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بيكاري و فقدان منزلت

روند كاهشي روابط اجتماعي
افزای��ش اخت�لاالت روان��ی ،افزای��ش اختالفات
خانوادگی ،به وجود آمدن مش��کالت مال��ی عدیده،
کاه��ش رضایتمن��دی از زندگی مش��ترک ،احتمال
وجود اختالف نظر ب��رای اداره زندگی ،تنش در روابط
زناشویی ،افزایش اضطراب و اس��ترس ،کاهش عزت
نفس و احتمال بروز رفتارهای پرخاش��گرانه ،احتمال
ارتکاب ب��ه جرایم و مش��اغل کاذب و واس��طهگری،
احتمال گرایش به انجام کارهای غیرقانونی و احساس
حقارت ازجمله تبعات منفی بیکاری در خانوادههای
ایرانی است.
با توجه به اينكه تعداد کل بیکاران مطلق کشور از
س��وی مرکز آمار ایران 2میلیون و ۵۰۰هزار نفر اعالم
شده است و معاون وزیر کار میگوید۳۱ ،درصد از این
افراد یعنی ۷۷۵هزار نفر ،دارای تحصیالت دانشگاهی
هس��تند ،بايد دي��د در كوتاهم��دت و دراز مدت اين
مس��أله چه اثرات اجتماعي و اقتص��ادي مخربي را در
جامعه و خانوادههاي ايراني از خ��ود به جا ميگذارد.
البته اگر لش��كر جديدي كه در راه است را هم به اين
تعداد اضافه كنيم ماجرا ابع��اد تازهتري پيدا ميكند.
مقامات وزارت کار همچنین اعالم کردهاند که بهزودی
5میلیون و ۳۰۰هزار کارجوی فارغالتحصیل دانشگاه،
راهی بازار کار خواهند شد و مسئوالن باید در اینباره
برنامهریزیهای جدی داشته باشند.
ه��ر چند گاه��ي در مورد درس��تی ای��ن آمارها اما
تردیدهایی در می��ان مردم و خود اف��راد بیکار وجود
دارد .گاهي با يك نگاه به اقوام و همس��ايهها و اعضاي
خان��واده خود و ي��ك حس��اب سرانگش��تي متوجه
ميش��ويم كه نكند اين آمار بيشتر اس��ت .بله ،زیادند
کس��انی که معتقدند تعداد بی��کاران در ایران حدود
۱۰میلیون نفر و تعداد دانشگا ه رفتههای بیکار حدود
5میلیون نفر است ،اما اين محاسبات با آمار ارایه شده
هماهنگي ندارد و بهتر آن اس��ت كه ما همين آمار را
مالك بگيريم.
تازهترین آمار نرخ بیکاری در ایران نش��ان میدهد
در  ۱۹استان از  ۳۱استان کشور ،نرخ بیکاری افزایش
ن شمالی و کهگیلویه و
یافته است .استانهای خراسا 
بویراحمد با حدود  ۱۶درص��د ،باالترین نرخ بیکاری
را از آن خود کردهاند .اس��تانهای ایالم ،چهارمحال و
بختیاری ،گیالن ،اصفهان ،لرستان و کرمانشاه از دیگر
استانهایی هستند که همگی با نرخ بیکاری  2رقمی،

به ای��ن حجم از متقاضی��ان کار را
در رتبههای بع��دی این آمار قرار
ندارد .چن��دیپی��ش محمدباقر
دارن��د .بر اس��اس این گ��زارش،
تعداد کل بیکاران
نوبخت ،س��خنگوی دولت حسن
اس��تان تهران با حدود  ۵درصد،
مطلق کشور از سوی مرکز
روحان��ی ،در گفتوگو با ش��بکه
کمترین نرخ بی��کاری را در بین
آمار ایران 2میلیون و ۵۰۰هزار
خبر مدعی شد که در نتیجه ایجاد
استانهای کشور از آن خود کرده
نفر اعالم شده است و معاون
۴۰۰هزار شغل طی  6ماه نخست
است.
وزیر کار میگوید۳۱ ،درصد از
س��الجاری ،نرخ بیکاری ایران به
نباي��د فرام��وش كني��م ك��ه
این افراد یعنی ۷۷۵هزار نفر،
جمعیت ایران در ۳۰سال گذشته
5/9درصد کاهش یافته است.
دارای تحصیالت دانشگاهی
مرک��ز آم��ار ای��ران در آخرین
تقریب��ا  2براب��ر ش��ده و حدود
هستند
گ��زارش خود ب��ا تأیید س��خنان
۷۰درص��د جمعیت کش��ور زیر
۳۵س��ال دارند و هر ساله دست
محمدباق��ر نوبخ��ت مبن��ی ب��ر
«تکرقمی بودن ن��رخ بیکاری در
کم حدود 800هزار نفر وارد بازار
کار ایران میشوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی ای��ران» را اعالم کرد ک��ه نرخ بیکاری جوان��ان  ۱۵تا

خشونتهای روانی و کالمی
آزاردهندهتریننوعخشونتعليهزنانجوان

که میکشد .میگفت ش��ماها یکییکی برید تو حموم
میخواهمبکشمتان،شماهاخیانتکارید»...
خانمی 49س��اله ،دیپلم ،خانهدار و ساکن منطقه 11
تهران میگوید... « :شوهرم وقتی عصبانی میشود ،داد
میزند و وسایل اطرافش را پرتاب میکند .از دادزدناش
خیلی ناراحت میش��م .من وسایل خانه را خیلی بادقت
و سلیقه میچینم .مواظبت میکنم ،ولی شوهرم اصال
برایشمهمنیست،میزندومیشکند».
مصاحبهها نشان میدهد که صدمات فیزیکی ناشی
از خش��ونت ،عامل مهم��ی در س��نجش جدیبودن و
ن هستند .برخالف برخی
تعریف خشونت از دیدگاه زنا 
از مطالعات ،صدمات فیزیکیای که احتمال آسیبهای
فیزیکیبلندمدترادرپیداشتهباشنددراینمصاحبهها
گزارشنشدند.

بس��یاری از زن��ان ،خش��ونتهای روان��ی و کالمی را
آزاردهندهتری��ن نوع خش��ونت اعالم کردن��د .درواقع
خشونت روانی و کالمی بیش از خشونتهای فیزیکی بر
حساستر
روح زنان تأثیر میگذارد و الیههای عمیقتر و 
درون آنها را تهدید میکند؛ خشونتی که کمتر به چشم
میآید و به دالیل فرهنگی و قانونی در بسیاری از موارد به
رسمیتشناختهنمیشود.
خانمی 37ساله ،لیس��انس ،خانهدار و ساکن منطقه
 8میگوید« :بهنظر من خش��ونت فقط بدنی نیس��ت،
لفظی خیلی آدم را اذیت میکن��د ...درگیری روحی هم
جزو خشونت محسوب میشود .من فکر میکنم شاید
آدم درگیری بدنی را فراموش کند یا ببخش��د ،اما آدم با
خشونتروحی،مدامدرذهنشدرگیریدارد».
اغلب زنان بیان کردند که میتوانن��د بدرفتاریهای

 ۲۹ساله ۲۰/۲درصد است .این نرخ ،بیشتر از  2برابر
نرخ عمومی به ش��مار میرود .در این گزارش که روز
 ۱۸مهرما ه سالجاری منتش��ر شد ،اعالم شد که نرخ
بی��کاری در زنان تقریبا  2برابر م��ردان بوده و بیکاری
در نقاط شهری نیز بیشتر از نقاط روستایی بوده است.
این در حالیاس��ت که عل��ی ربیعی ،وزی��ر کار ایران
هشدار داده بود که اگر اقدام الزم انجام نگیرد ،درسال
 ۱۴۰۰جمعیت بیکار ایران از ۶میلیون به ۱۰میلیون
نفر میرس��د .ربیعی در گزارش��ی که به مجلس ایران
ارایه داد اعالم کرد که بیکاری در بازار کار ایران درحال
حاضر به یکی از پرچالشترین مسائل کشور در بخش
داخلی تبدیل شده است.
بيكاري بهرغم مسائل پيچيده اقتصادي و اجتماعي
كه دارد ،اثرات فردي مخربي را نيز در پي دارد .اثراتي
كه موجب رخت بر بستن نش��اط اجتماعي ميشود.
فرد بیکار ،به علت اینکه تولید کار نمیکند ،احساس
بیارزش��ی میکند .ارزش هر انس��انی به کاری است
که عهدهدار انجام آن اس��ت .به همین دلیل است که
وقتی یک روز کار مفیدی انجام نمیدهیم ،احس��اس
بیارزشی و بیفایده بودن میکنیم .شادابي خود را از
دست ميدهيم و زمينه بروز انحرافات اجتماعي را در
خود نمايان ميس��ازيم .کار منزلت اجتماعی افراد را
ارتقا میدهد .فرد به علت دارا بودن زمینه فعالیت در
رشته مورد عالقه خود به کسب سرمایهاجتماعی اقدام
میکند و با افزایش سطح تحصیالت ،درآمد ،منزلت و
موقعیت اجتماعی بهتری به دس��ت میآورد .بیکاری
مهمترین علت افزایش بزهکاریهای اجتماعی است
و ارتب��اط افزایش بیکاری ب��ا افزایش ب��زه در جامعه
مدتهاس��ت که ثابت ش��ده اس��ت .کاه��ش روابط
اجتماعی و سست ش��دن پیوند فرد با پیکره اجتماع
از دیگر آثار س��وء بیکاری اس��ت .اجتماعی که در آن
بیکاری ریش��ه دوانیده باشد ،به سرعت شاهد کاهش
جریانه��ای اجتماعی مثبت خواهد ب��ود و مباحثی
همچون سازگاری ،همکاری ،توافق در مقابل تعارض و
مخالفت رنگ میبازد.
بايد ديد در صورتي كه مس��أله بيكاري حل نش��ود
و تبدي��ل به بحران بيكاري ش��ود آي��ا اهرمهاي الزم
اجتماعي ب��راي جلوگيري از آس��يبهاي اجتماعي
و كاهش آن تدارك ديده ش��ده اس��ت؟ به نظر چنين
نميآيد!
فیزیکی را تحملکنند اما توهینهای لفظی ش��رمآور
و زیر س��وال بردن آبرو و شرفشان ،بهخصوص در مقابل
بچهها و دیگر اعضای خانواده ،برای آنان غیرقابل پذیرش
اس��ت .از دس��ت رفتن وجهه آنان موجب ضربهزدن به
عزتنفسشان ش��ده و باعث میشود که از نظر روحی و
فیزیکیاحساسضعفکنند.
خانمی 32س��اله ،دیپلم ،شاغل و س��اکن منطقه 18
میگوید« :خش��ونت یعنی کت��کزدن ،خرجی ندارد،
ترککردن بچهها ،خیلی از مردها بودند که زن را با 3-4
تا بچه ول کردند و رفتند ...ش��وهر من توهین میکرد به
خانوادهام،بهخودم،هرچیبهذهنشمیرسیدمیگفت.
کتکنمیزدولیهمینحرفاشازکتکبدتربود»...
بدرفتاریهای روانی به شکل بیتوجهیکردن به زن،
توهمچنینتهدیدکردننیزخودرانشان
عیاشیوخیان 
میدادند.
خانمی47ساله،دیپلم،شاغلوساکنتهرانمیگوید:
« ...آزاردهندهترین چیز نیامدنش به خانه است .وقتیکه
از بیرون زنگ میزند میگوید من امشب نمیآیم ،بیشتر
مرا آزار میدهد .آن ش��ب تا صبح بیدارم ،صبح هم با آن
اعصاب باید س��رکار بروم ،طالق هم نمیدهد ،میگوید
یک روز میروم و دیگر نمیآیم»...
مجمع عمومی سازمانملل متحد خشونت علیه زنان
را «هرگونه عمل خشونتآمیز بر پایه جنسیت که بتواند
منجر به آسیب فیزیکی (بدنی) ،جنس��ی یا روانی زنان
شود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها،
اعمال اجبار ،یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و
چه در زندگی شخصی)» میشود .اعالمیه رفع خشونت
علیه زنان درس��ال  ۱۹۹۳بیان میکند که این خشونت
ممکن اس��ت توس��ط افرادی از همان جن��س ،اعضای
خانواده و حکومت اعمال ش��ود .سازمانها و کشورهای
جهان میکوشند با برنامههای گوناگون با خشونت علیه
زنان مبارزه کنند .در ايران ني��ز نهادهاي مدني و دولت
درصدد كاهش خشونت و مقابله با آسيبهاي اجتماعي
ناشي از آن هستند .اما اين مهم نياز به حركتي گسترده و
فرهنگسازيمناسبدارد.

ف

خشونت خانگي و خش��ونت عليه زنان انواع و اقسامي
دارد .اين روزها جامعه بسياري از اين خشونتها را شاهد
اس��ت و بس��ياري از مردان و زنان در مخالفت با اين نوع
خش��ونت از خود عكس العملهايي نشان ميدهند اما
بارزتريننوعخشونتعليهزنانكداماست؟
در پژوهش��ي كه با عنوان کامل «فرهنگ خش��ونت
خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن»
توسط دکتر سهیال صادقیفس��ایی و آتنا کاملقالیباف
انجام شده و س��ايت مهرخانه آن را بازنش��ر كرده است
با اس��تفاده از دادههای��ی که از تحقیق کیف��ی در مورد
خشونت علیه زنان بهدست آمده ،تجربه زیسته و تصور
زنان را نسبت به انواع خش��ونت خانگی ،علتهای آن و
نقش سیستم عدالت کیفری ،قانون و پلیس در برخورد با
خشونتهایخانگیتبیینوترسیمشدهاست.
زنان غالب��ا با مجموع��های از خش��ونتها در زندگی
خود مواج ه بودند .با این حال ،بهطور مش��خص تمامی
پاسخگویانکتکزدنراازمصادیقخشونتفیزیکیذکر
کردند ،اما در این میان ،اغلب زنان مسنتر بودند که خود
تجربیاتی در این زمینه داشتند .حال آنکه زنان جوانتر
بیش��تر از تجربیاتشان در خش��ونتهای غیرفیزیکی
س��خن گفتند .با توجه به این مطلب ،شاید بتوان اظهار
داشت که زنان جوانتر و بهخصوص تحصیلکرده ،کمتر
مورد آزارهای فیزیکی و کتک قرار میگیرند .این دسته
از زنان معموال بر خش��ونتهای روان��ی و کالمی تأکید
داش��تند .همچنین پرتاب وس��ایل منزل توسط شوهر
هنگامبروزدرگیریوعصبانیتامریبهنسبتشایعبود.
خانمی  51س��اله ،فوقدیپلم ،بازنشس��ته آموزش و
پرورش و س��اکن منطقه  5تهران که چندینسال است
به خاطر اعتیاد همسرش ،طالق غیابی گرفته میگوید:
« ...من چندبار تقاضای طالق دادم ،اما همیش��ه تهدید
و مقابل��ه میک��رد .تا وقتی مرد حضور داش��ته باش��د،
نمیگذارد زن ط�لاق بگیرد .بعضیوقتها چنان میزد
که تا یک هفته چش��مم کبود میش��د ،با خونمردگی
س��رکار میرفتم ،جلوی همکارانم خجالت میکشیدم.
یکبار که حالش حسابی خراب بود ،بچهها را تهدید کرد
صر

با توسعه جوامع و افزايش روزافزون گرايش به مصرف
لوازم برق��ي در خانوادهها ميزان مص��رف برق خانگي نيز
افزايش يافته اس��ت ،طبق آمارها مصرف برق خانگي در
ايران  2.5برابر اس��تاندارد جهاني اس��ت؛ يعني در بخش
خانگي و تجاري كشور37درصد از انرژي مصرف ميشود.
اما ما موفق به اس��تفاده صحيح نشدهايم! چرا؟ آيا فقط به
منافع اقتصادي و مضرات اقتصادي آن چشم دوختهايم؟
دردنيااماوضعيتچگونهاست؟
پژوهشی جدید نش��ان میدهد ،مصرفکنندگان برق
زمانی که در مورد خطرات زیس��تمحیطی ،بهداشت و
س�لامت انس��ان آگاهی پیدا میکنند ،بیشتر نسبت به
مص��رف بیرویه انرژی حس��اس میش��وند و در مصرف
صرفهجویی میکنند .مگالی دلماز و عمر آی.آسنسیو از
موسسه محیطزیستو توسعه پایدار دانشگاه یوسیالای
آمریکا،پژوهشیانجامدادهاندکهبرخالفانتظارآنهانشان
میدهدآگاهیرسانیدرموردآسیبهایزیستمحیطی
وسالمتانسانهامشوقاصلیمصرفکنندگانبرقبرای
کاهش مصرف اس��ت .این پژوهش با عنوان «مشوقهای
غیرمادی و صرفهجوی��ی در مصرف انرژی» در مجموعه
مقاالتآکادمیملیعلومایاالتمتحدهآمریکا()PNAS
منتش��ر خواه��د ش��د .در پژوه��ش دلماز و آسنس��یو،

م
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خطرات زیستمحیطی ،بهداشت و سالمت انسان

مولفههايي براي هويت اقتصاد و مصرف خانواده
۱۱۸مش��تری س��ازمان برق لسآنجلس در محدودهای
نزدیکدانشگاهUCLAشرکتکردند.شرکتکنندگان
در این مطالعه به  2گروه تقسیم شدند و مصرف انرژی هر
خانواریامشتریبرای 8ماهبررسیشد.
هر  2گروه از پژوهش��گران به صورت منظم پیامهایی
هفتگیدرموردروندمصرفانرژیوتحلیلکنتورهایشان
را دریافت کردند .این پیامها به ایمیل مشتریان فرستاده
شدومشتریانتوافقکردهبودندکهایمیلهارابخوانند.
به یک گروه تنها اطالعات کم��ی میزان مصرف انرژی
ازجمله دادههای می��زان مصرف و قیمت مص��رف داده
ش��د .به گروه دوم این اطالعات کم��ی با اطالعات کیفی
همراه ش��د؛ ازجمله اینکه چطور این می��زان مصرف بر
محیطزیس��ت انس��انی تأثیر میگذارد ،چگونه سالمت
انس��انها با این میزان مصرف هر خانوار به خطر میافتد،
میزاندیاکسیدکربنواردشدهبههوابااینمیزانمصرف
چقدر است ،چگونه این میزان مصرف ،مقدار ذرات معلق
درهواراتغییرمیدهد.

ش��رکتکنندگان در مطالع��ه همچنی��ن همگی به
وبسایتی دسترسی داش��تند که اطالعات کمی میزان
مصرف برق در روز یک خانوار ،مش��تری را ب��رای آنها به
صورت نموداری ،ترس��یم ک��رده ب��ود .در کمال تعجب
پژوهشگران ،مش��تریانی که اطالعات کیفی را به همراه
اطالعات کم��ی دریافت کرده بودن��د ،کمتر برق مصرف
کردند .این درحالی اس��ت که میزان مصرف مش��تریانی
که تنها اطالع��ات کمی را دریافت ک��رده بودند ،در طول
8ماه هیچ تغییری نکرد .به اعتقاد پژوهشگران این پروژه،
مصرفکنندگان ای��دهای انتزاعی از مصرف ب��رق دارند
و آموزههای الزم برای ارتباطدهی بین اس��تفاده از برق و
اثرات بر محیطزیست و سالمت انسانها به آنها هیچوقت
ارایه نش��ده اس��ت .زمانیکه مفاهیم گری��زان و انتزاعی
تبدیل به اطالعات ساده در مورد محیطزیست و سالمت
انسانها میشوند ،دیگر برای بسیاری از مصرفکنندگان
ابهامی باقی نمیماند و کاهش مص��رف انرژی تبدیل به
مس��أله زندگی میش��ود .اطالعات تاثیرات مصرف برق

بر محیطزیس��ت و سالمت انس��انها عموما در مجالت
تخصصی محیطزیستی منتش��ر میشود و کمپینهای
آگاهیرس��انی نیز این اطالع��ات را به زبان س��اده برای
مصرفکنن��دگان ترجم��ه نمیکنند .نتیج��ه پژوهش
دلماز و آسنسیو نشان میدهد ،زمانی که اطالعات کمی
در مورد رابطه مصرف و محیطزیس��ت و سالمت به زبان
ساده و غیرانتزاعی به مشتریان داده شد ،مصرف گروهی
که این اطالعات را داش��ت در  8م��اه8 ،درصد پایین آمد.
در م��ورد خانوادههای��ی که سرپرس��ت ک��ودکان بودند
این میزان صرفهجویی در انرژی بس��یار بیش��تر بود .در
گروهی که اطالعات کم��ی دریافت کردند ،خانوادههایی
که کودک داش��تند یا سرپرس��ت کودکان بودند ،پس از
آگاهییافتنازخطراتمحیطزیستی،مصرفماهانهخود
را۱۹درصد پایین آوردند .با توجه به اينكه هماكنونبيش
از  18ميليون خانوار شهري و روستايي در كشور زندگي
ميكنند ،با پيش��رفتي كه در توليد و عرضه محصوالت
برقي رخ داده به دنبال آن تحول فرهنگي نيز در خانوادهها
ايجاد ش��ده به طوري كه در بس��ياري از منازل ايراني به
ويژه خانوارهاي ش��هري بي��ش از  20نوع وس��يله برقي
وجود دارد .خوب است كه نكاتي در مورد مضرات و اثرات
زيستمحيطياستفادازبرقبرهمگانگوشزدشود.
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عکس نگاری مشارکتی

شما خواننده گرامی می توانید بر اساس عکس چاپ شده در این بخش و بر مبنای اطالعات مندرج روی عکس،
هرگونهتوضیح،ترجمهوخاطرهایرابرایماارسالکنید.ماهدیگردرهمینروزوباهمینشماره،اینعکسمجددا
منتشرومطالبارسالیشمابههمراهآنچاپخواهدشد.ایمیلkhanevadeh.shahrvand@gmail.com:

 3سال از آخرین مورد گزارش فلج اطفال در هند گذشت.

نگاه ویژه
لطيفهگويان ديگران را تحقير ميكنند يا از خود ميترسند؟
كمتر نوش��تهاي را خوانديدهايد كه به تحليل شگفتبودند.لطیفهفضانوردیلهستانیکهاعالم
درست و منطقي از آنچه درخصوص لطيفهگويي کرد تصمیم دارد با موش��کاش به خورشید برود
ميداني��د ،پرداخته باش��د .هميش��ه از زواياي را در نظر بگیرید .وقتی از او پرس��یدند که چطور
مختلف��ي به اين موضوع پرداخته ش��ده اس��ت .گرمای خورش��ید را تحمل خواه��د کرد ،گفت:
ام��ا وجود ش��بکههاي اجتماعي و هج��وم گاه و «نگراننباشید،شبمیروم».بنابهگفتهدیویس،
بيگاه كاربران به يك س��وژه گاه سبب شده است اینلطیفهنمایانگرتحقیرنادانیلهستانیهاتوسط
كه نقد و بررس��يهاي جديتري در دس��تور كار آمریکاییها نیست بلکه بیانگر ترس آمریکاییها
دربارهنادانیعلمیوفنیخودشاناست.
جامعهشناسانقرارگيرد.
فالسفهتنهاکسانینیستندکهبا«نژادپرستانه»
جان مورریل ،نوش��تهاي دارد تح��ت عنوان
تأمالت��ی اخالق��ی در باب لطیفهه��ای قومی و خواندن لطیفهها در قض��اوت عجله میکنند .در
جنسیتی كه در آن به نقد و تحليل متداولترین سال  ۲۰۰۲میالدی نماینده پارلمان بریتانیا ان
شکل لطیفههای قومیتی ،ميپردازد .اخيرا اين وینترتونبهدلیلگفتناینلطیفهدریکمهمانی
مقاله توسط اعضاي شبكههاي اجتماعي ترجمه شام مجبور به استعفا شد :یک انگلیسی ،کوبایی،
و در دسترس عموم قرار گرفته است .او ميگويد ،ژاپنی و یک پاکستانی سوار قطار بودند .کوبایی با
اولين لطيفهها با داس��تانی آغاز ميشود که در گفتن اینکه تو کش��ور من  10تایش را یک پنی
آن یک یا چند ت��ن از اعضای یک گروه قومیتی میفروشند ،یک س��یگار برگ را از پنجره بیرون
چیزی میگویند یا کاری میکنند که نش��ان از انداخت .ژاپن��ی یک دوربین نیک��ون را با گفتن
حماقت ،تنبلی ،بیبندوباری یا یک ضعف دیگر اینکهدرکشورمناینها 10تایشیکپنیقیمت
است .اغلب فالس��فه فرض گرفتهاند که چنین دارد ،بیرون انداخت .بعد انگلیسی پاکستانی را از
لطیفههایی فقط برای ابراز خصومت نس��بت به پنجرهبیرونپرتکرد.
خن��دهگاه ( )punch lineای��ن لطیف��ه
گروه «هدف»است.
مایکل فیلیپس نيز مقاله «کارهای نژادپرستانه القا میکند که انگلیس��ی قصد داش��ته بگوید،
و طنز نژادپرستانه» خود را چنین شروع میكند :پاکس��تانیها در کش��ور من  10تایش��ان یک
«لطیفههای نژادپرستانه اغلب خندهدار هستند و پن��ی میارزن��د .آیا ای��ن خن��ده گاه توهین به
بخش��ی از این امر به نژادپرستی آنها منوط است .پاکستانیهاس��ت؟ اگ��ر هس��ت ،چ��ه ویژگی
برای نمونه بسیاری از لطیفههای لهستانی ممکن منفیای را به ایشان نسبت میدهد؟ پذیرفتنیتر
است به سادگی تبدیل به لطیفههایی مربوط به است بگوییم نکت ه لطیفه این است که انگلیسیها
احمقها شوند ولی وقتی اینگونه روایت شوند به نژادپرس��تاند و ب��ا م��ردم پاکس��تان و دیگر
مس��تعمرههای سابقشان
هیچوجهخندهدارنیستند».
کریستیدیویسبامطالعه
رفتاری غیرمنصفانه دارند.
کریس��تی دیوی��س که
هزاران لطیفه از سراسر دنیا،
پاکس��تانی این لطیفه هیچ
انسانش��ناس اس��ت نيز با
های
کشفکردکههمانلطیفه
کاری نمیکن��د و حت��ی
مطالع��ه ه��زاران لطیفه از
«احمق» را که در ایاالت متحده
توصیفی هم از او به دس��ت
سراسر دنیا ،کشف کرد که
دربارهلهستانیهامیگویند،
داده نمیش��ود .انگلیس��ی
همان لطیفههای «احمق»
درفرانسهدربارهبلژیکیها،
اس��ت ک��ه کاری انج��ام
را ک��ه در ای��االت متح��ده
درهندوستاندرباره
میده��د ،آن هم ب��ه قتل
دربارهلهستانیهامیگویند،
سیکها و در استرالیا درباره
رساندن پاکس��تانی .وقتی
در فرانسه درباره بلژیکیها،
تاسمانیاییها میگویند
هدف از این لطیفه نش��ان
در هندوس��تان درب��اره
دادننژادپرستیانگلیسیها
سیکها و در استرالیا درباره
باش��د ،البته که این لطیفه
تاس��مانیاییها میگویند.
به همینس��ان ،لطیفههایی ک��ه بزدلی و دیگر خصومت و تبعیض��ی علیه پاکس��تانیها در بر
رذیلتها را به گروههای قومیتی نسبت میدهند ندارد .ش��اید توافق بر س��ر تفسیری درست
را در دهها کشور یافتهاند .دیویس نشان میدهد از این لطیفه ،یا هر لطیفه دیگری ممکن نباشد.
همه جا الگوی اجتماعی یکس��ان اس��ت .مردم اف��راد متفاوت لطیفهای یکس��ان را به اش��کال
لطیفههای قومیتی را نه درباره گروههایی که از مختلفی بی��ان میکنند و به دالیل��ی متفاوت
آنها متنفرند بلکه درباره گروهی که با آنها آشنایی شادمان میشوند .نژادپرستی که از پاکستانیها
دارند ،ش��بیه خودش��ان هس��تند و در حاشیه متنفر است ممکن است از این لطیفه لذت ببرد
چرا که در آن یک پاکس��تانی به قتل میرس��د.
فرهنگغالبزندگیمیکنندتعریفمیکنند.
لطیفهگوی��ان معم��وال ب��اور ندارن��د ک��ه ممکن است فرد دیگری از این شیوه هوشمندانه
شخصیتس��ازیهایی ک��ه در لطیفهه��ا دارند ،که ریتم روایت در خن��دهگاه (با پرتاب کردن به
حقیقی است .باور نمیشود که عموم لهستانیها بیرون از پنجره) با نتیجهای شوکهکننده حفظ
احم��ق هس��تند و ایتالیاییها بزدل هس��تند .شده اس��ت به خنده بیفتد .شخص سومی ،مثال
دیوی��س میگوید ،آنچ��ه لطیفهگوی��ان به آن پاکستانی ،ممکن اس��ت به بیخردی انگلیسی
میخندند ،نس��خ ه اندک متفاوتی از خودش��ان در برداش��تاش از فرصت دور ریختن چیزهای
اس��ت و خندهش��ان معموال خصومتب��ار و بد فراوان و دمدس��تی در قربانیکردن پاکس��تانی
اندیشانه نیس��ت .وقتی گروهی از دیگری متنفر بخندد .با در نظر گرفتن همه مباحث حول معنا و
است ،احساساتاش را به شکلهای مستقیمتر و عدم قطعیت ،فالسفه باید بهطور ویژه به راههای
متفاوتی که لطیفهها قابل تفسیرند ،حساسیت
آسیبزنندهترازلطیفهگوییابرازمیکنند.
بهگفته دیویس ،لطیفهها درب��اره «احمقها» نشان دهند؛ ولی اغلب مقالههای مجالت فلسفی
در  2قرن اخیر در پاس��خ به اضطراب مردم درباره با ارایه یک تفسیر از لطیفه بهعنوان تنها تفسیر
بهروزب��ودن دانش و مهارتش��ان بهخصوص در مورد قبول ،با اطمینان به ما میگویند که معنای
محی��ط کار ،محبوبی��ت یافتهاند .روزه��ای اوج آنتفسیرچیست.
مقاله جان مورریل به مسائل حاشيهاي ديگري
لطیفههای لهس��تانی در ایاالت متحده در چند
دهه پی��ش ،زمانی نبود که آمریکاییها نس��بت درخصوص لطيف��ه نيز ميپردازد ،اگ��ر راغب به
به لهس��تانی حس کینه ی��ا تبعیض داش��تند خواندنآنشدهايدميتوانيدبايكسرچاينترنتي
(لهس��تانیها ت��ا آن زمانبه خوب��ی در فرهنگ به آن دست پيدا كنيد .شايد اينطوري نيز نشان
آمریکایی ادغام ش��ده بودند) بلکه زمانی بود که دهيد كه حداقل ما مردم تنبلي نيستيم و جلوي
آمریکاییها از رش��د علم��ی در ایاالتمتحده در هرگونهلطيفهايازايندسترامسدودكنيد!

