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دکتر بیژن شاهمرادی

رضا خسروی

شاهدبازی در فرهنگ ایرانی

به انگیزه سالگشت انقالب مشروطه ایران

اشاره :آیا شاهدبازی پیوندی عارفانه میان دو
تن است؟ شاهد زن است یا مرد؟ اگر شاهد
مرد باشد ،همان پسربازی یا بچه بازیست یا
رابطهای جنسی میان دو مرد است ،به خواستۀ
هر دو طرف؟ آیا اگر رابطهای جنسی میان دو
مرد باشد ،میتوان پیوندی میان این پدیده و
دیگر بخشهای فرهنگ گمان برد؟ دیدگاهها در
این باره سخت ،ناهمساز است.
سخنران در این جستار خواهد کوشید ،این پدیده
مقدماتی این
بررسی
را از راه شناسایی و
ِ
ِ
دیدگاههای ناهمخوان بشناساند.
بیژن شاهمرادی دانش آموخته رشته اقتصاد و
تاریخ از دانشگاه پهلوی شیراز در مقطع
کارشناسی ،در رشته تاریخ و فرهنگ از
پژوهشکده فرهنگ ایران وابسته به بنیاد
فرهنگ ایران در مقطع کارشناسی ارشد و در
شناسی فرهنگی در مقطع
رشته مردم
ِ
دکتراست .او همچنین تحصیلکرده رشته
شناسی کاربردی است و گذشته از آن بر
روان
ِ
چندین زبان بیگانه و گویشها و لهجههای
موجود در ایران تسلط دارد .از او تا کنون
جستارها و پژوهشهایی گوناگون در
نشریههای تخصصی در ایران ،اروپا و آمریکا
به چاپ رسیده است.

نبرد طنز و خودکامگی

ب مشروطه به میان
اشاره :وقتی سخن از انقال ِ
ذهن سخنرانها ،بیش و کم بر
میآید،
ِ
رویدادههای جدی و دراماتیکِ آن و نیز
سرنخ
ون بزرگِ آن زوم میکند و
برانقالبی ِ
ِ
ماجرا از دستشان در میرود.
ب کالسیکِ
حال آن که این بزرگترین انقال ِ
ی
آسیا ،حاشیههایی هم دارد که گاه بر متنها ِ
نقش
ی آن سنگینی میکنند .همچون ِ
فخی ِم تاریخ ِ
ب مشروطه ،تاثی ِر
تعیین کننده زنان در انقال ِ
روزنامهها ،اعالمیهها ،شبنامهها ،کتابهای
نقش طنز و هَجو
سیاسی و اجتماعی و به ویژه ِ
ب
ی مردم و پیشبر ِد انقال ِ
و ُفکاهه در بیدار ِ
مشروطه که از همه نمونهوارترند.
سخنران در این برنامه خواهد کوشید تا به
کاربرد طنز در انقالب مشروطه بپردازد و ...
رضا خسروی روزنامهنگار ،پژوهشگر و
مدرس پیشین رشتههای ژورنالیسم و
ارتباطات ،تحصیالت خود را در زمینه
روزنامهنگاری با گروش ارتباطات به پایان
رسانده است.
او سالهاست که در وین زندگی میکند و
بیشتر وقت خود را به پژوهش در زمینههای
علوم انسانی میگذراند.

