گفتگوی اختصاصی آوای هامون با
دکتر احمد زیدآبادی؛ نویسنده و روزنامه نگار

ایده ملت-دولت؛
بهترین راه همدلی و همکاری اقوام
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آوای هامون؛ نشریه تحلیلی جامعه مدنی جنوب ایران
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شماره 40

"بگذارید این وطن،
دوباره وطن شود"
اسماعیل حسام مقدم
مدیرمسوول

جامعه ایران در سال  97با چالشهای گسترده ای مواجه شد ،چالشهایی که به طور
خاص طبقه متوسط و سبک زندگی تحول گرا را متاثر نمود .نهاد دولت به طور
بسیار جدی درحال فروپاشیدن قرار گرفت و نهادهای حمایت کننده شهروندان به
سمت نابودی کامل سوق پیدا کرد .امیدی که قرار بود تداوم پیدا کند ،متاسفانه زوال
پیدا کرد .افسردگی و یاس بر مردمان این سرزمین مستولی گردید.
پاراگراف باال توصیفی از وضعیت واقعی جامعه و مردمان این سرزمین است که
متاسفانه در این چنبره گرفتار آمده اند و فریادرسی نیز نیست .مگر می شود فراموش
کرد که مام میهن در چه وضعیت آشفته ای گرفتار شده و فرزندانش ،نگران و
مضطرب نشوند؟!
بگذارید این وطن ،دوباره وطن شود!
***
آوای هامون در چهلمین شماره خود و پس از چهارسال حضور در مطبوعات کشور
و با شعار "بازگشت به جامعه مدنی" ،آنچه را که رصد می کند حاکی از فاصله
گرفتن نخبگان و فرهیختگان از جامعه مدنی می باشد .جامعه مدنی به شدت دچار
نحیف شدن و ضعیف شدن شده است و دقیقا نمی شود در این فضا گفت که
بازگشت به جامعه مدنی؛ چه معنایی دارد.
کنشگران مدنی هنوز در فضای واقعی اجتماع به انباشت تجربه مدنی نپرداخته،
به فضای مجازی کوچ کردند و تمام معنای تحرک و فعالیت را در آن فضای
غیرواقعی-شخصی شده معنا دادند ،ازهمین رو فضای کنشگری به شدت شخصی
شد و دیگر خبری از جامعه و جمعیت نبود؛ یک سیاست-زدایی تمام عیار از جامعه
مدنی در چند سال اخیر در ایران رخ داد و کنشگران مدنی به جای نهادسازی مدنی،
گرفتار تسویه حساب شخصی با دیگران شدند.
آوای هامون در طول چهار سال گذشته ،تمام اهتمام خود را به پروژه بازگشت به
جامعه مدنی معطوف داشت اما در این پروژه با چالشها و شکستهایی مواجه شد؛
آنچنان که وضعیت جامعه مدنی در سال  1394به مراتب بهتر از امسال بوده است.
آوای هامون در چهل شماره ای که تا به حال منتشر نموده است ،با انتخاب قطع
روزنامه ای ،می خواسته است که بر روی عموم مردم و عرصه عمومی جامعه
جنوب ایران تاثیرگذار باشد اما آنچه که با آن پس از چهار سال انتشار روبه رو شد،
بی تفاوتی نخبگان و فرهیختگان نسبت به سرنوشت جامعه ایرانی بود؛ آنچنان که
نخبگان ایرانی ،در فضای مجازی گرفتار شدند و به نوعی فضای مجازی ،افیون
نخبگان شد .به نظر می رسد تا هنگامی که نخبگان و فرهیختگان ایرانی دچار افیون
فضای مجازی هستند ،دیگر چه امیدی و انتظاری می توان از عموم مردم داشت که
به جامعه مدنی بازگردند.
آوای هامون پس از چهار سال به این نتیجه رسیده است که باید یک دوره تمرینی
برای گفتگو و دیالوگ و تعامل را بین نخبگان و فرهیختگان ایرانی شکل داده تا به
قول محمد مختاری (شهید راه قلم)؛ به تمرین مدارا اهتمام ورزیده شود و به نوعی
بشود گفتگویی درونی و واقعی را بین نخبگان صورتبندی نمود .ازهمین رو دوهفته
نامه آوای هامون در سیاستگذاری جدید خود ،شماره های بعد ( از شماره  41در
فروردین  )1398به صورت صحافی شده (کتاب در قطع رقعی) طراحی و تدوین و
منتشر خواهد شد تا امکان گفتگو و دیالوگ را بین نویسندگان و فرهیختگان جنوب
ایران برساخته نماید.

دفتر استان بوشهر انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات گزارش می دهد:

برگزاری هشت نشست تا
فراخوان ویژه نامه
"زندگی به مثابه گفتگو"
صفحه 4

مهدیه امیری؛ مدیرمسوول تارنمای هامون ایران خبر داد:

گفتـمان

هامون ایران؛ تارنمای برگزیده بنیاد ایرانشناسی
وبسایت هامون ایران ازطرف بنیاد ایرانشناسی به عنوان تارنمای برگزیده در حوزه بخش حقیقی با موضوع
ویژه خلیج فارس انتخاب شد .به گزارش وبسایت هامون ایران ،مهدیه امیری؛ مدیرمسوول تارنمای هامون
ایران در این باره گفت :در مراسم اختتامیه معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره تارنماهای ایرانشناسی
سطح کشور که با حضور شخصیت های فرهنگی در سالن محتشم بنیاد ایرانشناسی (تهران) روز دوشنبه
ششم اسفندماه  ۹۷برگزار شد ،تارنمای هامون ایران به این عنوان در سطح ملی مفتخر گردید.
مدیرمسوول تارنمای هامون ایران همچنین به این نکته اشاره نمود که این جشنواره را بنیاد ایرانشناسی با
مشارکت مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسه فرهنگی اکو در سال جاری
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برگزار نموده اند که در پنج حوزه ۱- :تاریخ ،فرهنگ و آداب و رسوم ایران ۲- ،زبان ،ادب فارسی ،مشاهیر
و ایرانشناسان۳- ،هنر ،معماری و باستانشناسی ایران ۴- ،جغرافیا ،حیات وحش ،طبیعت ،گردشگری
ایران۵- ،سازمانها و مؤسسات مطالعاتی ایرانشناسی و پایگاههای خبری و یک بخش ویژه با موضوع خلیج
فارس فراخوان شده بود.
مهدیه امیری درباب این موفقیت در سطح ملی برای تارنمای هامون ایران اینچنین گفت :تارنمای هامون
ایران از اردیبهشت ماه  ۱۳۹۲در فضای وب طراحی و راه اندازی شد و از خردادماه  ۱۳۹۳با کسب مجوز
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسما فعالیت خود را در سطح جنوب ایران آغاز نمود و تا به االن پس
از گذشت  ۵سال ،بیش از سه هزار متن تولیدی در حوزه شناخت فرهنگ و جامعه جنوب ایران را در
وبسایت بارگذاری نموده است .تارنمای هامون ایران بیش از هفتاد موضوع و محور اجتماعی و فرهنگی را
برای تولید محتوا تعیین نموده و عالوه بر فضای مجازی توانسته در فضای چاپی-مطبوعاتی نیز با داشتن
سه مجله با نامهای آوای هامون ،نامه هامون و ارغنون هامون به گسترش و ژرفا بخشیدن به شناخت جامعه
و فرهنگ جنوب ایران کمک و یاری برساند.
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ایده ملت-دولت؛
بهترین راه همدلی و همکاری اقوام
ملی گرا و مقابله با موضوع مهاجرت همگی
تا ندازه ای به معنای کشیدن ترمز ماشین
جهانی شدن است که سرعت نامتعارفی پیدا
کرده است .به هر حال ،حتی اگر نوعی نظام
جهانی هم در انتظار بشر باشد ،راه رسیدن به
آن به بلوغ رسیدن ملت  -دولت ها و پس از
آن تشکیل اتحادیه های منطقه ای است .در
خاورمیانه ملت  -دولت ها عمدت ًا معیوب و
نابالغ و به جای همکاری های منطقه ای هم
که جنگ و نزاع و خونریزی است .ابتدا باید
اینها به عنوان مبنای کار درست شود .وطن
جهانی اگر هم به فرض روزی تحقق پیدا کند
به عمر ما قدنخواهد بود!

اشاره :علی اصغر درلیک-مصطفی خالق پور:
گفتگو با احمد زیدآبادی بهانه نمیخواهد.
گشوده است به روی هر کس و هر
پرسشگری و با روی بازتر همنشینی می کند
و همصحبتی .اما ما به دنبال بهانه بودیم و
کتاب جدیدش را بهانه گفتگو با او کردیم.
آنقدر صمیمی بود که هرچه پرسش در ته
ذهنمان بود را پیش کشیدیم و او بیپروا و
بیپیرایه پاسخ گفت .از این رو سخن گاه
به بیراهه کشید و کتاب در حاشیه ماند .در
تنظیم مجدد گفتگو سعی کردیم رشته سخن
از دستمان بیرون نرود و آنچه که در مورد
کتاب «الزامات سیاست در عصر دولت-
ملت بود» بماند برای این مصاحبه و آنچه
میان ما گذشت بماند برای خودمان ،برای
وقتی دیگر!

آوای هامون :یکی از چالشهای شکلگیری
حاکمیت مبتنی بر ملت -دولت در ایران،
بحث هویتهای قومی است .اگر چه شما
در کتاب خود بحث حقوق شهروندی و
تکثرگرایی فرهنگی را مورد توجه قرار
دادید  ،اما این احتمال هست که ایده ملت-
دولت و شکلگیری دولت ملی باعث تشدید
ناسیونالیسم قومی شود ،چگونه میتوان از
چنین پیامدی جلوگیری کرد و گروههای قومی
را با این ایده همراه کرد؟

آوای هامون :آقای دکتر در علوم سیاسی از دو
گونه ناسیونالیسم نام برده میشود .ناسیونالیسم
مدنی-سیاسی و ناسیونالیسم فرهنگی-
تبارگرایانه .ایده شما در این کتاب به کدام یک
از این دو روایت نزدیکتر است؟
احمد زیدآبادی :اصوالً بحث من در کتاب
به ناسیونالیسم که موضوعی پر مناقشه و سوء
تفاهم برانگیز است ،ربط چندانی ندارد .من
ملت  -دولت را مطرح کرده ام که منظور از آن
"کشور" است یعنی واحد جغرافیایی مشخصی
که اقشار و گروه های متنوعی در آن به سر می
برند و همگی نیز باید صرف نظر از تفاوت
های مذهبی ،اعتقادی ،زبانی و قومی خود از
حقوق برابر برخوردار باشند .با این حساب اگر
مسامحت ًا ناسیونالیسم مدنی و مثبت را واجد
چنین ویژگی هایی بدانیم ،طبع ًا به ایدۀ من
نزدیکتر است.
آوای هامون :شما در کتاب خود بر این باورید
که جریانهای درگیر در انقالب توجه الزم
را به مبانی ملت -دولت نداشتهاند ،از آن
جایی که حکومت قبلی مبتنی بر انگارههای
ملیگرایی بود و جریانهای انقالبی خود را در
مقابل آن تعریف میکردند ،این موضوع به نظر
شما امری طبیعی نبود یا میشد از آن پیشگیری
کرد؟
احمد زیدآبادی :حکومت پهلوی نوعی ملی
گرایی باستانگرایانه را بدون تن دادن به
الزامات حقوق برابر مبتنی بر تابعیت یا همان
حقوق شهروندی دنبال می کرد .بنابراین ،حتی
اگر موضع واکنشی انقالبیون را هم بخواهیم
برایش وجهی قائل شویم ،باید بیشتر همین
حقوق شهروندی را مورد تأکید قرار می دادند

احمد زیدآبادی :دقیق ًا به عکس .آنچه من
مطرح کرده ام بهترین راه همکاری و همدلی
قومی است چون هم تنوع و تکثر آن را به
رسمیت می شناسد ،هم حقوق برابری برای
همۀ آنها تعریف می کند و هم مسئولیت های
ناشی از برخورداری از این حقوق را که همان
وفاداری به کشور خود است ،مورد تأکید قرار
می دهد .در واقع ناسیونالیسم حذفگرا و منفی
و ایدئولوژی های تبعیض آمیز و یا دیدگاههای
توهم آمیز جهان وطنانه اند که هر کدام به
صورتی مشکل قومی را تشدید می کنند.
که ندادند .انقالبیون عمدت ًا متأثر از جریان
چپ جهانی و یا جهان سومی بودند و عمده
قصدشان مقابله با امپریالیسم و بحث های
طبقاتی داخلی بود .ک ً
ال به "ایران" به عنوان
موجودیتی که منافع آن را باید تأمین کنند و
به همۀ ساکنان آن به یک چشم بنگرند ،التفاتی
نداشتند.

بینالمللی ،شرکتهای فراملی و انواع مختلف
نهادها و سازمانهای فراملی شده است ،این
دو جریان در یک نقطه به هم میرسند .نقطه
تالقی این دو جریان نفی ایده ملت -دولت
و حاکمیت ملی است .بر این اساس چگونه
میتوان بحث ملت -دولت را در این بافت
جدید توجیه و توضیح داد؟

آوای هامون :شما در بحث خود به آرمان
فراملی و جهانوطنی جریانهای اسالمی و
چپ در ایران اشاره کردهاید ،اگر چه ایده جهان
وطنی جریانهای اسالمی و چپ در ایران از
بنیاد با مفهوم جهانی شدن متفاوت است اما به
نظر میرسد با تحوالت جهانی رخداده در چند
دهه اخیر که منجر به شکلگیری اتحادیههای

احمد زیدآبادی :همانطور که خودتان گفتید،
ایدۀ جهانی شدن ربطی به ایدۀ جهان وطنی
ندارد .از قضا اگر دقت کنید کشورهای مختلف
حتی در مقابل روند جهانی شدن واکنش منفی
نشان می دهند و ملت های مختلف خواهان
کنترل سرعت آن اند .برگزیت ،ظهور ترامپ،
مشکالت اتحادیۀ اروپا و قوی تر شدن احزاب

آوای هامون :با توجه به وضعیت فعلی جامعه ایران،
به نظر شما چه جریان سیاسی و کدام گروههای
اجتماعی میتوانند حامالن ایده ملت -دولت باشند؟
احمد زیدآبادی :در واقع اگر قرار باشد توصیه
های مطرح شده در کتاب به جایی برسد ،باید آنها
به عنوان اصولی پایه ای مورد اجماع تمام یا نزدیک
به تمام ایرانیان قرار گیرد .بنابراین همۀ جریان های
سیاسی و گروههای اجتماعی باید بر سر این اصول
بدیهی به توافق برسند و حیات سیاسی مشترک خود
را بر مبنای آن پایه گذاری کنند .چیزی که در همۀ
کشورهای جهان کم و بیش اتفاق افتاده است .اینها
اصولی اختالفی نیست که قرار باشد یک قشر یا گروه
خاص حامل آنها باشد .اینها اموری همگانی است که
بدون اجماع بر سر آنها ،اساس ًا زندگی و حیات جمعی
مان به خطر می افتد چنانکه هم اکنون نیز افتاده است.

اسماعیل حسام مقدم؛ مجری طرح ملی گفتگوی خانواده در بوشهر خبر داد:

کنشگریNGOها در اجرای مرحله دوم طرح ملی گفتگوی خانواده
به گزارش هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران ،اسماعیل حسام مقدم در حاشیه نشست مدیران
دفاتر انجمن جامعه شناسی ایران و مجریان طرح ملی گفتگوی خانواده در دانشگاه ایالم گفت :مرحله دوم
طرح ملی گفتگوی خانواده در سال  1398و با کنشگری NGOهای حوزه اجتماعی و خانواده همراه
خواهد شد.
مجری طرح ملی گفتگوی خانواده در بوشهر با بیان اهمیت و ضرورت گفتگو و دیالوگ در وضعیت کنونی
جامعه ایران خاطرنشان شد :در استان بوشهر اجرای مرحله اول طرح با مشارکت انجمن جامعه شناسی
ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر سامان داده شد و با دعوت از بیش از

 30نفر از کنشگران و پژوهشگران و روزنامه نگاران و کارشناسان حوزه خانواده به انجام رسید و گزارش
مرحله اول در مراحل نهایی تدوین خود قرار دارد.
اسماعیل حسام مقدم همچنین افزود :در نشست ایالم بر روی اهمیت و ضرورت حضور NGOها در
اجرای فاز دوم طرح تاکید شد و ضرورت استفاده از نهادهای مدنی و اجتماعی متذکر شد.
دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در استان بوشهر همچنین درباب مرحله دوم طرح ملی
گفتگوی خانواده در بوشهر اینچنین افزود :طرح ملی گفتگوی خانواده با حمایت معاونت زنان و خانواده
ریاست جمهوری در سراسر کشور ( 50شهر ایران) برگزار شده و انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان
مجری طرح ،آن را راهبری نموده است .در نشست دانشگاه ایالم که در روزهای  9و  10اسفند 97
برگزار شد ،حسین سراج زاده (رییس انجمن جامعه شناسی ایران) و سیامک زند رضوی (مجری طرح
ملی گفتگوی خانواده در سراسر کشور) به همراه مجریان طرح ملی گفتگوی خانواده در  25استان کشور
حضور یافتند و به تعامل با یکدیگر پرداختند.
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معرفی کتاب مفهوم آزادی اثر عبداهلل ُعروی (ال ُعروی) ترجمه سیّد محمد آل مهدی

کتــــاب

وطن عزیز ،تو را نمی شناسم!
با سنت ،سه کتاب «ایدئولوژی عرب معاصر ،بحران
روشنفکران عرب و عرب و اندیشه تاریخی» اوست؛
اما همانطور که خود می نویسد« :معتقدیم ساده ترین
راه ورود به جا ِن جامعه ،شناخت شعارهای آن است».
( مفهوم آزادی ،ص  )۱۱و چه خوب و جالب مترجم
ریزبین و نکته سنج ش هم قبل از ترجمه آثار مهم او
اقدام به ترجمه درک و معرفت او از مفاهیم کلیدی
آثارش نموده است .گرچه ترجمه کتاب «مفهوم
تاریخ» عبداهلل ال ُعروی چند سالی است که در یکی از
انتشارات خاک می خورد؛ اما مترجم به امید رهایی
تاریخ سرود آزادی سر داد و کام تلخ بازار نشر را
به حالوت «مفهوم آزادی» شیرین نمود .از آنجایی
که خوانندگان حوزه معرفت و فلسفه نیک می دانند
که چه خألهای فراوان تحقیقی ،پژوهشی و تطبیقی
در بررسی مفاهیم کلیدی فلسفه و معرفت غربی با
مفاهیم و برداشت های متفکران جهان اسالم وجود
دارد .سقراط پیشنهاد کرده است« :ما باید تعلیم دهیم؛
نه اینکه تحریم کنیم ».این اثر ضمن بررسی متون
دیگر به بررسی متون اسالمی در خصوص «مفهوم
آزادی که از بارزترین مفاهیم مدرنیته» (مفهوم آزادی،
ص  )۸و اولین رکن دمکراسی است می پردازد
و خواننده را با بررسی لغوی این مفهوم در چهار
حوزه :اخالقی ،قانونی ،حقوقی و تصوف همراهی
می کند .بنا به گفته عبداهلل ال ُعروی « :هر کدام از
ما آزادی را با حقوقی که از آن بهره مند است می
ِ
کاهش شمار ممنوعیت ها و
سنجد و از آزادی،
افزایش شمار مجازها را می فهمد ...بنابراین ،آزادی
شعار و مفهوم و تجربه است ...باید میان تجربه و
تعبی ِر از آن تمایز قائل شد( ».مفهوم آزادی ،ص )۱۴

هانی عیدی زاده
منتقد فرهنگی

در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۱۳۸۸صدا و سیما تصاویری از برگزاری تجمع
حمایتی یکی از کاندیداها را به نمایش گذاشت ،که
از بی بند و باری و عدم رعایت شئونات اسالمی
طرفداران آن کاندیدا و شعار آزادیخواهی آنان نشان
داشت .همانطور که من و مادرم در حال تماشای
آن تصاویر بودیم ،مادرم گفت« :شوف المسخّ مات»...
ترجمه اش می شود :این سیه روها رو باش! (منظورش
بیشتر خانمها بود) اینها همون هایی هستند که آزادی
را برای عریانی و بی بند و باریش می خوان! من
به این آقا که اینها طرفدارش اند ،رأی نمی دم.
ناراحت نبودم که چرا مادرم چنین برداشتی از
آزادی دارد؛ حتی کسانی را که مثل او هم فکر
می کنند ،نباید مالمت یا قضاوت کرد؛ باد هریس،
روانکاو یونگی برجسته ،می نویسد...« :برای تغییر
کردن ،چیزی بیش از آگاهی الزم است .برای
تغییر کردن ،شهامت و فروتنی و این آمادگی
الزم است که گه گاه احساس حماقت کنیم و به
خودمان بخندیم( ».خودخواهی مقدّ س ،ص )۱۷۰
این نوع نگاه به آزادی حتی «در آمریکا ،سرزمین
آزادی و جسارت» به گفته ویل دورانت نیز وجود
دارد« :واضح است که اگر آمریکایی از نبودن آزادی
شکایت کند ،مقصودش آزادی معده است؛ نه آزادی
فکر ـ چند سال پیش در یکی از جلسات اتحادیه
کارگران امریکایی تهدید به انقالب کردند ،اما نه
ِ
وقت کارِ کارگاه ها ،بلکه
برای باز بودن و زیادی
برای بسته بودن میخانه ها ،آزادیخواهی بزرگ
در آمریکا محدود به این شده است که شراب را
اولین واجبات یک مرد و وسعت نظر از اولین
واجبات یک زن بدانند( ».لذات فلسفه ،ص ) ۳۱۶
گویند بهترین داستانها معانی متعددی دارند و این
معانی به موازات افزایش درک ما از پیچیدگی های
زندگی تغییر می کنند .بی تردید داستان «مفهوم
آزادی» از آن جنس است .زبانشناسان معتقدند« :واژه
موجود زنده ای است که در طول زمان و مکان دچار
تغییر و تحول ساختاری و مفهومی می شود ».از
طرفی اندیشمندان علم ارتباطات بر این عقیده اند:
«معانی و مفاهیم در ذهن مخاطب اند و نه گوینده».
ُعروی خود معتقد است...« :واژه ها تجسم حوزه
هایی از مفاهیم است ،که به تجربه ها اشاره دارد
و تجربه ها نمی توانند تفسیرگر واقعیت اجتماعی
باشند ،مگر آن که به شیوه هایی که خوشایند
همه است بیان شوند ( ».مفهوم آزادی ،ص )۱۳
به راستی «مفهوم آزادی» در ذهن ما معنای مثبت

(آزادی برای) دارد یا منفی (آزادی از)؟ آیا آزادی
باید محدود باشد یا نامحدود؟ رابطه آزادی با
اخالق ،امنیت و نظم چیست؟ رابطه آزادی با حقوق
اقلیتهای دینی ،قومی و ...چیست؟ ویل دورانت
در بیان مشکالت آزادی معتقد بود« :بیشتر داد و
فریادهای آزادی از دلهایی بر می خیزد که تشنه
قدرت هستند ...نخستین شرط آزادی ،محدودیت
است .زندگی تعادل نیروهای متخالف است ،همچنان
که معلق بودن زمین در فضا نتیجه تعادل نیروهای
متخالف می باشد ...هیچ چیز برای آزادی شوم تر از
آن نیست که انقالبی پیروز شود .بزرگترین مصیبت
برای عقیدهای هنگامی فرا می رسد که آن عقیده به
کمال رسد و مستقر شود( ».لذات فلسفه ،ص )۳۲۴
حال آنکه ُعروی می نویسد« :اگر شنیدیم کسی

آزادی می خواهد نباید از او بپرسیم :آزادی چیست؟
بلکه باید از او پرسید چه تصوری از آن دارد؟ و
اگر پاسخ داد آزادی می خواهم تا این یا آن کنم،
همان ،عاملِ حقیقیِ سر دادن شعار آزادی و توجیه
گر واقعی این کار اوست(».مفهوم آزادی ،ص )۱۲
آل مهدی مترجم نام آشنای آثار اندیشمندان عرب که
نامش با ترجمه آثار محمد عابد الجابری گره خورده
است ،این بار در یک هجرت معرفتی و درونی به
سراغ یک اندیشمند مغربی دیگری می رود ،که در
نقطه مقابل اندیشه های جابری است .عبداهلل ال ُعروی
که دانش آموخته دانشگاه سوربن فرانسه است دارای
دکترای دولت و  ۵اثر خاص در حوزه مفاهیم است؛
گرچه مهمترین آثار این هوادار بنام مدرنیته و گسست

اما در خاتمه آل مهدی ترجمه این اثر را به خانمی
پیشکش می کند ،که در ایام جوانی و غلبه احساس
بر عقل و منطق در زندان و حصر ،نوید آزادیش می
داد .حکایتی را نقل می کنند از آلکساندر ورتینسکی
(شاعر ،آهنگساز و ترانه سرای روس) که بعد از
سالها اقامت در غرب به روسیه بازگشته بود .از قطار
پیاده شد ،چمدانش را روی سکو گذاشت ،دست
ها را به سوی آسمان برد و گفت « :وطنِ عزیز ،تو
را نمی شناسم !» ولی وقتی دستها را پایین آورد،
چمدانش را روی سکو نیافت ،کسی آن را دزدیده
بود .ورتینسکی جمله اش را تمام کرد« :خب ،حاال
دیگر تو را می شناسم ».چراکه مهمترین چیزها تغییر
نکرده بود( .زمانه ای شگرف زمانه ای ناآرام ،ل ِ ِشک
کوالکوفسکی ،ص  )۱۶۴ - ۱۶۳اما ای کاش اُم ناجی
می بود و می دید که خیلی چیزها تغییر کرده است،
خیلی ...شاید مقدّ ر شده بود آن روزهایی که آل
مهدی در زندان بود اُم ناجی با آمدنش بذر آزادی را
در نهاد او بکارد و امروز ما طعم میوه آن نهال را با
«مفهوم آزادی» بچشیم .همانطور که مفهوم واژه «اُم
ناجی» می شود «مادر نجات دهنده» آزادی هم مادر
دمکراسی است .اُم ناجی همان فرشته آزادی بود.
همان «مفهوم آزادی» ای کاش فرشته نجات می بود.

آوای هامون
دوهفته نامه اجتماعی -فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیرمسوول:
اسماعیل حسام مقدم
سردبیر:
مهدیه امیری

طراح هنری:
کانون تبلیغاتی هامون نو
چاپ :کارگر تهران

نشانی :بوشهر کوچه بهارستان 37انتهای کوچه-
ساختمان برهان-پالک - 5زنگ اول
کدپستی 7515776649

شماره تماس09904501462 :

آدرس الکترونیک:

hamooniran91@gmail.com

آدرس سایت:

www.hamooniran.ir

دفتر استان بوشهر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات گزارش می دهد:

برگزاری هشت نشست تا
فراخوان ویژه نامه "زندگی به مثابه گفتگو"
دفتر استان بوشهر انجمن ایرانی مطالعات
فرهنگی و ارتباطات گزارش در طول دو سال
گذشته ،هشت نشست تخصصی برگزار نموده
و همچنین دو ویژه نامه تخصصی به همراه
یک فراخوان ارسال مقاله ارائه داده است.

 -1نشست عباس کیارستمی؛ همچون
یک عکاس طبیعت که در تاریخ
تیرماه  ۹۵در بوشهر برگزار گردید.

 -5نشست امکان ها و امتناع های
حضور زنان در میدان سیاست که در
تاریخ مرداد  ۹۶در بوشهر برگزار شد.

ب -ویژه نامه کتاب اندیشه در اسفندماه
 ۹۶که عنوان مجله آوای هامون در
۲۷۲صفحه در قطع رقعی منتشر شد

اسماعیل حسام مقدم؛ دبیر دفتر استان بوشهر انجمن
ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در این زمینه اشاره
نمود :ویژه نامه زندگی به مثابه گفتگو که قرار است
به عنوان یکی از شماره های مجله رسانه فرهنگ (به
صاحب امتیازی :انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و
ارتباطاتومدیرمسولی:دکترهادیخانیکیوسردبیری:
یوسف پاکدامن) به سردبیری میهمان اسماعیل حسام
مقدم منتشر شود .برای انتشار این ویژه نامه فراخوان
مقاله ای ارائه شده که در آن محورهایی مانند :ضرورت
گفت وگو در زندگی روزمره ایرانیان ،گفت وگوی
تمدنها و اکنون ،رسانه و تمرین گفت وگو ،دانشگاه
و کنش گفت وگویی ،فرهنگ عامه و جریان گفت
وگو ،زیست سیاست و عرصه گفت وگویی ،تخیل و
جهان گفت وگویی ادبیات ،الهیات رهایی بخش و امر
گفت وگو ،جنبش دانشجویی و گفت وگوی درونی،
کافه و پاتوق و جهان گفت وگویی ،قدرت ،سوژه و
گفت وگو و دیگر محورهایی که مرتبط با این موضوع
کلی می باشد .حسام مقدم در ادامه از همه نویسندگان
و فارغ التحصیالن علوم اجتماعی به طور عام و فارغ
التحصیالن مطالعات فرهنگی درخواست نمود که
مقاالت و یادداشتها و معرفی کتابهای خود را به ایمیل
 paaraadox1983@gmail.comارسال نمایند.
دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و
ارتباطات دفتر استان بوشهر در ادامه از برگزاری
هشت نشست تخصصی توسط این دفتر با
موضوعات مختلف در سطح استان بوشهر
گفت که این سلسله نشست ها عبارتند از:

 -2کارگاه آموزش برای توسعه پایدار که
با مشارکت کمیسیون یونسکو-ایران در
تاریخ بهمن ماه  ۹۵در بوشهر برگزار شد.

 -3نشست زنان و حکمروایی خوب شهری که
در تاریخ اردیبهشت  ۹۵در بوشهر برگزار شد.

 -4نشست محیط زیست و فرهنگ که در
تاریخ اردیبهشت ماه  ۹۶در بوشهر برگزار شد

 -6نشست حق کودکان از امنیت و صلح که
در تاریخ مردادماه  ۹۶در بوشهر برگزار شد.

 -7کارگاه دوروزه مساله یابی مشارکتی
نهاد خانواده استان بوشهر در تاریخ
آذرماه  ۹۷در بوشهر برگزار شد.

 -8نشست سخنرانی در همایش سالمت روان و
رسانه که توسط کرسی سالمت روان در یونسکو
برای تاریخ بهمن ماه  ۹۷در تهران برگزار شد.
همچنین این دفتر در دوسال گذشته نیز دو
ویژه نامه با مشارکت نشریه آوای هامون
با موضوعات زیر منتشر نموده است:
الف -ویژه نامه کتاب زنان در اسفند
که عنوان مجله آوای هامون در
۹۶
 ۲۲۲صفحه در قطع رقعی منتشر شد

نخستین مجموعه کتب طرح ملی گفتگوی خانواده
در  ۱۵جلد توسط انتشارات هامون نو (دشتستان)
منتشر شد .اسماعیل حسام مقدم؛ مدیر انتشارات
هامون نو و مجری طرح ملی گفتگوی خانواده در
استان بوشهر در این باره افزود :انتشارات هامون نو
با حمایت انجمن جامعه شناسی ایران و معاونت
زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۵ ،جلد کتاب
از مجموعه ۵۰جلدی طرح ملی گفتگوی خانواده
را به صورت الکترونیکی منتشر نموده است.

