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هویــت بــه معنــای کیســتی و چیســتی انســان ها اســت و پرســش 
ایــن اســت کــه اگــر از ایرانیــان بپرســید شــما چــه کســی هســتید 
ــه بررســی  ــه ایــن پرســش نیــاز ب ــرای پاســخ ب چــه می گوینــد؟ ب
اندیشــه ای پیرامــون منابــع هویتــی از خــرد مزدایــی تــا خــرد شــیعی 
اســت. ایــران چهــارراه اســت بــه ایــن معنــا کــه در طــول تاریخ محل 
رفــت و آمــد اندیشــه ها و بازیگران سیاســی مختلــف بوده اســت. این 
رفــت و آمدهــا باعث گردیده اســت کــه ایرانیــان دارای منابع معرفتی 
مختلفــی گردنــد کــه هــر کــدام بخشــی از هویــت معاصــر ایــران را 
ــد  ــکل می دهن ــدرت را ش ــع ق ــه ها مناب ــد. اندیش ــکیل می ده تش
و اگــر درســت شناســایی، تفکیــک و تکنیک هــای آن هــا اســتخراج 
گــردد، می تواننــد در همبســتگی اجتماعــی، سیاســت گذاری داخلــی و 
خارجــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. تــداوم تاریخــی ایــران بــه وجود 
عناصــر هویتــی اســت کــه دارای گسســت نگردیــده اســت، یعنــی از 
ســنت منقطع نشــده اســت. به لحــاظ تبارشناســی هر یــک از عناصر 
هویتــی ایــران در برخــورد با غیریت هــای گوناگــون رابطــه ای متعادل 
بــا دیگــری برخــورد کــرده اســت. در ادامــه معروف تریــن مبانــی و 
ســامانه های معرفتــی بــرای هویــت ملــی ایــران معرفــی می گــردد.

1- اولیــن مبنــای هویتــی ایــران بــه لحــاظ تاریخــی بــه ایران باســتان 
بر می گردد. ایرانیان در شاهنشــاهی هخامنشــیان توانســتند ایرانشــهر 
را از ملــوک الطوایفــی بــه ســمت بزرگتریــن و مقتدرتریــن حکمرانــی 
جهــان از آن روزگار تــا کنــون بــدل کننــد. نزدیــک بــه 44 ایالــت که 
هــر یــک در قامــت کشــورهای کنونی اســت بــا رضایت مشــروعیت 
حکومــت مندی هخامنشــی را پذیرفتنــد. از ابتدا تا پایان هخامنشــیان 
اندیشــه یونانــی و رومــی به ایــران وارد گردیــد و در نهایت کمتر از یک 
قرن اســکندر و جانشــینان او ایــران را فتح کردند. با برآمدن اشــکانیان 
از خراســان هویــت ملــی ایــران بــار دیگر احیــا گردید و شــاخص های 
شاهنشــاهی، تمامیــت ارضــی و زبــان پهلــوی و دیــن مزدایــی مــورد 
حمایــت قــرار گرفت. ساســانیان بــه نحو آشــکاری از هویت زرتشــتی 
حمایــت کردنــد و بــا برقــراری حکومت منــدی متمرکــز بــه همــراه 
همزادی دین و دولت توانســتند ایرانشــهر سیاســی و جغرافیایــی را در 

فــات ایــران شــکل دهند.
2- دومیــن مبنــای هویتــی پــس از کنــار رفتــن ساســانیان و ظهــور 
اســام بــه وقــوع پیوســت. مغــان بــه مــردم ایرانشــهر زور گفتنــد و 
دســتورات دینــی هماننــد اندرزهــا و توهمــات ارداویــراف مجموعــه 
قواعــد دینکــرد محــوری را بــر زندگــی خصوصــی و عمومــی رعیــت 
ــه شــورش  ــن جامعــه ســر ب ــد کــه کاســت های پایی حاکــم گردان
ــت  ــن بس ــه ب ــزدک ب ــی و م ــات مان ــا و اصاح ــتند. قیام ه گذاش
رســید. در ایــن زمــان ایرانیــان اســام را پذیرا شــدند و دومین ســامانه 
معرفتــی بــا قرائت هــای حکمــت، عرفــان و گرایش هــای فقهــی در 
ایــران شــکل گرفــت. هماننــد قبــل طبقــات وزیــر، دبیــر، دهقــان و 
خردمنــدان ایرانــی تــاش فراوانــی در جهــت تطبیق الگوهای شــبانی 
قبیلــه ای، یکجانشــینی و شــهری ایــران انجــام دادند. تقریبــا یک قرن 
ایــران بــه لحاظ سیاســی و نظامی در ســلطه نظــام خافــت و ایلخانان 
مغــول بــود امــا اقدامــات فراوانــی از ابــن مقفع تــا خواجه نظــام الملک 

صــورت گرفــت کــه نــام ایــران تــداوم یابــد.
3- مغــوالن و تــرکان شــرقی صاحــب کتاب و اندیشــه نبودند و تنها با 
شمشــیر بر ایــران غلبــه پیــدا کردنــد. در آشــفته بــازار عصبیت های 
قبیلــه ای حافــظ، ســعدی و بــه خصــوص خواجــه نصیرالدین طوســی 
تــاش فراوانــی کردنــد تــا هویــت ایرانــی را کــه توســط فردوســی و 
ســهرودی منتقل شــده بود تــداوم بخشــند. در خواب زدگــی و حماقت 
قبایــل، خواجــه نصیــر توانســت مبانــی معرفتــی شــیعه را که ســنت 
فارابــی محســوب می گردیــد بــه مذهــب مختــار و رســمی فرهنــگ 
ایــران وارد ســازد. نظــام خافــت فروپاشــید و بعدها بر همیــن میراث 
صفویــه توانســت وحــدت سیاســی، زبانــی و دینــی ایــران را بازآفرینی 
کنــد. صفویــه ایــران را متولد ســاخت و تاش همه نخبگان ایرانشــهر 
را بــه ســرانجام رســاند. منبــع ســوم هویتــی ایــران یعنی خرد شــیعی 
متولــد گردیــد و ایــران بــا عهــد باســتانی و میانــه خویــش پیونــدی 

عمیــق برقــرار کــرد و بــه عصــر جدیــد قدم گذاشــت.
ــا کمــی تاخیــر کــه ناشــی از کندذهنــی  4- در دوره معاصــر نیــز ب
ــا  ــش را ب ــدرن خوی ــت م ــران هوی ــود ای سیاســت گذاران قجــری ب
انقاب مشــروطه بازیافت. شــاهان قجــری به همراه رعیــت غفلت زده 
و اشــرافی که ریشــه های الیگارشــیک به جای اریستوکراســی داشــتند، 
مانــع بــزرگ قــدم گذاشــتن ایــران بــه عصــر جدیــد بودنــد. ســامانه 
جدیــد معرفتــی کــه هویــت تکنیــکال بــرای زیســت ایرانــی را فراهم 
می کــرد توســط دارالفنــون و مدرســه علــوم سیاســی ایجــاد گردیــد. 
مدرنیتــه بــه ایــران قدم نهــاد و بــا خردمنــدی نخبگان سیاســی عهد 
مشــروطه همــه زیرســاخت های تــداوم ایــران از بروکراســی، ارتــش تا 
دانشــگاه ایجاد گردیــد. ایران معاصــر صاحب قانون و نهادهــای مدرن 
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تحلیلی ژئوپلتیکی بر گذشته، حال و آینده احتمالی اسرائیل و تاثیر آن بر منطقه

گذار راه دراز 

 این که نماینده ای بگوید نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان هستند به خودش مربوط است

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان در واکنــش بــه نطــق محمــود صادقــی کــه در روز 26 آذرمــاه در مجلــس شــورای اســامی 
گفتــه بــود »نماینــدگان بــه ایــن دلیــل نمی تواننــد بــه فهرســت فســادها و بودجــه مجلــس دســت پیــدا کننــد کــه عصــاره فضائــل ملــت 
نیســتند بلکــه عصــاره فضائــل شــورای نگهبــان هســتند نــه عصــاره مــردم«، در گفت وگــو با ایســنا، تصریــح کرد: ایــن کــه نماینــده ای در نطق 
مجلــس بیــان می کنــد کــه نماینــدگان عصــاره فضائــل شــورای نگهبــان هســتند بــه خــود ایــن نماینــده مربــوط اســت، امــا شــورای نگهبــان 
طبــق قانــون عمــل می کنــد و اگــر قانــون اشــکال دارد، قانــون اصــاح شــود. وی بــا اشــاره به کاهــش جلســات علنــی مجلــس در دوره کوتاهی 
و ســوءتفاهم هایی کــه بــرای برخــی بــه وجــود آورد، گفــت: تصــور غلطــی اســت کــه فکــر شــود مجلــس اگــر جلســه علنی نــدارد، پــس بیکار 
اســت بلکــه نماینــدگان در کمیســیون های تخصصــی مجلــس و پیگیری هــا و مطالعــات مربــوط بــه قانون گــذاری و نظــارت فعــال هســتند و 

بــرای سرکشــی بــه حوزه هــای انتخابیــه و رســیدگی بــه مشــکات موکان شــان فعــال هســتند.
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گرفــت آن هــا رای ممتنــع خــود را اعــام کردنــد، اقدامــی بــه 
ظاهــر خــاف بــر رویــه مداخلــه جویانــه معمــول بریتانیــا. بــا 
بررســی مختصــر نقــش ایــن ابرقــدرت آن روزگار در انقاب هــا 
ــن نتیجــه  ــه ای ــوان ب ــه می ت ــتقال های کشــورهای منطق و اس
رســید کــه اقــدام آن هــا شــائبه برنامــه ریــزی بــرای تشــکیل 
کشــور اســرائیل را قــوت می بخشــد. بــر اســاس موافقت نامــه 
ــر  ــه پیش ت ــود ک ــی شــده ب ــایکس-پیکو در 1۹16 پیش بین س
فلســطین، پــس از رهایــی از کنتــرل عثمانی، تبدیل بــه منطقه ای 
بین المللــی خواهــد شــد کــه تحــت کنتــرل مســتقیم فرانســه 
یــا انگلیــس قــرار نخواهــد داشــت. قــوم یهــود کــه بــه واســطه 
اعتقــادات مذهبــی خــود نســبت به کــوه صهیــون و دیــوار ندبه 
بــه دنبــال تشــکیل حکومــت مســتقل خــود در کشــور اســرائیل 
کنونــی بــود، تــاش خــود را بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــا 
حمایــت بریتانیــا آغــاز کــرد. الزم بــه ذکــر اســت عقبــه زیســتی 
یهودیــان در اســرائیل کنونــی ســبقه چنــد ده ســاله نــدارد و آن هــا 
صد هــا ســال اســت کــه در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد امــا 
ایــن زیســتن در لقــای ابــراز تبعیضــات نــژادی حاصــل از دیــدگاه 
توســعه گرایانه امــروز خــط مشــی کشــور اســرائیل نبود. ســرانجام 
طــرح تأســیس وطن یهودیــان در فلســطین، توســط آرتــور بالفو،ر 
وزیــر امــور خارجــه انگلیــس بــا صــدور بیانیــه بالفــور در ســال 
1۹1۷، مطــرح گردیــد؛ درســت یــک ســال پــس از بــه نتیجــه 
نرســیدن طــرح ســال 1۹4۷ در ســازمان ملــل کــه بــا مخالفــت 

شــدید گروه هــای مختلــف روبــرو شــد، اســرائیل تشــکیل  شــد.
استراتژی راهبردی اسرائیل

ــا  ــت بریتانی ــش حمای ــد، نق ــرح ش ــر مط ــه پیش ت ــق آن چ طب
ــه  ــا آن چ ــت، ام ــهود اس ــرائیل مش ــور اس ــکل گیری کش در ش
کــه منفعــت بریتانیــا را از ایــن اتفــاق تامیــن می کنــد را بایــد بــا 
ــرد.  ــی ک ــرائیل بررس ــور اس ــردی کش ــتراتژی راهب ــی اس بررس
اســتراتژی اســرائیل بــر ســه قاعــده اســتوار اســت کــه بــا تحلیــل 
مثلــث گونــه می تــوان ایــن ادعــا را مطــرح کــرد. انســان، محیــط 
و ایدئولــوژی ســه ضلــع قاعــده اســتراتژی هــر کشــوری اســت. 
در اســرائیل، ســرزمین، جمعیــت و امنیــت ســه فاکتــور اساســی 
ــوان اورشــلیم برشــمرد کــه  را شــکل می دهــد، ســرزمین را می ت
ــد و جمعیــت هــم جامعــه یهــودی  ــا می کن ــی را ایف نقــش اصل
اســت. ایدئولــوژی اســرائیل، ایدئولــوژی امنیتــی اســت که بــر پایه 
امنیــت اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی بــا محوریت قوم یهــود بنا 
شــده اســت. مدت هــا اســت کــه اورشــلیم یــا همــان قــدس، در 
بیــن تمــام اقــوام اســرائیلی نقطــه وحدت بخش شــمرده می شــود 
و یکــی از پایه هــای مثلــث اســتراتژی اســرائیل را مفهــوم می دهــد، 
از طرفــی ایــن کشــور، بــا اتکا بــه مذهب یهود، ســعی در اســتحکام 
پایه هــای دولــت تــک ملیتی خــود داشــته و ضلــع دیگر مثلــث را 
شــکل داده اســت. امــا ســومین و مهم تریــن ضلــع، ضلــع امنیتــی 
اســرائیل اســت کــه نــه تنهــا متضمــن امنیت اقتصــادی، سیاســی 
و اجتماعــی خــود، بلکــه تامیــن کننــده متحــدان اصلی خــود یعنی 
ــکا و انگلیــس اســت، چــرا کــه بســیاری از ســرمایه گذاران  آمری

نیروهــای سیاســی و کنش گــران مدنــی نیــز بــا درک ایــن مهــم 
بایســتی ضمــن در نظــر گرفتــن رویکــرد »مطالبــه محــوری«، به 
اســتراتژی »حمایــت منتقدانــه« از دولــت روی آوردنــد و در نظــر 
داشــته باشــند که سیاســت تاشــی اســت پایان ناپذیر در مســیر 
بهبودخواهــی کــه همــراه بــا توافــق، عقــب  نشــینی، پیــش روی و 
ســازش اســت و هرگــز تکنیــک و تاکتیکــی یگانــه و منحصــر به 

خــود را بــر نمی  تابــد.
ــژه پــس از  ــه وی ــی را ب ــت روحان ــوان دول ــن وصــف، می  ت ــا ای ب
دوره ی 8 ســاله احمدی نــژاد کــه بــا تخریــب اعتمــاد و ســرمایه 
جامعــه همــراه بــوده اســت، »دوره ای انتقالــی« بــرای ورود بــه دهه 
پنجــم انقــاب توصیــف کــرد؛ دوره  ای کــه شــاید مشــخصه  های 
اصلــی دموکراتیزاســیون را بــه همــراه نداشــته باشــد امــا فرصتی 
اســت بــرای موازنــه ی سیاســی در راه دراز »گذار به دموکراســی«. 
منظــور از دوره ی انتقالی، دوره ای اســت که حدفاصل میان 8 ســال 
ویرانــی کشــور در دوران احمــدی  نــژاد و روی کار آمــدن دوبــاره 
ــواری  ــات ناگ ــل اتفاق ــه دلی ــرد. ب ــر می گی ــان را در ب اصاح طلب
کــه پــس از انتخابــات ســال 88 افتــاد، شــرایط از ســوی حاکمیت 
بــرای بازگشــت دوبــاره ی اصاح طلبــان بــه عرصه هــای قــدرت 
فراهــم نبــود. اصاح طلبــان بــرای آن  کــه برنــده ی ایــن دوره  ی 
انتقالــی باشــند، بهتــر اســت از اکنــون به فکــر بازنگــری در مبانی 

گفتمانــی خویش باشــند.
کابینــه دوم حســن روحانــی، اعتــراض حامیــان اصاح طلــب او را 
برانگیختــه اســت. عملکرد ضعیــف او در چینــش کابینه، بی عملی 
در برابــر موضوع ســپنتا نیکنام )منتخب زرتشــتی شــورای شــهر 

انجــام شــده اســت، ســه اتفــاق بســیار مهــم قابــل تامــل اســت. 
ابتــدا نقــش ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای در همــراه 
کــردن دیگــر کشــورهای مســلمان منطقــه نســبت بــه ایدئولوژی 
و اســتراتژی خــود، دوم برگــزاری اجــاس کشــورهای اســامی در 
کشــور ترکیــه و ســوم پیــش نویــس طرحــی توســط مصــر بــه 
ســازمان ملل کــه در آن قدس شــرقی را پایتخت فلســطین تعیین 
می کنــد. ایــن اقدامــات توســط ســه کشــور قدرتمنــد اســام، یقینا 

نقــش تاثیرگــذاری در آینــده منطقــه می گــذارد.
نزدیکی ایران و ترکیه، ماحصل اقدام ترامپ 

اقــدام نســنجیده ترامــپ باعــث وحــدت مســلمانان در معنــای 
ــوان دو قــدرت  ــه عن ــه ب ــران و ترکی ــر شــدن ای عــام و نزدیک ت
اصلــی منطقــه اســت. اســرائیل مادامی کــه تهدیدی بــرای منطقه 
بــه شــمار رود و در راســتای رســیدن بــه صلــح واقعــی بــر اســاس 
نســخ تاریخــی، بــا احتــرام بــه حــق فلســطین گام برنــدارد، درگیر 
فشــارها و تهدیــدات مختلــف اســت. سیاســت های محافظه کارانه 
بریتانیــا در ســال های اخیــر در قبــال اســرائیل، بــا اقــدام هیجانــی 
ترامــپ متزلــزل شــده اســت و ایــن متحــد قدیمــی، ایــن روزها به 
دنبــال راهــکاری اســت کــه بتوانــد منازعــات منطقــه ای را کاهش 
دهــد. دموکرات هــا نیــز در کشــور آمریــکا مخالفــت خــود را بــا 
اقــدام ترامــپ نشــان داده انــد. شــاید خــود ترامــپ نیــز امــروز از 
اقــدام بی پروایانــه خــود پشــیمان شــده و یا انتظــار ایــن اتحــاد را از 
مســلمانان نداشــته اســت. حتی اســرائیل نیــز انتقال پایتخــت را به 
تعویــق انداختــه اســت. امــا آن چــه در ایــن میــان الزم بــه توجــه 
ویــژه اســت، نزدیــک شــدن ایــران و ترکیــه اســت. حمایــت ایران 
از دولــت اردوغــان در قبــال کودتــای نظامــی ترکیــه، اتخاذ تصمیم 
ــای عربســتان،  ــال تحریم ه ــت از قطــر در قب مشــترک در حمای
همکاری هــای گســترده دو کشــور در حل معضل گروه تروریســتی 
داعــش، همگرایی منطقــه ای برای تحریم خطــوط هواپیمایی منطقه 
کردســتان در زمــان اعــام اســتقال و اتخــاذ تصمیــم و واکنــش 
مشــابه در قبــال قبلــه اول مســلمین، از عمیق شــدن پیونــد و منافع 
ژئواســتراتژیک دو کشــور خبــر می دهــد کــه می توانــد نویدبخش 
خاورمیانــه ای امــن و پایــدار باشــد. نزدیکــی ترکیــه و ایــران نقــش 
کشــورهای مداخله جــو را در منطقــه کمرنگ تــر می کنــد و ایــن در 

ثبــات منطقه نقــش مســتقیم خواهد داشــت.
نتیجه گیری

ــش  ــرائیل نق ــکل گیری اس ــد در ش ــرح ش ــه مط ــان ک آن چن
کشــورهای فرامنطقــه ای غیرقابل انکار اســت و با بررســی وضعیت 
خاورمیانــه می تــوان شــاهد تاثیــر عوامــل خارجــی در هــرج و مرج 
و نا آرامــی در منطقــه بــود. آن چنــان که شــرح داده شــد، آمریکا و 
انگلیــس، اســرائیل را پایــگاه اســتراتژیک خود برای نفــوذ در منطقه 
ــتراتژی  ــن اس ــه همی ــپ را در ادام ــر ترام ــدام اخی ــد و اق می دانن
می تــوان بررســی کــرد. از ســوی دیگــر بی تردیــد راهــکار 
مناســب بــرای رســیدن بــه صلــح و امنیــت پایــدار در خاورمیانــه، 
اتحــاد کشــورهای منطقــه و اتخــاذ سیاســت های مناســب توســط 

کشــورهای درون منطقــه اســت. 

)Macropolitic( بنشــیند. در ایــن رویکــرد، بهتر اســت اصاح طلبان 
ــه هســته ی ســخت  ــرای ورود ب ــاش سرشــکن ب ــای ت ــه ج ب
قــدرت، بــه صــورت شــبکه ای فعالیــت کننــد. یکــی از بهتریــن 
ابزارهــا بــرای فعالیــت شــبکه ای »شــبکه  های مجازی« اســت که 
خوش   بختانــه دولــت روحانــی برخاف دولــت احمدی نــژاد قائل 

و مایــل بــه محــدود کــردن آن نیســت.
از ایــن نظــرگاه، دولــت روحانــی کــه حمایــت قاطعانــه 
اصاح طلبــان را در روی کار آمــدن خــود داشــته اســت، آرایش 
سیاســی موجــود در جامعــه را دســت  خــوش تغییــر ســاخته و 
ــه اصــاح  طلــب و اصــول  گــرا را کــه حــدود  مرزهــای دوگان
ســه دهــه بــر مناســبات سیاســی کشــور ســایه انداختــه بــود، 
ــه ای کــه امــروز نیروهــای  ــه گون کــم  رنــگ ســاخته اســت؛ ب
ــه  ــد ک ــی برده ان ــم پ ــن مه ــه ای ــور ب ــل کش ــی در داخ سیاس
ــه معنــای حــذف رقیــب نیســت و جــز از طریــق  سیاســت ب
ــند.  ــود برس ــای خ ــداف و برنامه  ه ــه اه ــد ب ــاع نمی توانن اجم
منتهــا ایــن موضــوع بــه طــور هــم  زمــان می  توانــد هم ســازنده 
باشــد هــم ویران  گــر: چنانچــه ایــن اجمــاع منجــر بــه پیشــبرد 
اهــداف ملــی و پاسداشــت حقــوق شــهروندان گــردد، ســازنده  
اســت، امــا چنانچــه ایــن اجمــاع منجــر بــه البی گــری و تقســیم 
ــع  ــدون در نظــر گرفتــن مناف ــراد و گروه  هــا ب ــان اف ــع می مناف
عمومــی باشــد، باعــث »بیگانگــی گفتمانــی« و از دســت رفتــن 
اعتمــاد جامعــه نســبت بــه رویه  هــای سیاســی خواهــد شــد که 
در ایــن صــورت بســیار دشــوار خواهــد بــود تــا در انتخاباتــی 

ــای رأی کشــاند. ــای صندوق  ه ــه پ ــردم را ب ــر م دیگ
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ــوری  ــی امپراط ــرح فروپاش ــالروز ط ــال از س ــش از یکصــد س بی
ــای  ــاس آن دولت ه ــر اس ــه ب ــی ک ــذرد، طرح ــی می گ عثمان
مســتقل جایگزین بخــش آســیایی امپراطــوری عثمانی  شــدند. در 
هنگامــه جنــگ جهانــی اول مادامی کــه امپراطوری عثمانــی، درگیر 
جنــگ از جبهــه غربــی خــود بــود، فرانســه و انگلیس طــرح ریزی 
برنامــه ای را آغــاز کردنــد کــه طــی ایــن فرآینــد، نارضایتی هــای 
داخلــی امیرنشــینان و اقلیت هــای عمدتا عــرب شــرق امپراطوری 
عثمانــی را در ایجــاد آشــوب و شــورش داخلــی علیــه امپراطــوری 
ــد. نماینــدگان دولت هــاي انگلســتان  ــی تحریــک می کردن عثمان
و فرانســه، بــا صحبت هــای پشــت پــرده بــا شــیخ فیصــل، قــول 
حمایــت از وی بــرای تشــکیل حکومــت ســرزمینی را در صــورت 
پیــروزی در جنــگ دادنــد. در ایــن زمــان شکســت های پــی در پــی 
ــه و  ــای جدایی طلبان ــر فعالیت ه ــگ تحــت تاثی ــا در جن عثمانی ه
آشــوب گری های اقــوام محلــی شــرق امپراطــوری نیز توســط شــیخ 
فیصــل رهبــری می شــد. ایــن تحــرکات شــرایط شکســت نهایــی 
متحدیــن را فراهــم کــرد و امضــاي پیمــان اســتعماري معــروف بــه 
قــرارداد ســایکس - پیکــو پس از جنگ جهاني اول، شــرایط سیاســي 
منطقــه را بــراي تفکیــک اراضــي خاورمیانــه و تجزیــه مســتملکات 
آســیایی امپراطــوري عثمانــي فراهــم کــرد. به موجــب این قــرارداد 
کــه نوعــي تبانــي اســتعماري و توســعه طلبانه متفقیــن بــه شــمار 
مي رفــت، دولت هــاي انگلیس، فرانســه و روســیه، کشــورهاي عربي 
را کــه جــزو قلمــرو عثمانــي بودند، میان خود تقســیم کردنــد. بعدها 
شــیخ فیصل و پســرانش بــه موجب همــکاری با متفقیــن در جریان 
ــه  ــان و... را ب ــراق، اردن، لبن ــای ع ــی، اداره حکومت ه ــگ جهان جن
دســت آوردنــد. اما کشــور فلســطین از آن جهــت که در مســیر راه 
زمینــي انگلیســي ها به مســتعمرات آنــان در هندوســتان واقع شــده 
بــود و تمــاس آنــان را بــا نیروهــا و پایگاه هایشــان در خلیــج فــارس 
و نواحــي جنوبــي ایــران تســهیل مي کــرد، ارزش ســوق الجیشــي و 
اســتراتژیکي فراوانــي براي بریتانیا داشــت. یکــي از نتایج این قــرارداد، 
زمینه ســازي جهــت تشــکیل کشــور یهودي نشــین و نژادپرســت 
اســرائیل در فلســطین اشــغالي بــود کــه در حــدود ســه دهه بعــد از 

امضــاي ایــن قــرارداد، عملــي شــد.
شکل گیری کشور اسرائیل

در تحلیــل ژئوپلتیکــی قــرارداد ســایکس - پیکــو بی شــک نفــوذ 
بریتانیــا در منطقــه به عنــوان بزرگترین قــدرت جهانــی آن روزگار، 
مســئله ای اســت که بــه ســادگی نمی تــوان از آن گذر کرد. کشــور 
اســرائیل زاییده انگلســتان قرن هجدهم اســت، هژمونــی بریتانیا بر 
اســاس نفــوذ آن هــا در جهــان اســام با پایه ریزی تشــکیل کشــور 
اســرائیل تکمیــل می شــد و ایــن اتفــاق با بررســی عملکــرد بریتانیا 
در نحــوه واکنــش بــه اســتقال کشــور های منطقــه قابــل بررســی 
اســت. در ســال 1۹4۷ هنگامــی کــه اســتقال کشــور فلســطین 
بــه عنــوان دولــت مســتقل در ســازمان ملــل مــورد بررســی قــرار 

درســت اســت کــه رأی دادن عصــاره ی زندگــی سیاســی اســت 
امــا محــدود کــردن سیاســت بــه صندوق هــای رأی و گزینــش 
سیاســت  مــداران، برخاف سیاســت  ورزی نوین اســت. سیاســت 
بیــش از آن کــه دســتاورد باشــد، عبــارت اســت از تاش  هــای 
دامنــه  دار بــرای جلوگیــری از رویارویی و ســتیز. از این چشــم انداز، 
ــای  ــه قطعیت ه ــت ن ــبیت ها اس ــای نس ــت دنی ــای سیاس دنی
ــگاه  ــه سیاســت ن ــن منظــر ب ــان  چــه از ای ــر. چن ســازش  ناپذی
ــازش گر  ــه  ای س ــی کابین ــن روحان ــه ی دوم حس ــم، کابین کنی
اســت. کابینــه ی روحانــی شــاید بــا انتظــارات مــا از دموکراســی، 
حقــوق بشــر، برابــری جنســیتی و مواضــع اصــاح  طلبانــه فاصله 
داشته باشــد امــا تاشــی اســت در جهــت دوری از شــکاف های 
سیاســی کــه بــه ویژه پــس از انتخابــات چالــش  برانگیــز 88 ابعاد 

فرهنگــی و اجتماعــی بــه خــود گرفتــه اســت.
از آن جــا کــه یکــی از ضروریات توســعه، ثبات و آرامش سیاســی 
اســت، کارویــژه ی دولــت روحانــی را می  تــوان بازگردانــدن ثبــات 
و آرامــش سیاســی بــه جامعــه قلمــداد کــرد. لــذا در مســیر گذار 
بــه دموکراســی، ایــن آرامــش فرصتــی اســت بــرای دســت یابی 
بــه اهــداف اصــاح  طلبانــه. منتهای مراتــب، این فرصت بایســتی 
همــراه بــا حفــظ مواضــع اصاح  طلبانــه، پرهیــز از معامله بر ســر 
ارزش  هــا، همــراه کــردن ســایر بخش هــای جامعــه بــا خــود و یــا 
بــه عبارتــی دیگــر »جــذب حداکثــری و دفــع حداقلــی« باشــد. 

بــزرگ یهــودی، اقتصــاد جهانــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. از 
ایــن رو می تــوان مهم تریــن دســتاورد حمایــت بریتانیــا از اســرائیل 
را تضمیــن امنیــت اقتصادی خود برشــمرد کــه در گرو بقــا، پویایی 

و امنیــت اســرائیل اتفــاق می افتــد.
بررسی شرایط ژئوپلتیکی منطقه

ــاس  ــه حس ــی در منطق ــن الملل ــی بی ــای خارج ــوذ ابرقدرت ه نف
خاورمیانــه بحثــی تــازه نیســت، شــاید زمانی کــه جفری کمــپ در 
ســال 1۹۹۷ میــادی منطقه خاورمیانــه را بیضی اســتراتژیک انرژی 
دنیــا خوانــد، ایــن اهمیــت بیش از پیش محســوس شــد، اما ســبقه 
اهمیــت خاورمیانــه مشــخصا بــه ســال های اخیــر بــاز نمی گــردد و 
جنبــه تاریخــی دارد، در قرن اخیر به ســبب نقــش پررنگ خاورمیانه 
در پیــروزی جنگ هــای جهانــی و پــس از آن قــرار گرفتن این منطقه 
در کمربنــد تدافعــی بلــوک غرب به رهبــری آمریــکا در مقابل نفوذ 
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق کــه اصطاحــا بــه منطقــه ریملنــد 
مشــهور شــد، نقــش پررنگ تــری داشــته اســت. وجــود ۷0 درصد 
ذخایــر نفــت و گاز دنیــا در بیضــی اســتراتژیک انــرژی که ایــران در 
مرکــز آن قــرار دارد، خاورمیانه را به منطقه ای ژئواســتراتژیک تبدیل 
ــه دلیــل دخالت هــای اســتعمارگران  کــرده اســت. ایــن منطقــه ب
ــر  ــواره درگی ــده و هم ــود ندی ــه خ ــش ب ــال ها اســت روی آرام س
جنــگ، انقــاب، شــورش و تروریســم بــوده اســت. امــا در همیــن 
ــود را  ــخ خ ــن روزگار در تاری ــاید ملتهب تری ــر ش ــال اخی ــد س چن
تجربــه کــرده اســت. ســوریه شــاهد جنــگ ســنگین اســت، عــراق 
بــه عنــوان همســایه غربــی ایــران درگیــر تروریســم داعــش اســت 
ــا  ــن تنش ه ــه ای ــز ب ــا نی ــه کرده ــتقال جویان ــای اس و حرکت ه
افــزوده اســت. مصــر در حــال از دســت دادن ثقــل خــود اســت و 
رهبرانش ســردرگم هســتند، الجزایــر در بحران حاکمیــت و رهبری 
بــه ســر می بــرد، یمــن بــه دو دســته هــوادار و مخالــف دخالــت 
خارجــی عربســتان ســعودی تقســیم شــده اســت و هــر روز ائتاف 
بــه رهبری عربســتان ســعودی، صنعــا را بمبــاران می کند. همچنین 
تنش هــای داخلــی در کشــور های منطقــه نیــز رو بــه افزایش اســت 
و در کنــار تمــام ایــن مشــکات، قدرت هــای فرامنطقــه ای بــه دنبال 
نفــوذ و اعمال قدرت بیشــتر در منطقه هســتند. تحلیــل این موضوع 
کــه سیاســت های کــدام کشــورها در منطقــه موفق تــر بــوده خــود 
نیازمنــد بحثــی مبســوط اســت ولــی اخیــرا اقــدام ترامــپ در بــه 
رســمیت شــناختن اورشــلیم به عنوان پایتخت اســرائیل و همچنین 
انتقــال ســفارتخانه بــه ایــن شــهر، منحصــرا قابل بررســی اســت که 

در ادامــه بــه آن خواهــم پرداخــت.
اورشلیم، قدس وحدت بخش

قــدس بــه عنــوان قبلــه اول مســلمانان علقــه ی جدایی ناپذیــر تمام 
مذاهــب اســام بــه شــمار مــی رود، آن چنــان کــه شــاهد هســتیم 
ایــن موضــوع بــه عنــوان نیرویــی همگــرا بیــن مســلمانان تبدیــل 
شــده اســت و تمــام کشــورهای اســامی، از متحد تریــن شــریک 
آمریــکا در منطقــه یعنی عربســتان، تــا هــم پیمــان او در ناتو یعنی 
ترکیــه در برابــر آن واکنــش نشــان داده انــد. امــا در تمــام ایــن 
اعتراضــات کــه همگــی در راســتای محکــوم کــردن اقــدام ترامپ 

یــزد( و حقــوق اقلیت هــای قومــی، بی  توجهــی نســبت بــه وعــده 
ــر مــال  باختــگان کاســپین، میــزان  رفــع حصــر، انفعــال در براب
ــتگاه  ــه خاس ــتند. چنانچ ــا هس ــن اعتراض ه ــی از ای و... نمونه  های
سیاســی و اجتماعــی حســن روحانــی را مورد بررســی قــرار دهیم، 
می  توانیم زیســت سیاســی او را زیســتی در حال گــذار از روحانیت 
ســنتی به راســت میانــه  رو بنامیــم. عناصــر گفتمانی راســت میانه 
 رو در ایــران بیــش از آن  کــه بــه دموکراتیزاســیون، حقوق بشــر و 
برابــری جنســیتی بــاور داشته باشــد، به اصاحــات ســاختاری در 
اقتصــاد و تنــش  زدایــی در سیاســت خارجــی می  اندیشــد )ماننــد 
ــار  ــن رو، انتظ ــمی رخ داد(. از ای ــای هاش ــت آق ــه در دول آن  چ
عملکــرد اصاح طلبانــه از آقــای روحانــی و دولــت محافظــه  کار او، 
انتظــاری بــرآورده  ناشــدنی اســت. بــا ایــن حــال، اصاح  طلبــان 
کــه ســهمی عمــده در روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و دوازدهم 
ــم خــود و  ــن فرصــت در جهــت ترمی داشــته اند، بایســتی از ای
فعــال  ســازی نیروهــای اجتماعــی بهــره ببرند. شایســته اســت در 
ایــن تــاش، اصاح طلبــان با هوشــیاری، دوراندیشــی و شــکیبایی 
رفتــار نماینــد و در دام شــانتاژ محافظــه  کاران - مبنــی بــر این که 

ســر اصاح طلبــان بــی کاه مانــده - اســیر نشــوند.
تــاش اصــاح  طلبــان و نیروهــای ملــی در ایــن دوره ی انتقالــی 
ــت  ــی و تقوی ــای بازفعال ســازی جامعــه ی مدن ــر مبن بایســتی ب
ــگاه  ــر، ن ــن منظ ــد. از ای ــی باش ــای اجتماع ــا و ریزبدنه ه بدنه ه
اصــاح  طلبــان بــه جــای ســاختارهای قــدرت بایســتی معطوف 
بــه جامعــه مدنــی و نهادهــای مردمــی باشــد. بــه عبارتــی دیگــر 
»سیاســت ُخــرد« )Micropolitic( بــه جــای »سیاســت کان« 



با اعتراض دانشجویان وزیر نفت راهی مجلس شد

اعتــراض دانشــجویان دانشــگاه صنعــت نفــت باعــث شــد کــه اعضــای کمیســیون آموزش مجلــس در هفتــه جــاری وزیر نفــت را بــرای ارائه 
توضیــح دربــاره تحصــن دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه ایــن کمیســیون دعوت کننــد. به گــزارش خبرنــگار مهــر، بر اســاس برنامه کمیســیون 
آمــوزش مجلــس در روز یک شــنبه 26 آذرمــاه میزبــان بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیــر نفــت بــود تــا در خصــوص تحصــن دانشــجویان دانشــگاه 
نفــت توضیحاتــی را ارائــه کنــد. بــه گــزارش مهــر، براســاس مســتندات درج شــده در دفترچــه کنکــور سراســری در ســال های قبــل، وزارت 
نفــت متعهــد بــه اســتخدام دانشــجویان دانشــگاه صنعــت نفــت در ایــن وزارتخانــه شــده بــود. بیژن زنگنــه وزیــر نفت در ســال ۹4 اســتخدام 
ایــن دانشــجویان را در وزارت نفــت ممنــوع اعــام کــرد. دانشــجویان دانشــگاه صنعــت نفــت کــه قبــل از ایــن ســال در این دانشــگاه تحصیل 
کــرده بودنــد، پــس از بی نتیجــه مانــدن اعتراضــات خــود بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت بردنــد. در پــی ایــن شــکایات، دیــوان عدالــت 
اداری وزارت نفــت را ملــزم بــه جــذب و اســتخدام دانشــجویان گــروه الــف دانشــگاه صنعــت نفــت کــرد امــا وزارت نفــت هــم چنان بــه روند 
ســابق خــود در ایــن زمینــه ادامــه می دهــد. ایــن موضــوع مــوج اعتراضــات دانشــجویان دانشــگاه صنعــت نفــت را در پــی داشــت بــه طــوری 

کــه مســئوالن دانشــگاه اخیــرا بــرای پایــان دادن بــه اعتصــاب و تحصــن دانشــجویان، مجبــور به تعطیلی دانشــگاه شــدند.
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فردوسی در اغما

دیالوگ با اصحاب قضا

عمــل اجتماعــی، دارای دو جنبــه »عامانــه« و »ســاختاری« اســت.
دانشگاه به مثابه یک نهاد

کارل یاســپرس، رســالت دانشــگاه را در تحقیق، پژوهــش و آموزش 
جســت و جــو می کنــد و در رابطــه بــا موضوعیــت سیاســت در 
دانشــگاه، بــر ایــن نظــر اســت کــه حــوادث سیاســی روز بــه ایــن 
معنــا کــه عمــا خــود را درگیــر سیاســت ســازیم، موضــوع درس 
گفتارهــای دانشــگاه نیســت. نه نقــد و نــه تمجید اعمــال حکومت، 
بلکــه تنهــا تبییــن ســاختار واقعــی آن از حیــث علمــی می توانــد 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــگاهی باش ــای دانش ــوع درس گفتاره موض
یاســپرس در کتــاب خــود بــه نــام »ایــده دانشــگاه«، بــر ایــن نظــر 
اســت کــه دانشــگاه وقتی وجــود خواهــد داشــت کــه در چارچوب 
یــک نهــاد )زیســت تکرارشــونده( ایجــاد شــود. نهــاد نیــز لزوما به 
معنــای ســازش و تــن دادن اســت. اما از ســوی دیگر نباید دانشــگاه 
از ایــده خــود تهــی شــود. بدیــن ترتیــب همــواره نوعی تضــاد میان 
ایــده دانشــگاه و کاســتی های واقعیــت نهادیــن وجــود دارد. در ایــن 
شــرایط آزادی قطعــی دانشــگاه در انتخــاب بهتریــن مدیــران برای 

تصــدی امــور دانشــگاه اســت.
دانشــگاه فردوســی مشــهد، چــه پیــش از انتخابــات و چــه پــس از 
آن، همــواره نظــارت خاصــی بــر آن حاکــم بــوده اســت. از شــرایط 
خــاص مشــهد بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن پایگاه هــای قــدرت 
ــای  ــر نهاده ــال  نظ ــا اعم ــت ت ــه اس ــه کار گرفت ــاح محافظ جن
ــیاری  ــای بس ــه محدودیت ه ــی ک ــگاه فردوس ــر دانش ــی ب بیرون
ــه وجــود مــی آورد. اگــر حــدی از  ــرای فعالیــن دانشــجویی ب را ب
فشــارها بــه ســبب واقعیــت نهادین دانشــگاه فردوســی در مشــهد 
ــدم آزادی و  ــه ع ــش آن ب ــه افزای ــدت رو ب ــود، ش پذیرفته ش
اســتقال دانشــگاه بــاز می گــردد کــه جــز در عملکــرد مدیــران 
دانشــگاه قابل بررســی نیســت. مســئولین دانشــگاه جســارت الزم 
را بــرای مقابلــه بــا فشــارهای بیرونــی ندارنــد و بــا نوعی مصلحت 
اندیشــی نامعلــوم و رفتــاری قیــم مآبانــه، از صدور مجوز بســیاری 
از برنامه هــای سیاســی و اجتماعــی خــودداری می کننــد و بــه جای 
ــر«  ــر و پس ــتی های دخت ــدف از دوس ــر »ه ــی نظی آن برنامه های
موفــق بــه اخــذ مجــوز می شــود تــا هــر چــه بیشــتر صــدای پــای 
پوپولیســم فرهنگــی بــه گــوش برســد. دانشــجویان نیــز در ایــن 
شــرایط از یک ســو انگیزه فعالیــت را از دســت می دهند و از ســوی 
دیگــر بــرای شــروع هــرکاری بــا انبــوه مشــکات مواجه هســتند. 

مقــررات، رهایــی دانشــجو از ایــن قبیــل دغدغه هــا بوده اســت. وی 
اظهــار داشــت کــه شــورای عالــی انقاب فرهنگــی با تصویــب این 
مقــررات از صاحیــت خاص خود اســتفاده کــرده و در نظر داشــته 
اســت تــا مســائل در ابتــدا در دانشــگاه حــل و فصــل شــوند. البته 
زمانــی کــه فعالیت نشــریاتی ابعــاد اجتماعی گســترده داشته باشــد 
قــوه قضائیــه حــق ورود خواهــد داشــت. به گفتــه وی گاهــی تزاحم 
میــان آزادی بیــان و حفــظ حقــوق نویســندگان از یک ســو و حفظ 
نظــم عمومــی و حمایــت از حقــوق شــهروندان از ســوی دیگــر رخ 
ــل  ــا جع ــه ب ــوده اســت ک ــن ب ــر ای ــاش ب ــواره ت ــد. هم می ده
ضمانــت اجراهــای مناســب بــرای تخلفــات احتمالــی، تعامــل بــا 

مقامــات قضائــی برقرار باشــد.
پــس از ایــراد ایــن ســخنان، دانشــجویان بــه طــرح ســواالت خــود 
پرداختنــد. در ابتــدا مهدیــه یــاوری، مشــاور نشــریه وقایــع اتفاقیه، 
بــه طــرح ایــن پرســش پرداخــت کــه باتوجه بــه خألهــای قانونی 
آییــن نامــه، بــرای مثــال از مــاده 36 و بــه تبــع آن، بندهــای 5 الی 
۹ مــاده 40 تفســیرهای مختلفی قابل برداشــت اســت. وی در ادامه 
نیــز علــت ابــاغ اخطاریه هــای دادســتانی بــه صاحــب امتیــاز و 
نــه کمیتــه ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه را جویــا شــد. دکتــر عالی 
پنــاه در پاســخ بــه این ســوال تاییــد کرد کــه ابهاماتــی وجــود دارد 
امــا ایــن ابهامــات شــدید نیســت و علــت آن هــم تجربــه ابتدایی 
چنیــن مقرراتــی اســت و از آن جــا که بــرای اصاح، هماهنگی ســه 
نهــاد وزارت علــوم، وزارت بهداشــت و دانشــگاه های آزاد ضــروری 
اســت، تــا کنــون اراده جــدی جهــت اصــاح وجــود نداشــته و تنها 

ــر  ــود ب ــای خ دانشــگاه فردوســی مشــهد در بســیاری از پروژه ه
ــی شــدن دانشــگاه  محوریــت تولیــد پــول متمرکــز اســت و پول
ــر دانشــگاه اســت.  ــی جداناشــدنی از سیاســت های حاکــم ب جزئ
تمرکــز مدیــران دانشــگاهی بــر ایــن مســئله بــه مراتــب از توجــه 
ــه ســایر امــور می کاهــد. برگــزاری کاس هــای  ــان نســبت ب آن
پردیــس بین الملل در محیط دانشــگاه و جذب دانشــجوی بیشــتر، 
هویــت نخبه گرایانــه دانشــگاه را از آن زدوده و باعــث توده وار شــدن 
ــه امــری هویت بخــش،  دانشــگاه شــده اســت. دانشــگاه دیگــر ن
ــری  ــی از روزمرگــی دانشــجویان اســت. درگی ــا جزئ بلکــه صرف
معیشــتی دانشــجویان در کنار فشار ســاختاری تحصیلی و آموزشی 
در دانشــگاه فردوســی، آنــان را در بخــش خاصــی کانالیــزه کــرده 
اســت و دیگــر رمقــی بــرای فعالیــت دانشــجویی باقی نمی گــذارد. 
سیاســت هایی از جانــب مدیران دانشــگاه نظیــر اضافه کــردن یک 
ــه دیگــری از ورود قواعــد  کارشــناس مذهبــی در برنامه هــا، نمون
میدانــی دیگــر در میدان دانشــگاه اســت. دانشــگاه فردوســی نوعی 
آشــفتگی ارزشــی را تجربــه می کنــد کــه باعــث فضــای آنومــی و 

بی هنجــاری در آن می شــود.
شیفت پارادایمی جریان دانشجویی

ــده اند  ــی ش ــگاه فردوس ــه ۹0 وارد دانش ــه در ده ــجویانی ک دانش
ــد، خــود  ــی را احســاس می کنن ــه فضــای متفاوت ــان طــور ک هم
نیــز تفاوت هــای عمــده ای بــا دانشــجویان گذشــته دارنــد. »نظــم 
مجــازی« کــه مبتنی بــر قواعد و شــرایط خاص دانشــگاه فردوســی 
مشــهد و منابــع موجــود در دانشــگاه در ذهــن دانشــجویان شــکل 
گرفتــه اســت، بــر رفتــار اجتماعــی و زیســت آن هــا در دانشــگاه 
ــاالی سیاســی کــه  ــر می گــذارد. هزینــه ب ــوع فعالیت شــان اث و ن
فعالیــن دانشــجویی دانشــگاه فردوســی در دهــه ۷0 و 80 پرداخت 
ــرای دانشــجویان  ــی اســت ب ــه درس عبرت ــه منزل ــد، ب ــرده ان ک
ــه ای فعالیــت برحــذر دارد. نخســتین  ــان را از گون ــروز کــه آن ام
برخــورد نســل جدیــد دانشــجویی بــا سیاســت در دوره نوجوانــی 
و انتخابــات 88 بــوده اســت کــه فضــای ملتهــب آن دوره، اعتمــاد 
آن هــا بــه نهادهــای دولتــی و مدنــی را از بیــن بــرد. در ســال های 
دور، فعالیت هــای جنبــش دانشــجویی در فضایــی انقابــی، متاثــر 
از پارادایــم چــپ و عمدتــا سیاســی و پــر شــور و نشــاط بــود امــا 
ــای  ــای آرمان ه ــر مبن ــه ب ــجویی ن ــای دانش ــون فعالیت ه اکن
دســت نیافتنــی بلکــه بــر مبنــای عقل معــاش و بــا نوعــی رویکرد 
ــجویی در  ــن دانش ــود. فعالی ــم می ش ــی تنظی ــک و مدن بروکراتی
دانشــگاه فردوســی مشــهد عمدتــا شــیفت پارادایمــی از چــپ بــه 
راســت را تجربــه کــرده انــد. در این شــرایط دانشــگاه دیگر عرصه 
نبــرد روزمرگــی و دغدغــه منــدی اســت. ســلطه نظام کنکــور که 
پــل ورود دانشــجویان بــه دانشــگاه اســت و بــرای ســالیان متمادی 
بــر جامعــه ایــران حاکم بــوده اســت، اکنون به شــیوه ای از زیســتن 
در زندگــی اجتماعــی بــدل شــده اســت. کنکــوری شــدن جامعــه، 
نماینــده منطــق ســودجویانه ای اســت کــه از طریــق تســتی کردن 
شــخصیت، راه هــای ناممکن تصاحــب قدرت های کمیــاب را پیش 
روی فــرد گشــوده اســت. دانشــجوی امــروز نیز دغدغه معیشــتی 
آینــده خــود را بــر فعالیــت هزینــه زا در دانشــگاه ارجــح می دانــد.

عمومــی و انقــاب ناحیــه دو مشــهد و در پاســخ بــه ایــن ســوال 
گفــت چــون نشــریات دانشــگاه از فیلتر خاصــی عبــور نمی کنند، 
بایــد مــورد نظــارت قــرار گیرنــد و مطالــب توســط نویســندگان 
متخصــص نوشــته شــود. مهدیــه یــاوری در پاســخ بــه گفته های 
قاضــی صفــری، افــزود کــه طبــق مــاده 32 دســتورالعمل اجرایــی 
ضوابــط ناظــر بــر فعالیــت نشــریات دانشــگاهی، ایــن اختیــار به 
شــاکی خصوصــی و مخاطبیــن نشــریه داده شــده کــه نظــر خود 
را مطــرح کننــد و ایــن نظــرات در کمیتــه ناظــر بررســی شــود. 
ضمــن ایــن کــه در نشــریات دانشــگاهی ضرورتــی وجــود نــدارد 

کــه نویســنده متخصــص همان رشــته باشــد. 
در پایــان جلســه، دکتــر انصــاری اظهــار داشــت کــه اگــر عملــی 
را کــه بــه احتمــال قــوی جــرم اســت، اعــام نکنیــم بهتــر اســت 
چــرا کــه تبعــات آن بــرای دانشــجویان بســیار بــاال خواهــد بــود. 
شایســته اســت کــه اصــول 8 و 24 قانون اساســی تفســیر موســع 
ــه ای را کــه در دانشــگاه تشــکیل شــده،  شــوند و هیئــت منصف
صاحــب اختیــار دانســت. وی تصریــح کــرد: بــه نظــر مــن بایــد 
دســت هیــات منصفــه ای را کــه در دانشــگاه اســت، بــاز بگذاریم. 
وی تصریــح کــرد: در مــوارد جزئــی، بهتر اســت قوه قضائیــه ورود 
پیــدا نکنــد. دکتــر بخشــی نیــز در پایان جلســه اظهار داشــت که 
دادســتان در مقــام مدعــی العمــوم و بــرای رعایــت حقــوق عامه، 
حــق توضیــح دارد. وی همچنیــن افــزود: دانشــجویان دیدگاه هــای 
ــادات ســازنده خــود می تواننــد  ــا انتق ــد و ب خــاص خــود را دارن

نهادهــای مختلــف کشــور را هدایــت نمایند. 
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ــگاه ها در 16 آذر  ــایر دانش ــد س ــی مانن ــگاه فردوس ــرا در دانش چ
برنامــه ای بــرای پاسداشــت روز دانشــجو برگــزار نشــد؟ چــرا بــه 
ــاهد  ــجو، ش ــی در روز دانش ــی - سیاس ــای تحلیل ــای برنامه ه ج
پوســتر برنامه هــای جشــن، مســابقه و لب آهنــگ بودیــم؟ چــرا 
ــای دانشــجویی در دانشــکده ها بســته  ــر مجموعه ه ــا دفات عمدت
اســت؟ چــرا رخــوت فعالیت هــای سیاســی و اجتماعی در دانشــگاه 
فردوســی مشــهد شکســته نمی شــود و برنامه هایــی از ایــن قبیل با 

ــی مواجــه می شــود؟ ســالنی خال
ــن  ــان فعالی ــه می ــت ک ــوال هایی اس ــی از س ــط بخش ــا فق این ه
ــی رد و  ــگاه فردوس ــف در دانش ــای مختل ــجویی مجموعه ه دانش
بــدل می شــود. فعالیــن مجموعه هــای مختلــف دانشــجویی، فضای 
کنونــی را ناشــی از ســوء مدیریــت مســئولین دانشــگاهی می دانند 
ــه در  ــد ک ــانه می رون ــان نش ــوی آن ــه س ــام را ب ــت اته و انگش
دانشــگاه بســتر و ســاختار مناســبی برای فعالیت دانشــجویان مهیا 
ــا اســاتید و  ــل، هــم راســتا ب ــران دانشــگاه در مقاب نیســت و مدی
تحلیل گــران، همــه چیــز را در تغییــر نســل و ذائقــه دانشــجویان 
خاصــه می کننــد. دوگانگــی رویکــرد عامــل محور)توجه به افــراد، 
مقاصــد، باورهــا، انگیزه هــا و ارزش هــای آنــان کــه در ایــن بحــث 
دانشــجویان دانشــگاه فردوســی هســتند( و رویکرد ســاختار محور 
)توجــه بــه فرآیندهایــی نظیــر پویش هــای ســازمانی کــه در ایــن 
بحث بســتر فعالیت دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی اســت(، در 
جامعه شناســی سیاســی قدمــت بســیار زیــادی دارد. اگــر دقیق تر 
ــف  ــر دو طی ــای ه ــت را در بحث ه ــری از حقیق ــویم، عناص ش
می بینیــم، امــا اگــر صرفــا بــر یکــی از ایــن دو عامــل تکیــه کنیم، 
بــه ســبب دادن وزن علـّـی بیشــتر بــه یکــی از آن هــا، به ســادگی 
بــه تقلیل گرایــی یــک جانبــه گرفتــار می شــویم. بــرای رهایــی از 
ایــن تقلیل گرایــی و همچنیــن دوگانگــی ذکــر شــده، از »دوگانگــی 
ســاختار« گیدنــز اســتفاده می کنــم و بــرای تحلیــل وضــع موجود 

در دانشــگاه فردوســی از ایــن نظریــه بهــره می بــرم.
ــد  ــش می دان ــیله کن ــم وس ــی را ه ــاختارهای اجتماع ــز، س گیدن
ــر ایــن نظــر اســت  )یعنــی کنــش را ممکــن می ســازد( و هــم ب
کــه ســاختارهای اجتماعــی بــه وســیله کنــش اجتماعــی بازتولیــد 
ــه  ــواره ب ــی هم ــاختارهای اجتماع ــرد، س ــن رویک می شــوند. در ای
منزلــه »نظمــی مجــازی« در ذهــن افــراد و نــه بــه شــکل یــک 
ــا  ــن معن ــراد، وجــود دارد. در ای ــی مجــزای از اف ــت اجتماع واقعی
نظــم اجتماعــی بــه ماننــد دانشــی عملــی اســت دربــاره ایــن کــه 
چــه قواعــدی )فرآیندهــا یــا ســنت های مســلم فــرض شــده( و 
چــه منابعــی )امکانــات مــادی و اجتماعی بــرای انجــام امــور( برای 
رفتــار اجتماعــی در موقعیت هــای مختلــف، ضــروری و مناســب 
اســت. بدیــن ترتیــب حیــات اجتماعــی )در بحــث مــا زیســت و 
ــردی  ــه مجموعــه ای از کنش هــای ف فعالیت هــای دانشــجویی( ن
و نــه مجموعــه ای از ســاختارهای اجتماعــی اســت بلکــه بــه مثابه 
فرآینــدی در نظــر گرفتــه می شــود کــه مفهــوم کلیــدی آن یعنی 

ــریات  ــنواره نش ــن جش ــیه هفدهمی ــزارش: در حاش ــش گ پی
دانشــگاه فردوســی مشــهد، برنامــه »قلــم و حــق آزادی« پیرامون 
بررســی حقوقــی فعالیــت نشــریات دانشــجویی در تاریــخ 14 آذر 
در ســالن شــورا ســازمان مرکــزی دانشــگاه برگــزار شــد. ایــن 
برنامه که نخســتین جلســه مســتقیم سیســتم قضائی و دانشــگاه 
بــود، بــا حضــور دکتر محمــد بخشــی محبــی، معــاون اجتماعی و 
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی مشــهد و مســئول پیگیــری 
حقــوق عامــه اســتان، دکتــر علیرضــا عالــی پنــاه، عضــو حقوقدان 
شــورای مرکــزی ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم و دکتــر اعظم 
انصــاری، عضــو حقوقــدان کمیتــه ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه 
فردوســی و همچنیــن بــا حضــور فعالیــن نشــریات دانشــجویی 
دانشــگاه تشــکیل شــد. آن چــه در ادامــه می خوانیــد، خاصــه ای 

از مباحثــی اســت کــه در جلســه طــرح شــد.
دکتــر عالــی پنــاه در شــروع صحبت هــای خــود به فلســفه ضوابط 
ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی و دســتورالعمل اجرایــی مصــوب 
1383 توســط شــورای عالی انقاب فرهنگی اشــاره کــرد. به عقیده 
او، فلســفه دســتورالعمل، تضمین آزادی بیان در چارچوب قانون بود 
کــه از طرفــی حمایت مثبــت از دانشــگاه و از طــرف دیگر حمایت 
منفــی )حمایــت از دیگــران در برابــر اقدامــات صــورت گرفتــه در 
دانشــگاه( محقــق شــود. بــه عبــارت دیگــر هــدف از تصویــب این 

اگــر حتــی بر انبوه مشــکات هماهنگــی برگــزاری برنامــه ای غلبه 
کننــد، هنــوز کار تمــام نمی شــود و صاحیــت برگــزاری برنامــه 
توســط مســئولین پیدا و پنهان بســیاری باید ســنجیده شــود! بدین 
ترتیــب همــواره ممکن اســت فعــال دانشــجویی قید فعالیــت مورد 
نظــر را بزنــد یــا در میــان مصلحت هــای گوناگــون و مشــتقات آن 
گــم شــود و در نهایــت ایــن ســوال را از خــود بپرســد کــه آیــا ایــن 
برنامــه اجــرا شــده همانــی اســت که مــد نظر مــن بــود؟ ادامــه این 
رونــد باعــث نوعــی خودسانســوری می شــود کــه ناشــی از نظارتــی 
غیرمســتقیم از جانــب گروه هــای نامرئــی اســت کــه هر لحظــه در 
هــر جایــی حضــور دارنــد و بســیار نیــز خطرناک هســتند چــرا که 
چهره  مشــخص قابــل بازشــناختی ندارند و هماننــد نیروی جــاری و 
ناپیــدا هــر لحظــه از جایــی ســر بــر می آورنــد؛ گاهــی با دســتاویزی 
شــرعی و اخاقــی، گاهــی با ماحظه ای سیاســی، گاهــی با مصلحتی 
اقتصــادی، گاهــی نفــوذی محلــی و گاهــی... . جالــب آن اســت کــه 
همــه  این هــا در قالــب نماینــده  مــردم و احساســات جریحــه دار آنان 
نمــود پیــدا می کنــد و می توانــد بــا مخفــی شــدن پشــت یکــی از 
ایــن نقاب هــا و جانبــداری از مصلحــت مــردم فعالیــت دانشــجویی 
را تخطئــه کنــد. »هــراس اجتماعــی« به ســبب فراگیــر بــودن، عدم 
شــفافیت و ناتوانــی افــراد در مقابله با آن، چونان شــبحی در دانشــگاه 

فردوســی مانــع از فعالیــت جدی دانشــجویان اســت.
دانشگاه به مثابه یک میدان

»میــدان« یکــی از اصطاحــات کلیــدی در اندیشــه بوردیــو اســت. 
میــدان یــا تلویحــا عرصــه کنش، یــک معیار خــاص برای کســب 
مطلوبیــت و یــک معیار خــاص برای کســب مشــروعیت )در یک 
کام قواعــد و هنجارهــای خــاص خــود را( دارد. بــه عنــوان مثــال 
ــازار، کســب مطلوبیــت آن در ســود و ثــروت و معیــار  میــدان ب
مشــروعیت آن نیــز رفــاه و عدالــت اســت. میــدان دیگــر دیــن 
اســت که کســب مطلوبیت آن در رســتگاری بشــر و مشــروعیت 
آن در تســامح و تســاهل اســت. به همین ترتیب میادین گوناگونی 
وجــود دارد. امــا مطلوبیــت میــدان دانشــگاه در پی جویــی حقیقت و 
مشــروعیت آن در صحــت، دقــت و عینیت روش شــناختی اســت. 
امــا در حــال حاضــر مســائل ســایر میدان هــا وارد میــدان دانشــگاه 
شــده اســت و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه دانشــگاه دیگــر نــه 
بــا قواعــد خــود بلکــه بــا قواعــد ســایر میدان هــا بــازی می کنــد.

دانشــگاه فردوســی مشــهد نمونــه بــارز چنیــن وضعیتــی اســت. 

تفاســیری ارائــه شــده اســت. وی همچنین در مــورد مــاده 40 آیین 
نامــه بیــان کــرد کــه بــازه بندهــای 5 تــا ۹ خیلــی فــراخ نیســت. 
دکتــر بخشــی محبــی نیــز در ادامــه بــه ســوال مطروحه ایــن گونه 
پاســخ داد کــه مکاتبــات صــورت گرفتــه بــا صاحب امتیــاز بیانگر 
ایــن اســت کــه در دادســتانی دغدغــه وجــود داشــته اســت و نــه 
قصــد برخــورد. دغدغــه ایــن بــوده اســت کــه آیــا دانشــگاه بــا 
تخلــف صــورت گرفتــه برخــورد کــرده اســت یــا خیــر. وی اظهار 
داشــت که بــا افزایــش آگاهــی نویســندگان، آنان متوجــه خواهند 
شــد کــه درج یــک عبارت ممکــن اســت از حــوزه دانشــگاه خارج 
شــود و به صورت مســتقیم توســط دادســتانی قابل پیگیری باشــد.

علــی قدیــری، مدیــر مســئول نشــریه وقایع اتفاقیــه، به طــرح این 
ســواالت پرداخــت کــه بــا توجــه بــه حــوزه اختیــارات دادســتان 
کــه خــود ایشــان اعــام کــرده اســت، گســتره ایــن اختیــارات تا 
چــه حــد اســت و ایــن که چــرا در ایــن مــوارد بروکراســی رعایت 
نمی شــود و بــه خــود دانشــجو بــرای حضــور جهــت پــاره ای از 
توضیحــات پیــام ارســال می شــود. وی در ادامــه بیــان کــرد کــه 
اگــر دانشــجو بخواهــد هــم بــه نهادهــای درون و هــم نهادهــای 
ــرای فعالیــت  بیــرون دانشــگاه پاســخگو باشــد، دیگــر رمقــی ب
نخواهــد داشــت. ایــن درحالــی اســت که شــعار جامعه، بیــان نقد 
و اظهــار نظــرات دانشــجویان اســت. وی هــم چنیــن افــزود اگــر 
نوشــته ای متناســب با ذائقه شــخصی نیســت، نبایــد برخوردهای 
ســلبی بــا آن شــود. قاضــی صفــری، دانشــجوی دکتــری حقــوق 
ــار شــعبه اظهار نظــر دادســرای  جــزا  دانشــگاه فردوســی و دادی
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بــه گــزارش ایســنا، حمیــده چوبــک، رییس پیشــین پژوهشــکده باســتان شناســی کــه یک شــنبه 26 آذر در همایــش هفتــه پژوهش در پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ســخن می گفــت، برنامــه راهبــردی توســعه و ارتقــای باستان شناســی کشــور را جامع نگــر و آینده نگــر در عرصــه 
جهانــی اعــام کــرد و گفــت: راهبــرد باســتان شناســی امــروز ایــران، فراملــی بــوده و آمــاده ی ورود بــه دروازه باستان شناســی جهــان اســت هرچنــد 
کــه دررونــد شــکل گیری باستان شناســی ایــران بــا حضــور باستان شناســان غیرایرانــی شــروع شــد و بــه آرامی پــس از بنیان رشــته باستان شناســی 
در مراکــز علمــی ایــران و ایجــاد مرکــز باستان شناســی و پژوهشــکده باستان شناســی پــس از آن باستان شناســی بومــی و ملــی بــه وجــود آمــد.

چوبــک بــا بیــان اینکــه امــروزه باستان شناســی هویــت یافتــه و جایــگاه و نــام خــود را در عرصــه علمی جهــان پیدا کــرده اســت، گفت: ایــن فرصت 
زمانــی اســت کــه باستان شناســی ایــران نقــش خــود را در دانــش باستان شناســی جهــان نشــان دهــد. او شــناخت منظــر تاریخــی فرهنگــی و 
جغرافیــای فرهنگــی ســرزمین ایــران را از برنامه هــای راهبــردی باستان شناســی ایــران دانســت کــه بــا اولویت هــای کان هفت گانــه یعنــی »هویت 
ملــی«، »مطالعــات حــوزه فرهنگــی خلیــج فــارس«، »پوشــش جغرافیــای فرهنگــی و تاریخــی ملــی و فرامــرزی«، »کاوش هــای طرح هــای عمرانــی«، 
»میــراث باستان شناســی در خطــر از کاوش هــای غارتگــران و ســوداگران و غــارت ثــروت و دارائی هــای ملــی«، »پرســش های علمــی پژوهشــگران 

باستان شناســی«، »مــکان رویدادهــای مهــم فرهنگــی و تاریخــی و محوطه هــای باستان شناســی میــراث جهانــی« پیــش بینــی شــده اســت .
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مبانی هویت ملی ایران
ــی داشــته اند نســل ادامه از صفحه 1 ــب هوشــمندی فراوان ایرانشــهری کــه اغل

بــه نســل منتقــل گردیده اســت. هیــچ جنایــت کاری، سیاســت 
مــداران و سیاســت گذاران بی کفایتــی و هیــچ ســامانه معرفــت 
غیــری نتوانســته اســت ایــران را بــه حاشــیه کشــاند. از یونــان 
ــا  ــرکان ت ــوالن و ت ــاس، از مغ ــی عب ــه و بن ــی امی ــا بن و روم ت
مدرنیتــه و پســت مدرنیتــه در ضدیــت و مبــارزه بــا فرهنــگ 
ایرانــی نــه تنهــا از پــای درآمده انــد بلکــه در ققنــوس فرهنــگ 
ایــران حــل و برخــی نیــز منحــل گردیــده انــد. بی تمــدن تریــن، 

ــن بازیگــران و  ــن، متعصب تری ــک تری ــن، بی تکنی ضــد هنرتری
ــد  ــدم نهاده ان ــران ق ــات ای ــه ف ــی چــون ب ســامانه های معرفت
شمشــیر و ردای حقانیــت را کنــار نهاده انــد و در برابــر شــادی، 
رواداری، خردمنــدی و زندگــی شــهری ایرانیان تســلیم شــده اند. 
ــا  ــدارا ب ــه م ــی، نتیج ــایش دو گیت ــی آس ــی یعن ــت ایران هوی
دشــمنان و مــروت بــا دوســتان اســت و بــر زبــان حافــظ: مباش 
در پــی آزار و هــر چــه خواهــی کــن، کــه در طریقــت مــا غیــر از 

ایــن گناهــی نیســت.

ــداوم  جنــگ میــان ســامانه های معرفتــی گاهــی هــزار ســال ت
ــد  ــت عه ــی اس ــد. کاف ــظ کن ــش را حف ــای خوی ــت بق می یاف
ــه تنســر، شــاهنامه فردوســی، گلســتان ســعدی،  اردشــیر، نام
کیمیــای ســعادت غزالــی، کتــب باســتانی و عهــد میانــه ایــران 
ــته  ــون نوش ــگار اکن ــد ان ــد دی ــد، خواهی ــد و بخوانی را برداری
ــی  ــت تداوم ــن هوی ــا چنی ــوری در دنی ــچ کش ــت. هی شده اس
ــر  ــون روزگار معاص ــم چ ــش را ه ــال پی ــزار س ــه ه ــدارد ک ن
بتوانــد فهــم کنــد. بنابرایــن هویــت ملــی ایــران توســط نخبگان 

گشــت. در پایــان قــرن بیســتم نیــز ایــران زودتــر از همه کشــورها 
فضــای پســامدرن را در انقابــی ســاختن امــواج مذهبــی عملیاتــی 
ســاخت و جمهــوری اســامی ایران بــا رویکردی مســتقل و انتقادی 

قــدم بــه عرصه سیاســت جهــان گذاشــت.
بنابرایــن بــه طــور خاصــه ایــران دارای منابــع هویتــی باســتانی، 
مزدایی، اســامی، شــیعی، مدرن و پســامدرن اســت. هیچ کشــوری 
هماننــد ایــران نتوانســته اســت در دیالکتیک هــای تاریخــی کــه 

ســایه پــردازش ایــن مفاهیم جدیــد و تمایزگذاری و غیریت ســازی 
ممکــن نبــود. این دیگری ســازی از ســویی پاســخگوی پرســش من 
کیســتم را فراهــم مــی آورد و از طــرف دیگــر احســاس ریشــه دار 
بــودن، خــاص بــودن، متمایــز بــودن و در برخی مــوارد برتــر بودن 
ــاس  ــن احس ــاخت. همی ــه می س ــهروندان نهادین ــود ش را در وج
جدیــد، زمینــه ســاز طــرح مباحث توســعه ملــی از یک ســو و دفاع 
ملــی را از ســوی دیگــر موجــه می ســاخت. امــا تاکیــد بیــش از حد 
بــر غیریت ســازی و پافشــاری بــر تمایزهــای مــا در برابــر دیگری 
پــای مفاهیــم دیگــری هم چــون میهن پرســتی و نژادپرســتی را بــه 

 میــان آورد.
میهــن دوســتی؛ احســاس و تعلــق روانــی بــه یــک ملت و یــا همان 
عشــق به کشــور اســت. اصطاحات ناسیونالیســم و میهن دوســتی 
را اغلــب در هــم می آمیزنــد؛ امــا ناسیونالیســم خصلتــی آمــوزه ای 
دارد و بــه ایــن بــاور عینیــت می بخشــد کــه ملــت نیــز تــا حــدی 
ــا ایــن تعریــف، میهــن  اصــل و پایــه ســازمان سیاســی اســت. ب
ــن  ــا ای دوســتی اســاس همــه شــکل های ناسیونالیســم اســت. ب
حــال بــه نظــر می رســد کــه میهــن دوســتی امــری ذومراتــب و 
مــدرج باشــد، کــه ایــن تعریــف از آن وجه معتــدل و میانه اســت. 
حــال آن کــه می تــوان ایــن مفهــوم را در شــکل میهــن پرســتی و 
اعتقــاد افراطــی بــه برتــر بــودن یــک ملــت خــاص و تاکیــد بــر 
منحصربــه فــرد بــودن آن نیــز در نظر گرفــت. اگر میهن پرســتی 
در قالــب یــک حــس ملــی کــه می توانــد هم چــون ناسیونالیســم 
زمینــه انســجام ملــی را فراهــم می کنــد، ابراز شــود، قابل ســتایش 
و شایســته پاســداری اســت. امــا زمانــی کــه ایــن احســاس، وجــه 
ســلطه جویانــه می یابــد؛ در آن صــورت اســت کــه می توانــد نــه 
تنهــا حیات سیاســی خــود بلکــه موجودیــت کشــورهای دیگــر را 
نیــز بــه مخاطــره انــدازد. در حقیقــت آن گاه کــه تعلــق خاطــر بــه 
میهــن و وطــن همــراه بــا کینه نســبت به ملــل دیگر و خودســتایی 
از نــژاد خــود و اغــراق در مفاخــر و شــعائر ملــی همراه شــود، خطر 
ــژاد پرســتی رادیکال تریــن  آفریــن اســت. شــاید بتــوان گفــت ن

کــردن دانشــجویان برگزیــده ایرانــی بــه ســوی دانشــگاه های اروپا 
و همچنیــن تأســیس دانشــگاه تهــران بــه دنبــال ایجــاد و تقویــت 
پایگاه هــای روشــنفکری در ایــران بــود، روشــنفکرانی کــه بعدهــا 

مهم تریــن حرکــت اســتقالی ایــران جدیــد را رقــم زدنــد.
پــس از تبعیــد رضاشــاه و فضــای بــاز ناشــی از خــأل قــدرت پــس 
از او و از ســر گیــری فعالیــت سیاســی گروه هــای مختلــف، زمینــه 
بــرای تأســیس جبهــه  ملــی فراهــم شــد؛ نهــادی دموکراتیــک که 
ــوم  ــدون زور چمــاق و بات ــار ب ــن  ب ــه را ای ــای ملی گرایان گرایش ه
ــردن  ــی ک ــی، مل ــه  مل ــاز کار جبه ــان آغ ــرد. از هم ــه می ک ارائ
صنعــت نفــت در دســتور کار قــرار گرفــت. تاش هــای نمایندگان 
جبهــه ملــی چــه در مجلــس کــه موجــب تصویــب قانــون ملــی 
شــدن صنعــت نفــت شــد و چــه بعدهــا بــا تشــکیل دولــت بــه 
رهبــری دکتــر مصــدق، ایــن مهــم را بــه ســرانجام رســاند. دولت 
مصــدق نــه بــا اختنــاق و ســرنیزه بلکــه بــا روش هــای اصولــی و 
درســت اقــدام بــه ترویج ملی گرایــی کرد. گام هــای وی در راســتای 
عمــل واقعــی بــه قوانیــن مشــروطه، مخالفــت گروه هــای مختلــف 
سیاســی را بــه دنبال داشــت و نتیجــه آن کودتا 28 مرداد و ســقوط 

دولــت دکتــر مصــدق بــود.
تــاج و تخــت محمدرضــا پهلــوی بعــد از کودتــا 28 مــرداد 1332 
و فضــای بســته ای کــه بــه لطــف ســاواک ایجــاد شــد، اســتحکام 
می یابــد ولــی مشــروعیت شــاه رفته رفتــه در بیــن عامــه  مــردم رو 
بــه کاهش اســت. غبار اســتبداد چهــره  محمدرضاشــاه را فراگرفته 
بــود و بــرای مقابلــه بــا جریان هــای چــپ و مســلمان و شــوراندن 
مــردم بــرای حرکــت به ســوی پیشــرفت، به تاریــخ ایران باســتان 
تمســک می  جویــد و پیونــد نامقدســی بــا باســتان را رقــم می زنــد. 
شــورای ملــی در تاریــخ 24 شــهریورماه 1344 لقــب »آریامهــر«، 
ــد و وی در  ــدا می کن ــوی دوم اه ــه پهل ــان را ب ــید آریایی خورش
تاجگــذاری ســال 1346 بــه طــور رســمی آریامهر نامیده می شــود. 
امــا محمدرضاشــاه بــرای پیشــبرد اهــداف خود نیــاز به یــک اتفاق 
بــزرگ داشــت. در ســال 1350 دولــت ایــران یکــی از بزرگتریــن 

مهاجــم نهــاده ایــم. بــا نگاهــی انتقــادی به تاریــخ ایــران باســتان و 
تاریــخ اســامی - ایرانــی و بــه  دنبال اســتخراج مبانی هویتــی ایرانی 
و تلفیــق آن بــا مولفه هــای مــدرن می تــوان نقــاط متمایــز هویــت 
ایرانــی را مشــخص کــرد. اگرچــه مفاهیمــی هم چون ناسیونالیســم 
در نتیجــه زایــش روحیــه ملــی و پیامــد تکویــن دولــت مــدرن از 
دل مناســبات قبلــی بــه  منصــه ظهــور رســیدند، امــا رای غالب بر 
ایــن اســت کــه ایــران، بــه عنــوان یــک جغرافیــای سیاســی دارای 
تاریــخ درازدامنــی اســت که بــه دلیــل خاص بودگی در سرنوشــت 
تاریخــی و بهره منــدی از موهبــت تمدنــی کــه مرهــون پادشــاهان 
ــه  ــت« را ب ــته های دور »مل ــت، از گذش ــی اس ــله هخامنش سلس
معنــای سیاســی آن دارا بــوده اســت. در حقیقــت ایرانیــان علی رغم 
تهاجم هــای پیاپــی همــواره پاســخی از پیش آمــاده بــرای پرســش 
از کیســتی، در انبــان حافظــه ی تاریخــی خــود داشــته اند و ایــن امر 
ایرانیــان را بی نیــاز از اسطوره ســازی های جعلــی و تحریــف تاریخی 
نمــوده اســت. امــا مشــکل در کشــف مبانــی هویتی نیســت؛ بلکه 
در افــراط و تفریط هایــی اســت کــه هویــت ایرانــی را بــا معضــل 
مواجــه ســاخته اســت. از یک ســو، برخــی از ایرانیــان کــه وامــدار 
آب وخــاک اندیشــه ایرانــی هســتند، تیزتریــن لبــه انتقــادات خود 
را متوجــه میــراث اســتبدادی اندیشــه ایرانــی نموده انــد و بــا طــرد 
داشــته های ایــن تمــدن و انــکار رســوخ ایــن اندیشــه در آموزه های 
اســامی، هویــت ایرانــی را از آغــازگاه و بخش مهمــی از پایه  هویتی 
خــود محــروم می ســازند. از ســوی دیگــر؛ عــده ای بــا قائــل بــودن 
بــه انقطــاع تاریخــی در ایــران، درصددنــد با حذف بخش اســامی 
تاریــخ ایــران، هویــت ایرانــی را بــدون عنصــر اثرگــذار دیــن، کــه 
حتــی در دوران مــدرن توانســته اســت نقــش موثــری در هویــت 
بخشــی بــه ایرانیــان ایفــا کند، تعریف کننــد. این هــر دو برداشــت، 
طرفــداری و حمایــت از هرکــدام از آن هــا می توانــد همــه داشــته ها 
ــون  ــی هم چ ــب مفاهیم ــران را در قال ــی ای ــته های تاریخ و انباش
نژادپرســتی، میهن پرســتی افراطــی و خودکم بینــی ملــی بــه محاق 
بــرد و هویــت ایرانــی را بــا چالش هــای عدیــده ای مواجــه ســازد. 

اســت، از بی توجهــی و عــدم آمــوزش در مــدارس گرفتــه تا جعلی 
خوانــدن تاریــخ باســتان، شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت. اقدامــی 
کــه به قطــع موجبــات تضعیــف ریشــه های باورمنــدی مــردم به 

تاریــخ کهــن خــود خواهد شــد.
محمــود احمدی نــژاد بــه طــور حتــم متفاوت تریــن چهــره  نظــام 
اســت؛ هــم ســرد و گــرم این نظام را چشــیده اســت و هــم تفکراتی 
ناهمگــون دارد. در ســال 8۹ کــه اوج ســکوت اجبــاری و نامایمات 
ــایی،  ــکاری رحیم مش ــا هم ــژاد ب ــود، احمدی ن ــور ب ــی کش سیاس
رئیــس دفتــر خویــش، اقــدام بــه رونمایــی از منشــور حقوق بشــر 
کــوروش می کنــد. احمدی نــژاد چفیــه ای از گــردن جــوان بســیجی 
برمــی دارد و بــر گــردن نماد کــوروش می انــدازد. در همان مراســم، 
مشــایی از یکی خوانــدن اهداف کــوروش و پیامبران خداوند ســخن 
می گویــد و بــه جهــت نارســایی های مکتــب اســام، مکتــب ایران 
ــری  ــن موضع گی ــه ای ــا ب ــد. واکنش ه ــت می خوان را دارای ارجحی
بســیار جنجالــی بــود؛ هــم از جانــب اصولگرایــان کــه تهدیــد بــه 
چــوب زنــی کردنــد و هــم از جهــت مخالفانــش کــه او را عامــل 
بســته شــدن دهان هــا می دانســتند و گفتــار وی از حقــوق بشــر 
و آزادی بیــان را بیشــتر شــبیه بــه یــک لطیفــه تلقــی می کردنــد.

بــدون شــک بررســی سیاســت دولت هــا و حکومت هــای مختلف 
نســبت به مســئله هویــت و تاریــخ کهن ایــران، نوشــتاری اجمالی 
می طلبــد امــا در پایــان و بــه اختصــار بــر اســاس مــوارد مطــرح 
شــده بایــد گفــت چــه از ملی گرایــی بــه عنــوان ابــزار اســتفاده 
شــود و چــه آن را در تقابــل بــا ایدئولــوژی حکومــت تلقــی کــرد؛ 
هــر دو یــک نتیجــه خواهنــد داشــت و آن هــم تضعیــف هویــت 
ملــی و یکپارچگــی کشــور اســت. در کشــوری چــون ایران کــه از 
اقــوام مختلــف و نژادهــای گوناگــون متشــکل شــده اســت، ایــن 
اقــدام بــه  ماننــد تیشــه بــه ریشــه زدن اســت. آن چــه مســلم 
ــن  ــت ممک ــک مل ــن ی ــا از ذه ــا و یاده ــذف چهره ه ــت ح اس
ــدن« نتیجــه ای  ــن »آب در هــاون کوبان ــا ای ــود و تنه نخواهــد ب

عکــس بــه بــار خواهــد آورد. 
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دریافــت موجودیــت »خــود« بــه عنــوان انســانی مســتقل و تاش 
بــرای رســیدن بــه فردیــت و پاســخ بــه پرســش »مــن کیســتم«، 
یکــی از مولفه هــای مهــِم مــدرن بــودن، تلقی شــده اســت. دریافت 
از خــود بــه عنــوان فــرد و انســان مســتقل و در عیــن حــال متمایز 
ــت  ــن جســتار، هوی ــه در ای ــزی اســت ک ــان چی از دیگــری، هم
می نامیــم. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت آن چــه اغلــب بــر ســر 
آن در بــاره ی هویــت مناقشــه ای نیســت، ایــن اســت که پس زمینه  
مفهــوم هویــت، بــه  طــور صریــح بــر پایــه  دوگانه ســازی از پایگاِن 
خــود و دیگــری قــرار گرفتــه اســت وهویــت فــردی »مــن« را در 
برابــر »او« و در هویــت جمعــی »مــا« را در برابــر »آن هــا« مطــرح 
ــا مولفه هــای  می ســازد. امــا رابطــه  هویــت در نتیجــه  برخــورد ب
مــدرن و ظهــور مفاهیمی هم چون ناسیونالیســم و نژادپرســتی، برای 
مــا بــه عنوان ملتــی کــه مــورد هجــوم »بادهــای ناموافــق« بوده ایم 
از اهمیتــی مضاعــف برخوردار اســت. بادهــای ناموافقی کــه همواره 
بــرای ما شــر بــه ارمغــان نیــاورده و توانســته اســت؛ ملتــی دیرپا و 
نســبتا هم گون در مقابلــه با نامایمــات تاریخی، سیاســی، اجتماعی 

و اقتصــادی را در قالــب »ایرانیــت« آب دیــده نمایــد. 
ــه  ــوان یــک مســاله مــدرن پذیرفت ــه عن اگــر مفهــوم هویــت ب
ــه ای  ــد را به گون ــه ای از واژگان هم پیون ــد مجموع ــود، می توان ش
مفصل بنــدی نمایــد کــه ویژگی هــای فرهنــگ سیاســی جوامــع 
مختلــف را نمایان ســازد. ناسیونالیســم، مفهومی اســت که هم چون 
هویــت در دوران مــدرن و بــه  طــور دقیق تــر در نتیجــه تشــکیل 
ــان  ــی می ــای سیاس ــیم مرزه ــربرآورد. ترس ــی س ــای مل دولت ه
دولت هــای تــازه تاســیس اروپــا کــه دیگــر ســازوکار فئودالــی را 
ــی  ــور مفهوم ــد، ظه ــنده نمی دیدن ــود، بس ــع خ ــرای اداره جوام ب
هم چون ناسیونالیســم را ســبب شــد. تشــکیل ارتش های ملــی، نیاز 
بــه وفــاداری اتبــاع را ضــروری می ســاخت، ضرورتــی کــه جــز در 

روزگاری در پیشــگاهش بزرگتریــن جشــن تاریخ کشــور را گرفتند 
و روزگاری راه هــای دسترســی بــه آن را مســدود کردنــد و حضــور 
نیروی انتظامی در منطقه، جنبنــده ای را اجازه حضور در »پاســارگاد« 
نــداد. ایــن بنــای فرتــوت و رو  بــه زوال نــه آن قــدر قدرتمنــد بــود 
کــه محمدرضــا پهلــوی را بــر حکومــت حفــظ کنــد و نــه آن قدر 
خطرنــاک اســت کــه در زمــره  براندازان نظــام قرار گیــرد. »ملیت« 
و »هویــت ملــی« کــه بــا ســرآغاز ایــران نویــن دو بــار در جامعــه 
ــران تعریــف شــده اســت، همــواره در حکومت هــا و دولت هــا،  ای
سیاســت های متفاوتــی نســبت بــه آن در پیــش گرفته شده اســت؛ 
ــوژی یــک حکومــت و گاهــی هــم صابــون  ــازوی ایدئول گاهــی ب

ممنوعیــت بــه تــن آن خــورده اســت. 
ــت.  ــان اس ــرات در جه ــاز تغیی ــگ، آغ ــر جن ــن ه ــان یافت پای
ــاط  ــه انحط ــی اول رو ب ــگ جهان ــوب جن ــای مغل امپراتوری ه
می رفتنــد و لگدمــال شــدن هویت شــان زیــر چکمه هــای فاتحــان، 
خشــمی تــازه را در وجــود ملت شــان نهادینــه می ســاخت. روزگار 
جدیــد، روزگار بازگشــت بــه خویشــتن و بازشناســایی هویــت ملی 
البتــه بــا کمــی گرایش هــای نژادپرســتانه بــود. رضاخــان در آغــاز 
هــزاره  ســوم بــا اســتحاله  سلســله  قاجاریــه بــه نفــر اول مملکتــی 
تبدیــل شــد کــه در طــول 160 ســال ســلطنت قاجــار چیــزی جز 
ــای  ــی و قرار داده ــای متوال ــود. جنگ ه ــده نب ــه ای عقب مان ویران
ننگیــن و دخالت هــای آشــکار شــرق و غــرب، ملــت ایــران را بــه 
باورمنــدی همــواره شکســت پذیر رســاند. بخشــی از برنامه هــای 
رضاشــاه بــرای تاســیس ایــران نویــن مرتبــط بــا تعریــف دوبــاره  
هویــت ملــی و ترویــج ملی گرایــی هم چــون ترکیــه و رایش ســوم 
ــای رســمی در تخــت جمشــید، تاســیس  ــاز پژوهش ه ــود. آغ ب
فرهنگســتان زبــان و ادبیــات پارســی و برگزاری جشــن هزارســاله 
فردوســی از جملــه  ایــن اقدامــات بود. از ســویی دیگر وی با گســیل 

شــکل ابــراز هویــت ملی اســت. نــژاد، تفاوت هــای آشــکار فیزیکِی 
واقعــی یــا فرضــی اســت کــه ایــن تفاوت هــا معمــوال بــر مبنــای 
مســائل اجتماعی و نه زیســت شــناختی تعریف می شــوند. از آن جا 
کــه زیست شناســان بــا اطمینــان کامــل ایــده خلــوص نــژادی و 
برتری هــای یــک نــژاد خــاص را کنار گذاشــته اند، جامعه شناســان 
بــر مبنــای اجتماعــی نژادگــی اشــاره کرده انــد. بــه ایــن معنــا کــه 
تفاوت هــای قومــی و گروهــی، نــه بــر مبنــای تفاوت هــای فــردی 
ــژه در دوره  ــه  وی ــی ب ــذاری اجتماع ــاس ارزش گ ــر اس ــه ب بلک
اســتعمار و تــاش بــرای تضمیــن ســلطه سفیدپوســتان اروپایی به 
وجــود آمــده اســت. امــا بــا کمــال تاســف ایــن میــراث تاریخــی 
نامیمــون، بــا رشــته ای درهــم تنیــده از نمادهــای فرهنگــی، مذهبی 
و ادبــی چنــان در جــان جوامــع مختلــف نفــوذ کــرده اســت، کــه 
علی رغــم فــراروی از ایده هــای نژادگــی و مذمــوم شــمردن چنیــن 
اندیشــه هایی هنــوز هــم می تــوان رگــه ای از آن را در همــه جوامــع 
مشــاهده نمــود. بــه نظــر نگارنــده تاکید بــر برتــری نــژاد از آن  جا 
کــه می توانــد پاســخ محکمــی بــرای پرســش مــن کیســتم فراهم 
کنــد، از جذابیــت خاصــی بــرای برخــی از گــروه ها، بــه ویــژه آنان 

کــه از نظــر تاریخــی دچــار هرمــان شــده انــد، می باشــد. 
حــال بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف می بایســت بــه جســت وجــوی 
جایــگاه ایــن مفاهیــم در ایــران پرداخــت. ایــران، در بســتر تاریخی 
خــود همــواره در معــرض تهاجــم قبائــل گوناگــون بــوده اســت. 
بررســی تاریــخ تحــوالت ایران نشــان می دهدکــه ایرانیــان در طول 
تاریــخ، هویــت خویــش را در برابــر بیگانگان مهاجم، نه واگذاشــته و 
نــه کامــاٌ در برابــر آنــان مقاومــت ورزیده انــد؛ بلکــه راه ســومی را 
اختیــار نمــوده کــه منجر بــه پذیــرش اولیــه اقــوام بیگانــه و تغییر 
دادن تدریجــي آنــان در نوعــي مواجهــه درازمــدت بــوده اســت. 
ــد  ــا مؤی ــوالن و ترک ه ــراب، مغ ــا اع ــان ب ــه ایرانی ــوع مواجه ن
چنیــن واقعیتــي اســت. تاریخ سیاســی ایــران سرشــار از هجمه های 
بی وقفــه ای اســت کــه هویت مــا را نشــانه رفتــه و در عین حــال ما 
نــه تنهــا هویــت خــود را وانگذاشــته ایم که اثــری از خــود بر هویت 

جشــن های تاریــخ کشــور را برگــزار می کنــد؛ جشــن هایی موســوم 
ــام رســمی  ــا ن ــه جشــن های 2500 ســاله شاهنشــاهی ایــران ب ب
ــت  ــران به دس ــاهی ای ــذاری شاهنش ــال بنیانگ ــن س »2500می
ــی از  ــا مصــارف کان و مهمان های ــزرگ«. جشــنی ب کــوروش ب
سراســر جهــان کــه بــه تماشــای تاریــخ 2500 ســاله یــک تمدن 
نســبتاً فراموش شــده بنشــینند. برگــزاری ایــن جشــن شــاید بــه 
بهبــود زیرســاخت های گردشــگری کشــور کمــک کرده باشــد و 
بــا یــادآوری ایــران بــه عنــوان تمدنی کهــن و معرفــی جاذبه های 
آن، مولــدی بــرای صنعــت گردشــگری کشــور محســوب شــود، 
امــا پیونــد دادن شــاه بــا دودمان هــای ایــران باســتان و باالخــص 
کــوروش، نــه  تنهــا بــه بهبــود چهــره ی شــاه کمکــی نکــرد بلکــه 
ســبب ایجــاد دشــمنی میــان گروه هــای مبــارز بــا تاریــخ باســتان 
شــد. تغییــر تقویــم ایــران از شمســی به شاهنشــاهی نیــز حرکتی 
بــود کــه بیــش از اســتراتژی یکــی کــردن شــاه بــا نمونه هایــی در 
ایــران باســتان، او را مــورد تمســخر عامــه ملت قــرار داد و خشــم 

تــوده  جامعــه را برانگیخت.
بــه عقیــده نگارنــده، تقابلی میــان اســام و ملیت وجــود نــدارد، اما 
برداشــت های گروه هــای تنــدروی مســلمان در پیــش از انقــاب، 
ــار  ــب آث ــرد. تخری ــم ک ــده را فراه ــوزی در آین ــات کینه ت موجب
باســتانی و میــراث فرهنگــی توســط گروه هایــی پــس از انقــاب 
و تفســیر ایــن عمــل بــر مبنــای نابــودی نشــانه های طاغــوت، از 
ــود. گروه هــای  ــه ب ــه تفکــرات متحجران جملــه ثمــرات ایــن گون
متحجــر بــا ســوء اســتفاده از فضــای رادیــکال در ســال های ابتدایی 
انقــاب، از هیــچ اقدامــی در راســتای نابــودی هویــت و تاریــخ ایران 
خــودداری نکردنــد و اگــر مقاومــت مــردم و چهره هــای شــاخص 
انقــاب نبــود، چه بســا امــروز نــه اثــری از فردوســی می مانــد و نه 
تخت جمشــید. شــاید فضــای امــروز کشــور از آن دســته اقدامات 
رادیــکال اوایــل انقــاب بــه صــورت علنــی فاصلــه گرفته باشــد و 
همــه متفــق القــول آن اقدامــات را رادیــکال بداننــد و نفی کننــد، اما 
هــم چنــان کینه تــوزی بــا هویت باســتانی پیوســته در حــال انجام 
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وزیــر امورخارجــه، منافــع ایــران را در گــرو منطقــه ای قدرتمنــد، پیشــرفته و بــا ثبــات اعــام کــرد. بــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد ظریــف 
در 2۷ آذرمــاه در نخســتین کنفرانــس تاریــخ روابــط خارجــی کــه در دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی وزارت امــور خارجــه برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: ایــران بــه عنــوان تمدنــی کهــن تاریــخ ســاز اســت، بازخوانــی تحــوالت مرتبــط بــا تحــوالت بیــن المللــی بــه ویــژه 200 
ســاله اخیــر کــه بازتــاب آن در زندگــی امــروز هــم وجــود دارد امــری مهــم اســت. وی افــزود: ایرانی هــا از کهن تریــن ایــام ســهمی مهــم در 
برقــراری ارتبــاط بــا دولت هــا و ملت هــا داشــته اند و ایــن امــر در بســتری از روابــط تمدنــی و فرهنگــی اســتمرار داشــته اســت و در قالــب 
رفتارهــای دیپلماتیــک تــا کنــون هــم ادامــه دارد. ظریــف افــزود: زندگــی امــروز مــا در گــرو فهــم دقیــق تاریــخ گذشــته اســت و مــا بــا فهــم 
تاریــخ روابــط خارجــی بــه دنبــال بهــره گیــری از آن بــه منظــور ارتبــاط آن هــا در گذشــته و حــال هســتیم. بایــد توجــه داشــت کــه مطالعــه 
تاریــخ بــرای مــا توقــف در گذشــته و افتخــار صــرف بــه داشــته های تمدنــی مــا نیســت؛ تاریــخ بــرای مــا بایــد بــرای درمــان امــروز جامعــه 
خــود و دیگــر جوامــع باشــد و تاریــخ بــرای درس گرفتــن و بهتــر زیســتن اســت. وی بــا اشــاره بــه جوســازی نادرســت و اشــتباه برخــی از 
افــراد و رســانه ها مبنــی بــر ایــن کــه ایــران در پــی احیــای امپراتــوری کهــن خــود و گســترش حــوزه ی نفــوذش اســت، تصریــح کــرد: این هــا 

گزاره هــای باطــل و بی بنیــادی اســت کــه فقــط بــرای تنیــدن در پــروژه ایــران هراســی بــه آن پرداختــه می شــود.
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تانگو اصالح طلبان و اصولگرایان بر ویرانه های تمدنی مشهد

بــه کنجــی خزیــده و ســیمایی زردگــون از مــرده ای در حــال 
ــه نمایــش گذاشــته اند.  احتضــار را ب

خوداظهــاری و خودانتقــادی دو روی یــک ســکه جامعــه پویــا و 
ســالم اســت. در روی نخســت آدم هــا هویت خویــش را آگاهانه 
می ســازند و در روی دوم ناخشــنودی های زیســتی خویــش 
ــادی و هــم خوداظهــاری  ــا هــم خودانتق ــد. ام را برمــا می کنن
ــکار خویــش  ــه ان ــه اســت. هیــچ قومــی چنیــن ب مــا بیمارگون
برنخاســته کــه مــا برخاســته ایــم. خودانتقــادی مــا نــه بــه قصد 
ــروزی  ــای ام ــرا کــردن خــود از کژی ه ــرای مب ــه ب اصــاح ک
ــه  ــان ک ــم چن ــت. ه ــا اس ــه آن مبت ــه ب ــه جامع ــت ک اس
خوداظهــاری مــا هــم چیــزی جــز برمــا کــردن پارادوکس های 
درونــی مــا نیســت. بــه شــیوه طنــز امــروز؛ قیمــه را در ماســت 
می ریزیــم و پـُـز میــز صبحانــه الکچــری مــان را می دهیــم. یک 
مــاه مانــده بــه کریســمس منتظــر گوزن هــای بابانوئــل هســتیم 
ــده  ــان مان ــذری در یخچال م ــای ن ــوز قیمه ه ــه هن ــی ک در حال
اســت، بــه پایکوبــی تولــد کــوروش مشــغولیم در حالــی کــه بــه 
نقــد بنیــان برافکــن خویــش مشــغولیم و نمی تــوان گفــت باالی 
چشــم او ابروســت. این هــا همــه شــرح منازعــه ای اســت کــه در 
درون مــا پابرجاســت. در دوره گســترش ابزارهــای ارتباطــی این 

ســال ۹2 تــا ۹6 بخــش تندرو جنــاح اصولگــرا )جبهه پایــداری( 
برنــده انتخابــات شــوراي شــهر و حاکــم بــر شــهرداری مشــهد 
ــر شــناخته  ــه اعضــای کمت ــد ک شــدند و شــورای شــهر جدی
ــه احتمــال  ــه در حــوزه مســائل شــهری و ب شــده و کــم تجرب
ــه مشــارکت( در  ــب )جبه ــاح اصاح طل ــر جن ــاد رادیکال ت زی
انتخابــات اخیــر شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بودنــد کــه 
بــر رقیــب دیرینــه غلبــه کــرده و مدیریــت فعلــی شــهر را در 
دســت گرفتنــد، در بقیــه ایــن ســال ها عــده ای از مهندســان و 
ــئول  ــاح مس ــر دو جن ــاي ه ــاح اصاح طلب ه ــرات جن بوروک
بحــران توســعه شــهری مشــهد بــه ویــژه در بخــش فرهنگــی 
و هویتــی هســتند. تجربــه نزدیــک بــه چهــار دهــه زندگــی در 
ــرات  ــی تاثی ــوزه ارزیاب ــال پژوهــش در ح ــار س مشــهد و چه
ــده ایــن ســطور، پشــتوانه  اجتماعــی پروژه هــای شــهری نگارن
ــری  ــن ویرانگ ــاح در ای ــدس دو جن ــاد نامق ــن اتح ــای ای ادع
تمدنــی اســت. زمانــی کــه طــرح بهســازي و نوســازي بافــت 
مرکــزي مشــهد در ســال 13۷4 در راســتاي بهبــود وضعیــت 
نابســامان بــه اصطــاح بافــت فرســوده ایــن منطقــه تصویــب 
شــد، تــا بــه امــروز تقریبــا بیشــتر ابنیــه و اماکــن تاریخــی و 
ــه  ــور رضــوی ب ــارگاه من فرهنگــی میــدان شــهدا و اطــراف ب
بهانــه فرســوده بــودن بافــت شــهری تخریــب و ویــران شــده، 
بــه طــوری کــه هیــچ اثــری از منظــر هویتــی و تمدنــی ایــن 

بخــش از مشــهد بــه جــا نمانــده اســت.
اگــر بــه حافظــه تاریخی مــردم مشــهد رجــوع کنیــم، در ابتدای 
دهــه 80 و در راســتای توجیــه ایــن بــه اصطــاح نوســازی بافت 
فرســوده شــهری کــه در واقــع ویرانگــری شــبه مــدرن اســت، 
ــهدا  ــدان ش ــار می ــه و کن ــون در گوش ــن مضم ــا ای ــعاری ب ش
بــه چشــم مــي خــورد: »توســعه میــدان شــهدا بــا احتــرام بــه 
حافظــه تاریخــی مــردم مشــهد!«. حافظــه ای کــه دیگــر هیــچ 
کــدام از اماکــن و مناظــر تاریخــی و فرهنگــی شــهر را از جملــه 
کاروانســراهای ابتــدای خیابــان توحیــد یــا همــان دروازه قوچــان 

هجــوم تاریخــی مــا نیــز جــان ســالم بــه درنبــرده ایــم. هجــوم 
قبایــل وحشــی پشــت مــا را خــم کــرده اســت. مــا مغول هــا 
را در طــی صدهــا ســال تاریــخ آموختیــم و رام کردیــم امــا تبــار 
مــا و هســتی مــا از ایــن کاس درس آســیب دیــده اســت. مگر 
می شــود قومــی بیایــد، بخورد، بکشــد، تاراج کنــد، بمانــد و بدون 
ــکاوی اجتماعــی  ــه یــک روان آســیب مــا را واگــذارد؟ ایــران ب
از زیســتن در شــرایط ناگــوار محتــاج اســت. بــه جــای واکاوی 
متــون تاریخــی ایرانــی بــه قصــد یافتــن هســته اصیــل تاریخی، 
بایــد متــن ایرانــی روانــکاوی شــوند تــا دریابیــم در کجــا و چقدر 
آســیب دیــده ایــم؟ بایــد دریابیــم کــه نخــوت فرهنگــی مــا از 
کجــای تاریــخ می آیــد؟ چــرا مــام تاریخــی ایرانــی از عرب هــا 
و ترک هــا هــراس درونــی دارد؟ رنج هــای ناگفتــه کــه الجــرم 
بســیار هراســناک و غیــر قابــل گفتــن بــوده اســت را در کجــای 
ایــن قبــای تاریخــی پنهــان کــرده ایــم؟ در زمزمه هــای مــادران 
مــا کــدام هــراس از گذشــته ای موهــوم النــه کــرده و چــرا در 

لفافــه خشــمی زهراگیــن از انیــران پنهــان مانــده اســت؟
متــون تاریخــی مــا بــه ایــن روانــکاوی نیازمند اســت، از شــاهنامه 
ــاری و  ــه خوداظه ــظ. زمان ــوان حاف ــا دی ــه ت ــی گرفت فردوس
خودانتقــادی اســت و پزشــکان اجتماعــی بــدون آن کــه دلبســته 
درد یــا از آن متنفــر شــوند بایــد بــه این روانــکاوی اهتمــام کنند. 
ــویه  ــی در س ــنفکران ایران ــته روش ــال گذش ــد س ــی یکص در ط
ایدئولوژیــک ایــن منازعــه هویتــی ایرانــی ایســتاده انــد. بخشــی 
ــت و بخشــی  ــاع از ایرانی ــه دف ــاع از مذهــب، بخشــی ب ــه دف ب
مدافــع عنصــر غــرب بــوده انــد. در کشــاکش ایــن ایدئولوژی هــا 
ــبیه  ــون ش ــد. اکن ــوده ان ــی ب ــده اصل ــی بازن ــنفکران ایران روش
ــه همــه  ــد ب ــکاوی کــه دلبســته بیمــار خــود نمی شــود بای روان
ــادی  ــاری و خودانتق ــم. در بســتر خوداظه ــوش کنی ــا گ روایت ه
ــه خویــش را  ــران دردهــای نگفت ــم کــه ای پیــش آمــده بگذاری
برمــا کنــد. دردهایــی کــه پشــت اســتعاره ای مفهومی، در شــعر، 
موســیقی و دیگــر اشــکال، بیانــی پنهــان دارد. در تمــام قرن هــای 
پشــت ســر، گفتمــان اصلــی گفتمــان پنــج اقلیــم شــعر ایرانــی 
یعنــی فردوســی، خیــام، مولــوی ســعدی و حافظ بــوده اســت. این 
گفتمــان مــا را به پذیــرش و ســرکوب بیمــاری تاریخــی رهنمون 
کــرده اســت امــا اکنــون زمانــه برجریــده رفتــن، ســکوت کــردن 
و خوشباشــی عارفانــه نیســت. دنیــای جهانــی شــده امــروز مــا را 
در معــرض خلــق گفتمانــی جدیــد قــرار داده اســت. گفتمانــی که 
عنصــر اصلــی آن، برمــا کــردن درد و بازگویــی همــه ایهام هــا و 
اســتعاره های تاریخــی بــه قصــد درمــان اســت. آیــا می توانیــم از 

ایــن گفتمــان تمکیــن و پنهــان ســازی دل بکنیــم؟

دارد. در مقابــل ایــن نــگاه توســعه ای کــه بــر مدیــران شــهری 
در جوامــع نظیــر ایــران حاکــم اســت، توســعه شــهری پایــدار 
قــرار می گیــرد کــه بــر مبنــای توجــه بــه صورت هــای متنــوع 
ــدار  ــعه پای ــداری طراحــی شــده اســت. در چارچــوب توس پای
کیفیــت زندگــی شــهروندان و عدالــت اجتماعــی بایــد دو هدف 
ــند.  ــهری باش ــعه ای ش ــات توس ــزی و اقدام ــی برنامه ری اصل
اگــر از منظــر توســعه پایــدار بــه خروجــی اقدامــات توســعه ای 
شــهرداری مشــهد نگاهــی بیاندازیــم خواهیــم دیــد کــه کیفیت 
ــات  ــن اقدام ــزرگ ای ــان ب ــی قربانی ــت اجتماع ــی و عدال زندگ
هســتند. بــرای انضمامــی کــردن مســئله بایــد بحــران حاشــیه 

شــهر مشــهد را متذکــر شــد.
اگــر از زاویــه دوم و دریچــه حــوزه اقتصــاد سیاســی بــه مشــکل 
بحــران توســعه شــهری مشــهد بنگریم، عمــق فاجعه بیشــتر رخ  
نشــان مــي دهــد. منفعــت و ســود اقتصــادی مافیــای ســاخت 
ــران کــردن منظــر  ــران شــهری عامــل اصلــی وی و ســاز و مدی
فرهنگــی و تاریخــی ایــن شــهر اســت. جریانی کــه برای رســیدن 
بــه ســودهای کان حاضــر اســت تمامــی هویــت و تاریخ مشــهد 
را از بیــن ببــرد و حتــی بــر ســر مقدســات این شــهر هــم معامله 
کنــد. بــرای مشــاهده مســتندات و نشــانگان ایــن وضعیــت کافی 
اســت بــه منطقــه ثامــن و اطــراف حــرم رضــوی ســري بزنیــد و 
خودنمایــي بازارهــا و مال هــای تجــاری لوکــس را بــر ویرانه هــای 
ــه  ــابقه دارد را ب ــال س ــزار س ــل ه ــه حداق ــه ک ــی منطق تاریخ
راحتــی ببینیــد. آیــا ایــن هجمــه ویرانگــر حاصــل اتحــادی ناپیدا 
و اجماعــی پنهــان از جانــب همــه طیف هــای سیاســی، از اصولگرا 
تــا اصاح طلــب، بــر ســر تبدیــل مشــهد بــه شــهری بی هویــت 
نیســت؟! شــهری کــه قــرار بــود نــه تنهــا پایتخت معنــوی کهن 
دیــار ایــران، بلکــه پایتخــت فرهنگی جهان اســام باشــد. بــه قول 

ــیرازي: حافظ ش
هماي گو مفکن سایه شرف هرگز

در آن دیار که طوطي کم از زغن باشد

مهدی نجف زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

محمد رضوانی
دکتری علوم سیاسی 96

اگر کســی داســتان های گلســتان و بوســتان ســعدی را در هفتصد 
ســال پیــش بخوانــد، درخواهد یافــت که بحــران هویــت ایرانی از 
امــروز و دیــروز نیســت. بیــش از هــزار ســال اســت کــه همــه ما 
رنــج یــک هویــت چهــل پــاره را بــه دوش می کشــیم. توصیــه 
ســعدی بــه همــه مــا کنــار آمــدن بــا ایــن بحــران هویتی اســت. 
ایــن کــه بــر جریــده برویــم، رنــج اســتبداد و نالوطــی رفیــق و 
سســتی کاشــانه را بپذیریــم و به جای فلســفه بافــی دربــاره آینده 
و گذشــته، خوشباشــی نــاکام و نامــراد امــروز خویــش را دریابیــم. 
تــازه ســعدی قرن هــا از مــا جلوتــر اســت و تجربــه هولنــاک از 
هــم گســیختن هویــت ایرانــی را در پــای رخدادهــای آتــی ندیده 
اســت. در زمــان او آیینــه غــرب نبــود تــا ما رخســاره فرســوده و 
ناتــوان خویــش را در آن بنگریم و شــبیه گوژپشــتان تاریخ هنوز ره 
بــه ســوی آینده ای موهــوم بــرای فتح قرن نســپرده بودیــم. زمانه 
ــای  ــه ابزاره ــا و رخســاره هاســت. در آین ــه آینه ه ــا زمان ــا ام م
ارتباطــی جدیــد بــه خویــش می نگریــم و مبهــوت رنگ رخســاره 

ــش می شــویم. خوی
ــک  ــه ی ــال تجرب ــر در ح ــال های اخی ــران در س ــه ای جامع
خوداظهــاری لجــام گســیخته بــا نوعــی انتقــاد از هــم گســیخته 
از خــود بــوده اســت. بی محابــا بــه خــود می تازیــم و می نازیــم 
کــه بــه نقــد خــود نشســته ایــم. نقــد امــروز را بــه گذشــته ای 
ــان  ــوپ زم ــم و از کرونوت ــره می زنی ــده ای مبهــم گ ــا آین دور ی
حــال واقعــی خویــش دور می شــویم. گویــی هرگــز در زمــان 
حــال نزیســته ایم و مــدام در حــال فــرار از آنیــم. خوداظهــاری 
مخــرب مــا بــا چشــم پوشــی و تردیــد و َرد امــروز و اکنــون 
ــه جشــن های  ــا ب همــراه شــده اســت. دســت یازدین هــای م
ــب  ــای عجی ــه نام ه ــان ب ــذاری فرزندان م ــیحی و نام گ مس
ــا افــراط در کارناوالیســم مذهبــی و  و غریــب بــدون مســما ب
عــزاداری در هــم آمیختــه اســت و در ایــن میــان نارسیســیم 
ــان  ــن می ــم. در ای ــرط باســتانی گرایی را هــم دامــن می زنی مف
کســانی هــم هســتند کــه بــه بهانــه دفــاع از ایــران در حــال 
تجربــه زیســته گذشــته و رنــگ پریــده ایرانشــهری هســتند و 
بــه گمــان خــود بــه نــام یــا به ننــگ بــه ویرانــه خــود دلخوش 
کرده انــد کــه اگــر همیــن از هــم از دســت بــرود جایــی بــرای 
زیســتن نخواهنــد داشــت. گویی بعــد از یک منازعــه درازمدت 
تاریخــی ســه عنصــر هویتــی ایرانــی، عربــی و غربی، مجبــور به 
مصالحــه شــده و بعــد از زد و خــوردی طوالنــی خســته و کوفته 

شــهری چــون پاریــس را تصــور کــن... ایــن کانشــهر جهانــی 
را در خیــال تجســم کــن... جایــی کــه در کنــج هــر خیابانــی بــا 
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توســعه بــی در و پیکــر شــهر مشــهد، گویا مرثیــه اي اســت بلند 
کــه پایانــی برایــش قابــل تصــور نیســت. رفــت و آمــد دو جناح 
حاکــم بــر سیاســت کلــی کشــور و بــه تبــع آن تغییــرات در 
مدیریــت شــهری مشــهد نیــز نــه تنهــا توفیــری در تغییــر این 
رویــه نداشــته، بلکــه تجربــه تاریخــی نشــانگر ایــن اســت کــه 
ــر  ــا کژاندیشــي های خــود زخــم ناســور دیگــري ب ــدام ب هرک
بدنــه فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی شــهر وارد کرده انــد. بــه 
نوعــی کــه حتــی ایــن جراحت هــا از دیــد شــهروندان، زائــران و 
ناظــران عــادی هــم پنهــان نمانــده اســت. شــاید بتــوان تبــار و 
ریشــه ایــن روایــت تاریــک را در طرح توســعه حرم رضــوی در 
زمــان پهلــوی دوم جســت و جــو کــرد. طرحــی که در ســال های 
پایانــی حکــوت شــاه بــر ایــران و در دوره مدیریــت عبدالعظیــم 
ولیــان، اســتاندار وقــت خراســان و نایــب التولیــه آســتان قــدس 
پــي ریــزي و اجــرا شــد. امــا آن چــه را کــه می تــوان بحــران 
توســعه شــهری در مشــهد قلمــداد کــرد، نــه در آغــاز آن در 
پیــش از انقــاب اســامی، بلکــه در ســال های بعــد از جنــگ 
تحمیلــی و در دهــه ۷0 و اوج آن را بایــد در دو دهــه 80 و 
۹0 خورشــیدی جســت و جــو کــرد. در ایــن ســال ها مدیریــت 
شــهرداری مشــهد بــه طــور متنــاوب و بــه طــور کلی در دســت 
ــن  ــت. در ای ــرار داش ــه کار ق ــب و محافظ ــاح اصاح طل دو جن
ــال ها  ــن س ــر ای ــاح در اکث ــر دو جن ــای ه ــان تکنوکرات ه می
بیشــترین دوره مدیریــت شــهری را بــر عهــده داشــته اند. بــه 
اســتثنای دو دوره اخیــر، یعنــی دوره چهــارم شــورای شــهر که از 

مجادلــه تاریخــی بــه ســطح آمــده و هــم چــون بیمــاری درونــی 
نشــانه های ظاهــری را بــر ســطح پوســت بیــرون ریختــه اســت. 
خودانتقــادی بــدون آن کــه بــه دنبــال درمــان باشــیم یــک افــه 
روشــنفکری اســت. شــبیه بچه پولــداری که الف حمایــت از فقرا 
می زنــد امــا حاضــر بــه دســت کشــیدن از پول هــای بــادآورده 
ــن  ــا ای ــرا ایرانی ه ــم چ ــه غمگینی ــا ک ــه م ــبیه هم نیســت. ش
پارادوکس هــای دورنــی را متوجــه نیســتند، چــرا ســر در الک 
ــی های  ــاوار دل در دلخوش ــرا زورب ــد و چ ــی فروبرده ان خوشباش

کوچــک بــدون دلیــل بســته انــد. 
جامعــه ایــران دچــار مرضــی تاریخــی اســت و روبنای سیاســت 
و اقتصــاد تنهــا بازتابــی از ایــن مــرض درونــی اســت. هزار ســال 
ــای  ــل و قوم ه ــمانده های قبای ــران پس ــه ای ــه رودخان ــت ک اس
ــه و دچــار اعوجــاج شــده اســت.  بســیاری را در خــود پذیرفت
ــبین  ــاده دل خوش ــت های  س ــیوه ایران دوس ــه ش ــم ب می توانی
باشــیم کــه ســنگ خــارای ایرانــی هــزاران غلطیــده اســت و هم 
ــه هجــوم  ــخ می درخشــد. ن ــور در تاری ــان شــبیه المــاس ن چن
ــه تــرکان مــا را از بیــن نبــرده اســت.  ــه تازیــان و ن ــاران، ن تات
ایــران ســنگ جاودانــه ای اســت کــه در گردبادهــای تاریخــی در 
هــم غلطیــده و ســالم مانــده اســت امــا بپذیریــم کــه در ایــن 

قدیــم، درختــان ســر به فلــک کشــیده ابتــدای خیابان دانشــگاه، 
ــدای  ــت ابت ــی و ارزان قیم ــای قدیم ــافرخانه ها و اقامتگاه ه مس
خیابــان شــیرازی، بــازار ســنتی و میــوه و تــره بــار ورودی خیابان 
ــاد و مســاجد اطــراف میــدان شــهدا و مســجد و  عشــرت آب
ــع و از  ــه ربی ــان خواج ــاني ورودی خیاب ــش نش ــاختمان آت س
ــهدا را  ــدان ش ــی می ــی و هویت ــر تاریخ ــر، مناظ ــه مهم ت هم
ــب از  ــا منظــره اي غری ــه ب ــی آورد، بلک ــاد نم ــه ی ــا ب ــه تنه ن
ــی مواجــه مي ســازد.  ــی روح و بی معن ــی و ب ســاختمان های بتن
بولــدوزر مدیــران همــه ایــن ادوار خاطــره ایــن میــدان فرهنگی 
را از بیخ و بــن ویــران کــرده اســت و بــا اجــرای ایــن پروژه هــا 
گویــي در چهــار گوشــه خاطــره جمعی مــردم مشــهد دینامیت 
کار گذاشــتند تــا دیگــر هیــچ اثــری از ایــن منظــر فرهنگــی و 
هویتــی در ذهــن شــهروندان باقــی نمانــد. امــا ریشــه های ایــن 
بحــران اجتماعــی و فرهنگــی را می تــوان از دو زاویــه در حــوزه 
ــرات  ــی تاثی ــرد: اول( ارزیاب ــت وجو ک ــی جس ــوم اجتماع عل
اجتماعــی کــه دیســپلین جدیــد در حــوزه مطالعات شــهری در 

ایــران اســت. دوم( اقتصــاد سیاســی شــهر.
ــی و  ــگاه کّم ــه اول، مشــکل توســعه شــهر مشــهد در ن از زاوی
آمــاری اســت کــه رشــد شــاخص های اقتصــادی بــه تنهایــی را 
بــه مثابــه توســعه می گیــرد؛ در واقع از دیــد مدیران و مســئوالن 
شــهری ایــن دوران کــه بیشــتر مهندســان عمــران و اقتصادانان 
ــش  ــای افزای ــه معن ــد، توســعه شــهری ب ــی بودن ــان اصل جری
ســرمایه گذاری، گســترش بازارهــا، مجتمع هــای تجــاری و 
اقامتــی لوکــس و غیــره و در نهایــت تبدیــل کــردن شــهر بــه 
بــازاری بــزرگ بــدون توجه بــه پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگی 
آن اســت. ایــن نــوع توســعه ســطحی هیــچ گونــه دغدغــه ای 
ــرای  ــل از اج ــی حاص ــی و فرهنگ ــات اجتماع ــه تبع ــبت ب نس
ــداری  ــه، ناپای ــدم توج ــن ع ــل ای ــدارد. حاص ــش ن پروژه های
ــا  در حوزه هــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی شــده و متعاقب
بحــران و شــورش هایی اجتماعــی را بــرای کلیــت جامعــه در پی 



فولک ایرانی

نماینده ایران در اسکار حذف شد

آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی اســکار فهرســت ۹ فیلــم منتخــب را بــرای رقابت در شــاخه بهتریــن فیلم خارجی جوایز ســینمایی اســکار 
معرفــی کــرد. بــه گــزارش ایســنا، از میــان ۹2 فیلمــی کــه امســال بــرای حضــور در شــاخه بهتریــن فیلــم خارجــی جوایز ســینمایی اســکار به 
آکادمــی معرفــی شــدند، ۹ فیلــم توانســتند بــه دور بعــدی رای گیــری راه یابنــد. »یــک زن شــگفت انگیــز« ســاخته سباســتین للیــو از شــیلی، 
»خالــی از عشــق« بــه کارگردانــی انــدری زویاگینتســف از روســیه، »محوشــدگی« بــه کارگردانــی فاتــح آکیــن از آلمــان، »از جســم و روح« بــه 
کارگردانــی ایلدیکــو انیــادی بــه نمایندگــی از مجارســتان، »خوشــبختی« ســاخته الــن گومــه از ســنگال، »میــدان« ســاخته روبــن اوســتلوند از 
ســوئد، »توهیــن« ســاخته زیــاد دوئیــری از لبنــان، »فاکــس تــرات« بــه کارگردانــی ســاموئل مائــوز از رژیــم صهیونیســتی و »زخــم« ســاخته 
جــان ترنگــوو بــه نمایندگــی از آفریقــای جنوبــی ۹ فیلمــی هســتند کــه در رقابت شــاخه بهترین فیلم غیرانگلیســی اســکار 2018 باقــی ماندند. 
ســینمای ایــران امســال بــا فیلــم »نفــس« بــه کارگردانــی نرگــس آبیــار در ایــن رویــداد ســینمایی حضــور داشــت کــه از راهیابــی بــه جمع ۹ 
فیلــم مرحلــه دوم ایــن شــاخه بازمانــد. نامزدهــای نودمیــن دوره جوایز ســینمایی اســکار روز 23 ژاویــه 2018 )ســوم بهمن( اعام خواهندشــد 

و مراســم اعطــای جوایــز ایــن رویــداد مهــم ســینمایی نیــز روز چهــارم مــارس )13 اســفند( برگــزار خواهــد شــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و دوم/ نیمه دوم آذر 696 فر هنگ و هنر
می فروشم پس می سازم!

الیه هایی از جنس تاریکی
مروری کوتاه بر آلبوم الیه های تاریکی کیهان کلهر

ــه هنجارهــای رفتــاری جامعه مــان داشــته باشــیم.  تاریخــی ب
بــزرگان ادب و ریــش ســفیدان ســرزمین مــا از قدیــم االیــام، 
دردهــا، پندهــا و نصایــح خــود را غالبــا در قالــب شــعر، نثــر و 
ضــرب المثل هــای طنــز آمیــز، کتابــت یــا ســینه بــه ســینه 
بــه نســل های بعــد منتقــل می کــرده انــد. از ایــن رو روحیــه 
ــوی  ــه دارد. از س ــی دیرین ــی، قدمت ــواده ایران ــازی در خان طن
ــه  ــدی را واگوی ــی کم ــالت های اصل ــی از رس ــر یک ــر اگ دیگ
مشــکات و دشــواری های اجتمــاع بــا چاشــنی اغــراق، تقلیــل 
ــی اســتقبال مخاطــب  ــل اصل ــم، دلی و اصــاح در نظــر بگیری
ــود  ــل نم ــه تحلی ــن گون ــوان ای ــر را می ت ــن ژان ــی از ای ایران
کــه مخاطــب دوســت دارد لحظــه ای از جــدی بــودن مســائل 
اجتمــاع خویــش کــه هــر روز بــا آن هــا دســت بــه گریبــان 
اســت، کنــاره بگیــرد و بــا دیــدی فکاهــی بــه آن نــگاه کنــد.

ــده ای پیــش  ــی تهدیدکنن ــات و خطرات ــاد، چــه اتفاق وزش ب
ــاد  ــیدن تان ایج ــس کش ــی در نف ــی خاص ــت. نگران رو اس
می شــود و هم چنــان بــه مســیر ادامــه می دهیــد؛ امــا 
ــتید.  ــن نیس ــد مطمئ ــه می گذری ــیری ک ــد از مس می دانی

ــد. ــی... تنهــا نخواهــم مان تنهای
ــتین  ــی، نخس ــای تاریک ــوم الیه ه ــنیدن آلب ــا ش ــاید ب ش
چیــزی کــه بــه ذهن تــان می رســد ایــن اســت کــه 
مشــخص نیســت در حــال شــنیدن موســیقی متــن یــک فیلم 
هســتید یــا یــک ژانــر تلفیقــی از موســیقی شــرق و غــرب، 
یــا حتــی صداهایــی وهــم آلــود کــه از حــدود ســاعت یــازده 
ــاری  ــا ج ــا و کوچه ه ــای خیابان ه ــد در فض ــه بع ــب ب ش
ــه  ــر، نابغ ــان کله ــر کیه ــه در س ــه چ ــن ک ــود. ای می ش
موســیقی ایــران و جهــان بــوده و چــه طــور توانســته مفاهیــم 
ذهنــی خــودش را بــه گــروه بروکلیــن رایــدر منتقــل کنــد، 
ــی کلهــر  ســوال بزرگــی اســت. قطعــا درک موســیقی جهان
ــی  ــردی و مقام ــای ک ــه نواه ــن ک ــت و ای ــی اس ــال زدن مث

نــوع موســیقی، عــاری از هــر نــوع تکنیــک و فــن اســت امــا در 
 )Persian Folk( واقــع چنیــن نیســت. موســیقی روحوضــی ایرانــی
از دل اجتمــاع برخاســته و ســینه بــه ســینه گشــته تــا بــه امروز 
کــه بــه دســت مــا رســیده اســت. در ظاهــر ممکــن اســت از 
آداب و رســوم رایــج در شــعر و تکنیک هــای آن چنانی موســیقی 
بهــره ای نبــرده باشــد امــا در باطــن صدایــی اســت از دل مــردم 
ــان،  ــدن هایش ــق ش ــد(؛ از عاش ــاید جدی ــم )و ش ــادی قدی ع
ــان روا  ــه آن ــه ب ــی ک ــختی ها و ظلم های ــان، س ــی هایش بی پول
داشــته اند بــه طــوری کــه بــه مــرور مخاطــب را در گوشــه ای از 

ــران غوطــه ور می ســازد. ــخ ای تاری
ــادق  ــاش، ص ــماعیل مهرت ــون اس ــانی چ ــه کس ــن هم ــا ای ب
ــرای  ــا هــدف ثبــت ایــن میــراث ب ــد کــه ب بهرامــی و... بودن
آینــدگان فعالیــت می کردنــد. از دهــه 60 شمســی بــه بعــد، 
تقریبــا هیــچ کــس بــه جــز مرتضــی احمــدی بــه طــور جــدی 
ــم دار  ــه پرچ ــک تن ــرد. او ی ــال نک ــیقی را دنب ــوع موس ــن ن ای
احیــای موســیقی روحوضــی شــد و بــا وجــود انتقــادات فــراوان، 
بــا فعالیت هــای پیگیــر و مســتمر، بــه انتشــار چندیــن آلبــوم و 
کتــاب دســت زد. بــه طــور کلــی هــر جا صحبــت از موســیقی 
ــاد مرتضــی  ــه ی ــش روحوضــی می شــود، ناخــود آگاه ب و نمای
احمــدی می افتیــم. او در خــال یکــی از گفت و گوهایــش 

ــد. ــوده ان ــرو ب ــری روب ــال کم ت ــا اقب ــور و... هســتند، ب خالت
ــدم،  ــه کمدی هــای ســخیف و درجــه چن ــردم ب روی آوردن م
دالیــل متعــددی دارد. صــرف نظــر از فرهنــگ جامعــه ایرانــی، 
ــد انبوهــی از فیلم هــای  ــوان تولی ــی را می ت ــل اصل یکــی از دالی
تلــخ اجتماعــی، مفهوم گــرا و جشــنواره ای دانســت کــه مخاطــب 
ــه  ــرد و حاضــر ب عــام لــذت چندانــی از تماشــای آن هــا نمی ب
ــان خــوب  ــا نیســت. زم ــای آن ه ــرای تماش ــردن ب ــه ک هزین
ــتند( و  ــال هس ــینماها فع ــه س ــاد ک ــوروز و اعی ــا در ن )عمدت
ــن تعــداد ســالن  ــودن مــدت زمــان اکــران، همچنی ــی ب طوالن
اختصــاص یافتــه بــه فیلم هــای کمــدی، عامــل دیگــر موفقیــت 
آن هــا در گیشــه بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، اعتماد به اســامی 
کارگردان هــا و بازیگــران ایــن فیلم هــا کــه عمدتــا در تلویزیــون 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند و ســابقه ای نیــز در زمینــه طنــز 
ــه در  ــی ک ــر نیســت؛ عامل ــد، در جــذب مخاطــب بی تاثی دارن
موفقیــت فــروش فیلم هایــی چــون ســاعت پنــج عصــر و خــوب 
بــد جلــف، قابــل چشــم پوشــی نیســت. حواشــی لغــو اکــران و 
ممیــزی پیرامــون ایــن فیلم هــا نیــز، مخاطــب را بــرای تماشــای 
ــاالی  ــروش ب ــز در ف ــل نی ــن عام ــد. ای ــویق می کن ــا تش آن ه
فیلم هایــی چــون گشــت 2 و اکســیدان نقــش مهمــی ایفــا کــرد. 
ــد خاطــر نشــان کــرد کــه اســتقبال مخاطــب  ــان، بای در پای
ــد جــان  ــه می توان از ســینمای کمــدی، ســرمایه ای اســت ک
تــازه ای بــه ســینمای ایــران بدهــد. طبــع طنــاز، فکــر خــاق 
و موقعیت پــرور نویســندگان و فیلــم ســازان ایرانــی بــا کمــی 
ــد  ــا، می توان ــم ه ــن فیل ــرای ای ــان ب ــه و زم ــرف هزین ص
موتــور محــرک ســینمای ایــران باشــد. همچنیــن بــا نــگارش 
ســناریوهای درخــور، ســلیقه مخاطــب ایرانــی را نیــز می تــوان 

تعالــی بخشــید.

ــه آلبــوم شــهر خامــوش نیســت،  آلبــوم کــه بی شــباهت ب
هماننــد تیــزی ســرمایی اســت کــه هــر از گاهــی تن خســته 
ــای  ــی درد و قدم ه ــم م ــت را از ه ــافر دش ــی روح مس و ب
ســنگین شــخص را هــر لحظــه سســت تر و از ریتــم ذهنــی 

ــد. ــارج می کن ــخصی خ ــر ش ه
بــرای شــنیدن آخریــن قطعــه ایــن آلبــوم، جــان و صبــری 
ــه تالــش کــه  ــن الزم اســت. ناله هــا و نواهــای منطق فوالدی
ــا تنظیــم فــوق العــاده کلهــر بــرای کوارتــت زهــی گــروه  ب
ــر  ــان ه ــد، دل و ج ــوش می رس ــه گ ــدر ب ــن رای بروکلی
فــردی را بــه لــرزه درمــی آورد. بایــد حــق را بــه کلهــر داد؛ 
ــچ گاه  ــزی هســتیم کــه ممکــن اســت هی ــا نظاره گــر چی م
ــی لحظــه ای  ــا حت فرصــت درک آن را نداشــته باشــیم و ی
قــدم بــر موقعیتــی را کــه در ابتــدای متــن توصیــف شــد، 
ــی  ــرد، لحظات ــر ف ــی ه ــی از زندگ ــیم. بخش ــته باش نداش
خلســه مانند و بــدون فهــم اســت. الیه هــای تاریکــی، 

ــت. ــدف اس ــوم و ه ــدون مفه ــی ب ــی از زندگ الیه های

بخــت بــد اختــر بکنــم یــا نکنــم...« توصیــف مــرد تهی دســتی 
اســت کــه بــه هــر کــس متوســل شــده و بــه جایــی نرســیده 
اســت و ناگزیــر بــه جامعــه در خودمانــده متوســل شــده و از 
ــرد تهــی  ــه گره گشــای کارش باشــند. م ــا می خواهــد ک آن ه
ــکات  ــه مش ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــرانجام ب ــت س دس
ــی  ــت و درمان ــر نیس ــودش کم ت ــای خ ــه از گرفتاری ه جامع

بــرای ایــن مــرد دردمنــد نــدارد.
ــت ترانه هــا  از طرفــی مرتضــی احمــدی ســعی در حفــظ اصال
داشــته اســت و بــا وجــود آگاهــی از ایــن کــه برخــی اشــعار و 
موســیقی ها خــارج از گام و نــت موســیقایی خوانــده شــده انــد، 
بــا ایــن حــال تاشــی بــرای تنظیــم قطعــات و یــا تغییر شــعر و 
ملــودی آن هــا نکــرد. حتــی هیــچ گاه پیــش از ضبــط قطعــه بــا 
گــروه موســیقی تمریــن نکــرد تــا اصالــت ترانه هــا حفــظ شــود 
و صرفــا نقــش راوی ماجــرا را ایفــا کنــد. اســتاد بهــرام بیضایــی 
در وصــف مرتضــی احمــدی نوشــته اســت: »آن مــرد گنجی در 
ســر دارد کــه میــان شــما پخــش می کنــد، گنــج مــردم نــادار، 
ــردآوری شــده از  ــاداری، گ ــغ شــده، گنجــی از ن ــان دری مردم
روزمرگــی، در جهــان رو بــه دگرگونــی. آن مرد ســرود گمشــده 
ــم  ــش را، در ب ــِش خوی ــوِد بی خوی ــد خ ــا بازیاب ــد؛ ت می خوان

زیرهــای آن؛ در تهــران گمشــده«.
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»فیلــم کمــدی بــه معنــای دلقــک  بــازی نیســت و بازیگــران 
ــرای  ــی ب ــتفاده از لودگ ــه اس ــاز ب ــا، مج ــم  ه ــه فیل ــن  گون ای
خندانــدن تماشــاگر نیســتند.«                              وودی آلــن

ــران و  ــدن در ای ــم دی ــده فیل ــه قاع ــع ب ــم راج ــر بخواهی اگ
خانــواده ایرانــی ســخن بگوییــم، ناچاریــم بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کنیــم کــه تماشــای فیلــم در جامعــه ایرانــی بیشــتر بــه عنوان 
رفتــاری خانوادگــی و مفــرح جــا افتــاده تــا فعالیتــی فرهنگــی و 
هنــری؛ فعالیتــی مهیــج کــه از بــدو ورود ســینما بــه کشــور، به 
عشــق لیمونــاد و دو فیلــم بــا یــک بلیــط، رونــق گرفــت و قرار 
بــر ایــن بــود کــه پــس از انقــاب بــا جهشــی فرهنگــی روبــرو 
ــران نیــز حاکــی از  ــر فــروش ای شــود. تاریخچــه فیلم هــای پ
ایــن اســت کــه ســینما رفتــن خانوادگــی و دســته جمعــی، در 
ــه در صــورت  ــز )البت ــی و طن ــای خانوادگ ــودن فیلم ه ــرو ب گ
خانوادگــی بــودن فیلــم طنــز( روی پــرده نقــره ای اســت. البتــه 
کــه انــدک امیــد همــان نیــز بــا اکــران کمدی هــای هجــو و 
گاهــا مبتــذل یــا در خــوش بینانه تریــن حالــت ممیــزی شــده 
و یــا لیمونــادی )فیلمفارســی وار(، در حــال از بیــن رفتــن اســت. 
ــرح  ــل ط ــتا قاب ــن راس ــدی در ای ــی و کلی ــش هایی اصل پرس
اســت؛ محتــوای طنــز ایــن گونــه فیلم هــا چیســت؟ ایــن گونه 
ســینما چــه صعــود و نزولــی داشــته اســت؟ آیــا هنــوز هــم 
ــودن  ــروش ب ــا پرف ــاد؟ آی ــا نه ــر آن ه ــز ب ــام طن ــوان ن می ت
ــر  ــن ژان ــت ای ــر موفقی ــز، بیان گ ــای طن ــن فیلم ه برخــی از ای

در ســینمای ایــران اســت؟
ــدا نگاهــی  ــر اســت ابت ــن پرســش ها بهت ــه ای ــرای پاســخ ب ب

ــت های  ــدم زدن در دش ــل ق ــدازه اه ــه ان ــا چ ــم ت نمی دان
کوهســتانی هســتید؛ بعضــا ممکــن اســت بخشــی از برنامــه 
ــا  ــروه پ ــک گ ــا ی ــا ب ــی ی ــه تنهای ــه ب ــد ک ــان باش هفتگی ت
بــه دشــت ها و کوهســتان ها بگذاریــد، شــاید هــم شــخصی 
ــر  ــیر پ ــاعت ها در مس ــد و س ــه ای برداری ــه کول ــید ک باش
ــت های  ــه دش ــه الی ــتقیم و الی ــی مس ــا حت ــم ی ــچ و خ پی
کوهســتانی قــدم بگذاریــد. اگــر اندکــی دقــت کنیــد، 
ــاق  ــا استنش ــد، ب ــه برمی داری ــی را ک ــر قدم ــد ه می توانی
ــازه ای کــه عمیــق و طوالنــی اســت، هماهنــگ  نفس هــای ت
کنیــد و بــا هــر نــگاه بــه مقابــل، مســیری را کــه قــرار اســت 
ــه آســمان  ــرای خــود متصــور شــوید. گاهــی ب ــد، ب بپیمایی
ــی از روز  ــه زمان ــر چ ــال حاض ــه در ح ــد ک ــگاه می کنی ن
ــش  ــا افزای ــد و ب ــرا می رس ــب ف ــی ش ــه زمان ــت و چ اس

غالبــا هنگامــی کــه از موســیقی اصیــل ایرانــی صحبت می شــود، 
ذهن مــان بــه ســمت و ســوی ترانه هــای ســنتی مــی رود، شــاید 
کمتــر کســی بــه یــاد ســبک روحوضــی بیافتــد امــا در واقع یکی 
ــبک  ــن س ــی، همی ــیقی ایران ــبک های موس ــن س از قدیمی تری
اســت کــه تــا اواخــر دوره قاجــار بیشــتر در دربــار و در میــان 
مطربانــی کــه بــرای اشــراف اجــرا می کردنــد رواج داشــت؛ امــا 
بــه تدریــج در میــان مــردم عــادی و طبقــه رعیــت رواج یافت و 

ــه خانه هــا و مجالــس بزم شــان راه یافــت. ب
امــا پیــش از اوج ایــن نــوع موســیقی و نمایــش، بــه دو دلیــل 
اصلــی زوال زودرســی بــه خــود دیــد. یکــی آن کــه با پیشــرفت 
تکنولــوژی و راه یابــی تلویزیــون بــه بیشــتر خانه هــا، بــازار کار و 
درآمــد فعــاالن ایــن حــوزه کم تــر شــد و ایــن گروه هــا مجبــور 
بــه فروپاشــی و تغییــر شــغل شــدند. علــت دیگــر آن اســت که 
در اواخــر دهــه پنجــاه شمســی، روشــنفکران، ایــن نوع موســیقی 
را »خالتــور« )کلمــه ای روســی، بــه معنــای کار هنــری و ادبــی 
بــی ارزش( و »ســخیف« نامیدنــد و آن را مذمــوم تلقــی کردنــد. 
شــاید مخاطــب نیــز بــرای دفعــات اول گمــان کنــد کــه ایــن 

ــا تولیداتــی در ایــن  ــران ب در ســال های اخیــر، در ســینمای ای
ژانــر مواجــه هســتیم کــه بــه ســبب هجــو و اســتفاده بی مــورد 
از تکیــه کام هــا و شــوخی های جنســیتی، اوال دون  شــأن 
ــوان  ــه نمی ت ــچ وج ــه هی ــا ب ــتند، ثانی ــی هس ــواده ایران خان
چارچــوب اســتاندارد کمــدی را چــه از لحــاظ فــرم و چــه از 
لحــاظ محتــوا بــرای آن هــا متصــور شــد. فیلــم ســازانی کــه 
ــه ســینما و فتــح گیشــه  ــه فکــر جــذب مخاطــب ب ــا ب صرف
ــه  ــگاه ب ــتند. ن ــی هس ــر قیمت ــه ه ــب ب ــدن مخاط و خندان
ــا ایــن لحظــه نیــز،  جــدول فــروش فیلم هــای ســال جــاری ت
مؤیــد موفقیــت آن هــا در ایــن زمینــه اســت. حــال ایــن کــه 
فیلم هایــی چــون ویایی هــا، ماالریــا، بــرادرم خســرو، ماجــرای 
نیمــروز، رگ خــواب و... کــه بــه مراتــب فیلم هایــی تحســین 
بــر انگیزتــر از گشــت 2، خــوب بــد جلف، ســاعت پنــج عصر، 

نیــز در رگ و ریشــه کیهــان آســمانی ایــران جریــان دارد، 
باعــث شــده اســت کــه در آلبوم هــای مختلــف کلهــر چــون 
»تنهــا نخواهــم مانــد«، »هاونیــاز«، »شــب ســکوت کویــر« و 
ــه  ــی بلک ــا ایران ــه صرف ــیقی ن ــی«، موس ــای تاریک »الیه ه

موســیقی از جهــان هســتی بشــنویم.
قطعــات آلبــوم الیه هــای تاریکــی، بــه طریــق جالبــی 
نام گــذاری شــده اند. نخســتین، دومیــن، ســومین، چهارمیــن 
و غیــره و در نهایــت شــانزدهمین. نام گــذاری ایــن قطعــات 
را می تــوان همــان قدم هــای نگــران و پــر اســترس در 
دشــتی بی کــران و پــر از آواهــا و شــعرهای پراکنــده 
دانســت. بی شــک کلهــر نوازنــده ای پراحســاس اســت 
ــانی  ــات انس ــام احساس ــده تم ــر، دربرگیرن ــیقی کله و موس
ــی، آرامــش، دوســتی، حتــی  می شــود. عشــق، نفــرت، نگران
ــدگان در  ــا پرن ــمان ی ــوی آس ــه س ــی ب ــوان نگاه های می ت
حــال پــرواز را بــا شــنیدن قطعــات کلهــر احســاس و درک 
ــن  ــده کلهــر در ای ــده َکن کــرد. آرشــه های تکــه تکــه و َکن

ــه  ــا ک ــد: »از آن ج ــی می گوی ــبک روحوض ــف س در توصی
ــرای  ــب ب ــی مناس ــادی جای ــردم ع ــک م ــای کوچ در خانه ه
ــه  ــرش را ب ــه و ف ــود، تخت ــی نب ــای نمایش ــی گروه ه هنرنمای
روی حــوض می انداختنــد و از آن صحنــه ای بــرای اجــرا 
می ســاختند. بــه همیــن دلیــل گروه هــا را »تختــه حوضــی« یــا 
»روحوضــی« می نامیدنــد. هــر یــک از آن هــا رئیســی داشــتند 
کــه بــه آن هــا »سردســته« می گفتنــد و سردســته ها هــم هــر 
کــدام یــک یــا چند پاتــوق معــروف داشــتند کــه محــل دیدار 
ــای  ــرای برنامه ه ــرای اج ــتریان ب ــا مش ــتن ب ــرار گذاش و ق

روحوضــی بــود؛ ترکیبــی از موســیقی، رقــص و نمایــش«.
ــرانه  ــد و خودس ــینه ای دارن ــی پیش ــای روحوض ــه ترانه ه هم
ــه  ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــد. ه ــده ان ــروده نش ــدف س و بی ه
ــه و در  ــوده، تهی ــه آن روز ب ــه جامع ــا ب ــه مبت ــبتی ک مناس
ــری  ــخ هن ــه  اســت. تاری ــرار می  گرفت ــار دوســت داران ق اختی
ــران بســیار ضعیــف اســت چــرا کــه دســتخوش  مکتــوب ای
عائــق مختلــف ســلطنتی شــده اســت. امــا ایــن ترانه هــا تاریخ 
زنــده مــا هســتند. بــرای مثــال ترانــه »حمومــی  ای حمومــی« 
فریــاد شــاعری بــوده کــه ســارق، آن چــه را ایــن مــرد داشــته 
بــه ســرقت بــرده و بــه همیــن منظــور ســروده شــده اســت. 
همچنیــن ترانــه »گلــه از چرخ ســتمگر بکنم یــا نکنم، شــکوه از 



در جست و جوی هنر متعهد

کلهر تا لوریس چکناواریان روی سن رفتند معرفی برگزیدگان جشن ساالنه موسیقی ما، از کیهان 

بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا، مراســم چهارمیــن جشــن موســیقی مــا بــا حضــور گســترده موســیقی دانان، 25 آذرمــاه بــا اجــرای ســه 
قطعــه از کاکوبنــد در تــاالر وحــدت برگــزار شــد. آلبــوم موســیقی ســنتی در بخــش کارشناســی »به طریق عشــق« بــه آهنگســازی پرویز 
مشــکاتیان و آواز محمدرضــا شــجریان بــه عنــوان آلبــوم برگزیــده موســیقی ســنتی انتخــاب شــد. در بخــش انتخــاب مردمــی موســیقی 
اصیــل »از تنهایــی گریــه مکــن« بــا صــدای ســاالر عقیلــی بــه عنــوان اثــر برگزیــده معرفــی شــد. در بخــش بهتریــن آهنگســازی تلفیقی، 
تندیــس طایــی بــه گــروه »داماهــی« رســید. در ایــن مراســم همچنیــن قطعــه »الالیــی« علــی زندوکیلی بــه عنــوان بهترین قطعــه تلفیقی 
و تجربــی شــاخه انتخــاب مردمــی معرفــی شــد. در بخــش بهتریــن آلبــوم برگزیــده موســیقی تلفیقــی و تجربــی، بــا انتخــاب کارشناســان 
آلبــوم »تمــام ناتمــام« گــروه پالــت و بــا انتخــاب مردمــی بــه آلبــوم »رگ خــواب« همایون شــجریان و شــهرام پــور ناظــری اهدا شــد. در 
بخــش بهتریــن آلبــوم موســیقی بــی کام موســیقی ســنتی، اصیــل و معاصــر ایرانــی، آلبــوم »در ســکوت بــاغ« بــه هنرمنــدی زنده یــادان 
جلیــل شــهناز و حســن کســایی بــه عنــوان اثــر برگزیــده بخــش کارشناســی معرفــی شــد. در بخــش بهتریــن آلبــوم موســیقی از نــگاه 

کارشناســان آلبــوم »رگ خــواب« بــه هنرمنــدی ســهراب پورناظــری و همایــون شــجریان بــه عنــوان اثــر برگزیــده شــناخته شــد.
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علمــی تفــاوت دارد، شــناخت اجتماعــی او نیز درکی خــاص و در 
مــوارد زیــادی پیش تــر از دورانــش اســت. هنرمنــد تولیدکننــده 
اســت؛ مارکــس در نظریــه ارزش افــزوده نوشــته اســت: »یــک 
ــود را  ــر خ ــرا او ناش ــت؛ زی ــدی اس ــری تولی ــنده کارگ نویس
ــدی  ــر تولی ــه کارگ ــان کاری ک ــد. درســت هم ــد می کن ثروتمن
بــرای ســرمایه دار انجــام می دهــد«. در آثــار مارکــس و انگلــس 

ــوان یافــت: ــار هنــری می ت ســه دســته بنــدی در مــورد آث
ــی  ــاص اجتماع ــه  خ ــک طبق ــی ی ــا جهان بین ــری ب ــر هن 1( اث
همــراه اســت 2( اثــر هنــری بــا ایدئولــوژی هژمونیــک و مســلط 
دورانــش همــراه اســت - هژمونیــک بــه معنــای آن کــه طبقــه 
فرادســت عــاوه بــر تســلط بــر مــوارد مــادی، رهبــری معنــوی 
افــراد را نیــز بــر عهــده گرفتــه و رضایتــی از طبقــه فرودســت 
ــه   ــت طبق ــه حاکمی ــوری ک ــه دســت آورده اســت، ط ــز ب را نی
ــز دانســته شــود - 3(  ــی نی فرادســت، بخشــی از نظــم اجتماع
اثــر هنــری بــه یــک موضــع خــاص طبقاتــی مربــوط می شــود. 
جالــب اســت بدانیــم کــه شــکل هنــری مــورد عاقــه  مارکس و 

ــوکاچ، تنهایــی جــان آدمــی اســت -  البتــه شــرایط زندگــی  ل
شــخصی وی، مــرگ همســر و دوســت نزدیکــش در بیســت و 
پنــج ســالگی، در ایــن عقایــد بی تأثیــر نیســتند - لــوکاچ بــر این 
نظــر اســت کــه حماســه  یونانــی خــود بیانــی از بی خانگــی روح 
ــاً فلســفه ای  ــده را اساس ــه روزگار فرخن اســت. او می نویســد ک
نیســت و بــه نقــل از نووالیــس می افزایــد: فلســفه غــم غربــت 
خانــه اســت. جــان انســانی کــه در ایــن جهــان مــکان راســتین 
ــی  ــدام راه، زندگ ــد ک ــه دریاب ــد ک ــد، نمی توان ــود را نمی یاب خ
هــر روز را بــه ماهیــت هســتی می پیونــدد و ایــن نکته مســأله و 
معضــل دائمــی هنــر می شــود. بی خانگــی مــدرن، در رمــان هــم 
جلــوه می کنــد. رمــان حماســه ای جهانی اســت کــه خداونــد آن 
را ســاخته و بعــد ترکــش کــرده اســت. ایــن بی خانگــی متعالــی 
بــه اندیشه داستایفســکی نزدیــک اســت. لــوکاچ از نوآوری هــای 
مدرنیســم بیــزار بــود زیــرا معتقــد بود نویســندگان مدرنیســت 
ــیاری  ــی بس ــد. حت ــخ می گریزن ــود از تاری ــی خ ــا ذهن گرای ب
ــد.  ــخ را ندارن ــل تاری ــی درک و تحم ــکال رئالیســم توانای از اش
کمااینکــه قبل تــر اشــاره کــرده بــودم ایــن ســبک مــورد نظــر 
ــن  ــه در ای ــط آن نویســندگانی ک ــود! فق ــس ب مارکــس و انگل
ســبک ها نقادانــه می نوشــتند، روزگار را در آثــار خودشــان 
ــم  ــی رغ ــه عل ــد ک ــث می ش ــن باع ــد و ای ــس می کردن منعک
ــام  ــی نظ ــرورت دگرگون ــت »ض ــط حقیق ــد، فق ــل و عقای می
اجتماعــی« کشــیده شــود. لــوکاچ در کتــاب »زیبایــی شناســی« 
ــد  ــس بای ــد. پ ــر می آی ــر روزه ب ــی ه ــر از زندگ ــد: هن می گوی
بــه نیازهــای انســانی زندگــی پاســخ دهــد و ایــن یعنــی اشــاره  
ــان  ــه زمینــه اجتماعــی هنــر. در پای ــاره  وی ب ــاره و چنــد ب دوب
ــا دشــواری هایی حتــی در  ــدگاه، ب ــن دی ــد گفــت اگرچــه ای بای
تعریــف خــود روبــرو اســت، امــا قصــد دارد نــگاه خــود را بــه 
کلیــه  مســائل تعمیــم دهــد و بــرای هنــر هــم اســتثنائی قائــل 
نیســت و از طرفــی می توانــد تحرکــی باشــد بــر روح هنــر تــا 

جامعــه ای را بــه جنبــش درآورد!
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ــچ گاه  ــردم«؟! شــاید هی ــرای م ــر ب ــا »هن ــر« ی ــرای هن ــر ب »هن
پاســخی قطعــی و متقــن بــرای ایــن پرســش نتــوان یافــت. چنان 
کــه نمی دانیــم در ابتــدا مــرغ پــا بــه جهان هســتی گذاشته اســت 
یــا تخم مــرغ! هــر کــدام از دو نظریــه، مــرادی اســت کــه مریدان 
ــد و در جهــان آن زندگــی  ــر را می پذیرن آن »از ظــن خــود« هن
ــد و  ــر می دانن ــدف هن ــی را ه ــرف زیبای ــده ای ص ــد. ع می کنن
اصــوال رســالتی جــز ایــن را بــرای هنــر قائــل نیســتند. در دیگــر 
ســو، عــده ای نگاهــی متعهــد بــرای هنــر را در نظــر می گیرنــد؛ 
یعنــی وظیفــه هنــر را نــگاه، جریــان ســازی و اعتــراض اجتماعــی 
ــن بینشــی  ــن چنی ــد ای ــه فاق ــری را ک ــد و اث و سیاســی می دانن
باشــد، فاقــد ارزش تلقــی می کننــد. در ایــن نوشــتار قصــد دارم 
بــه دیــدگاه دوم بپــردازم و زمینــه اجتماعــی هنــر را بیشــتر مورد 
بررســی قــرار دهــم. یکــی از بارز تریــن ایدئولوژی هــای اجتماعــی 
ــد.  ــوکاچ می باش ــس و ل ــه آن انگل ــس و در ادام ــات مارک نظری
در ایــن نوشــتار، نخســت بــه ســراغ آشــنایی اجمالــی بــا نظریــه 
مشــهور مارکــس و انگلــس خواهــم رفــت و ســپس آراء لــوکاچ 
را بــه منظــور تعمیــم ایــن جهان بینــی و بــه ویــژه کاربــرد آن در 

هنــر و هنرهــای نمایشــی بررســی خواهــم کــرد.
هنر از نظر مارکس و انگلس

مارکــس هرگــز بــه  طــور نظام منــد و دقیــق از هنــر و زیبایــی 
بحــت نکــرده اســت. هنــر از نظــر مارکــس وجــه خاصی اســت 
از بیــان آگاهــی اجتماعــی. ایــن جنبــه  خــاص، نتیجــه جدایــی 
ــد از ســطح آگاهــی اجتماعــی  محــدود و نســبی ذهــن هنرمن
دورانــش اســت. اشــتیاق آنــان در بیشــتر مــوارد، در تضــاد بــا 
ــز  ــواره نی ــرد و هم ــرار می گی ــان ق ــی روزگارش ــد اجتماع عقای
ــی  ــن ارزیاب ــه چنی ــوی جامع ــا از س ــدارد ی ــه ن ــه بخردان جنب
نمی شــود. همــان  طــور کــه ادراک هنرمنــد از طبیعت بــا ادراک 

انگلــس، »رئالیســم« بــود. در آثــار ایــن دو، دو گرایش متفــاوت را 
در مــورد هنــر می تــوان یافــت: اول آن کــه مســئله مهــم »نیــت 
مؤلــف« اســت و بایــد آگاهانه در راســتای منافع پرولتاریــا اثرگذار 
باشــد. ایــن گرایــش به نظریــات لنین و شــکل افراطــی آن، نظریه 
استالینیستی رئالیسم سوسیالیســتی منجر شــد. دوم آن که ارزش 
هنــری، کم تــر بــه نیــت و مقصــود هنرمند و بیشــتر بــه انعکاس 
موقعیــت تاریخــی و اجتماعــی در اثــر وابســته اســت و نتیجه این 

می شــود کــه »اثــر را فراتــر از نیــت مؤلــف بررســی کنیــم«.
زمینه اجتماعی هنر از نظر لوکاچ

ــی داشــته اســت؛  ــوکاچ، تئاتــر مــدرن ســیر نزول ــه عقیــده  ل ب
چــرا کــه مســیر »عقانــی شــدن« را پیــش گرفتــه و نمایــش 
ــت.  ــه اس ــان رفت ــک دارد، از می ــان تراژی ــه بنی ــی ک محسوس
وســواس پرداختــن بــه جزئیــات کــه خــاص روح دوران اســت، 
ســبب شــده کــه نمایــش مــدرن از دوربینــی تاریخــی فاصلــه 
ــر از زندگــی دور شــده و  ــه تئات ــن ک ــر ای ــه مهم ت ــرد. نکت بگی
بــه موقعیت هــای اســتثنایی نزدیــک شــده اســت. ایــده  مرکزی 

کریستوفر نوالن؛ ترکیب هنر و سرگرمی
همــه کاره فیلــم، خــود نــوالن بــود و روش غیــر خطــی روایت 
داســتان را کــه از ویژگی هــای بــارز و در واقــع امضــای نــوالن 
ــد.  ــنی دی ــه روش ــوان ب ــم می ت ــن فیل ــود، در ای ــی می ش تلق
ایــن فیلــم بــه شــکلی ســاخته شــده کــه مخاطــب نمی توانــد 
از بابــت زمــان رویدادهــا مطمئــن باشــد )دیگــر ویژگــی آثــار 
ــم از روشــی  ــا تمــام نماهــای درهــم و برهــم فیل ــوالن(. ام ن
مشــخص تبعیــت می کننــد. ایــن شــکل روایــت غیــر معمول، 
ــذارد و  ــاز می گ ــردن مخاطــب ب ــرای شــگفت زده ک راه را ب
ــر از مخاطــب خــود  ــدم جلوت ــد ق ــردان را همــواره چن کارگ
ــی  ــه خوب ــر ب ــن اث ــه ای ــم نام ــه فیل ــر چ ــد. اگ ــرار می ده ق
کارهــای بعــدی نــوالن نیســت اما توانســته بســتری مناســب 
بــرای اتفاقــات فیلــم فراهــم کنــد و ایــن یکــی از جنبه هــای 

مثبــت فیلــم اســت.
فیلــم بعــدی نــوالن »ممنتــو« کــه از دیــد بســیاری از منتقدین 
ــود،  ــی می ش ــم تلق ــر وی ه ــن اث ــا کیفیت تری ــن و ب فنی تری
ــال 2000  ــول س ــانه محص ــو و روان شناس ــت ن ــی اس فیلم
میــادی. نــوالن فیلــم نامــه ایــن اثــر را بــر اســاس داســتان 
کوتاهــی از بــرادر کوچکتــرش، جاناتــان نــوالن نوشــته اســت. 
ــار دو  ــن آث ــه یکــی از مهم تری ــم، آن را ب ــه فیل ــت دوگان روای

باســتر شــاهد هســتیم«. نوالن در »اینسپشــن« در تاش اســت 
تــا در ذهــن مخاطبــان خــود ایــده ای را حــک کنــد؛ ایــده ای که 
هــر روز و هــر دقیقــه می توانــد ذهــن را درگیــر و ســوال هایی 
را ایجــاد کنــد. او در فیلــم خــود پاســخ گو اســت و بــرای هــر 
ــا دقــت و  ــد کــه تنهــا ب ــق می کن ــی را خل ســوالی، هــزار توی
ــه پاســخ رســید.  ــوان از آن خــارج شــد و ب ژرف نگــری می ت
ســاختار پیچیــده و جــذاب و شــخصیت پردازی هــای گســترده، 

از دیگــر نــکات برجســته ایــن فیلــم اســت. 
ــوالیه  ــی »ش ــوم و پایان ــمت س ــاخت قس ــس از س ــوالن پ ن
ــی رود و  ــتاره ها م ــان س ــه می ــت ب ــال راح ــا خی ــی«، ب تاریک
ــی  ــر علمــی - تخیل »اینتراســتار« را می ســازد. فیلمــی در ژان
ــم  ــی 2001«، فیل ــک ادیســه فضای ــری از »ی ــا تاثیرپذی کــه ب
ــر را  ــن اث ــوالن ســاخته می شــود. بســیاری ای ــه ن مــورد عاق
ــه او  ــرا ک ــد؛ چ ــوالن می دانن ــاخته ی ن ــن س ــاه طلبانه تری ج
ــه و  ــم آمیخت ــک را در ه ــق و فیزی ــس عش ــی از جن الیه های
بــه دنبــال آن در پــی رقــم زدن سرنوشــت نــوع بشــر اســت. 
پــروژه »اینتراســتار« بــر اســاس نظریــات پروفســور »کیــپ 
تــورن« فیزیــک دان مشــهور آمریکایــی بنــا می شــود کــه بــه 
ــگارش فیلمنامــه و هــم در  ــه ن عنــوان مشــاور، هــم در مرحل

ــد.  ــی می کن ــوالن را همراه ــم، ن ــاخت فیل ــه س پروس
نــوالن امــا در جدیدتریــن فیلــم خــود »دانکــرک«، ســراغ یک 
ــاز  ــد فیلم س ــا مانن ــت ت ــه اس ــی رفت ــی و جنگ ــه تاریخ واقع
ــیاری را در  ــر بس ــوع ژان ــک« تن ــتنلی کوبری ــش »اس محبوب
ــه درک و  ــا ک ــذارد. از آن ج ــا گ ــه ج ــه کاری خــود ب کارنام
فهــم آثــار نــوالن عمدتــا بــه زمــان نیــاز دارد، قضــاوت درباره 
»دانکــرک« کــه بــه تازگــی نســخه بــا کیفیــت آن بــه دســت 
ــای آن،  ــام زوای ــی از تم ــت قطع ــت و برداش ــیده اس ــا رس م
ــت  ــوان گف ــا می ت ــده اســت. ام ــزد نگارن ــوار در ن ــری دش ام
کــه نــوالن در ایــن فیلــم بــدون اســتفاده از هیجانــات معمــول 
ژانــر جنگــی، رویدادهــای جذابــی را بــه تصویــر کشــیده اســت 
و بــرای کســانی کــه بــا آثــار قبلــی وی آشــنایی ندارنــد، بــه 
ــد  ــان بای ــه نظــر می رســد. در پای ــاوت ب نســبت فیلمــی متف
خاطــر نشــان کــرد کــه کریســتوفر نــوالن علــی رغــم نظــر 
برخــی مبنــی بــر ایــن کــه بیــش از حــد شایســتگی اش مــورد 
ــر  ــای عص ــدود کارگردان ه ــی از مع ــه، یک ــرار گرفت ــه ق توج
ــر  ــه در نظ ــی چ ــال جهان ــا اقب ــارش ب ــه آث حاضــر اســت ک
ــواص  ــن و خ ــر منتقدی ــه در نظ ــینما و چ ــام س ــن ع مخاطبی
ایــن حــوزه، روبــرو اســت. هنرمنــدی کــه هــم چــون دیگــران، 

ــه گــذر زمــان دارد. قضــاوت کارنامــه اش نیــاز ب
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ــای  ــان تر از فیلم ه ــق، آس ــدی و عمی ــای ج ــاختن فیلم ه »س
ــه  ــد ک ــن وادارم می کن ــی م ــت. آگاه ــراردادی اس ــاری ق تج
تجــاری کار کنــم. در ســینما، کارگــردان بایــد بــا بهــای گزافــی 
خــود را بیــان کنــد؛ ایــن بها ســرگرمی اســت«. آلفــرد هیچکاک

کریســتوفر نــوالن متولــد ســال 1۹۷0، فیلم ســاز انگلیســی تبار 
ــداران  ــه طرف ــت ک ــوود اس ــای هالی ــن روزه ــوب ای و محب
سرســخت بســیاری مخصوصــا در میــان جوانــان دارد؛ 
طرفدارانــی کــه همیشــه در جایــگاه دفــاع از وی در شــبکه های 
اجتماعــی و گفت و گوهــای ســینمایی برخاســته انــد. آثــار نوالن 
اغلــب بــا برچســب تجــاری روبــرو می شــوند و در گیشــه هــم 
فــروش بســیار خوبــی دارنــد و مــردم زیــادی را بــه ســینماها 
ــول  ــه ق ــه ب ــازی ک ــم س ــود فیل ــه می ش ــا چ ــانند. ام می کش
ــه مخاطــب  ــورد توج ــان م ــازد، توأم ــاری می س ــروف تج مع
عــام و خــاص هــم قــرار می گیــرد؟ اجــازه دهیــد بــرای پاســخ 
ــار  ــاره آث ــتی درب ــف مســعود فراس ــوال، از توصی ــن س ــه ای ب
ــاب »هیچــکاک همیشــه  ــم؛ او در کت ــاری بجویی هیچــکاک ی
ــرم  ــر ف ــن ابداع گ ــکاک بزرگ تری ــد: »هیچ ــتاد« می گوی اس
ــن  ــت؛ در عی ــخ اس ــینماگر تاری ــن س ــینما و پیچیده تری در س
ــت  ــد او جذابی ــازی مانن ــم س ــچ فیل ــاده ترین آن. هی ــال س ح
و ســرگرمی را ایــن چنیــن بــا هنــر نیامیختــه و عجیــن نکــرده. 
او عــام و خــاص را متحــد کــرده و بــه مــا می آمــوزد چگونــه 
ســرگرم شــده و از هنــر لــذت ببریــم و هوشــیار شــویم«. ایــن 
توصیفــات بــه درســتی بیان گــر هیچکاک و ســبک فیلم ســازی 
اوســت؛ ســبکی متشــکل از هنــر و ســرگرمی کــه بــا گذشــت 
ســال ها هنــوز هــم می تــوان نــکات جدیــد و بدیعــی را در آن 
ــه نوعــی کریســتوفر نــوالن را می تــوان  یافــت. ســبکی کــه ب
دنبالــه رو آن در عصــر حاضــر دانســت؛ چــرا کــه در آثــارش 
بــه وضــوح می تــوان تــاش بــرای انتقــال ایــده و داســتان را بــا 

فرمــی کــه بــرای همــه جذابیــت داشــته باشــد، دیــد. 
ــود را  ــهور، کار خ ــاز مش ــک فیلم س ــه ی ــن ک ــی از ای آگاه
ــرای  ــیاری ب ــت بس ــه جذابی ــرده، همیش ــاز ک ــا آغ از کج
مخاطبــان ســینما داشــته اســت. کریســتوفر نــوالن نخســتین 
فیلــم بلنــد خــود »فالوینــگ« را در ســال 1۹۹8 و در ســن 28 
ســالگی نمایــش داد. درامــی رمــز آلــود، ســیاه و ســفید و 6۹ 
دقیقــه ای کــه بــا بودجــه بســیار کــم 6 هــزار دالری ســاخته 
شــد. نویســنده، کارگــردان، فیلــم بــردار، تدوین گــر و در واقــع 

دهــه اخیــر ســینما بدل کــرده اســت. مخاطــب در روایــت اول 
شــاهد ســکانس  هایی ســیاه و ســفید اســت کــه ســیری خطــی 
را طــی می کننــد و در روایــت دوم، ســکانس هایی رنگــی کــه 
وقایــع بــه صــورت غیــر خطــی )از آخــر بــه اول( در آن  روایت 
می  شــود و در نهایــت داســتان نیــز ایــن دو نــوع روایــت  به هم 
پیونــد می  خورنــد. شــیوه ای کــه در زمــان اکــران، بــه شــدت 
تحســین منتقــدان را بــر انگیخــت. نــوالن در فیلم هــای بعــدی 
خــود »اینزومینا«، ســه گانــه »دارک نایــت« و »پرســتیژ«، ثبات 
و نبــوغ خــود را بــه عنــوان فیلم ســاز حفــظ کــرد و شــاهد آثار 
تاثیرگــذار و درگیرکننــده ای از وی بودیــم. بــه طــوری کــه فیلم 
ــای  ــن فیلم ه ــی از محبوب تری ــوان یک ــه عن ــت« ب »دارک نای

تاریخ ســینما شــناخته شــد.
ــی از  ــوالن، یک ــتوفر ن ــاخته کریس ــن س ــن« هفتمی »اینسپش
ــار اوســت.  ــر بحث تریــن آث شــاخص ترین و در عیــن حــال پ
اثــری کــه نــگارش فیلــم نامــه آن نزدیــک بــه 10 ســال بــه 
طــول انجامیــد کــه در نــوع خــود قابــل توجــه اســت. شــاید 
مختصــر و مفیدتریــن توصیــف دربــاره »اینسپشــن« را، راجــر 
ایبــرت فقیــد )منتقــد و فیلمنامه نویــس آمریکایی( گفته باشــد: 
»اینسپشــن فیلمــی اســت کــه در آن هنــر را در قالــب بــاک 



نقد می تواند ممیزی کتاب را کمتر کند

بــه  گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا( آییــن اختتامیــه چهاردهمیــن دوره جشــنواره نقــد کتاب با حضور محســن جــوادی و جمعــی از اســتادان 
و پژوهشــگران عصــر روز دوشــنبه 2۷ آذرمــاه در پژوهشــکده فرهنــگ، هنــر و معمــاری جهاددانشــگاهی برگــزار شــد. جــوادی در این مراســم ممیزی 
کتــاب را بــه دلیــل پانگرفتــن نهــاد نقــد در کشــور دانســت و گفــت: اگــر نقــد در کشــور جــدی گرفته می شــد نیــاز به ممیــزی کتاب کمتر می شــد.  
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه جریــان نقــادی می توانــد از کتابســازی پیشــگیری کند، افــزود: نقد خــوب می تواند جلــوی فرایند کتابســازی را بگیــرد و از 
میــزان آن بکاهــد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز اگرچــه بــه دنبــال ایــن اســت که با تاســیس نهاد حقوقــی در دفــاع از مالکیــت حقوقی مولف 
و ناشــر حرکــت کنــد امــا بــه  صــورت کلی جریان نقــادی هــم می تواند در پیشــگیری از کتابســازی موثر باشــد. وی افــزود: نقــد زنجیره تفکــر را فراهم 
می کنــد بدیــن معنــی کــه اگــر نقــد موضوعی بــرای نقادی هــای دیگر شــود چرخــه ای از تفکــر ایجــاد می شــود. وی در همیــن بــاره توضیــح داد: امروز 
در حــوزه علــوم انســانی مقــاالت معتبــر خارجــی کمتر منتشــر می شــود و ایــن در حالی اســت که در حــوزه علــوم تجربی و فنی و مهندســی ایــن اتفاق 
بیشــتر صــورت می گیــرد. ممکــن اســت بیــان شــود به دلیل مشــکلی که محققــان مــا در زبان انگلیســی دارنــد این اتفــاق صورت گرفته اســت امــا در 
واقــع علــت اصلــی ایــن اســت کــه پویایــی در علوم انســانی وجــود نــدارد و بخــش زیــادی از کتاب های علوم انســانی تکــراری اســت و ما نتوانســته ایم 

مدلــی از کتاب نویســی فنــی را یــاد بگیریــم. نقدهــای مــا در حــوزه علــوم انســانی اغلــب دچــار ایــراد اســت و نمی توانیــم کتاب ها را نقــد کنیم.
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کرد کولبری را تصویب  دولت توقف 

رحمانــی فضلــی روز 26 آذرمــاه در نشســت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی بیــان کــرد: در دولــت مصــوب 
شــده اســت کــه کولبــری بــه طــور کامــل متوقــف شــود. وزیــر کشــور اظهــار داشــت: البتــه ممکــن اســت ایــن کار آثــار امنیتــی و 
اجتماعــی داشــته باشــد، امــا تدبیــر کرده ایــم کــه بــه جــای اینکــه افــراد کولــه بــر شــده و کرامــت انســانی آن هــا دچار مشــکل شــود، 
15 بازارچــه مــرزی تعبیــه شــود و کاالهایــی کــه در آن مناطــق وارد کشــور می شــود، در ایــن بازارچه هــا بــه فــروش برســد. رحمانــی 
فضلــی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 85 درصــد از کاالهایــی کــه کولبــران وارد کشــور می کننــد، از ایــران بــه کشــورهای 
دیگــر صــادر شــده و از آن جــا دوبــاره بــه وســیله کولبــری وارد کشــورمان می شــود. وی افــزود: افــراد می تواننــد بــا حداقــل ســه 
ســال ســکونت در روســتاها، کارت پیلــه وری دریافــت کننــد و از بازارچه هــای مــرزی، کاال را وارد کشــور کننــد. رحمانــی فضلــی بــا 
بیــان اینکــه مرزهــا را بــرای قاچــاق و کولبــری خواهیــم بســت، گفــت: مــرز تمرچیــن و باشــماق از صبــح امــروز بازگشــایی شــده ولــی 

تصمیــم گیــری در رابطــه بــا مرزهــا بــه اســتانداران ســپرده شــده اســت.
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از سندیکا بگو!

اندر باب بودجه 97

ــل  ــال های قب ــد در س ــرکت واح ــت ش ــران از مدیری کارگ
ــندیکاهای  ــر س ــندیکا و دیگ ــن س ــود. ای ــاب 5۷ ب از انق
ــران  ــال 5۷ ای ــاب س ــزایی در انق ــه س ــش ب ــری نق کارگ
داشــتند. امــا فعالیــت ایــن ســندیکا در ســال 61 بــه همــراه 
ــب  ــه موج ــور ب ــی کش ــوراهای صنف ــندیکاها و ش ــر س دیگ
قانــون منــع فعالیــت ســندیکاها در کشــور متوقــف گردیــد. 
ایــن ممنوعیــت بــا ایــن اســتدالل همــراه بــود کــه فعالیــت 
ــای  ــه معن ــه ب ــای اجتماعــی جامع ــر طبقه  ه شــورایی در زی
ــامی   ــت  اس ــت و وجاه ــازه  ای اس ــدرت ت ــاد، ق ــکل نه تش
نــدارد . فعالیت هــای ســندیکایی و صنفــی در ســال های 
جنــگ بــه شــدت زیــر نظــر نهادهــای امنیتــی قــرار گرفــت 
و در آن ســالیان حــق اظهــار وجــود یــا اقدامــات اعتراضــی 
بــه هــر نحــو از ایــن نهادهــا گرفته شــد. شــرایط ایــن چنینــی 
ــم  ــل شش ــاح فص ــال 83 و اص ــا س ــور ت ــر کش ــم ب حاک
قانــون کار بــه پیشــنهاد وزارت کار کــه دربــاره تشــکل های 
کارگــری بــود ادامــه یافــت. در ســال 83 بــا اصــاح قانــون 

آن حساســیتی نداشــت. افــکار عمومــی هــم تصویــر روشــنی 
ــی  ــه علم ــک الیح ــتند و آن را ی ــن نداش ــه در ذه از بودج
ــه  ــق نیازهــا و اولویت هــای کشــور ب می دانســتند کــه مطاب

ــد. ــف تخصیــص می یاب ــای مختل نهاده
ــال ۹۷  ــه س ــه بودج ــوط ب ــات مرب ــار جزئی ــس از انتش پ
شــاهد حجــم عظیمــی از پرســش گری و انتقــاد از آن 
ــی  هســتیم. چــه بســا اگــر بودجــه یکــی از ســال های پایان
ــن  ــد ای ــر می ش ــفافیت منتش ــن ش ــا ای ــتاد ب ــه هش ده
ــای  ــت و پاش ه ــت از ریخ ــری می توانس ــه گ ــوج مطالب م
غیرعقانــی و حیــف و میــل بیــت المــال جلوگیــری کنــد. 
ــال ۹۷  ــه س ــده از بودج ــرح ش ــادات مط ــی انتق در بررس
ــده ای  ــم. بخــش عم ــر می خوری ــده ب ــورد عم ــد م ــه چن ب
ــه  ــوص بودج ــت در خص ــه دول ــده ب ــادات وارد ش از انتق
ــه افزایــش عــوارض خــروج از کشــور مربــوط می شــود.  ب
تصمیمــی کــه بــا توجــه بــه جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی 
ــدان  ــز ب ــد نی ــش از ح ــم، بی ــن تصمی ــدف ای ــه ه جامع
ــه  ــش هایی ک ــام پرس ــار تم ــت. در کن ــده اس ــه ش پرداخت
ــد  ــه اصــا چــرا بای ــل طــرح اســت ک ــن رابطــه قاب در ای
ــه  ــرای خــروج از کشــور در نظــر گرفت ــن عوارضــی ب چنی
ــت  ــم دول ــن تصمی ــم در ای ــری ه ــی بی تدبی ــود، نوع ش
نهفتــه اســت. در ســال گذشــته بیــش از ۹ میلیــون نفــر بــه 
ــی  ــزار تومان ــش 1۷5ه ــد. افزای ــی رفته  ان ــافرت خارج مس
ــد  ــت درآم ــن حال ــور در بهتری ــروج از کش ــوارض خ ع
دولــت را قریــب بــه 1500 میلیــارد تومــان افزایــش 
می دهــد. رقمــی کــه نهایتــا بتوانــد جبــران نهــادی ماننــد 
صــدا و ســیما را باشــد امــا در مقابــل بســیاری از مردمــی را 
کــه اتفاقــا در خــرداد ۹6 بــه دولــت روحانــی رای دادنــد، 

ــد.  ــرار می ده ــت ق ــل دول در مقاب
ــال ۹۷  ــه س ــه در بودج ــری ک ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت
ــن  ــردم در تأمی ــتر م ــارکت بیش ــد، مش ــی می کن خودنمای
هزینه هــای دولــت اســت. تیــم اقتصــادی دولــت دوازدهــم 
ســعی دارد از اتــکای کشــور بــه درآمدهــای نفتــی بکاهــد 
ــق  ــی را از طری ــات عموم ــه خدم ــده هزین ــش عم و بخ

بــه ســر بردنــد. امــا از همــان ســال 84 ســندیکا بــه طــور 
غیررســمی فعالیت هــای خــود را شــروع کــرد. ســندیکای 
فدراســیون جهانــی  بــا عضویــت در  واحــد  شــرکت 
کارگــران حمل و نقــل از همــان ســال بــه فعالیت هــای 
ــال  ــید. در س ــوت بخش ــز ق ــی نی ــت جهان ــود در موقعی خ
ــکل  ــه تش ــی س ــا همراه ــد ب ــرکت واح ــندیکای ش 88 س
ــات  ــور مطالب ــن منش ــه تدوی ــران ب ــر ای ــری دیگ کارگ
ــه  ــا ب ــن ســندیکا ت ــران پرداخــت. ای ــی کارگــران ای حداقل
امــروز بــه اعتراضــات خــود ادامــه داده اســت. از آخریــن 
اعتراضــات ایــن ســندیکا، اعتــراض بــه دســتگیری رئیــس 
ــای  ــای اتوبوس ه ــتن چراغ ه ــندیکا بــا روشــن گذاش س

ــود. ــاری ب ــال ج ــهریور س ــد در 22 ش ــرکت واح ش
اگــر بخواهیــم نگاهــی گــذرا بــه افراد سرشــناس ســندیکای 
کارگــران شــرکت واحــد داشــته باشــیم، بــا افــراد 
ــرو می شــویم  ــران رو ب ــری ای ــش کارگ سرشناســی در جنب
کــه بــرای بــه بــار نشســتن نهــال جنبــش کارگــری ایــران 
ــهابی،  ــا ش ــدند. رض ــل ش ــیاری را متحم ــای بس هزینه ه
ــاخص  ــای ش ــو چهره ه ــور اصانل ــددی و منص ــم م ابراهی
ــی از  ــته همگ ــالیان گذش ــران در س ــری ای ــش کارگ جنب
ــل  ــا تحم ــه ب ــانی ک ــد. کس ــندیکا بودن ــن س ــران ای رهب
رنــج، زنــدان و اعتصــاب غــذا در جهــت آزادی حــق 
ــاش  ــات ت ــر مطالب ــان و دیگ ــندیکا، آزادی بی ــکیل س تش
ــان مســأله مهــم، نقــش دانشــجو  ــن می ــد. امــا در ای کردن
ــا دانشــجویان  ــه راســتی م در حمایــت از کارگــر اســت. ب
در کــدام قســمت =ایــن تــاش و مبــارزه جهــت حرکــت 
در مســیر عدالــت قــرار داریــم؟ شــاید بتــوان نقطــه عطــف 
ــران را لحظــه هــم  ــه جنبــش کارگــری ای امســال در زمین
ــران شــرکت واحــد در  ــا کارگ صــدا شــدن دانشــجویان ب
ــهابی،  ــا ش ــتگیری رض ــه دس ــراض ب ــت اعت ــع جه تجم
ــد،  ــرکت واح ــران ش ــندیکای کارگ ــس س ــده و رئی رانن
ــان  ــالت های جری ــن رس ــی از اصلی تری ــاید یک دانســت. ش
ــی  ــوان همراه ــران را بت ــوق کارگ ــر حق دانشــجویی در براب
بــا آنــان و بلندتــر کــردن صــدای آنــان در ســطح جامعــه 
دانســت. در ایــن صــورت شــاید بتــوان انتظــار داشــت کــه 
ــران  ــی در ای ــای اجتماع ــرای جنبش ه ــن ب ــده ای روش آین

وجــود داشــته باشــد.

ــه تنهــا پیشــرفتی  دولــت در ســاخت و تجهیــز مــدارس ن
ــن  ــاز خواهدگشــت. ای ــه عقــب ب نخواهــد داشــت بلکــه ب
درحالــی اســت کــه بســیاری از کــودکان بــه ســبب نبــود 
ــل  ــرک تحصی ــه ت ــور ب ــی مجب ــاخت های آموزش زیرس
ــی و  ــی آموزش ــات خصوص ــل موسس ــد و در مقای ــده ان ش
بنگاه هــای تجــارت کنکــور هــر روز بــر رونــق جیــب خــود 
ــوزش و  ــه آم ــش بودج ــا کاه ــم ب ــت ه ــد و دول می افزاین
ــای  ــن بنگاه ه ــوی ای ــه س ــوزان را ب ــش آم ــرورش دان پ
ــت  ــد عدال ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــوق می ده ــودجویی س س
آموزشــی کــه در دولــت قبلــی حداقــل در حــد یــک شــعار 
ــی فرامــوش شــده  ــه کل ــت ب ــن دول مطــرح می شــد در ای
ــارد  ــی)16800 میلی ــوزش عال ــه آم اســت. مقایســه بودج
میلیــارد  عمومــی)3800  آمــوزش  بودجــه  و  تومــان( 
تومــان( بــه خوبــی بیان گــر اهمــال دولــت در ایــن زمینــه 
می باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از یــک ســوم 
ــتند  ــی هس ــدون متقاض ــور ب ــگاه های کش ــت دانش ظرفی
امــا نیــاز بــه زیرســاخت های آمــوزش عمومــی در 
ــه  ــال آن ک ــت. ح ــل درک اس ــور قاب ــاط کش ــی نق اقص
پژوهش هــای انجــام شــده بیان گــر ایــن اســت کــه 
تاثیــر آموزش هــای ابتدایــی بــر توســعه تقریبــا دو برابــر 
ــش  ــائل کاه ــن مس ــار ای ــت. در کن ــی اس ــوزش عال آم
بودجــه عمرانــی کشــور در ســال های پایانــی برنامــه 
جامــع 1404 نیــز نیازمنــد توجــه اســت. در پایــان 
ــگاه  ــی از ن ــی کل ــت نمای ــر دول ــه ه ــت بودج ــد گف بای
ــد.  ــان می ده ــور را نش ــائل کش ــه مس ــت ب کان آن دول
همــان طــور کــه ذکــر شــد شــاید بتــوان بودجــه امســال 
ــخ  ــه در تاری ــق بودج ــای موف ــی از نمونه ه ــت را یک دول
ــم  ــوز ه ــک هن ــدون ش ــا ب ــت ام ــاب دانس ــس از انق پ
نمی تــوان بــه آن بــه چشــم یــک بودجــه جامــع و کامــل 
نگریســت. بودجــه نشــان دهنــده اولویت هــای مــا و 
ــم  ــود پارادای ــر نب ــه نظ ــعه اســت. ب ــای توس ــه درده آین
توســعه در بودجــه ریــزی کشــور یکــی از عوامــل اصلــی 

ایــن واپس ماندگی هــا اســت.
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26 آذرمــاه در تقویــم رســمی ایــران بــه عنــوان روز ملــی 
حمل و نقــل نام گــذاری شــده اســت. اهمیــت ترابــری 
ــان  ــت. جه ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــروز ب ــان ام در جه
ــا  ــی قطع ــل جهان ــات حمل و نق ــود خدم ــدون وج ــدرن ب م
ــم از  ــی مه ــود. بخش ــرو می ش ــیاری روب ــکات بس ــا مش ب
ــه  ــهری و ب ــن ش ــل بی ــل را حمل و نق ــات حمل و نق خدم
خصــوص اتوبوســرانی تشــکیل می دهنــد. در کشــور ایــران 
ایــن مهــم را شــرکت های واحــد اتوبوســرانی در هــر 
ــا  ــانند. ام ــام می رس ــه انج ــهرداری ب ــر ش ــر نظ ــهر زی ش
ــوان  ــد را می ت ــرکت واح ــتم ش ــا در سیس ــن اعض مهم تری
ــد  ــرکت واح ــران ش ــی کارگ ــور کل ــه ط ــدگان و ب رانن
برشــمرد. کارگرانــی کــه همــه روزه در حــال خدمــت بــه 
هم نوعان شــان در سیســتم ترابــری کشــور هســتند. وجــود 
ســندیکاهای کارگــری در یــک کشــور همــواره بــه عنــوان 
ــت  ــاری جه ــی و معی ــام دموکراس ــای نظ ــی از پایه ه یک
ســنجش توســعه ی سیاســی آن کشــور بــه شــمار مــی رود. 
ســندیکا مأمنــی جهــت تحقــق اهــداف صنفــی قشــر کارگــر 
در جوامــع مــدرن در برابر فشــار ســرمایه داری بوده اســت. 
ــی  ــم نگاه ــعی دارم نی ــل س ــی حمل و نق ــه روز مل ــه بهان ب
بــه ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد، فعالیت هــای 
قابــل اعتنــای آنــان در جهــت اهــداف صنفــی کارگــران و 

ــن ســندیکا داشــته باشــم. ــال ای اعضــای فع
ــال 1۹68 در  ــد در س ــرکت واح ــران ش ــندیکای کارگ س
ــوق  ــت حق ــه 40 در جه ــد و از ده ــیس گردی ــران تاس ته
ــاز  ــود را آغ ــای خ ــری فعالیت ه ــای کارگ ــی گروه ه صنف
نمــود. ایــن ســندیکا در دهــه چهــل در چندیــن اقــدام مهــم 
و اعتصــاب در جهــت احقــاق حقــوق کارگــران قــدرت خــود 
را بــه نمایــش گذاشــت. در اوایــل دهــه پنجــاه دو اعتصــاب 
مهــم بــه مرکزیــت ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد در 
تهــران انجــام گردیــد، گســتره ایــن اعتصابــات بــه انــدازه ای 
بــود کــه چندیــن روز ســربازان ارتــش بــه جــای راننــدگان 
ــد. از  ــی کردن ــران رانندگ ــرانی ته ــرویس های اتوبوس در س
دیگــر اقدامــات ایــن ســندیکا گرفتــن امتیــازات ویــژه بــرای 

چنــد روزی از ارائــه الیحــه بودجــه ســال ۹۷ بــه مجلــس 
ــال  ــه س ــوان بودج ــاید بت ــذرد. ش ــامی می گ ــورای اس ش
ــاب  ــس از انق ــای پ ــن بودجه ه ــی از مدون تری ۹۷ را یک
دانســت. بــا ایــن حــال ایــن بودجــه اغلــب مــردم را مات و 
مبهــوت خــود کــرده اســت. تخصیــص بودجه هــای بســیار 
ســنگین بــه نهادهایــی بــا کارکردهایــی مــوازی بــا یکدیگــر 
و حتــی بــا کارکردهــای نامعلــوم و فاقــد دســتاورد ملمــوس 
ــه  ــکار عمومــی ب و مشــخص، ســوال های بســیاری را در اف
وجــود آورده اســت. امــا نکتــه ای کــه در ایــن میــان جلــب 
ــن  ــن اســت کــه از عمــر بســیاری از ای ــد، ای توجــه می کن
ــه  ــون ب ــا کن ــا ت ــذرد ام ــال می گ ــدود 30 س ــا، ح نهاده

عملکــرد آن هــا توجــه نشــده اســت. 
ــام  ــا و اع ــتگ زدن ه ــان هش ــد در می ــر باش ــاید بهت ش
پشــیمانی از رای دادن بــه روحانــی، کمــی هــم بــه تفاوت های 
ایجــاد شــده توجــه کنیــم. امســال بــه جــای آن کــه شــاهد 
باشــیم الیحــه بودجــه در چنــد صفحــه و آن هم بعــد از عید 
بــه مجلــس ارائــه شــود، شــاهد نظارتی تریــن بودجــه پــس 
از انقــاب بودیــم کــه شــفافیت آن ســبب واکنــش بســیاری 
ــاره  ــری را دوب ــه کنش گ ــه ۹۷ روح خفت ــی بودج ــد. گوی ش
بیــدار کــرد و نشــان داد کــه چقــدر انتظــارات و مطالبــات 
مــردم بــا مصلحــت اندیشــی های مســئولین متفــاوت اســت. 
ــیار  ــم بس ــازی ه ــای مج ــش فض ــان، نق ــن می ــه در ای البت
پررنــگ اســت. شــبکه های مجــازی کــه نقــش موثــری در 
ــد،  ــا کردن ــر ایف ــات اخی ــی در انتخاب ــروزی حســن روحان پی
ایــن بــار بــه عرصــه مطالبه گــری و انتقــاد از الیحــه بودجــه 
و نقــاط تاریــک آن بــدل شــدند. حــال اگــر بخواهیــم ایــن 
ــا ســال های اخیــر مقایســه کنیــم، بیشــتر از  واکنش هــا را ب
ــم. در  ــی می بری ــت پ ــدام دول ــن اق ــت ای ــه اهمی گذشــته ب
طــول چنــد ده ســال اخیــر خبــر بودجــه و تصویــب آن جــزء 
اخبــار کلیشــه ای محســوب می شــد کــه هیــچ رســانه ای بــه 

ــد  ــکان را یافتن ــن ام ــی ای ــوراهای صنف ــندیکاها و ش کار، س
تــا دوبــاره بــه عرصــه رســمی کشــور راه یابنــد. ســندیکای 
ــه  ــود ک ــندیکا ب ــتین س ــد، نخس ــرکت واح ــران ش کارگ
ــن  ــا ای ــه داد. ام ــه وزارت کار ارائ درخواســت تشــکیل را ب
درخواســت بــه ســبب مخالفــت خانــه کارگــر بــا مشــکاتی 
روبــرو گشــت کــه در نهایــت بــه انتخابات ســال 84 رســید.

ــا  ــه آن ه ــا ســران ســندیکا ب ــدار ب ــن در دی ــی معی مصطف
ــا روی  ــا ب ــندیکا را داد. ام ــول مســاعدت در تشــکیل س ق
کار آمــدن محمــود احمدی نــژاد بــه طــور کلــی انتخابــات 
شــوراهای اســامی کار غیــر قانونــی خوانــده شــد و حتــی 
از حضــور نماینــده شــوراهای اســامی کار در شــورای 
عالــی کار جلوگیــری شــد. بــه تبــع ایــن اقدامــات تأســیس 
ــی  ــور کل ــه ط ــز ب ــد نی ــران شــرکت واح ــندیکای کارگ س
ــز طــی شــکایت  ــار گذاشــته شــد و ســران ســندیکا نی کن
ــران  ــراه س ــه هم ــامی کار ب ــوراهای اس وزارت کار از ش
ــدان  ــادی را در زن ــالیان زی ــدند و س ــتگیر ش ــوراها دس ش

ــت  ــای دول ــن هزینه ه ــه تأمی ــد. اگرچ ــن کن ــات تأمی مالی
بــه وســیله مالیــات، گامــی در راســتای رونــد دموکراســی 
و پاســخ گویی بیشــتر دولــت اســت امــا در شــرایط فعلــی 
ــوند و  ــاس می ش ــاد و اخت ــر فس ــر روز خب ــردم ه ــه م ک
همچنیــن در مضیقــه معیشــتی هســتند، مالیــات پرداخــت 
ــی از  ــات ناش ــت مالی ــی از پرداخ ــرد. نارضایت ــد ک نخواهن
ــر  ــالیان اخی ــول س ــه در ط ــت ک ــادی اس ــی بی اعتم نوع
ــادات  ــده اســت و در انتق ــود آم ــه وج ــردم ب ــرای م ب
ــید.  ــود رس ــه اوج خ ــز ب ــه نی ــه بودج ــه الیح ــس از ارائ پ
اختصــاص بودجــه بــه نهادهــای غیرموثــر، فقــدان سیســتم 
نظارتــی شــفاف و در کنــار آن پاســخ گو نبــودن نهادهایــی 
ــزارش عملکــرد  ــد و گ ــره می رون ــات طف ــه از دادن مالی ک
ــن  ــه ای ــت، ب ــترس نیس ــدان در دس ــم چن ــان ه مالی ش
ــم  ــه ه ــن نکت ــر ای ــه ذک ــد. البت ــن می زن ــادی دام بی اعتم
ــاش  ــت در بودجــه ســال ۹۷ ت ــه دول ضــروری اســت ک
ــی را کــه در ســال های گذشــته  کــرده اســت کــه نهادهای
ــد،  ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــف بودج ــاص در ردی ــط خ ــا رواب ب
کاهــش دهــد امــا هنــوز هــم تعــداد قابــل توجهــی از ایــن 

ــد. ــم می خورن ــه چش ــه ۹۷ ب ــه بودج ــا در الیح نهاده
ــود کــه  ــن ب ــکار عمومــی و رســانه ها ای ــه انتظــار از اف البت
ــد.  ــال ۹۷ بپردازن ــه س ــری در بودج ــائل مهم ت ــه مس ب
محیــط زیســت کــه بــه عقیــده بســیاری، از ابرچالش هــای 
ــد،  ــده محســوب خواهدش ــال های آین ــی کشــور در س اصل
ــی  ــد. آلودگ ــال ۹۷ می باش ــه س ــن بخــش بودج مظلوم تری
هــوا، خشــکی تاالب هــا و بــه تبــع آن افزایــش ریزگردهــا 
ــوری  ــای جان ــیاری از گونه ه ــراض بس ــر انق ــار خط در کن
ــیار  ــی بس ــل آن رقم ــا ح ــه قطع ــت ک ــی اس چالش های
بیشــتر از 283 میلیــارد تومــان تخصیص یافتــه را نیاز دارد. 
تخصیــص ایــن بودجــه بــه محیــط زیســت نشــان می دهــد 
ــرای  کــه در بیــن مســئولین دولتــی عــزم و اراده جــدی ب
ــورد  ــئله م ــدارد. مس ــود ن ــش وج ــن چال ــه ای ــیدگی ب رس
توجــه دیگــر در بودجــه ســال ۹۷، کاهــش مجــدد بودجــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ــت. ای ــی اس ــوزش عموم آم
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حماسه ی نو 
شــعر حماســی کاســیک، جایــگاه تأمــل انســان بــر مفاهیمــی 
هم چــون نبــرد خیــر و شــر و خوبــی و بــدی اســت. حماســه 
ــی  ــروردن آن، تکاپوی ــی و پ ــه حــس ملی گرای ــا رویکــردی ب ب
اجتماعــی و یــا حتــی ذهنــی را بــرای مخاطــب پدیــد مــی آورد. 
ــدرت  ــان در شــعر حماســی، ق ــا قهرمان برخــورد مخاطــب ب
نیروهــای خیــر و نابــودی حتمــی نیــروی شــر و بــدی را بــرای 
او می  نمایانــد. مخاطــب تــاش می کنــد بــا قهرمــان حماســه 
همــراه شــود و هیجان  هــای خــود را در مبــارزه بــا نیروهــای 
ــروزی  ــا حــس پی ــاند و ب ــات برس ــه اثب ــر ب ــر و ش ویران گ
بــر آن  هــا، اقتــدار خــود را در آینــه کــردار قهرمانــان تماشــا 
کنــد. بــه مــوازات شــعر حماســی کاســیک، شــعر »حماســه 
ــه »انســان«  ــط ب ــه فق ــود دارد؛ حماســه  ای ک ــز وج ــو« نی ن
می پــردازد. شــعری کــه می خواهــد دردهــا و رنج هــای 
ــد  ــد. می خواه ــان ده ــب نش ــه مخاط ــروز را ب ــان ام انس
ــردارد  ــرده ب ــق او پ ــای عمی ــاک و زخم ه ــای دردن از رازه
ــن،  ــد و ای ــم کن ــرای مخاطــب فراه ــی انســانی را ب و هیجان
همــان مفهومــی اســت کــه در شــعر شــاعرانی هــم چــون 

ــده می  شــود.  ــاملو بســیار دی ــوان و ش ــا، اخ نیم
قلعه نشین حماسه های پر از تکبر

شــاملو نیــز هم چــون نیمــا و اخــوان، هرگــز حماســه  ای به معنی 
واقعــی نســروده اســت؛ امــا حماســه ی نــو بــرای او جایگاهــی 
اســت کــه دغدغه هــای اجتماعــی و انســان  دوســتی اش را در 
ــا صابــت آن را  ــا طنیــن زبانــی فخیــم و ب آن جــای داده و ب
بیــان کــرده اســت. در چنیــن شــعری، جــدال خیــر و شــر از 
ــی هــم چــون  ــه پهلوان ــه ای دیگــر اســت. اینجــا دیگــر ن گون
رســتم کــه تیــغ برکشــد و بی  عدالتــی را بــه زوال کشــاند؛ بلکه 
شــاعری اســت کــه بــا »واژه« هــا بــه پیــکار می آیــد. او جــان 
خســته ی شــعر را بــه لحنی حماســی و بــا درون  مایه ای انســانی 
می  آرایــد تــا آواز »هســت منــدی« خــود را بخوانــد. شــاملو نیز 
بــا چنیــن آرمانــی، پیراهــن رزم بــر تــن شــعر خــود می  کنــد. 
او فریــادش را نــه بــا زبــان شمشــیر کــه بــا زبــا ن شــعر بــر 
می کشــد. او می  خواهــد بــه انســان امــروز بفهمانــد کــه جایــی 
بــرای تــرس نیســت و او بایــد مفهــوم »بــودن« خــود را بی  پــروا 
درگوش  هــا فریــاد بزنــد: »مــن/ فریــاد زدم/ نــه/ مــن/ از فــرو 
رفتــن/ تــن زدم/ صدایــی بــودم مــن/ شــکلی میــان اشــکال/ و 
معنایــی یافتــم/ مــن بــودم/ و شــدم/نه زان گونه کــه غنچه ای/ 
گلــی/ یــا ریشــه  ای/ کــه جوانــه  ای/ یــا یکــی دانه/ کــه جنگلی/ 
راســت بــدان گونــه/ کــه عامــی مــردی/ شــهیدی/ تا آســمان 
ــاوری در  ــه ب ــی آن اســت ک ــاملو در پ ــرد«. ش ــاز ب ــر او نم ب
ذهــن انســان امــروز برویانــد. بــاوری اســتوار کــه از بــاد و باران 

زمانــه ی پرطوفــان، هراســی بــه خــود راه ندهــد. چنین اندیشــه 
ــد:  ــاره می  دان ــاش دوب ــک ت ــاز ی ــرگ را آغ ــدان و م  ای، زن
»... زنــدان/ بــاغ آزاده ی مــردم اســت/ و شــکنجه و تازیانــه و 
زنجیــر/ نــه وهنــی بــه ســاحت آدمــی/ کــه معیــار ارزش های 
ــی  ــرگ/ زندگ ــد اســت/ و م ــدس و زه اوســت/ کشــتار/ تق
ــی  ــق و زندگ ــه عش ــه ب ــت ک ــاعری اس ــاملو ش ــت...«. ش اس
می  اندیشــد و در اندیشــه ی او مرگــی کــه بــرای زندگــی پیــش 

آیــد، خــود زندگــی اســت. 
زبان حماسی شعر شاملو

بــه جنگ هــا و  بــه جــای پرداختــن  حماســه ای کــه 
ــیده و  ــج  کش ــان رن ــرد، از انس ــه ی نب لشکرکشــی ها در صحن
ســتم  دیــده ی زمــان خویــش ســخن می  گویــد کــه ناکامی هــا 
ــوان کــرده و اکنــون نیازمنــد آن  و ســختی های دوران، او را نات
ــه  ــگان برســاند، ب ــوش هم ــه گ ــاد خــود را ب ــه فری اســت ک
ــان  ــود را بی ــای خ ــا آرمان  ه ــاز دارد ت ــد نی ــی قدرت من زبان
کنــد. اســتفاده از امکانــات قدرت منــد زبــان گذشــته و پیونــد 
دادن آن بــا زبــان امــروز، بهــره ی بیشــتری را نصیــب شــاعر 
می  کنــد. هنگامــی کــه روح شــاعر در واژگان گذشــته دمیــده 
می شــود، انســان افســرده و دل  مــرده ی امــروزی را بــه حرکــت 
وا مــی دارد. لحــن حماســی، تقاضــای انســان امــروز اســت کــه 
جهانــی آرمانــی را طلــب می  کنــد. به عبارتی، نوشــتن حماســه، 
لحنــی حماســی می خواهــد. شــاملو نیــز زبانــی که از گذشــته ی 
ــت  ــی و فخام ــوز زیبای ــده و هن ــی مان ــی باق ــان فارس دور زب
خــود را حفــظ کــرده اســت، بــرای پرداختــن بــه ایــن محتــوای 
انســانی در شــعر بــه کار می  گیــرد. تردیدی نیســت کــه واژگان 
کاســیک عمــق معنایــی زیــادی دارد و حضــور ایــن واژه هــا در 
شــعر نــو، طنیــن حماســی شــعر را برجســته تر می  کند. شــاملو 

بــا پشــتوانه ی ادبیــات کاســیک فارســی، از ایــن ترکیبــات و 
واژگان بــه خوبــی اســتفاده می  کنــد. بــرای نمونــه او در اشــعار 
خــود پــس از 1358، )قطعنامــه، کاشــفان فروتــن شــوکران و 

مدایــح بی  صلــه(، چنیــن لحنــی را برگزیــده اســت.
ــت:  ــته اس ــود داش ــوم وج ــواره دو مفه ــاملو هم ــعر ش در ش
»مــرگ« و »عشــق«. ویژگی  هــای انســان گرایانه کــه در شــعر 
ــی  ــه از لحن ــر آن داشــته اســت ک شــاملو وجــود دارد، او را ب
قاطــع اســتفاده کنــد. زبانــی کــه عمــق اندیشــه ی او را بنمایاند.

در مــرگ نازلــی می  ســراید: »نازلــی! بهــار خنــده زد و ارغــوان 
شــکفت/ در خانــه، زیــر پنجــره گل داد یــاس پیــر/ دســت از 
گمــان بــدار!/ بــا مــرگ نحس پنجــه میفکن!/ بــودن بــه از نبود 
شــدن خاصــه در بهــار/ نازلی ســخن نگفــت،/ ســرافراز/ دندان 
خشــم بــر جگر خســته بســت و رفــت«. موســیقی شــعر، لحنی 
حماســی و قــدرت منــد دارد. صحنــه ی نبــرد بــا مــرگ و فعل 
»پنجــه افکنــدن«، »دســت از گمــان بــدار« و »جگــر خســته« 
کــه از زبــان گذشــته وام گرفتــه شــده اســت، فضــای شــعر را 
ــت یــک مــرگ غــم  انگیــز عــادی بیــرون مــی  آورد و  از حال
حتــی اگــر مخاطــب، محتــوای شــعر و مقصــود اصلــی شــاعر 
را نیــز ندانــد، فضــا بــه او کمــک می کنــد تــا دریابــد کــه ایــن 
مــرگ، یــک مــرگ ســاده نیســت؛ یــک مرگ حماســی اســت 
ــن  ــه همی ــه می  شــود. ب ــن خــود جاودان ــا رفت ــان ب کــه قهرم
ترتیــب، اســتفاده از فعــل  ها، قیدهــا، ترکیبــات و واژه  هــای زبان 
کاســیک، همــراه شــعر شــاملو اســت. چنــان کــه گویی شــعر 
او تکیــه بــر دیوارهــای بلنــد و خلــل  ناپذیــر واژه های کاســیک 
دارد. بدیــن ترتیــب مفهــوم بلنــد »حماســه نــو« هم  عنــان زبان 
کاســیک در شــعر شــاملو حرکــت می کنــد؛ رو بــه مقصــدی 

کــه مطالبات »انســان« اســت.
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گراهام گرین در آینه قدرت و جالل

گراهــام گریــن، نویســنده کاتولیــک مذهــب انگلیســی، رمــان 
»قــدرت و جــال« را پــس از ســفر خــود بــه مکزیــک در ســال 
ــان  ــردم در آن زم ــوار م ــع ناگ ــه وض ــش ب 1۹38 و در واکن
بــه علــت اجــرای قوانیــن ضدمذهبــی دولــت ایــن کشــور بــه 
رشــته تحریــر در آورد. ایــن کتــاب کــه در چــاپ اول خــود بــا 
نــام »مســیحای دیگــر و یهــودای دیگــر« بــه انتشــار درآمــد، 
داســتان کشــیش کلیســا ناپســندی اســت کــه تحــت تعقیــب 
حکومــت ضــد مذهبــی مکزیــک پــس از انقــاب اســت کــه 
بــه علــت عــدول از قوانیــن کلیســا و انجــام عملــی نا به هنجــار 
بــر اســاس موقعیــت مذهبــی خــود، گناهکار شــناخته می شــود. 
ــد دختــری از یــک  ــا نا به هنجــاری، فرزن ــاه ی ــن گن حاصــل ای
زن روســتایی اســت کــه فرصــت زیســتن و کســب محبــت از 

پــدر خــود را نداشــته اســت.
ــی  ــت در حال ــال اس ــدرت و ج ــتان ق ــر داس ــن ظاه ــا ای ام
ــر  ــد دیگ ــه مانن ــان ب ــن رم ــق ای ــی و عمی ــه مضمــون اصل ک
رمان هــای گراهــام گریــن، یــک تضــاد و ســتیز عمیــق اســت. 
البتــه ایــن برجســتگی تضــاد در رمان هــای گریــن به دلیــل آن 
اســت کــه وی خــود بــه گفتــه بهاالدیــن خرمشــاهی، نــه تنهــا 
جامــع اضــداد بلکــه دوســتدار ضدیــت اســت بــه گونــه ای کــه 
تضــاد یکــی از نــکات برجســته در زندگــی اوســت. بــا تعمــق 
در زندگــی گراهــام گریــن، تضــاد بیــن مــرگ اندیــش بــودن 
و عشــق ورزیــدن بــه زندگــی، تضــاد بیــن بــی ارزش دانســتن 
ــه  ــادی ب ــن بی اعتق فعالیــت فرهنگــی و انجــام آن و تضــاد بی

ــادی  ــن دوگانگــی اعتق ــه آن و همچنی ــن ب سیاســت و پرداخت
آرمانــی بــه خیــر و ســعادت بــا برجســته مشــاهده کردن شــر 
ــب تضــاد  ــدرت و جــال در قال ــان ق ــا، آشــکارا در رم در دنی
میــان شــک و ایمــان نمــود می یابــد. گراهــام گریــن شــک را 
یــک امــر پســت و شــیطانی نمی پنــدارد بلکــه بــه آن رنــگ و 
بویــی انســانی می دهــد و حتــی در جایــی از رمــان دیگــر خــود 
بــه نــام »مــرد ســوم« مــی آورد : ))راســتش را بخواهیــد هــر چه 
پیرتــر شــدم شــک هایــم بیشــتر شــده اســت امــا ایمانــم هــم 
قوی تــر گشــته اســت((. از ایــن جملــه و مضامیــن کتاب هــای 
ــه از  ــت ک ــوان دریاف ــال می ت ــدرت و ج ــوص ق ــه خص او ب
نظــر گراهــام گریــن شــک راهــی بــه ســمت ایمــان اســت کــه 
ــدد. در  ــوع نمی پیون ــه وق ــی ب ــان حقیق ــه ایم ــدون آن تجرب ب
واقــع بــرای از بیــن بــردن اعتقــادات خشــک، جزمــی و بی پایــه 
هیــچ ابــزاری مانند شــک راهگشــا نیســت. وجــه اندیشــه دینی 
ــیار  ــال بس ــدرت و ج ــوص ق ــه خص ــن ب ــای گری در رمان ه
برجســته و غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت بــه گونــه ای کــه 
در غالــب آثــارش تصویــر ایمانــی زجــر کشــیده، لــرزان و امــا 
از میــان نارفتنــی را نمایــش می دهــد. بــا ایــن همــه از دیــدگاه 
گراهــام گریــن، او نویســنده ای کاتولیــک نیســت کــه از ادبیــات 
ــه  ــد بلک ــود جوی ــود س ــی خ ــی و مذهب ــداف سیاس ــرای اه ب
کاتولیکــی اســت کــه دســت بــر قضــا نویســنده شــده اســت. 
دو محــور اساســی کتــاب قــدرت و جــال را می تــوان در دو بُعد 
جســت و جــو کــرد: اول، بعد فــردی و درونی کشــیش داســتان 
ــای  ــان و هوس ه ــت، گناه ــران از حقیق ــود و دیگ ــا خ ــه ب ک
دنیــوی ســخن می گویــد، گناهانــی کــه پاکــی زندگــی در کنــار 
آن هــا معنــا می یابــد و زندگــی حقیقــی را تشــکیل می دهــد و 

ــا اســت.  ــل آن هــا بی معن شــک هایی کــه ایمــان جــز در مقاب
دوم، بعــد اجتماعــی و سیاســی اســت کــه حــوادث پــس از یک 
ــع  ــدون واق ــه ب ــی ک ــذارد، انقاب ــش می گ ــه نمای ــاب را ب انق
شــدن در فکــر و ذهــن افــراد یــک جامعــه بــر قوانیــن کشــور 
تحمیــل گشــته اســت و تضــادی را در عائــق و خواســت یــک 
ــد گفــت  ــده اســت. در انتهــا بای ملــت و قوانیــن کشــور آفری
رمــان قــدرت و جــال بــه ســبب ایجــاد ســرگرمی و جذابیــت 
بــه دنبــال تعقیــب و گریزهــای کشــیش و عوامــل حکومتــی، 
تجربــه واال قــدرت ایمــان و ایســتادگی ایمــان حقیقــی در مقابل 
ــی و  ــرات حکومت ــد تغیی ــه درک رون ــن تجرب شــک و همچنی
انقاب هایــی کــه جــدا از تفکــرات مــردم حتــی متناقض بــا آن 
و امــا بــه اســم آنــان شــکل می گیــرد، بســیار خواندنــی اســت. 

در یادداشــت پیشــین، مکتــب رمانتیسیســم را بــه اختصــار 
نمایــش  ایــن نوشــتار درصــدد  معرفــی کــردم و در 
رگه هــای آن بــه گونــه ای مختصــر در اثــر جاودانــه امیلــی 
برونتــه هســتم. »بلندی هــای بادگیــر« ســرآغاز نوشــتار بــه 

ــد. ــم می زن ــک را رق ــبک رمانتی س
شخصیت پردازی

رمــان بلندی هــای بادگیــر حــول دو شــخصیت می چرخــد؛ 
ــواده  ــارت خان ــه وارد عم ــی زاده ای ک ــف، کول ــث کلی هی
ارنشــاو می شــود و کاتریــن ارنشــاو کــه عشــقی آتشــین را 
بــرای او بــه ارمغــان مــی آورد. هیــث کلیــف نــه خانــواده ای 
دارد و نــه معلــوم اســت کــه از کجــا آمــده اســت. او چنــان 
ویروســی وارد عمــارت اشــرافی به نــام »بلندی هــای بادگیر« 
شــده اســت و تمــام ثبــات و قوانیــن کســالت بار یــک نظــام 
فئودالــی را بــر هــم می زنــد. در دوره ی رمانتیــک، بــا ثبــات 
و شــخصیت های ایســتا مواجــه نیســتیم و افــراد دســت بــه 
ــف جــرأت  ــث کلی ــل نیســتند. هی ــد و منفع ــش می زنن کن
می کنــد در مقــام یــک کولــی کــه تــا پیــش از ایــن جایــی 
ــر  ــه تغیی ــرای خوابیــدن نداشــت، دســت ب ــل ب جــز اصطب
ــه مــرور زمــان  ــد. کاتریــن ارنشــاو ب وضعیــت موجــود بزن
ــات در  ــر ثب ــه خاط ــا ب ــدد ام ــف دل می بن ــث کلی ــه هی ب
وضعیــت زندگــی اش بــه لنــی می گویــد کــه مــردد اســت 
ــس  ــف پ ــث کلی ــف. هی ــث کلی ــا هی ــا ب ــد ی ــا ادگار بمان ب
از شــنیدن حرف هــای کاتریــن و لنــی، دل شکســته و 
ســرخورده، عمــارت را تــرک می کنــد و کاتریــن از دوری او 
بــه ســختی بیمــار می شــود. آن چــه ایــن اثــر را در زمــره ی 
ــت  ــروج وضعی ــد، خ ــرار می ده ــک ق ــل رمانتی ــار اصی آث
اجتماعــی از شــکل فئودالــی بــه شــیوه ای پویاســت. عمارتــی 
کــه نمــاد یــک جامعــه بــه پایان رســیده اســت و شــخصیتی 
ــه حرکــت  ــه آرزوی خــود دســت ب ــرای رســیدن ب ــه ب ک
می زنــد و در فرآینــد شــدن قــرار می گیــرد. »آرزو« و 
»شــدن« دو مفهــوم ایدئالیســتی هســتند کــه یکــی محــرک 
ــه  ــف ب ــث کلی ــد. هی ــن می کن ــت را تبیی ــری حرک و دیگ
ــن عمــارت  ــه کاتری خاطــر عشــق آتشــین خــود نســبت ب
ــاز  ــت ب ــی هنگف ــا ثروت ــی ب ــس از مدت ــرده و پ ــرک ک را ت
ــش  ــه آرزوی ــرای آن چ ــود ب ــه می ش ــا متوج ــردد ام می گ
را داشــته، فرصــت از دســت رفتــه و کاترین بــا ادگار ازدواج 
کرده اســت. هیــث کلیــف بــرای انتقــام از ایــن عشــق دوباره 
ــف از  ــث کلی ــخصیت هی ــد؛ ش ــت می زن ــه حرک ــت ب دس
ــه  ــق ن ــود. عش ــوال می ش ــک هی ــه ی ــدل ب ــی مب ــک کول ی
ــری در  ــذف دیگ ــب ح ــه در قال ــادت، بلک ــوم حس در مفه
ــد. بدیــن ترتیــب شــخصیت های  شــخصیت او نمــود می یاب
پویــا در آثــار رمانتیــک مشــاهده می شــود، شــخصیت هایی 
ــمت  ــه س ــم ب ــا تصمی ــه ب ــادف بلک ــر تص ــر اث ــه ب ــه ن ک
آرزوی خــود حرکــت می کننــد و بــا مبــارزه علیــه وضعیــت 
موجــود، آن را تغییــر می دهنــد. ایــن »شــدن« انقابــی بــه 
گفتــه ی دلــوز، نــه بــه گونــه ای تصادفــی کــه بــه صــورت 
یــک فرآینــد رخ می دهــد. فرآینــدی کــه شــخصیت هیــث 
کلیــف را از موجــودی ســر بــه زیــر و آزاردیــده بــه فــردی 

ــد.  ــدل می کن ــور مب منف
روایت و زبان

ــه  ــی ک ــه دارد. زن ــره گویان ــکلی خاط ــان ش ــت رم روای
تمــام ماجــرای رخ داده در عمــارت از هــم پاشــیده ارنشــاو 
ــان  ــت، بی ــده اس ــر ش ــه وارد قص ــه ای ک ــرای غریب را ب
می کنــد. ایــن ســبک روایــت، ســیر خطــی آن چــه را پیــش 
ــر  ــی ظاه ــخ رمان نویس ــه ی تاری ــر اولی ــه اث ــن در س از ای
ــیوه ی شکســت  ــا ش ــا ب ــد و م ــم می زن ــر ه ــود، ب ــده ب ش
ــه خاطره هــا  ــرو می شــویم. رفــت و برگشــت ب ــی روب زمان
ــد و  ــردن می ده ــر ک ــال فک ــده مج ــه خوانن ــخ، ب و تاری
بــه نظــر نگارنــده، نخســتین رگه هــای فاصله گــذاری 
ــتان  ــدن داس ــف ش ــد تعری ــت را در فرآین ــت برش برتول
ــی  ــه انگلیس ــان ک ــن رم ــان ای ــود. زب ــاهد ب ــوان ش می ت
ــی  ــده و نوع ــاعرانه صورت بندی ش ــکلی ش ــه ش ــت، ب اس
ــل  ــر تحمی ــی اث ــر تمام ــه را ب زیبایی شناســی طبیعت گرایان
می کنــد. شــاید بــه همیــن دلیــل ســاده اســت کــه در اوج 
خشــونتی کــه در سراســر ایــن اثــر بــه واســطه ی مرگ های 
پــی در پــی شــاهد هســتیم، نگاهــی کلــی تلطیــف می شــود. 
رمانتیســیم، دراماتیــک شــاعرانه اســت. کشــش هایی 
ــه دل طبیعــت  ــه در اوج خشــونت مخاطــب را ب اســت ک
بــرده و بــه او مجــال اندیشــیدن می دهــد. گویــی ســرآغاز 
ــن عصــر و در  ــرای ســوژه ی انســانی در همی اندیشــیدن ب
دل رمان هــای خلــق شــده در ایــن دوران رقــم می خــورد.
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