطالع ــدون هی ــیرازی، ب باقرپورش
ــی  ــم داراب ــد. مری ــرباز زده ان ــه س ــف محول وظای
ــود  ــا وج ــن شــورا ب ــه ای ــرد ک ــار ک ــه اظه در ادام
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود و اینک ــت موج وضعی
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــا  ــت ب ــرده، توانسته اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
اجــرای اقداماتــی چــون اردوهــای مشــهد، ماســوله 
تغذیــه  بهبــود وضعیــت رفاهــی و  و زنجــان، 
دانشــجویان )نســبت بــه دو ســال پیــش(، رضایــت 

ــد.  ــب کن ــا را جل ــبی آنه نس
فرهنگــی  معاونــت  عمومــی  روابــط  چنانچــه 
اجتماعــی پژوهشــگاه بــه خبرنــگار مــا گفته اســت، 
ــات  ــد آذر مــاه امســال انتخاب مســئولین قصــد دارن

ــد. ــزار کنن ــورا را برگ ش
ایــن منبــع همچنیــن اضافــه کــرد کــه مســئولین 
بــه دنبــال برگــزاری هــر ســاله انتخابــات و 
ــاه هســتند  ــان م ــه آب ــان آن ب ــردن زم ــول ک موک
؛ لــذا از دانشــجویان خوش فکــری کــه تمایــل بــه 
ــب  ــد، طــی مرات ــورا دارن ــن ش ــوری در ای کاندیدات

ــد. ــد آم ــل خواه ــام بعم ــت ن ــی ثب قانون


