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جاللالدين رفیعفر

حدود چند ماهی است که از شنيدن اين خبر میگذرد ،اما هنوز باورش برايم سخت است .اين
خبر شُکآورترين خبري بود که طی چند سال اخير شنيدم .نهيب صداي خبر آنقدر بلند و رسا
بود که نه فقط جامعه دانشگاهی و جامعه علوم اجتماعی بلكه همه کسانی که او را میشناختند،
به شدت لرزاند .همه خبر را شنيده بوديم ،ولی هيچ کس حاضر به باورش نبود .چون مرگ هاله
الجوردي خبر کوچكی نبود که به سرعت پذيرفته شود! همه مات و مبهوت به دنبال علت اين
مرگ نابهنگام و دور از انتظار میگشتند .خيلیها بالفاصله حدس زدند که او خودخواسته از بين
ما رفته است! اگر خودخواسته بودن مرگ او صحت نداشته باشد يا به گفته برادرش «دق» کرده
باشد! و يا به نظر امروزيها «افسردگی» گريبانش را گرفته باشد ،در هر حال اين سؤال پيش
میآيد که چرا چنين سرنوشت هولناکی نصيبش شد؟ اين سؤالی بود که همه از خود
میپرسيديم .تنها پاسخی که میتوان به اين سؤال داد ،آن است که علت اصلی اين اتفاق ناگوار
را بايستی در شرايطی که در محيط کار به او تحميل شده بود ،جستجو کرد.
قلمهاي زيادي در وصف حال او به حرکت درآمدند و نوشتند ،ولی چه سود که او ديگر
براي هميشه از ميان ما رفته بود .در اين مدت يادداشتها و سخنرانیهاي متعددي را که درباره
او نوشته و بيان شده بود ،تا حدِ دسترسی با دقت مطالعه و دنبال کردم .عدهاي صحبت از
شهيدسازي کرده بودند! عدهاي به تسويهحسابهاي شخصی پرداختند و عدهاي هم از اين
فرصت براي طرح مسايل شخصی و حتی خودستايی «سوء استفاده» کردند! عدهاي هم بدون
غرض و صادقانه به شرح صفات مثبت و منفی او پرداخته بودند.
دکتر الجوردي جذب گروه آموزشی شده بود که با بعضی از اعضاي آن به دليل داشتن
تخصصهاي گونهگون سنخيت الزم را نداشت .در آن مقطع سياست مديريت وقت دانشكده
بيشتر معطوف به توسعه کمّی بود! اين سياست باعث شده بود تا بعضی از گروههاي ديگر
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دانشكده علوم اجتماعی نيز در آغاز با ناماليماتی روبرو شوند (گروه مردمشناسی ،برنامهريزي
و !8)....در آن مقطع بيشتر کسانی که ابتدا در گروه تازهتأسيس ارتباطات جذب شده بودند ،غالباً
از گرايشهاي مختلف رشته جامعهشناسی بودند .به همين دليل گاهگاهی اختالفنظرهايی
بينشان پديد میآمد که در همين رابطه ،همكار محترم دکتر کاظمی وريج ،که در آن زمان عضو
همان گروه بودند ،به درستی فرازهايی از اين منازعات حرفهاي را در يادداشتی با عنوان «سنت
اباذري» 6بيان کردهاند .من به عنوان «معاون آموزشی» وقت دانشكده در جلساتی که مجبور به
شرکت در آن بودم ،چندين بار نظارهگر اين منازعات بودم .بديهی است شدت گرفتن چنين
وضعيتی در فضاي يک گروه آموزشی باعث شده بود که نه تنها کيفيت اين رشته تا حدودي
صدمه ببيند ،بلكه دامنه آن به فضاهاي دانشجويی نيز کشيده شود .به همين دليل مناقشات و
اختالفنظرهايی در بين دانشجويان اين رشته نيز ديده میشد که انعكاس آن گاهی به صورت
نامه يا حتی شكايت به آموزش دانشكده میرسيد و تقاضاي رسيدگی داشتند! بعدها که استادان
جديدي جذب شدند ،کم کم موج اعتراضها نيز فروکش کرد .بديهی است تحمل چنين
شرايطی براي يک استاديار جوانِ مشتاق به کار و صريحاللهجه در گروهی که تضاد آراء زيادي
در آن وجود داشت ،کار چندان سادهاي نمیتوانست باشد!
تعداد زيادي از افرادي که او را میشناختند ،رفتار ،کردار و منش او را تحسين کردهاند.
خوشرويی ،معرفت و شادابی ،از او فردي بهياد ماندنی ساخته بود .استادي سرشار از انرژي و
خالقيّت که به معنی واقعی معلمی کرد ،هر چند به مدت کوتاه! ولی افسوس که گردش روزگار
به او فرصت نداد تا بتواند کليه قابليتهايش را به درستی و آن طور که بايد نشان دهد و با يكی
از بدترين شيوههاي ممكن با او مقابله کرد!
دکتر هاله الجوردي يكی از مظلومترين ،پاكنهادترين ،شريفترين ،باشخصيتترين و در
عين حال يكی از بیپناهترين استادان دانشكده ما بود .چه در دوره دانشجويی و چه در دورهاي
که با او همكار بودم ،جز متانت چيز ديگري از او به ياد ندارم .حتی زمانی که به داليل غير قابل
دفاع مورد عتاب و بدرفتاري قرار گرفت ،هرگز از متانتاش کاسته نشد .همان جا فهميدم که
جنگی نابرابر عليهاش تدارك ديده شده که در اين جنگ تنها اسلحه او اشک بود و سكوت.
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افسوس آنهايی که انتظار داشت در آن شرايط سخت از او حمايت کنند ،همه يكسره پشتاش
را خالی کردند و هيچ کس به دادش نرسيد .هيچ کس !...آنجا بود که به بیپناهيش پی بردم تا
باالخره آنچه نبايد اتفاق میافتاد ،اتفاق افتاد! ما نيز طی ده سال اخير آنقدر بیرحمانه
فراموشش كرديم كه هيچ عذری برای اين قصور پذيرفتنی نيست؛ كه اگر چنين نمیشد
شايد او هنوز در بين ما بود.
آخرين بار او را در مراسمی ديدم که براي تكريم يكی از استادان در دانشكده برگزار میشد.
در چند دقيقهاي که فرصت صحبت با او برايم ميسّر شد ،انزجار او را کامالً حس کردم.
مخصوصاً وقتی ماجراها و داليل کنار گذاشتناش را برايم بيان کرد! او از بعضی رفتارهاي
ناشايست و بُهتانهاي ناروا و قضاوتهاي نسنجيده شديداً آزردهخاطر شده بود .تازه فهميدم چه
دردي کشيده است! از افرادي گله داشت که بيشترين کمکها و حمايتها را در شرايط حساس
از آنها کرده بود و همان جا فهميدم که مرگ واقعیاش همان موقع اتفاق افتاده است .در واقع
دکتر الجوردي همان زمانی که مجبور به ترك دانشكده شد ،از ميان ما رفته بود! که اين ،هم
براي خودش و هم براي اطرافيانش دردناكترين نوع مرگ است .البته زندهياد هاله الجوردي
اولين قربانی اين نوع رفتارها و کشمشهاي سخيف نبود .قبل از او استادان ديگري نيز به
سرنوشت او دچار شده بودند! ولی او کسی نبود که به راحتی بتواند اين اتفاق ناگوار را تحمل
کند و به سادگی با اين بیعدالتی که فكر میکرد در حقاش شده است ،کنار بيايد .او سعی کرد
از راههاي قانونی دوباره به دانشكده که به خانه اصلی او تبديل شده بود ،بازگردد ،ولی متأسفانه
چنين نشد! شخصيت هاله الجوردي به گونهاي بود که به او اجازه نمیداد براي رسيدن به هدف
وسيله را ناديده بگيرد .پايبندي او به اصول اخالقی مانع اصلی اين کار بود و او هرگز آن را زير
پا نگذاشت .به همين خاطر مسير سخت و طاقتفرساي انزوا را در پيش گرفت و آنقدر ادامه
داد تا امانش بريده شد! ولی اين حادثه جانسوز ،پيام گويا و روشنی داشت که با قيمت سنگينی
هم بيان شد .پيام اين حادثۀ غمانگيز ،پشت کردن به دورويی ،تبعيض ،باندبازي ،تملّق ،تظاهر
و ...بود که با صراحت نشان داده شد و همچنين خطرات اين اعمال يک بار ديگر گوشزد شد.
اين پيام به وضوح بيانگر آن بود که اين مسير ،راهحل هيچ يک از نيازهاي جامعه ،به خصوص
در محيطهاي آکادميک و دانشگاهی نيست و در واقع مسيري که ارزشهاي انسانی و اخالقی
برايمان تعيين میکند ،بايستی چراغ راه باشد.
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اميدواريم اين نوع رفتارها در محيطهاي آکادميک باالخره به پايان برسد و شرايطی به وجود
آيد تا ديگر شاهد چنين اتفاقات ناخوشايند و پُرهزينهاي نباشيم.
آثار وجودي شادروان دکتر هاله الجوردي نه فقط زنده است ،بلكه زنده خواهد ماند .ياد او
از خاطر کسانی که او را میشناسند ،هرگز نخواهد رفت.
درود به روان پاكش
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Abstracts in English

Recognizing the Role of Virtual Social Networks in
Recreating the Cultural Ethnic Identity of the Arab People of
Khuzestan Province in Iran with Emphasis on Instagram1
Seyed Moein Musaviseresht2 Asadollah Babaiefard3

Abstract
The process of globalization has provided the conditions for the emergence of
local and ethnic cultural identities, and was not leading to cultural unification
in practice. Identity is a variable that changes during the social experience and
with the formation and expansion of new communication tools and methods.
This study identifies and describe the construction of the Arab people of
Khuzestan province's identity in virtual social networks by qualitative content
analysis method and tries to identify a pattern for recreating the ethnic cultural
identity of this people in their activity in the virtual social network Instagram.
For this purpose, 30 selected posts from 20 active channels related to the
cultural-ethnic identity of this people in the virtual social network Instagram
were selected and through studying them based on the content analysis unit,
users' action patterns were discovered. The results indicate the existence of
three action models: confrontation with official culture, repetition, and
innovation in the elements of ethnic cultural identity of the Arab people of
Khuzestan province.
Key words: recreation, cultural identity, ethnicity, instagram, globalization
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