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هویــت بــه معنــای کیســتی و چیســتی انســانها اســت و پرســش
ایــن اســت کــه اگــر از ایرانیــان بپرســید شــما چــه کســی هســتید
چــه میگوینــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش نیــاز بــه بررســی
اندیشــهای پیرامــون منابــع هویتــی از خــرد مزدایــی تــا خــرد شــیعی
اســت .ایــران چهــارراه اســت بــه ایــن معنــا کــه در طــول تاریخ محل
رفــت و آمــد اندیشــهها 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
تشــکیل میدهــد .اندیشــهها منابــع قــدرت را شــکل میدهنــد
و اگــر درســت شناســایی ،تفکیــک و تکنیکهــای آنهــا اســتخراج
گــردد ،میتواننــد در همبســتگی اجتماعــی ،سیاســتگذاری 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 غیریتهــای گوناگــون رابطــهای متعادل
بــا دیگــری برخــورد کــرده اســت .در ادامــه معروفتریــن مبانــی و
ســامانههای معرفتــی بــرای هویــت ملــی ایــران معرفــی میگــردد.
 -1اولیــن مبنــای هویتــی ایــران بــه لحــاظ تاریخــی بــه ایران باســتان
بر میگردد .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  44ایالــت 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 شــاخصهای
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 حکومتمنــدی متمرکــز بــه همــراه
همزادی دین و دولت توانســتند ایرانشــهر سیاســی و جغرافیایــی را در
فــات ایــران شــکل دهند.
 -2دومیــن 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
حاکــم گردانــد کــه کاســتهای پاییــن جامعــه ســر بــه شــورش
گذاشــتند .قیامهــا و اصالحــات مانــی و مــزدک بــه بــن بســت
رســید .در ایــن زمــان ایرانیــان اســام را پذیرا شــدند و دومین ســامانه
معرفتــی بــا قرائتهــای حکمــت ،عرفــان و گرایشهــای 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 خالفــت و ایلخانان
مغــول بــود امــا اقدامــات فراوانــی از ابــن مقفع تــا خواجه نظــام الملک
صــورت گرفــت کــه نــام ایــران تــداوم یابــد.
 -3مغــوالن و تــرکان شــرقی صاحــب کتاب و اندیشــه نبودند و تنها با
شمشــیر بر ایــران غلبــه پیــدا کردنــد .در آشــفته بــازار عصبیتهای
قبیلــهای 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 خوابزدگــی و حماقت
قبایــل ،خواجــه نصیــر توانســت مبانــی معرفتــی شــیعه را که ســنت
فارابــی محســوب میگردیــد بــه مذهــب مختــار و رســمی فرهنــگ
ایــران وارد ســازد .نظــام خالفــت فروپاشــید و بعدها بر همیــن میراث
صفویــه توانســت وحــدت سیاســی ،زبانــی و دینــی ایــران را بازآفرینی
کنــد .صفویــه ایــران را متولد ســاخت و تالش 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.
 -4در دوره معاصــر نیــز بــا کمــی تاخیــر کــه ناشــی از کندذهنــی
سیاســتگذاران قجــری بــود ایــران هویــت مــدرن خویــش را بــا
انقالب مشــروطه بازیافت .شــاهان قجــری به همراه رعیــت غفلتزده
و اشــرافی که ریشــههای 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
میکــرد توســط دارالفنــون و مدرســه علــوم سیاســی ایجــاد گردیــد.
مدرنیتــه بــه ایــران قدم نهــاد و بــا خردمنــدی نخبگان سیاســی عهد
مشــروطه همــه زیرســاختهای تــداوم ایــران از بروکراســی ،ارتــش تا
دانشــگاه ایجاد گردیــد .ایران معاصــر صاحب قانون و نهادهــای مدرن
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این که نمایندهای بگوید نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان هستند به خودش مربوط است

خبرنامه

عباســعلی کدخدایــی ،ســخنگوی شــورای نگهبــان در واکنــش بــه نطــق محمــود صادقــی کــه در روز  26آذرمــاه در مجلــس شــورای اســامی
گفتــه بــود «نماینــدگان بــه ایــن دلیــل نمیتواننــد بــه فهرســت فســادها و بودجــه مجلــس دســت پیــدا کننــد کــه عصــاره فضائــل ملــت
نیســتند بلکــه عصــاره فضائــل شــورای نگهبــان هســتند نــه عصــاره مــردم» ،در گفتوگــو با ایســنا ،تصریــح کرد :ایــن کــه نماینــدهای در نطق
مجلــس بیــان میکنــد کــه نماینــدگان عصــاره فضائــل شــورای نگهبــان هســتند بــه خــود ایــن نماینــده مربــوط اســت ،امــا شــورای نگهبــان
طبــق قانــون عمــل میکنــد و اگــر قانــون اشــکال دارد ،قانــون اصــاح شــود .وی بــا اشــاره به کاهــش جلســات علنــی مجلــس در دوره کوتاهی
و ســوءتفاهمهایی کــه بــرای برخــی بــه وجــود آورد ،گفــت :تصــور غلطــی اســت کــه فکــر شــود مجلــس اگــر جلســه علنی نــدارد ،پــس بیکار
اســت بلکــه نماینــدگان در کمیســیونهای تخصصــی مجلــس و پیگیریهــا و مطالعــات مربــوط بــه قانونگــذاری و نظــارت فعــال هســتند و
بــرای سرکشــی بــه حوزههــای انتخابیــه و رســیدگی بــه مشــکالت موکالنشــان فعــال هســتند.
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بیــش از یکصــد ســال از ســالروز طــرح فروپاشــی امپراطــوری
عثمانــی میگــذرد ،طرحــی کــه بــر اســاس آن دولتهــای
مســتقل جایگزین بخــش آســیایی امپراطــوری عثمانیشــدند .در
هنگامــه جنــگ جهانــی اول مادامی کــه امپراطوری عثمانــی ،درگیر
جنــگ از جبهــه غربــی خــود بــود ،فرانســه و انگلیس طــرح ریزی
برنامــهای را آغــاز کردنــد کــه طــی ایــن فرآینــد ،نارضایتیهــای
داخلــی امیرنشــینان و اقلیتهــای عمدتا عــرب شــرق امپراطوری
عثمانــی را در ایجــاد آشــوب و شــورش داخلــی علیــه امپراطــوری
عثمانــی تحریــک میکردنــد .نماينــدگان دولتهــاي انگلســتان
و فرانســه ،بــا صحبتهــای پشــت پــرده بــا شــیخ فیصــل ،قــول
حمایــت از وی بــرای تشــکیل حکومــت ســرزمینی را در صــورت
پیــروزی در جنــگ دادنــد .در ایــن زمــان شکســتهای پــی در پــی
عثمانیهــا در جنــگ تحــت تاثیــر فعالیتهــای جداییطلبانــه و
آشــوبگریهای اقـوام محلــی شــرق امپراطــوری نیز توســط شــیخ
فیصــل رهبــری میشــد .ایــن تحــرکات شـرایط شکســت نهایــی
متحدیــن را فراهــم کــرد و امضــاي پيمــان اســتعماري معــروف بــه
قـرارداد ســايكس  -پيكــو پس از جنگ جهاني اول ،شـرايط سياســي
منطقــه را بـراي تفكيــك اراضــي خاورميانــه و تجزيــه مســتملكات
آســيايى امپراطــوري عثمانــي فراهــم کــرد .به موجــب اين قـرارداد
كــه نوعــي تبانــي اســتعماري و توســعهطلبانه متفقيــن بــه شــمار
ميرفــت ،دولتهــاي انگليس ،فرانســه و روســيه ،كشــورهاي عربي
را كــه جــزو قلمــرو عثمانــي بودند ،ميان خود تقســيم كردنــد .بعدها
شــیخ فیصل و پسـرانش بــه موجب همــکاری با متفقیــن در جریان
جنــگ جهانــی ،اداره حکومتهــای عــراق ،اردن ،لبنــان و ...را بــه
دســت آوردنــد .اما کشــور فلســطین از آن جهــت كه در مســير راه
زمينــي انگليسـيها به مســتعمرات آنــان در هندوســتان واقع شــده
بــود و تمــاس آنــان را بــا نيروهــا و پايگاههايشــان در خليــج فــارس
و نواحــي جنوبــي ايـران تســهيل ميكــرد ،ارزش ســوق الجيشــي و
اســتراتژيكي فراوانــي براي بريتانيا داشــت .يكــي از نتايج اين قـرارداد،
زمينهســازي جهــت تشــكيل كشــور يهودينشــين و نژادپرســت
اسـرائيل در فلســطين اشــغالي بــود كــه در حــدود ســه دهه بعــد از
امضــاي ايــن قـرارداد ،عملــي شــد.
شکلگیریکشوراسرائیل
در تحلیــل ژئوپلتیکــی قــرارداد ســایکس  -پیکــو بیشــک نفــوذ
بریتانیــا در منطقــه به عنــوان بزرگترین قــدرت جهانــی آن روزگار،
مســئلهای اســت که بــه ســادگی نمیتــوان از آن گذر کرد .کشــور
اســرائیل زاییده انگلســتان قرن هجدهم اســت ،هژمونــی بریتانیا بر
اســاس نفــوذ آنهــا در جهــان اســام با پایه ریزی تشــکیل کشــور
اســرائیل تکمیــل میشــد و ایــن اتفــاق با بررســی عملکــرد بریتانیا
در نحــوه واکنــش بــه اســتقالل کشــورهای منطقــه قابــل بررســی
اســت .در ســال  1947هنگامــی کــه اســتقالل کشــور فلســطین
بــه عنــوان دولــت مســتقل در ســازمان ملــل مــورد بررســی قــرار
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تحلیلی ژئوپلتیکی بر گذشته ،حال و آینده احتمالی اسرائیل و تاثیر آن بر منطقه
گرفــت آنهــا 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 انقالبهــا
و اســتقاللهای کشــورهای منطقــه میتــوان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه اقــدام آنهــا شــائبه برنامــه ریــزی بــرای تشــکیل
کشــور اســرائیل را قــوت میبخشــد .بــر اســاس موافقتنامــه
ســایکس-پیکو در  ۱۹۱۶پیشبینــی شــده بــود کــه پیشتــر
فلســطین ،پــس از رهایــی از کنتــرل عثمانی ،تبدیل بــه منطقهای
بینالمللــی 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 سـاله نــدارد و آنهــا
صدهــا ســال اســت کــه در ایــن منطقــه زندگــی میکننــد امــا
ایــن زیســتن در لقــای ابــراز تبعیضــات نــژادی حاصــل از دیــدگاه
توســعهگرایانه 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
 ،۱۹۱۷مطــرح گردیــد؛ درســت یــک ســال پــس از بــه نتیجــه
نرســیدن طــرح ســال  1947در ســازمان ملــل کــه بــا مخالفــت
شــدید گروههــای مختلــف روبــرو شــد ،اســرائیل تشــکیلشــد.
استراتژی راهبردی اسرائیل
طبــق آن چــه پیشتــر مطــرح شــد ،نقــش حمایــت بریتانیــا
در شــکلگیری کشــور اســرائیل مشــهود اســت ،امــا آن چــه
کــه منفعــت بریتانیــا را از ایــن اتفــاق تامیــن میکنــد را بایــد بــا
بررســی اســتراتژی راهبــردی کشــور اســرائیل بررســی کــرد.
اســتراتژی اســرائیل بــر ســه قاعــده اســتوار اســت کــه بــا تحلیــل
مثلــث گونــه میتــوان 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
را شــکل میدهــد ،ســرزمین را میتــوان اورشــلیم برشــمرد کــه
نقــش اصلــی را ایفــا میکنــد و جمعیــت هــم جامعــه یهــودی
اســت .ایدئولــوژی اســرائیل ،ایدئولــوژی امنیتــی اســت که بــر پایه
امنیــت اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی بــا محوریت قوم یهــود بنا
شــده اســت .مدتهــا اســت کــه اورشــلیم یــا همــان قــدس ،در
بیــن تمــام اقــوام اســرائیلی نقطــه وحدت بخش شــمرده میشــود
و یکــی از پایههــای مثلــث اســتراتژی اســرائیل را مفهــوم میدهــد،
از طرفــی ایــن کشــور ،بــا اتکا بــه مذهب یهود ،ســعی در اســتحکام
پایههــای دولــت تــک ملیتی خــود داشــته و ضلــع دیگر مثلــث را
شــکل داده اســت .امــا ســومین و مهمتریــن ضلــع ،ضلــع امنیتــی
اســرائیل اســت کــه نــه تنهــا متضمــن امنیت اقتصــادی ،سیاســی
و اجتماعــی خــود ،بلکــه تامیــن کننــده متحــدان اصلی خــود یعنی
آمریــکا و انگلیــس اســت ،چــرا کــه بســیاری از ســرمایهگذاران

بــزرگ یهــودی ،اقتصــاد جهانــی را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد .از
ایــن رو میتــوان مهمتریــن دســتاورد حمایــت بریتانیــا از اســرائیل
را تضمیــن امنیــت اقتصادی خود برشــمرد کــه در گرو بقــا ،پویایی
و امنیــت اســرائیل اتفــاق میافتــد.
بررسی شرایط ژئوپلتیکی منطقه
نفــوذ ابرقدرتهــای خارجــی بیــن المللــی در منطقــه حســاس
خاورمیانــه بحثــی تــازه نیســت ،شــاید زمانی کــه جفری کمــپ در
ســال 1997میــادی منطقه خاورمیانــه را بیضی اســتراتژیک انرژی
دنیــا خوانــد ،ایــن اهمیــت بیش از پیش محســوس شــد ،اما ســبقه
اهمیــت خاورمیانــه مشــخصا بــه ســالهای اخیــر بــاز نمیگــردد و
جنبــه تاریخــی دارد ،در قرن اخیر به ســبب نقــش پررنگ خاورمیانه
در پیــروزی جنگهــای جهانــی و پــس از آن قـرار گرفتن این منطقه
در کمربنــد تدافعــی بلــوک غرب به رهبــری آمریــکا در مقابل نفوذ
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق کــه اصطالحــا بــه منطقــه ریملنــد
مشــهور شــد ،نقــش پررنگ تــری داشــته اســت .وجــود 70درصد
ذخایــر نفــت و گاز دنیــا در بیضــی اســتراتژیک انــرژی که ایـران در
مرکــز آن قـرار دارد ،خاورمیانه را به منطقهای ژئواســتراتژیک تبدیل
کــرده اســت .ایــن منطقــه بــه دلیــل دخالتهــای اســتعمارگران
ســالها اســت روی آرامــش بــه خــود ندیــده و همــواره درگیــر
جنــگ ،انقــاب ،شــورش و تروریســم بــوده اســت .امــا در همیــن
چنــد ســال اخیــر شــاید ملتهبتریــن روزگار در تاریــخ خــود را
تجربــه کــرده اســت .ســوریه شــاهد جنــگ ســنگین اســت ،عـراق
بــه عنـوان همســایه غربــی ایـران درگیــر تروریســم داعــش اســت
و حرکتهــای اســتقالل جویانــه کردهــا نیــز بــه ایــن تنشهــا
افــزوده اســت .مصــر در حــال از دســت دادن ثقــل خــود اســت و
رهبرانش ســردرگم هســتند ،الجزایــر در بحران حاکمیــت و رهبری
بــه ســر میبــرد ،یمــن بــه دو دســته ه ـوادار و مخالــف دخالــت
خارجــی عربســتان ســعودی تقســیم شــده اســت و هــر روز ائتالف
بــه رهبری عربســتان ســعودی ،صنعــا را بمبــاران میکند .همچنین
تنشهــای داخلــی در کشــورهای منطقــه نیــز رو بــه افزایش اســت
و در کنــار تمــام ایــن مشــکالت ،قدرتهــای فرامنطقــهای بــه دنبال
نفــوذ و اعمال قدرت بیشــتر در منطقه هســتند .تحلیــل این موضوع
کــه سیاســتهای کـدام کشــورها در منطقــه موفقتــر بــوده خــود
نیازمنــد بحثــی مبســوط اســت ولــی اخیـرا اقـدام ترامــپ در بــه
رســمیت شــناختن اورشــلیم به عنوان پایتخت اسـرائیل و همچنین
انتقــال ســفارتخانه بــه ایــن شــهر ،منحصـرا قابل بررســی اســت که
در ادامــه بــه آن خواهــم پرداخــت.
اورشلیم ،قدس وحدت بخش
قــدس بــه عنــوان قبلــه اول مســلمانان علقـهی جداییناپذیــر تمام
مذاهــب اســام بــه شــمار مـیرود ،آن چنــان کــه شــاهد هســتیم
ایــن موضــوع بــه عنــوان نیرویــی همگــرا بیــن مســلمانان تبدیــل
شــده اســت و تمــام کشــورهای اســامی ،از متحدتریــن 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

انجــام شــده اســت ،ســه اتفــاق بســیار مهــم قابــل تامــل اســت.
ابتــدا نقــش ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــهای 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
میکنــد .ایــن اقدامــات توســط ســه کشــور قدرتمنــد اســام ،یقینا
نقــش تاثیرگــذاری در آینــده منطقــه میگــذارد.
نزدیکی ایران و ترکیه ،ماحصل اقدام ترامپ
اقــدام نســنجیده ترامــپ باعــث وحــدت مســلمانان در معنــای
عــام و نزدیکتــر شــدن ایــران و ترکیــه بــه عنــوان دو قــدرت
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 .سیاسـتهای محافظهکارانه
بریتانیــا در ســالهای اخیــر در قبــال اســرائیل ،بــا اقــدام هیجانــی
ترامــپ متزلــزل شــده اســت و ایــن متحــد قدیمــی ،ایــن روزها به
دنبــال راهــکاری اســت کــه بتوانــد منازعــات منطقــهای را کاهش
دهــد .دموکراتهــا نیــز در کشــور آمریــکا مخالفــت خــود را بــا
اقــدام ترامــپ نشــان داده انــد .شــاید خــود ترامــپ نیــز امــروز از
اقــدام بیپروایانــه 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
مشــترک در حمایــت از قطــر در قبــال تحریمهــای عربســتان،
همکاریهــای گســترده دو کشــور در حل معضل گروه تروریســتی
داعــش ،همگرایی منطقــهای برای تحریم خطــوط هواپیمایی منطقه
کردســتان در زمــان اعــام اســتقالل و اتخــاذ تصمیــم و واکنــش
مشــابه در قبــال قبلــه اول مســلمین ،از عمیق شــدن پیونــد و منافع
ژئواســتراتژیک دو کشــور خبــر میدهــد کــه میتوانــد نویدبخش
خاورمیانــهای امــن و پایــدار باشــد .نزدیکــی ترکیــه و ایــران نقــش
کشــورهای مداخلهجــو را در منطقــه کمرنگتــر میکنــد و ایــن در
ثبــات منطقه نقــش مســتقیم خواهد داشــت.
نتیجهگیری
آن چنــان کــه مطــرح شــد در شــکلگیری اســرائیل نقــش
کشــورهای فرامنطقــهای غیرقابل انکار اســت و با بررســی وضعیت
خاورمیانــه میتــوان شــاهد تاثیــر عوامــل خارجــی در هــرج و مرج
و ناآرامــی در منطقــه بــود .آن چنــان که شــرح داده شــد ،آمریکا و
انگلیــس ،اســرائیل را پایــگاه اســتراتژیک خود برای نفــوذ در منطقه
میداننــد و اقــدام اخیــر ترامــپ را در ادامــه همیــن اســتراتژی
میتــوان بررســی کــرد .از ســوی دیگــر بیتردیــد راهــکار
مناســب بــرای رســیدن بــه صلــح و امنیــت پایــدار در خاورمیانــه،
اتحــاد کشــورهای منطقــه و اتخــاذ سیاسـتهای مناســب توســط
کشــورهای درون منطقــه اســت.

راه دراز گذار
محسن قربانی
مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی
درســت اســت کــه رأی دادن عصــارهی زندگــی سیاســی اســت
امــا محــدود کــردن سیاســت بــه صندوقهــای رأی و گزینــش
سیاســتمــداران ،برخالف سیاســتورزی نوین اســت .سیاســت
بیــش از آنکــه دســتاورد باشــد ،عبــارت اســت از تالش هــای
دامنــه دار بــرای جلوگیــری از رویارویی و ســتیز .از این چشــمانداز،
دنیــای سیاســت دنیــای نســبیتها اســت نــه قطعیتهــای
ســازشناپذیــر .چنــانچــه از ایــن منظــر بــه سیاســت نــگاه
کنیــم ،کابینــهی دوم حســن روحانــی کابینــه ای ســازشگر
اســت .کابینــهی روحانــی شــاید بــا انتظــارات مــا از دموکراســی،
ح طلبانــه فاصله
حقــوق بشــر ،برابــری جنســیتی و مواضــع اصــا 
داشتهباشــد امــا تالشــی اســت در جهــت دوری از شــکافهای
سیاســی کــه بــه ویژه پــس از انتخابــات چالــشبرانگیــز  88ابعاد
فرهنگــی و اجتماعــی بــه خــود گرفتــه اســت.
از آنجــا کــه یکــی از ضروریات توســعه ،ثبات و آرامش سیاســی
اســت ،کارویــژهی 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 دسـتیابی
ح طلبانــه .منتهای مراتــب ،این فرصت بایســتی
بــه اهــداف اصــا 
ح طلبانــه ،پرهیــز از معامله بر ســر
همــراه بــا حفــظ مواضــع اصال 
ارزش هــا ،همــراه کــردن ســایر بخشهــای جامعــه بــا خــود و یــا
بــه عبارتــی دیگــر «جــذب حداکثــری و دفــع حداقلــی» باشــد.

نیروهــای سیاســی و کنشگــران 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 تالشــی اســت پایان ناپذیر در مســیر
بهبودخواهــی کــه همــراه بــا توافــق ،عقــبنشــینی ،پیـشروی و
ســازش اســت و هرگــز تکنیــک و تاکتیکــی یگانــه و منحصــر به
خــود را بــر نمی تابــد.
بــا ایــن وصــف ،می تــوان دولــت روحانــی را بــه ویــژه پــس از
دورهی  8سـاله احمدینــژاد کــه بــا تخریــب اعتمــاد و ســرمایه
جامعــه همــراه بــوده اســت« ،دورهای 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 موازنــهی سیاســی در راه دراز «گذار به دموکراســی».
منظــور از دورهی انتقالی ،دورهای اســت که حدفاصل میان  8ســال
ویرانــی کشــور در دوران احمــدینــژاد و روی کار آمــدن دوبــاره
اصالحطلبــان را در بــر میگیــرد .بــه دلیــل اتفاقــات ناگــواری
کــه پــس از انتخابــات ســال  88افتــاد ،شــرایط از ســوی حاکمیت
بــرای بازگشــت دوبــارهی اصالحطلبــان بــه عرصههــای قــدرت
ن کــه برنــدهی ایــن دوره ی
فراهــم نبــود .اصالحطلبــان بــرای آ 
انتقالــی باشــند ،بهتــر اســت از اکنــون به فکــر بازنگــری در مبانی
گفتمانــی خویش باشــند.
کابینــه دوم حســن روحانــی ،اعتــراض حامیــان اصالحطلــب او را
برانگیختــه اســت .عملکرد ضعیــف او در چینــش کابینه ،بیعملی
در برابــر موضوع ســپنتا نیکنام (منتخب زرتشــتی شــورای شــهر

یــزد) و حقــوق اقلیتهــای قومــی ،بی توجهــی نســبت بــه وعــده
رفــع حصــر ،انفعــال در برابــر مــالباختــگان کاســپین ،میــزان
و ...نمونه هایــی از ایــن اعتراضهــا هســتند .چنانچــه خاســتگاه
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 آنکــه بــه دموکراتیزاســیون ،حقوق بشــر و
برابــری جنســیتی بــاور داشتهباشــد ،به اصالحــات ســاختاری در
اقتصــاد و تنــشزدایــی در سیاســت خارجــی می اندیشــد (ماننــد
ن چــه در دولــت آقــای هاشــمی رخ داد) .از ایــن رو ،انتظــار
آ
عملکــرد اصالحطلبانــه از آقــای روحانــی و دولــت محافظــه کار او،
انتظــاری بــرآوردهناشــدنی اســت .بــا ایــن حــال ،اصالح طلبــان
کــه ســهمی عمــده در روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و دوازدهم
داشــتهاند ،بایســتی از ایــن فرصــت در جهــت ترمیــم خــود و
فعــالســازی نیروهــای اجتماعــی بهــره ببرند .شایســته اســت در
ایــن تــاش ،اصالحطلبــان با هوشــیاری ،دوراندیشــی و شــکیبایی
رفتــار نماینــد و در دام شــانتاژ محافظــهکاران  -مبنــی بــر این که
ســر اصالحطلبــان بــیکاله مانــده  -اســیر نشــوند.
تــاش اصــاحطلبــان و نیروهــای ملــی در ایــن دورهی انتقالــی
بایســتی بــر مبنــای بازفعالســازی جامعــهی مدنــی و تقویــت
بدنههــا و ریزبدنههــای اجتماعــی باشــد .از ایــن منظــر ،نــگاه
اصــاحطلبــان بــه جــای ســاختارهای قــدرت بایســتی معطوف
بــه جامعــه مدنــی و نهادهــای مردمــی باشــد .بــه عبارتــی دیگــر
«سیاســت خُ ــرد» ( )Micropoliticبــه جــای «سیاســت کالن»

( )Macropoliticبنشــیند .در ایــن رویکــرد ،بهتر اســت اصالحطلبان
بــه جــای تــاش سرشــکن بــرای ورود بــه هســتهی ســخت
قــدرت ،بــه صــورت شــبکهای فعالیــت کننــد .یکــی از بهتریــن
ابزارهــا بــرای فعالیــت شــبکهای «شــبکه های مجازی» اســت که
خوش  بختانــه دولــت روحانــی برخالف دولــت احمدی نــژاد قائل
و مایــل بــه محــدود کــردن آن نیســت.
از ایــن نظــرگاه ،دولــت روحانــی کــه حمایــت قاطعانــه
اصالحطلبــان را در روی کار آمــدن خــود داشــته اســت ،آرایش
ت خــوش تغییــر ســاخته و
سیاســی موجــود در جامعــه را دسـ 
مرزهــای دوگانــه اصــاحطلــب و اصــو ل گــرا را کــه حــدود
ســه دهــه بــر مناســبات سیاســی کشــور ســایه انداختــه بــود،
ک ـ م رنــگ ســاخته اســت؛ بــه گونــهای کــه امــروز نیروهــای
سیاســی در داخــل کشــور بــه ایــن مهــم پــی بردهانــد کــه
سیاســت بــه معنــای حــذف رقیــب نیســت و جــز از طریــق
اجمــاع نمیتواننــد بــه اهــداف و برنامه هــای خــود برســند.
منتهــا ایــن موضــوع بــه طــور هـ م 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 البیگــری و تقســیم
منافــع میــان افــراد و گروه هــا بــدون در نظــر گرفتــن منافــع
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
دیگــر مــردم را بــه پــای صندوق هــای رأی کشــاند.

با اعتراض دانشجویان وزیر نفت راهی مجلس شد

دارالفنون

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 یکشــنبه  ۲۶آذرمــاه میزبــان بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفــت بــود تــا در خصــوص تحصــن دانشــجویان دانشــگاه
نفــت توضیحاتــی را ارائــه کنــد .بــه گــزارش مهــر ،براســاس مســتندات درجشــده در دفترچــه کنکــور سراســری در ســالهای قبــل ،وزارت
نفــت متعهــد بــه اســتخدام دانشــجویان دانشــگاه صنعــت نفــت در ایــن وزارتخانــه شــده بــود .بیژن زنگنــه وزیــر نفت در ســال  ۹۴اســتخدام
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 بینتیجــه 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 میدهــد .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.
3

علیقدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
چــرا در دانشــگاه فردوســی ماننــد ســایر دانشــگاهها در  16آذر
برنامــهای بــرای پاسداشــت روز دانشــجو برگــزار نشــد؟ چــرا بــه
جــای برنامههــای تحلیلــی  -سیاســی در روز دانشــجو ،شــاهد
پوســتر برنامههــای جشــن ،مســابقه و لبآهنــگ بودیــم؟ چــرا
عمدتــا دفاتــر مجموعههــای دانشــجویی در دانشــکدهها بســته
اســت؟ چــرا رخــوت فعالیتهــای سیاســی و اجتماعی در دانشــگاه
فردوســی مشــهد شکســته نمیشــود و برنامههایــی از ایــن قبیل با
س ـالنی خالــی مواجــه میشــود؟
اینهــا فقــط بخشــی از ســوالهایی اســت کــه میــان فعالیــن
دانشــجویی مجموعههــای مختلــف در دانشــگاه فردوســی رد و
بــدل میشــود .فعالیــن مجموعههــای مختلــف دانشــجویی ،فضای
کنونــی را ناشــی از ســوء مدیریــت مســئولین دانشــگاهی میدانند
و انگشــت اتهــام را بــه ســوی آنــان نشــانه میرونــد کــه در
دانشــگاه بســتر و ســاختار مناســبی برای فعالیت دانشــجویان مهیا
نیســت و مدیــران دانشــگاه در مقابــل ،هــم راســتا بــا اســاتید و
تحلیلگــران ،همــه چیــز را در تغییــر نســل و ذائقــه دانشــجویان
خالصــه میکننــد .دوگانگــی رویکــرد عامــل محور(توجه به افــراد،
مقاصــد ،باورهــا ،انگیزههــا و ارزشهــای آنــان کــه در ایــن بحــث
دانشــجویان دانشــگاه فردوســی هســتند) و رویکرد ســاختار محور
(توجــه بــه فرآیندهایــی نظیــر پویشهــای ســازمانی کــه در ایــن
بحث بســتر فعالیت دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی اســت) ،در
جامعهشناســی سیاســی قدمــت بســیار زیــادی دارد .اگــر دقیقتر
شــویم ،عناصــری از حقیقــت را در بحثهــای هــر دو طیــف
میبینیــم ،امــا اگــر صرفــا بــر یکــی از ایــن دو عامــل تکیــه کنیم،
بــه ســبب دادن وزن علّــی بیشــتر بــه یکــی از آن هــا ،به ســادگی
بــه تقلیلگرایــی یــک جانبــه گرفتــار میشــویم .بــرای رهایــی از
ایــن تقلیلگرایــی و همچنیــن دوگانگــی ذکــر شــده ،از «دوگانگــی
ســاختار» گیدنــز اســتفاده میکنــم و بــرای تحلیــل وضــع موجود
در دانشــگاه فردوســی از ایــن نظریــه بهــره میبــرم.
گیدنــز ،ســاختارهای اجتماعــی را هــم وســیله کنــش میدانــد
(یعنــی کنــش را ممکــن میســازد) و هــم بــر ایــن نظــر اســت
کــه ســاختارهای اجتماعــی بــه وســیله کنــش اجتماعــی بازتولیــد
میشــوند .در ایــن رویکــرد ،ســاختارهای اجتماعــی همــواره بــه
منزلــه «نظمــی مجــازی» در ذهــن افــراد و نــه بــه شــکل یــک
واقعیــت اجتماعــی مجــزای از افــراد ،وجــود دارد .در ایــن معنــا
نظــم اجتماعــی بــه ماننــد دانشــی عملــی اســت دربــاره ایــن کــه
چــه قواعــدی (فرآیندهــا یــا ســنتهای مســلم فــرض شــده) و
چــه منابعــی (امکانــات مــادی و اجتماعی بــرای انجــام امــور) برای
رفتــار اجتماعــی در موقعیتهــای مختلــف ،ضــروری و مناســب
اســت .بدیــن ترتیــب حیــات اجتماعــی (در بحــث مــا زیســت و
فعالیتهــای دانشــجویی) نــه مجموعــهای از کنشهــای فــردی
و نــه مجموعــهای از ســاختارهای اجتماعــی اســت بلکــه بــه مثابه
فرآینــدی در نظــر گرفتــه میشــود کــه مفهــوم کلیــدی آن یعنی
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فردوسی در اغما
عمــل اجتماعــی ،دارای دو جنبــه «عامالنــه» و «ســاختاری» اســت.
دانشگاه به مثابه یک نهاد
کارل یاســپرس ،رسـالت دانشــگاه را در تحقیق ،پژوهــش و آموزش
جســت و جــو میکنــد 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 میتوانــد
موضــوع درس گفتارهــای دانشــگاهی باشــد .از ســوی دیگــر
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 کاســتیهای 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 مهمتریــن پایگاههــای قــدرت
جنــاح محافظــهکار گرفتــه اســت تــا اعمــال نظــر نهادهــای
بیرونــی بــر دانشــگاه فردوســی کــه محدودیتهــای بســیاری
را بــرای فعالیــن دانشــجویی بــه وجــود مــیآورد .اگــر حــدی از
فشــارها بــه ســبب واقعیــت نهادین دانشــگاه فردوســی در مشــهد
پذیرفتهشــود ،شــدت رو بــه افزایــش آن بــه عــدم آزادی و
اســتقالل دانشــگاه بــاز میگــردد 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 برنامههــای سیاســی و اجتماعــی خــودداری میکننــد و بــه جای
آن برنامههایــی نظیــر «هــدف از دوســتیهای دختــر و پســر»
موفــق بــه اخــذ مجــوز میشــود تــا هــر چــه بیشــتر صــدای پــای
پوپولیســم فرهنگــی بــه گــوش برســد .دانشــجویان نیــز در ایــن
شــرایط از یک ســو انگیزه فعالیــت را از دســت میدهند و از ســوی
دیگــر بــرای شــروع هــرکاری بــا انبــوه مشــکالت مواجه هســتند.

اگــر حتــی بر انبوه مشــکالت هماهنگــی برگــزاری برنامــهای غلبه
کننــد ،هنــوز کار تمــام نمیشــود و صالحیــت برگــزاری برنامــه
توســط مســئولین پیدا و پنهان بســیاری باید ســنجیده شــود! بدین
ترتیــب همـواره ممکن اســت فعــال دانشــجویی قید فعالیــت مورد
نظــر را بزنــد یــا در میــان مصلحتهــای گوناگــون و مشــتقات آن
گــم شــود و در نهایــت ایــن سـوال را از خــود بپرســد کــه آیــا ایــن
برنامــه اجـرا شــده همانــی اســت که مــد نظر مــن بــود؟ ادامــه این
رونــد باعــث نوعــی خودسانســوری میشــود کــه ناشــی از نظارتــی
غیرمســتقیم از جانــب گروههــای نامرئــی اســت کــه هر لحظــه در
هــر جایــی حضــور دارنــد و بســیار نیــز خطرناک هســتند چـرا که
چهره مشــخص قابــل بازشــناختی ندارند و هماننــد نیروی جــاری و
ناپیـدا هــر لحظــه از جایــی ســر بــر میآورنــد؛ گاهــی با دســتاویزی
شــرعی و اخالقــی ،گاهــی با مالحظهای سیاســی ،گاهــی با مصلحتی
اقتصــادی ،گاهــی نفــوذی محلــی و گاهــی . ...جالــب آن اســت کــه
همــه اینهــا در قالــب نماینــده مــردم و احساســات جریحــهدار آنان
نمــود پی ـدا میکنــد و میتوانــد بــا مخفــی شــدن پشــت یکــی از
ایــن نقابهــا و جانبـداری از مصلحــت مــردم فعالیــت دانشــجویی
را تخطئــه کنــد« .هـراس اجتماعــی» به ســبب فراگیــر بــودن ،عدم
شــفافیت و ناتوانــی افـراد در مقابله با آن ،چونان شــبحی در دانشــگاه
فردوســی مانــع از فعالیــت جدی دانشــجویان اســت.
دانشگاه به مثابه یک میدان
«میــدان» یکــی از اصطالحــات 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
کالم قواعــد و هنجارهــای خــاص خــود را) دارد .بــه عنــوان مثــال
میــدان بــازار ،کســب مطلوبیــت آن در ســود و ثــروت و معیــار
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 پیجویــی حقیقت و
مشــروعیت آن در صحــت ،دقــت و عینیت روششــناختی اســت.
امــا در حــال حاضــر مســائل ســایر میدانهــا وارد میــدان دانشــگاه
شــده اســت و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه دانشــگاه دیگــر نــه
بــا قواعــد خــود بلکــه بــا قواعــد ســایر میدانهــا بــازی میکنــد.
دانشــگاه فردوســی مشــهد نمونــه بــارز چنیــن وضعیتــی اســت.

دانشــگاه فردوســی مشــهد در بســیاری از پروژههــای خــود بــر
محوریــت تولیــد پــول متمرکــز اســت و پولــی شــدن دانشــگاه
جزئــی جداناشــدنی از سیاســتهای حاکــم بــر دانشــگاه اســت.
تمرکــز مدیــران دانشــگاهی بــر ایــن مســئله بــه مراتــب از توجــه
آنــان نســبت بــه ســایر امــور میکاهــد .برگــزاری کالسهــای
پردیــس بین الملل در محیط دانشــگاه و جذب دانشــجوی بیشــتر،
هویــت نخبهگرایانــه دانشــگاه را از آن زدوده و باعــث تودهوار شــدن
دانشــگاه شــده اســت .دانشــگاه دیگــر نــه امــری هویتبخــش،
بلکــه صرفــا جزئــی از روزمرگــی دانشــجویان اســت .درگیــری
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 نمیگــذارد.
سیاســتهایی از جانــب مدیران دانشــگاه نظیــر اضافه کــردن یک
کارشــناس مذهبــی در برنامههــا ،نمونــه دیگــری از ورود قواعــد
میدانــی دیگــر در میدان دانشــگاه اســت .دانشــگاه فردوســی نوعی
آشــفتگی ارزشــی را تجربــه میکنــد کــه باعــث فضــای آنومــی و
بیهنجــاری در آن میشــود.
شیفت پارادایمی جریان دانشجویی
دانشــجویانی کــه در دهــه  90وارد دانشــگاه فردوســی شــدهاند
همــان طــور کــه فضــای متفاوتــی را احســاس میکننــد ،خــود
نیــز تفاوتهــای عمــدهای 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 آنهــا در دانشــگاه
و نــوع فعالیتشــان اثــر میگــذارد .هزینــه بــاالی سیاســی کــه
فعالیــن دانشــجویی دانشــگاه فردوســی در دهــه  70و  80پرداخت
کــرده انــد ،بــه منزلــه درس عبرتــی اســت بــرای دانشــجویان
امــروز کــه آنــان را از گونــهای فعالیــت برحــذر دارد .نخســتین
برخــورد نســل جدیــد دانشــجویی بــا سیاســت در دوره نوجوانــی
و انتخابــات  88بــوده اســت کــه فضــای ملتهــب آن دوره ،اعتمــاد
آنهــا بــه نهادهــای دولتــی و مدنــی را از بیــن بــرد .در ســالهای
دور ،فعالیتهــای جنبــش دانشــجویی در فضایــی انقالبــی ،متاثــر
از پارادایــم چــپ و عمدتــا سیاســی و پــر شــور و نشــاط بــود امــا
اکنــون فعالیتهــای دانشــجویی نــه بــر مبنــای آرمانهــای
دســت نیافتنــی بلکــه بــر مبنــای عقل معــاش و بــا نوعــی رویکرد
بروکراتیــک و مدنــی تنظیــم میشــود .فعالیــن دانشــجویی در
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 سـالیان متمادی
بــر جامعــه ایــران حاکم بــوده اســت ،اکنون به شــیوهای از زیســتن
در زندگــی اجتماعــی بــدل شــده اســت .کنکــوری شــدن جامعــه،
نماینــده منطــق ســودجویانهای اســت کــه از طریــق تســتی کردن
شــخصیت ،راههــای ناممکن تصاحــب قدرتهای کمیــاب را پیش
روی فــرد گشــوده اســت .دانشــجوی امــروز نیز دغدغه معیشــتی
آینــده خــود را بــر فعالیــت هزینــهزا در دانشــگاه ارجــح میدانــد.
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پیــش گــزارش :در حاشــیه هفدهمیــن جشــنواره نشــریات
دانشــگاه فردوســی مشــهد ،برنامــه «قلــم و حــق آزادی» پیرامون
بررســی حقوقــی فعالیــت نشــریات دانشــجویی در تاریــخ  14آذر
در س ـالن 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 میخوانیــد ،خالصــهای
از مباحثــی اســت کــه در جلســه طــرح شــد.
دکتــر عالــی پنــاه در شــروع صحبتهــای خــود به فلســفه ضوابط
ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی و دســتورالعمل اجرایــی مصــوب
 1383توســط شــورای عالی انقالب 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

مقــررات ،رهایــی دانشــجو از ایــن قبیــل دغدغههــا بوده اســت .وی
اظهــار داشــت کــه شــورای عالــی انقالب فرهنگــی با تصویــب این
مقــررات از صالحیــت 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 داشتهباشــد
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
میدهــد .همــواره تــاش بــر ایــن بــوده اســت کــه بــا جعــل
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  36و بــه تبــع آن ،بندهــای  5الی
 9مــاده  40تفســیرهای مختلفی قابل برداشــت اســت .وی در ادامه
نیــز علــت ابــاغ اخطاریههــای 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 اصالح ،هماهنگی ســه
نهــاد وزارت علــوم ،وزارت بهداشــت و دانشــگاههای آزاد ضــروری
اســت ،تــا کنــون اراده جــدی جهــت اصــاح وجــود نداشــته و تنها

تفاســیری ارائــه شــده اســت .وی همچنین در مــورد مــاده  40آیین
نامــه بیــان کــرد کــه بــازه بندهــای  5تــا  9خیلــی 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
نمیشــود و بــه خــود دانشــجو بــرای حضــور جهــت پــارهای از
توضیحــات پیــام ارســال میشــود .وی در ادامــه بیــان کــرد کــه
اگــر دانشــجو بخواهــد هــم بــه نهادهــای درون و هــم نهادهــای
بیــرون دانشــگاه پاســخگو باشــد ،دیگــر رمقــی بــرای فعالیــت
نخواهــد داشــت .ایــن درحالــی اســت که شــعار جامعه ،بیــان نقد
و اظهــار نظــرات دانشــجویان اســت .وی هــم چنیــن افــزود اگــر
نوشــتهای متناســب با ذائقه شــخصی نیســت ،نبایــد برخوردهای
ســلبی بــا آن شــود .قاضــی صفــری ،دانشــجوی دکتــری حقــوق
جــزا دانشــگاه فردوســی و دادیــار شــعبه اظهارنظــر دادســرای

عمومــی و انقــاب ناحیــه دو مشــهد و در پاســخ بــه ایــن ســوال
گفــت چــون نشــریات دانشــگاه از فیلتر خاصــی عبــور نمیکنند،
بایــد مــورد نظــارت قــرار گیرنــد و مطالــب توســط نویســندگان
متخصــص نوشــته شــود .مهدیــه یــاوری در پاســخ بــه گفتههای
قاضــی صفــری ،افــزود کــه طبــق مــاده  32دســتورالعمل اجرایــی
ضوابــط ناظــر بــر فعاليــت 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  8و  24قانون اساســی تفســیر موســع
شــوند و هیئــت منصفــهای را کــه در دانشــگاه تشــکیل شــده،
صاحــب اختیــار دانســت .وی تصریــح کــرد :بــه نظــر مــن بایــد
دســت هیــات منصفـهای 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 دیدگاههــای
خــاص خــود را دارنــد و بــا انتقــادات ســازنده خــود میتواننــد
نهادهــای مختلــف کشــور را هدایــت نمایند.
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نگاه ویژه

بــه گــزارش ایســنا ،حمیــده چوبــک ،رییس پیشــین پژوهشــکده باســتان شناســی کــه یکشــنبه  ۲۶آذر در همایــش هفتــه پژوهش در پژوهشــگاه
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ســخن میگفــت ،برنامــه راهبــردی توســعه و ارتقــای باستانشناســی کشــور را جامعنگــر و آیندهنگــر در عرصــه
جهانــی اعــام کــرد و گفــت :راهبــرد باســتان شناســی امــروز ایــران ،فراملــی بــوده و آمــادهی ورود بــه دروازه باستانشناســی جهــان اســت هرچنــد
کــه دررونــد شــکلگیری باستانشناســی ایــران بــا حضــور باستانشناســان غیرایرانــی شــروع شــد و بــه آرامی پــس از بنیان رشــته باستانشناســی
در مراکــز علمــی ایــران و ایجــاد مرکــز باستانشناســی و پژوهشــکده باستانشناســی پــس از آن باستانشناســی بومــی و ملــی بــه وجــود آمــد.
چوبــک بــا بیــان اینکــه امــروزه باستانشناســی هویــت یافتــه و جایــگاه و نــام خــود را در عرصــه علمی جهــان پیدا کــرده اســت ،گفت :ایــن فرصت
زمانــی اســت کــه باستانشناســی ایــران نقــش خــود را در دانــش باستانشناســی جهــان نشــان دهــد .او شــناخت منظــر تاریخــی فرهنگــی و
جغرافیــای فرهنگــی ســرزمین ایــران را از برنامههــای راهبــردی باستانشناســی ایــران دانســت کــه بــا اولویتهــای کالن هفتگانــه یعنــی «هویت
ملــی»« ،مطالعــات حــوزه فرهنگــی خلیــج فــارس»« ،پوشــش جغرافیــای فرهنگــی و تاریخــی ملــی و فرامــرزی»« ،کاوشهــای طرحهــای عمرانــی»،
«میــراث باستانشناســی در خطــر از کاوشهــای غارتگــران و ســوداگران و غــارت ثــروت و دارائیهــای ملــی»« ،پرسـشهای علمــی پژوهشــگران
باستانشناســی»« ،مــکان رویدادهــای مهــم فرهنگــی و تاریخــی و محوطههــای باستانشناســی میــراث جهانــی» پیــش بینــی شــده اســت .
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دریافــت موجودیــت «خــود» بــه عنــوان انســانی مســتقل و تالش
بــرای رســیدن بــه فردیــت و پاســخ بــه پرســش «مــن کیســتم»،
ـم مــدرن بــودن ،تلقی شــده اســت .دریافت
یکــی از مولفههــای مهـ ِ
از خــود بــه عنــوان فــرد و انســان مســتقل و در عیــن حــال متمایز
از دیگــری ،همــان چیــزی اســت کــه در ایــن جســتار ،هویــت
مینامیــم .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت آن چــه اغلــب بــر ســر
آن در بــارهی هویــت مناقشـهای نیســت ،ایــن اسـتکه پسزمینه
ِ
پایگان
مفهــوم هویــت ،بـ ه طــور صریــح بــر پایـ ه دوگانهســازی از
خــود و دیگــری قــرار گرفتــه اســت وهویــت فــردی «مــن» را در
برابــر «او» و در هویــت جمعــی «مــا» را در برابــر «آنهــا» مطــرح
میســازد .امــا رابط ـ ه هویــت در نتیج ـ ه برخــورد بــا مولفههــای
مــدرن و ظهــور مفاهیمی همچون ناسیونالیســم و نژادپرســتی ،برای
مــا بــه عنوان ملتــی کــه مــورد هجــوم «بادهــای ناموافــق» بودهایم
از اهمیتــی مضاعــف برخوردار اســت .بادهــای ناموافقی کــه همواره
بــرای ما شــر بــه ارمغــان نیــاورده و توانســته اســت؛ ملتــی دیرپا و
نســبتا همگون در مقابلــه با نامالیمــات تاریخی ،سیاســی ،اجتماعی
و اقتصــادی را در قالــب «ایرانیــت» آبدیــده نمایــد.
اگــر مفهــوم هویــت بــه عنــوان یــک مس ـاله مــدرن پذیرفتــه
شــود ،میتوانــد مجموعــهای از واژگان همپیونــد را بهگونــهای
مفصلبنــدی نمایــد کــه ویژگیهــای فرهنــگ سیاســی جوامــع
مختلــف را نمایان ســازد .ناسیونالیســم ،مفهومی اســت که همچون
هویــت در دوران مــدرن و بــهطــور دقیقتــر در نتیجــه تشــکیل
دولتهــای ملــی ســربرآورد .ترســیم مرزهــای سیاســی میــان
دولتهــای تــازه تاســیس اروپــا کــه دیگــر ســازوکار فئودالــی را
بــرای اداره جوامــع خــود ،بســنده نمیدیدنــد ،ظهــور مفهومــی
همچون ناسیونالیســم را ســبب شــد .تشــکیل ارتشهای ملــی ،نیاز
بــه وفــاداری اتبــاع را ضــروری میســاخت ،ضرورتــی کــه جــز در
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هویت ایرانی؛ در کشاکش نژادگرایی و میهنپرستی
ســایه پــردازش ایــن مفاهیم جدیــد و تمایزگذاری و غیریت ســازی
ممکــن نبــود .این دیگریســازی از ســویی پاســخگوی پرســش من
کیســتم را فراهــم مـیآورد و از طــرف دیگــر احســاس ریشـهدار
بــودن ،خــاص بــودن ،متمایــز بــودن و در برخی مــوارد برتــر بودن
را در وجــود شــهروندان نهادینــه میســاخت .همیــن احســاس
جدیــد ،زمینــه ســاز طــرح مباحث توســعه ملــی از یکســو و دفاع
ملــی را از ســوی دیگــر موجــه میســاخت .امــا تاکیــد بیـشاز حد
بــر غیریتســازی و پافشــاری بــر تمایزهــای مــا در برابــر دیگری
پــای مفاهیــم دیگــری همچــون میهنپرســتی و نژادپرســتی را بــه
میــان آورد.
میهــن دوســتی؛ احســاس و تعلــق روانــی بــه یــک ملت و یــا همان
عشــق به کشــور اســت .اصطالحات ناسیونالیســم و میهندوســتی
را اغلــب در هــم میآمیزنــد؛ امــا ناسیونالیســم خصلتــی آمــوزهای
دارد و بــه ایــن بــاور عینیــت میبخشــد کــه ملــت نیــز تــا حــدی
اصــل و پایــه ســازمان سیاســی اســت .بــا ایــن تعریــف ،میهــن
دوســتی اســاس همــه شــکلهای ناسیونالیســم اســت .بــا ایــن
حــال بــه نظــر میرســد کــه میهــن دوســتی امــری ذومراتــب و
مــدرج باشــد ،کــه ایــن تعریــف از آن وجه معتــدل و میانه اســت.
حــال آنکــه میتــوان 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 میتوانــد همچــون ناسیونالیســم
زمینــه انســجام ملــی را فراهــم میکنــد ،ابراز شــود ،قابل ســتایش
و شایســته پاســداری اســت .امــا زمانــی کــه ایــن احســاس ،وجــه
ســلطه جویانــه مییابــد؛ در آن صــورت اســت کــه میتوانــد نــه
تنهــا حیات سیاســی خــود بلکــه موجودیــت کشــورهای دیگــر را
نیــز بــه مخاطــره انــدازد .در حقیقــت آنگاه 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
آفریــن اســت .شــاید بتــوان گفــت نــژاد پرســتی رادیکالتریــن

شــکل ابــراز هویــت ملی اســت .نــژاد ،تفاوتهــای آشــکار فیزیکیِ
واقعــی یــا فرضــی اســت کــه ایــن تفاوتهــا معمــوال بــر مبنــای
مســائل اجتماعی و نه زیســت شــناختی تعریف میشــوند .از آنجا
کــه زیستشناســان بــا اطمینــان کامــل ایــده خلــوص نــژادی و
برتریهــای یــک نــژاد خــاص را کنار گذاشــتهاند ،جامعهشناســان
بــر مبنــای اجتماعــی نژادگــی اشــاره کردهانــد .بــه ایــن معنــا کــه
تفاوتهــای قومــی و گروهــی ،نــه بــر مبنــای تفاوتهــای فــردی
بلکــه بــر اســاس ارزشگــذاری اجتماعــی بــهویــژه در دوره
اســتعمار و تــاش بــرای تضمیــن ســلطه سفیدپوســتان اروپایی به
وجــود آمــده اســت .امــا بــا کمــال تاســف ایــن میــراث تاریخــی
نامیمــون ،بــا رشــتهای درهــم تنیــده از نمادهــای فرهنگــی ،مذهبی
و ادبــی چنــان در جــان جوامــع مختلــف نفــوذ کــرده اســت ،کــه
علیرغــم فــراروی از ایدههــای نژادگــی و مذمــوم شــمردن چنیــن
اندیشـههایی هنــوز هــم میتــوان رگـهای از آن را در همــه جوامــع
مشــاهده نمــود .بــه نظــر نگارنــده تاکید بــر برتــری نــژاد از آنجا
کــه میتوانــد 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 ،میباشــد.
حــال بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف میبایســت 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 میدهدکــه ايرانيــان در طول
تاریــخ ،هويــت خويــش را در برابــر بيگانگان مهاجم ،نه واگذاشــته و
نــه كامـ ٌ
ا در برابــر آنــان مقاومــت ورزيدهانــد؛ بلکــه راه ســومی را
اختیــار نمــوده کــه منجر بــه پذيــرش اوليــه اقــوام بيگانــه و تغيير
دادن تدريجــي آنــان در نوعــي مواجهــه درازمــدت بــوده اســت.
نــوع مواجهــه ايرانيــان بــا اعــراب ،مغــوالن و تركهــا مؤیــد
چنيــن واقعيتــي اســت .تاریخ سیاســی ایــران سرشــار از هجمههای
بیوقفـهای اســت کــه هویت مــا را نشــانه رفتــه و در عین حــال ما
نــه تنهــا هویــت خــود را وانگذاشــتهایم که اثــری از خــود بر هویت

مهاجــم نهــاده ایــم .بــا نگاهــی انتقــادی به تاریــخ ایــران باســتان و
تاریــخ اســامی  -ایرانــی و بـ ه دنبال اســتخراج مبانی هویتــی ایرانی
و تلفیــق آن بــا مولفههــای مــدرن میتــوان نقــاط متمایــز هویــت
ایرانــی را مشــخص کــرد .اگرچــه مفاهیمــی همچون ناسیونالیســم
در نتیجــه زایــش روحیــه ملــی و پیامــد تکویــن دولــت مــدرن از
دل مناســبات قبلــی بـ ه منصــه ظهــور رســیدند ،امــا رای غالب بر
ایــن اســت کــه ایــران ،بــه عنــوان یــک جغرافیــای سیاســی دارای
تاریــخ درازدامنــی اســت که بــه دلیــل خاصبودگی در سرنوشــت
تاریخــی و بهرهمنــدی از موهبــت تمدنــی کــه مرهــون پادشــاهان
سلســله هخامنشــی اســت ،از گذشــتههای دور «ملــت» را بــه
معنــای سیاســی آن دارا بــوده اســت .در حقیقــت ایرانیــان علیرغم
تهاجمهــای پیاپــی همــواره پاســخی از پیشآمــاده بــرای پرســش
از کیســتی ،در انبــان حافظـهی تاریخــی خــود داشــتهاند و ایــن امر
ایرانیــان را بینیــاز از اسطورهســازیهای جعلــی و تحریــف تاریخی
نمــوده اســت .امــا مشــکل در کشــف مبانــی هویتی نیســت؛ بلکه
در افــراط و تفریطهایــی اســت کــه هویــت ایرانــی را بــا معضــل
مواجــه ســاخته اســت .از یکســو ،برخــی از ایرانیــان کــه وامــدار
آبوخــاک اندیشــه ایرانــی هســتند ،تیزتریــن لبــه انتقــادات خود
را متوجــه میــراث اســتبدادی اندیشــه ایرانــی نمودهانــد و بــا طــرد
داشــتههای ایــن تمــدن و انــکار رســوخ ایــن اندیشــه در آموزههای
اســامی ،هویــت ایرانــی را از آغــازگاه و بخش مهمــی از پایههویتی
خــود محــروم میســازند .از ســوی دیگــر؛ عــدهای 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 آنهــا میتوانــد همــه داشــتهها
و انباشــتههای تاریخــی ایــران را در قالــب مفاهیمــی همچــون
نژادپرســتی ،میهنپرســتی افراطــی و خودکمبینــی ملــی بــه محاق
بــرد و هویــت ایرانــی را بــا چالشهــای عدیــدهای مواجــه ســازد.
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روزگاری در پیشــگاهش بزرگتریــن جشــن تاریخ کشــور را گرفتند
و روزگاری راههــای دسترســی بــه آن را مســدود کردنــد و حضــور
نیروی انتظامی در منطقه ،جنبنــدهای 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
ایــران تعریــف شــده اســت ،همــواره در حکومتهــا و دولتهــا،
سیاســتهای متفاوتــی نســبت بــه آن در پیــش گرفته شدهاســت؛
گاهــی بــازوی ایدئولــوژی یــک حکومــت و گاهــی هــم صابــون
ممنوعیــت بــه تــن آن خــورده اســت.
پایــان یافتــن هــر جنــگ ،آغــاز تغییــرات در جهــان اســت.
امپراتوریهــای مغلــوب جنــگ جهانــی اول رو بــه انحطــاط
میرفتنــد و لگدمــال شــدن هویتشــان زیــر چکمههــای فاتحــان،
خشــمی تــازه را در وجــود ملتشــان نهادینــه میســاخت .روزگار
جدیــد ،روزگار بازگشــت بــه خویشــتن و بازشناســایی هویــت ملی
البتــه بــا کمــی گرایشهــای نژادپرســتانه بــود .رضاخــان در آغــاز
هــزاره ســوم بــا اســتحال ه سلســل ه قاجاریــه بــه نفــر اول مملکتــی
تبدیــل شــد کــه در طــول  160ســال ســلطنت قاجــار چیــزی جز
ویرانــهای عقبمانــده نبــود .جنگهــای متوالــی و قراردادهــای
ننگیــن و دخالتهــای آشــکار شــرق و غــرب ،ملــت ایــران را بــه
باورمنــدی همــواره شکســتپذیر رســاند .بخشــی از برنامههــای
رضاشــاه بــرای تاســیس ایــران نویــن مرتبــط بــا تعریــف دوبــاره
هویــت ملــی و ترویــج ملیگرایــی هم چــون ترکیــه و رایش ســوم
بــود .آغــاز پژوهشهــای رســمی در تخــت جمشــید ،تاســیس
فرهنگســتان زبــان و ادبیــات پارســی و برگزاری جشــن هزارسـاله
فردوســی از جملـ ه ایــن اقدامــات بود .از ســویی دیگر وی با گســیل

کــردن دانشــجویان برگزیــده ایرانــی بــه ســوی دانشــگاههای اروپا
و همچنیــن تأســیس دانشــگاه تهــران بــه دنبــال ایجــاد و تقویــت
پایگاههــای روشــنفکری در ایــران بــود ،روشــنفکرانی کــه بعدهــا
مهمتریــن حرکــت اســتقاللی ایــران جدیــد را رقــم زدنــد.
پــس از تبعیــد رضاشــاه و فضــای بــاز ناشــی از خــأ قــدرت پــس
از او و از ســر گیــری فعالیــت سیاســی گروههــای مختلــف ،زمینــه
بــرای تأســیس جبهـ ه ملــی فراهــم شــد؛ نهــادی دموکراتیــک که
گرایشهــای ملیگرایانــه را ایــنبــار بــدون زور چمــاق و باتــوم
ارائــه میکــرد .از همــان آغــاز کار جبهــ ه ملــی ،ملــی کــردن
صنعــت نفــت در دســتور کار قــرار گرفــت .تالشهــای 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 روشهــای اصولــی و
درســت اقــدام بــه ترویج ملیگرایــی کرد .گامهــای وی در راســتای
عمــل واقعــی بــه قوانیــن مشــروطه ،مخالفــت گروههــای مختلــف
سیاســی را بــه دنبال داشــت و نتیجــه آن کودتا  28مرداد و ســقوط
دولــت دکتــر مصــدق بــود.
تــاج و تخــت محمدرضــا پهلــوی بعــد از کودتــا  28مــرداد 1332
و فضــای بســتهای کــه بــه لطــف ســاواک ایجــاد شــد ،اســتحکام
مییابــد ولــی مشــروعیت شــاه رفتهرفتــه در بیــن عامـ ه مــردم رو
بــه کاهش اســت .غبار اســتبداد چهــره محمدرضاشــاه را فراگرفته
بــود و بــرای مقابلــه بــا جریانهــای چــپ و مســلمان و شــوراندن
مــردم بــرای حرکــت به ســوی پیشــرفت ،به تاریــخ ایران باســتان
یجویــد و پیونــد نامقدســی بــا باســتان را رقــم میزنــد.
تمســک م 
شــورای ملــی در تاریــخ  24شــهریورماه  1344لقــب «آریامهــر»،
خورشــید آریاییــان را بــه پهلــوی دوم اهــدا میکنــد و وی در
تاجگــذاری ســال  1346بــه طــور رســمی آریامهر نامیده میشــود.
امــا محمدرضاشــاه بــرای پیشــبرد اهــداف خود نیــاز به یــک اتفاق
بــزرگ داشــت .در ســال  1350دولــت ایــران یکــی از بزرگتریــن

جشــنهای تاریــخ کشــور را برگــزار میکنــد؛ جشــنهایی موســوم
بــه جش ـنهای  ۲۵۰۰س ـاله شاهنشــاهی ایــران بــا نــام رســمی
«۲۵۰۰میــن ســال بنیانگــذاری شاهنشــاهی ایــران بهدســت
کــوروش بــزرگ» .جشــنی بــا مصــارف کالن و مهمانهایــی از
سراســر جهــان کــه بــه تماشــای تاریــخ  2500سـاله یــک تمدن
نســبت ًا فراموششــده بنشــینند .برگــزاری ایــن جشــن شــاید بــه
بهبــود زیرســاختهای گردشــگری کشــور کمــک کرده باشــد و
بــا یــادآوری ایــران بــه عنــوان تمدنی کهــن و معرفــی جاذبههای
آن ،مولــدی بــرای صنعــت گردشــگری کشــور محســوب شــود،
امــا پیونــد دادن شــاه بــا دودمانهــای ایــران باســتان و باالخــص
کــوروش ،نـ ه تنهــا بــه بهبــود چهــرهی شــاه کمکــی نکــرد بلکــه
ســبب ایجــاد دشــمنی میــان گروههــای مبــارز بــا تاریــخ باســتان
شــد .تغییــر تقویــم ایــران از شمســی به شاهنشــاهی نیــز حرکتی
بــود کــه بیــش از اســتراتژی یکــی کــردن شــاه بــا نمونههایــی 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
برداشــتهای گروههــای تنــدروی مســلمان در پیــش از انقــاب،
موجبــات کینهتــوزی در آینــده را فراهــم کــرد .تخریــب آثــار
باســتانی و میــراث فرهنگــی توســط گروههایــی پــس از انقــاب
و تفســیر ایــن عمــل بــر مبنــای نابــودی نشــانههای طاغــوت ،از
جملــه ثمــرات ایــن گونــه تفکــرات متحجرانــه بــود .گروههــای
متحجــر بــا ســوء اســتفاده از فضــای رادیــکال در ســالهای ابتدایی
انقــاب ،از هیــچ اقدامــی در راســتای نابــودی هویــت و تاریــخ ایران
خــودداری نکردنــد و اگــر مقاومــت مــردم و چهرههــای شــاخص
انقــاب نبــود ،چه بســا امــروز نــه اثــری از فردوســی میمانــد 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

اســت ،از بیتوجهــی و عــدم آمــوزش در مــدارس گرفتــه تا جعلی
خوانــدن تاریــخ باســتان ،شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت .اقدامــی
کــه به قطــع موجبــات تضعیــف ریشــههای باورمنــدی مــردم به
تاریــخ کهــن خــود خواهد شــد.
محمــود احمدینــژاد بــه طــور حتــم متفاوتتریــن چهــره نظــام
اســت؛ هــم ســرد و گــرم این نظام را چشــیده اســت و هــم تفکراتی
ناهمگــون دارد .در ســال  89کــه اوج ســکوت اجبــاری و نامالیمات
سیاســی کشــور بــود ،احمدینــژاد بــا همــکاری رحیممشــایی،
رئیــس دفتــر خویــش ،اقــدام بــه رونمایــی از منشــور حقوق بشــر
کــوروش میکنــد .احمدینــژاد چفیـهای از گــردن جــوان بســیجی
برمـیدارد و بــر گــردن نماد کــوروش میانــدازد .در همان مراســم،
مشــایی از یکی خوانــدن اهداف کــوروش و پیامبران خداوند ســخن
میگویــد و بــه جهــت نارســاییهای مکتــب اســام ،مکتــب ایران
را دارای ارجحیــت میخوانــد .واکنشهــا بــه ایــن موضعگیــری
بســیار جنجالــی بــود؛ هــم از جانــب اصولگرایــان کــه تهدیــد بــه
چــوب زنــی کردنــد و هــم از جهــت مخالفانــش کــه او را عامــل
بســته شــدن دهانهــا میدانســتند و گفتــار وی از حقــوق بشــر
و آزادی بیــان را بیشــتر شــبیه بــه یــک لطیفــه تلقــی میکردنــد.
بــدون شــک بررســی سیاســت دولتهــا و حکومتهــای مختلف
نســبت به مســئله هویــت و تاریــخ کهن ایــران ،نوشــتاری اجمالی
میطلبــد امــا در پایــان و بــه اختصــار بــر اســاس مــوارد مطــرح
شــده بایــد گفــت چــه از ملیگرایــی 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 بــهماننــد تیشــه بــه ریشــه زدن اســت .آن چــه مســلم
اســت حــذف چهرههــا و یادهــا از ذهــن یــک ملــت ممکــن
نخواهــد بــود و تنهــا ایــن «آب در هــاون کوبانــدن» نتیج ـهای
عکــس بــه بــار خواهــد آورد.

مبانی هویت ملی ایران
ادامه از صفحه 1
گشــت .در پایــان قــرن بیســتم نیــز ایــران زودتــر از همه کشــورها
فضــای پســامدرن را در انقالبــی ســاختن امــواج مذهبــی عملیاتــی
ســاخت و جمهــوری اســامی ایران بــا رویکردی مســتقل و انتقادی
قــدم بــه عرصه سیاســت جهــان گذاشــت.
بنابرایــن بــه طــور خالصــه ایــران دارای منابــع هویتــی باســتانی،
مزدایی ،اســامی ،شــیعی ،مدرن و پســامدرن اســت .هیچ کشــوری
هماننــد ایــران نتوانســته اســت در دیالکتیکهــای تاریخــی کــه

جنــگ میــان ســامانههای معرفتــی گاهــی هــزار ســال تــداوم
مییافــت بقــای خویــش را حفــظ کنــد .کافــی اســت عهــد
اردشــیر ،نامــه تنســر ،شــاهنامه فردوســی ،گلســتان ســعدی،
کیمیــای ســعادت غزالــی ،کتــب باســتانی و عهــد میانــه ایــران
را برداریــد و بخوانیــد ،خواهیــد دیــد انــگار اکنــون نوشــته
شدهاســت .هیــچ کشــوری در دنیــا چنیــن هویــت تداومــی
نــدارد کــه هــزار ســال پیــش را هــم چــون روزگار معاصــر
بتوانــد فهــم کنــد .بنابرایــن هویــت ملــی ایــران توســط نخبگان

ایرانشــهری کــه اغلــب هوشــمندی فراوانــی داشــتهاند نســل
بــه نســل منتقــل گردیده اســت .هیــچ جنایــت کاری ،سیاســت
مــداران و سیاســتگذاران بیکفایتــی و هیــچ ســامانه معرفــت
غیــری نتوانســته اســت ایــران را بــه حاشــیه کشــاند .از یونــان
و روم تــا بنــی امیــه و بنــی عبــاس ،از مغــوالن و تــرکان تــا
مدرنیتــه و پســت مدرنیتــه در ضدیــت و مبــارزه بــا فرهنــگ
ایرانــی نــه تنهــا از پــای درآمدهانــد بلکــه در ققنــوس فرهنــگ
ایــران حــل و برخــی نیــز منحــل گردیــده انــد .بیتمــدن تریــن،

ضــد هنرتریــن ،بیتکنیــک تریــن ،متعصبتریــن بازیگــران و
ســامانههای معرفتــی چــون بــه فــات ایــران قــدم نهادهانــد
شمشــیر و ردای حقانیــت را کنــار نهادهانــد و در برابــر شــادی،
رواداری ،خردمنــدی و زندگــی شــهری ایرانیان تســلیم شــدهاند.
هویــت ایرانــی یعنــی آســایش دو گیتــی ،نتیجــه مــدارا بــا
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.

جوسازی درباره احیای امپراتوری کهن توسط ایران در راستای پروژه ایرانهراسی است

نگاه ویژه

وزیــر امورخارجــه ،منافــع ایــران را در گــرو منطقـهای قدرتمنــد ،پیشــرفته و بــا ثبــات اعــام کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد ظریــف
در  27آذرمــاه 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 ۲۰۰
ســاله اخیــر کــه بازتــاب آن در زندگــی امــروز هــم وجــود دارد امــری مهــم اســت .وی افــزود :ایرانیهــا از کهنتریــن ایــام ســهمی مهــم در
برقــراری ارتبــاط بــا دولتهــا و ملتهــا داشــتهاند 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 آنهــا در گذشــته و حــال هســتیم .بایــد توجــه داشــت کــه مطالعــه
تاریــخ بــرای مــا توقــف در گذشــته و افتخــار صــرف بــه داشــتههای 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 رســانهها مبنــی بــر ایــن کــه ایــران در پــی احیــای امپراتــوری کهــن خــود و گســترش حــوزهی نفــوذش اســت ،تصریــح کــرد :اینهــا
گزارههــای باطــل و بیبنیــادی اســت کــه فقــط بــرای تنیــدن در پــروژه ایــران هراســی بــه آن پرداختــه میشــود.
5
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هویت چهل پاره!

مهدی نجف زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
اگر کســی داســتانهای 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 میکشــیم .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 قرنهــا 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 آیندهای موهــوم بــرای فتح قرن نســپرده بودیــم .زمانه
مــا امــا زمانــه آینههــا و رخســاره هاســت .در آینــه ابزارهــای
ارتباطــی جدیــد بــه خویــش مینگریــم و مبهــوت رنگ رخســاره
خویــش میشــویم.
جامعــه ایــران در ســالهای اخیــر در حــال تجربــه یــک
خوداظهــاری لجــام گســیخته بــا نوعــی انتقــاد از هــم گســیخته
از خــود بــوده اســت .بیمحابــا بــه خــود میتازیــم و مینازیــم
کــه بــه نقــد خــود نشســته ایــم .نقــد امــروز را بــه گذشــتهای
دور یــا آینــدهای مبهــم گــره میزنیــم و از کرونوتــوپ زمــان
حــال واقعــی خویــش دور میشــویم .گویــی هرگــز در زمــان
حــال نزیســتهایم و مــدام در حــال فــرار از آنیــم .خوداظهــاری
مخــرب مــا بــا چشــم پوشــی و تردیــد و َرد امــروز و اکنــون
همــراه شــده اســت .دســت یازدینهــای مــا بــه جشــنهای
مســیحی و نامگــذاری فرزندانمــان بــه نامهــای عجیــب
و غریــب بــدون مســما بــا افــراط در کارناوالیســم مذهبــی و
عــزاداری در هــم آمیختــه اســت و در ایــن میــان نارسیســیم
مفــرط باســتانیگرایی را هــم دامــن میزنیــم .در ایــن میــان
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
کردهانــد 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

بــه کنجــی خزیــده و ســیمایی زردگــون از مــردهای در حــال
احتضــار را بــه نمایــش گذاشــتهاند.
خوداظهــاری و خودانتقــادی دو روی یــک ســکه جامعــه پویــا و
ســالم اســت .در روی نخســت آدمهــا هویت خویــش را آگاهانه
میســازند و در روی دوم ناخشــنودیهای زیســتی خویــش
را برمــا میکننــد .امــا هــم خودانتقــادی و هــم خوداظهــاری
مــا بیمارگونــه اســت .هیــچ قومــی چنیــن بــه انــکار خویــش
برنخاســته کــه مــا برخاســته ایــم .خودانتقــادی مــا نــه بــه قصد
اصــاح کــه بــرای مبــرا کــردن خــود از کژیهــای امــروزی
اســت کــه جامعــه بــه آن مبتــا اســت .هــم چنــان کــه
خوداظهــاری مــا هــم چیــزی جــز برمــا کــردن پارادوکسهای
درونــی مــا نیســت .بــه شــیوه طنــز امــروز؛ قیمــه را در ماســت
میریزیــم و پُــز میــز صبحانــه الکچــری مــان را میدهیــم .یک
مــاه مانــده بــه کریســمس منتظــر گوزنهــای بابانوئــل هســتیم
در حالــی کــه هنــوز قیمههــای نــذری در یخچالمــان مانــده
اســت ،بــه پایکوبــی تولــد کــوروش مشــغولیم در حالــی کــه بــه
نقــد بنیــان برافکــن خویــش مشــغولیم و نمیتــوان گفــت باالی
چشــم او ابروســت .اینهــا همــه شــرح منازعــهای اســت کــه در
درون مــا پابرجاســت .در دوره گســترش ابزارهــای ارتباطــی این

مجادلــه تاریخــی بــه ســطح آمــده و هــم چــون بیمــاری درونــی
نشــانههای 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
میزنــد امــا حاضــر بــه دســت کشــیدن از پولهــای بــادآورده
نیســت .شــبیه همــه مــا کــه غمگینیــم چــرا ایرانیهــا ایــن
پارادوکسهــای دورنــی را متوجــه نیســتند ،چــرا ســر در الک
خوشباشــی فروبردهانــد و چــرا زوربــاوار دل در دلخوشــیهای
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
اســت کــه رودخانــه ایــران پســماندههای قبایــل و قومهــای
بســیاری را در خــود پذیرفتــه و دچــار اعوجــاج شــده اســت.
میتوانیــم بــه شــیوه ایراندوســتهای ســادهدل خوشــبین
باشــیم کــه ســنگ خــارای ایرانــی هــزاران غلطیــده اســت و هم
چنــان شــبیه المــاس نــور در تاریــخ میدرخشــد .نــه هجــوم
تاتــاران ،نــه تازیــان و نــه تــرکان مــا را از بیــن نبــرده اســت.
ایــران ســنگ جاودانــهای اســت کــه در گردبادهــای تاریخــی در
هــم غلطیــده و ســالم مانــده اســت امــا بپذیریــم کــه در ایــن

هجــوم تاریخــی مــا نیــز جــان ســالم بــه درنبــرده ایــم .هجــوم
قبایــل وحشــی پشــت مــا را خــم کــرده اســت .مــا مغولهــا
را در طــی صدهــا ســال تاریــخ آموختیــم و رام کردیــم امــا تبــار
مــا و هســتی مــا از ایــن کالس درس آســیب دیــده اســت .مگر
میشــود قومــی بیایــد ،بخورد ،بکشــد ،تاراج کنــد ،بمانــد و بدون
آســیب مــا را واگــذارد؟ ایــران بــه یــک روانــکاوی اجتماعــی
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 میآیــد؟ چــرا مــام تاریخــی ایرانــی از عربهــا
و ترکهــا هــراس درونــی دارد؟ رنجهــای ناگفتــه کــه الجــرم
بســیار هراســناک و غیــر قابــل گفتــن بــوده اســت را در کجــای
ایــن قبــای تاریخــی پنهــان کــرده ایــم؟ در زمزمههــای مــادران
مــا کــدام هــراس از گذشــتهای موهــوم النــه کــرده و چــرا در
لفافــه خشــمی زهراگیــن از انیــران پنهــان مانــده اســت؟
متــون تاریخــی مــا بــه ایــن روانــکاوی نیازمند اســت ،از شــاهنامه
فردوســی گرفتــه تــا دیــوان حافــظ .زمانــه خوداظهــاری و
خودانتقــادی اســت و پزشــکان اجتماعــی بــدون آن کــه دلبســته
درد یــا از آن متنفــر شــوند بایــد بــه این روانــکاوی اهتمــام کنند.
در طــی یکصــد ســال گذشــته روشــنفکران ایرانــی در ســویه
ایدئولوژیــک ایــن منازعــه هویتــی ایرانــی ایســتاده انــد .بخشــی
بــه دفــاع از مذهــب ،بخشــی بــه دفــاع از ایرانیــت و بخشــی
مدافــع عنصــر غــرب بــوده انــد .در کشــاکش ایــن ایدئولوژیهــا
روشــنفکران ایرانــی بازنــده اصلــی بــوده انــد .اکنــون شــبیه
روانــکاوی کــه دلبســته بیمــار خــود نمیشــود بایــد بــه همــه
روایتهــا گــوش کنیــم .در بســتر خوداظهــاری و خودانتقــادی
پیــش آمــده بگذاریــم کــه ایــران دردهــای نگفتــه خویــش را
برمــا کنــد .دردهایــی کــه پشــت اســتعارهای مفهومی ،در شــعر،
موســیقی و دیگــر اشــکال ،بیانــی پنهــان دارد .در تمــام قرنهــای
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 ایهامهــا و
اســتعارههای تاریخــی بــه قصــد درمــان اســت .آیــا میتوانیــم از
ایــن گفتمــان تمکیــن و پنهــان ســازی دل بکنیــم؟
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شــهری چــون پاریــس را تصــور کــن ...ایــن کالنشــهر جهانــی
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توســعه بــیدر و پیکــر شــهر مشــهد ،گویا مرثیـهاي 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
هرکــدام بــا کژاندیشــيهای خــود زخــم ناســور دیگــري بــر
بدنــه فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی شــهر وارد کردهانــد .بــه
نوعــی کــه حتــی ایــن جراحتهــا از دیــد شــهروندان ،زائــران و
ناظــران عــادی هــم پنهــان نمانــده اســت .شــاید بتــوان تبــار و
ریشــه ایــن روايــت تاريــك را در طرح توســعه حرم رضــوی در
زمــان پهلــوی دوم جســت و جــو کــرد .طرحــی که در ســالهای
پایانــی حکــوت شــاه بــر ایــران و در دوره مدیریــت عبدالعظیــم
ولیــان ،اســتاندار وقــت خراســان و نایــب التولیــه آســتان قــدس
پــي ريــزي و اجــرا شــد .امــا آن چــه را کــه میتــوان بحــران
توســعه شــهری در مشــهد قلمــداد کــرد ،نــه در آغــاز آن در
پیــش از انقــاب اســامی ،بلکــه در ســالهای بعــد از جنــگ
تحمیلــی و در دهــه  ٧٠و اوج آن را بایــد در دو دهــه  ٨٠و
 ٩٠خورشــیدی جســت و جــو كــرد .در ایــن ســالها مدیریــت
شــهرداری مشــهد بــه طــور متنــاوب و بــه طــور کلی در دســت
دو جنــاح اصالحطلــب و محافظــهکار قــرار داشــت .در ایــن
میــان تکنوکراتهــای هــر دو جنــاح در اكثــر ایــن ســالها
بیشــترین دوره مدیریــت شــهری را بــر عهــده داشــتهاند .بــه
اســتثنای دو دوره اخیــر ،یعنــی دوره چهــارم شــورای شــهر که از

ســال  ٩٢تــا  ٩٦بخــش تندرو جنــاح اصولگــرا (جبهه پایــداری)
برنــده انتخابــات شــوراي شــهر و حاکــم بــر شــهرداری مشــهد
شــدند و شــورای شــهر جدیــد کــه اعضــای کمتــر شــناخته
شــده و کــم تجربــه در حــوزه مســائل شــهری و بــه احتمــال
زیــاد رادیکالتــر جنــاح اصالحطلــب (جبهــه مشــارکت) در
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 ســالها عــدهای از مهندســان و
بوروكــرات جنــاح اصالحطلبهــاي هــر دو جنــاح مســئول
بحــران توســعه شــهری مشــهد بــه ویــژه در بخــش فرهنگــی
و هویتــی هســتند .تجربــه نزدیــک بــه چهــار دهــه زندگــی در
مشــهد و چهــار ســال پژوهــش در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات
اجتماعــی پروژههــای شــهری نگارنــده ایــن ســطور ،پشــتوانه
ادعــای ایــن اتحــاد نامقــدس دو جنــاح در ایــن ویرانگــری
تمدنــی اســت .زمانــی کــه طــرح بهســازي و نوســازي بافــت
مركــزي مشــهد در ســال  1374در راســتاي بهبــود وضعيــت
نابســامان بــه اصطــاح بافــت فرســوده ایــن منطقــه تصويــب
شــد ،تــا بــه امــروز تقریبــا بیشــتر ابنیــه و اماكــن تاریخــی و
فرهنگــی میــدان شــهدا و اطــراف بــارگاه منــور رضــوی بــه
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  ٨٠و در راســتای توجیــه ایــن بــه اصطــاح نوســازی بافت
فرســوده شــهری كــه در واقــع ویرانگــری شــبه مــدرن اســت،
شــعاری بــا ايــن مضمــون در گوشــه و کنــار میــدان شــهدا
بــه چشــم مــي خــورد« :توســعه میــدان شــهدا بــا احتــرام بــه
حافظــه تاریخــی مــردم مشــهد!» .حافظــهای کــه دیگــر هیــچ
کــدام از اماکــن و مناظــر تاریخــی و فرهنگــی شــهر را از جملــه
کاروانســراهای ابتــدای خیابــان توحیــد یــا همــان دروازه قوچــان

قدیــم ،درختــان ســر به فلــک کشــیده ابتــدای خیابان دانشــگاه،
مســافرخانهها و اقامتگاههــای قدیمــی و ارزان قیمــت ابتــدای
خیابــان شــیرازی ،بــازار ســنتی و میــوه و تــره بــار ورودی خیابان
عشــرت آبــاد و مســاجد اطــراف میــدان شــهدا و مســجد و
ســاختمان آتــش نشــاني ورودی خیابــان خواجــه ربیــع و از
همــه مهمتــر ،مناظــر تاریخــی و هویتــی میــدان شــهدا را
نــه تنهــا بــه یــاد نمــیآورد ،بلکــه بــا منظــرهاي غریــب از
ســاختمانهای بتنــی و بــیروح و بیمعنــی مواجــه ميســازد.
بولــدوزر مدیــران همــه ایــن ادوار خاطــره ایــن میــدان فرهنگی
را از بيخوبــن ویــران کــرده اســت و بــا اجــرای ایــن پروژههــا
گویــي در چهــار گوشــه خاطــره جمعی مــردم مشــهد ديناميت
كار گذاشــتند تــا دیگــر هيــچ اثــری از ایــن منظــر فرهنگــی و
هویتــی در ذهــن شــهروندان باقــی نمانــد .امــا ریشـههای ایــن
بحــران اجتماعــی و فرهنگــی را میتــوان از دو زاويــه در حــوزه
علــوم اجتماعــی جســتوجو کــرد :اول) ارزیابــی تاثیــرات
اجتماعــی کــه دیســپلین جدیــد در حــوزه مطالعات شــهری در
ایــران اســت .دوم) اقتصــاد سیاســی شــهر.
از زاويــه اول ،مشــکل توســعه شــهر مشــهد در نــگاه ک ّمــی و
آمــاری اســت کــه رشــد شــاخصهای اقتصــادی بــه تنهایــی را
بــه مثابــه توســعه میگیــرد؛ در واقع از ديــد مدیران و مســئوالن
شــهری ایــن دوران کــه بیشــتر مهندســان عمــران و اقتصادانان
جریــان اصلــی بودنــد ،توســعه شــهری بــه معنــای افزایــش
ســرمایهگذاری ،گســترش بازارهــا ،مجتمعهــای 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 دغدغ ـهای
نســبت بــه تبعــات اجتماعــی و فرهنگــی حاصــل از اجــرای
پروژههایــش نــدارد .حاصــل ایــن عــدم توجــه ،ناپایــداری
در حوزههــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی شــده و متعاقبــا
بحــران و شــورشهایی اجتماعــی را بــرای کلیــت جامعــه در پی

دارد .در مقابــل ایــن نــگاه توســعهای کــه بــر مدیــران شــهری
در جوامــع نظیــر ایــران حاكــم اســت ،توســعه شــهری پایــدار
قــرار میگیــرد کــه بــر مبنــای توجــه بــه صورتهــای متنــوع
پایــداری طراحــی شــده اســت .در چارچــوب توســعه پایــدار
کیفیــت زندگــی شــهروندان و عدالــت اجتماعــی بایــد دو هدف
اصلــی برنامهریــزی و اقدامــات توســعهای شــهری باشــند.
اگــر از منظــر توســعه پایــدار بــه خروجــی اقدامــات توســعهای
شــهرداری مشــهد نگاهــی بیاندازیــم خواهیــم دیــد كــه کیفیت
زندگــی و عدالــت اجتماعــی قربانیــان بــزرگ ایــن اقدامــات
هســتند .بــرای انضمامــی کــردن مســئله بایــد بحــران حاشــیه
شــهر مشــهد را متذكــر شــد.
اگــر از زاویــه دوم و دريچــه حــوزه اقتصــاد سیاســی بــه مشــکل
بحــران توســعه شــهری مشــهد بنگريم ،عمــق فاجعه بیشــتر رخ
نشــان مــي دهــد .منفعــت و ســود اقتصــادی مافیــای ســاخت
و ســاز و مدیــران شــهری عامــل اصلــی ویــران کــردن منظــر
فرهنگــی و تاریخــی ایــن شــهر اســت .جریانی کــه برای رســیدن
بــه ســودهای کالن 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
خودنمايــي بازارهــا و مالهــای تجــاری لوکــس را بــر ویرانههــای
تاریخــی منطقــه کــه حداقــل هــزار ســال ســابقه دارد را بــه
راحتــی ببینیــد .آيــا ایــن هجمــه ویرانگــر حاصــل اتحــادی ناپیدا
و اجماعــی پنهــان از جانــب همــه طیفهــای سیاســی ،از اصولگرا
تــا اصالحطلــب ،بــر ســر تبدیــل مشــهد بــه شــهری بیهویــت
نیســت؟! شــهری کــه قــرار بــود نــه تنهــا پایتخت معنــوی کهن
دیــار ایــران ،بلکــه پایتخــت فرهنگی جهان اســام باشــد .بــه قول
حافظ شــيرازي:
هماي گو مفكن سايه شرف هرگز
در آن ديار كه طوطي كم از زغن باشد

نماینده ایران در اسکار حذف شد

فرهنگ وهنر

آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی اســکار فهرســت  ۹فیلــم منتخــب را بــرای رقابت در شــاخه بهتریــن فیلم خارجی جوایز ســینمایی اســکار
معرفــی کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،از میــان  ۹۲فیلمــی کــه امســال بــرای حضــور در شــاخه بهتریــن فیلــم خارجــی جوایز ســینمایی اســکار به
آکادمــی معرفــی شــدند ۹ ،فیلــم توانســتند بــه دور بعــدی رایگیــری 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  ۹فیلمــی هســتند کــه در رقابت شــاخه بهترین فیلم غیرانگلیســی اســکار  ۲۰۱۸باقــی 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  ۲۳ژاویــه ( ۲۰۱۸ســوم بهمن) اعالم خواهندشــد
و مراســم اعطــای جوایــز ایــن رویــداد مهــم ســینمایی نیــز روز چهــارم مــارس ( ۱۳اســفند) برگــزار خواهــد شــد.
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کارشناسی شهرسازی 92

«فیلــم کمــدی بــه معنــای دلقــکبــازی نیســت و بازیگــران
ن گونــه فیلــمهــا ،مجــاز بــه اســتفاده از لودگــی بــرای
ایــ 
وودی آلــن
خندانــدن تماشــاگر نیســتند».
اگــر بخواهیــم راجــع بــه قاعــده فیلــم دیــدن در ایــران و
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
شــود .تاریخچــه فیلمهــای پــر فــروش ایــران نیــز حاکــی از
ایــن اســت کــه ســینما رفتــن خانوادگــی و دســته جمعــی ،در
گــرو بــودن فیلمهــای خانوادگــی و طنــز (البتــه در صــورت
خانوادگــی بــودن فیلــم طنــز) روی پــرده نقــرهای اســت .البتــه
کــه انــدک امیــد همــان نیــز بــا اکــران کمدیهــای هجــو و
گاهــا مبتــذل یــا در خــوش بینانهتریــن حالــت ممیــزی شــده
و یــا لیمونــادی (فیلمفارســی وار) ،در حــال از بیــن رفتــن اســت.
پرســشهایی اصلــی و کلیــدی در ایــن راســتا قابــل طــرح
اســت؛ محتــوای طنــز ایــن گونــه فیلمهــا چیســت؟ ایــن گونه
ســینما چــه صعــود و نزولــی داشــته اســت؟ آیــا هنــوز هــم
میتــوان نــام طنــز بــر آنهــا نهــاد؟ آیــا پرفــروش بــودن
برخــی از ایــن فیلمهــای طنــز ،بیانگــر موفقیــت ایــن ژانــر
در ســینمای ایــران اســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســشها بهتــر اســت ابتــدا نگاهــی

تاریخــی بــه هنجارهــای رفتــاری جامعهمــان داشــته باشــیم.
بــزرگان ادب و ریــش ســفیدان ســرزمین مــا از قدیــم االیــام،
دردهــا ،پندهــا و نصایــح خــود را غالبــا در قالــب شــعر ،نثــر و
ضــرب المثلهــای طنــز آمیــز ،کتابــت یــا ســینه بــه ســینه
بــه نســلهای بعــد منتقــل میکــرده انــد .از ایــن رو روحیــه
طنــازی در خانــواده ایرانــی ،قدمتــی دیرینــه دارد .از ســوی
دیگــر اگــر یکــی از رســالتهای اصلــی کمــدی را واگویــه
مشــکالت و دشــواریهای اجتمــاع بــا چاشــنی اغــراق ،تقلیــل
و اصــاح در نظــر بگیریــم ،دلیــل اصلــی اســتقبال مخاطــب
ایرانــی از ایــن ژانــر را میتــوان ایــن گونــه تحلیــل نمــود
کــه مخاطــب دوســت دارد لحظــهای از جــدی بــودن مســائل
اجتمــاع خویــش کــه هــر روز بــا آنهــا دســت بــه گریبــان
اســت ،کنــاره بگیــرد و بــا دیــدی فکاهــی بــه آن نــگاه کنــد.

در ســالهای اخیــر ،در ســینمای ایــران بــا تولیداتــی در ایــن
ژانــر مواجــه هســتیم کــه بــه ســبب هجــو و اســتفاده بیمــورد
از تکیــه کالمهــا و شــوخیهای جنســیتی ،اوال دون شــأن
خانــواده ایرانــی هســتند ،ثانیــا بــه هیــچ وجــه نمیتــوان
چارچــوب اســتاندارد کمــدی را چــه از لحــاظ فــرم و چــه از
لحــاظ محتــوا بــرای آنهــا متصــور شــد .فیلــم ســازانی کــه
صرفــا بــه فکــر جــذب مخاطــب بــه ســینما و فتــح گیشــه
و خندانــدن مخاطــب بــه هــر قیمتــی هســتند .نــگاه بــه
جــدول فــروش فیلمهــای ســال جــاری تــا ایــن لحظــه نیــز،
مؤیــد موفقیــت آنهــا در ایــن زمینــه اســت .حــال ایــن کــه
فیلمهایــی چــون ویالییهــا ،ماالریــا ،بــرادرم خســرو ،ماجــرای
نیمــروز ،رگ خــواب و ...کــه بــه مراتــب فیلمهایــی تحســین
بــر انگیزتــر از گشــت  ،2خــوب بــد جلف ،ســاعت پنــج عصر،

خالتــور و ...هســتند ،بــا اقبــال کمتــری روبــرو بــوده انــد.
روی آوردن مــردم بــه کمدیهــای ســخیف و درجــه چنــدم،
دالیــل متعــددی دارد .صــرف نظــر از فرهنــگ جامعــه ایرانــی،
یکــی از دالیــل اصلــی را میتــوان تولیــد انبوهــی از فیلمهــای
تلــخ اجتماعــی ،مفهومگــرا و جشــنوارهای دانســت کــه مخاطــب
عــام لــذت چندانــی از تماشــای آنهــا نمیبــرد و حاضــر بــه
هزینــه کــردن بــرای تماشــای آنهــا نیســت .زمــان خــوب
(عمدتــا در نــوروز و اعیــاد کــه ســینماها فعــال هســتند) و
طوالنــی بــودن مــدت زمــان اکــران ،همچنیــن تعــداد ســالن
اختصــاص یافتــه بــه فیلمهــای کمــدی ،عامــل دیگــر موفقیــت
آنهــا در گیشــه بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،اعتماد به اســامی
کارگردانهــا و بازیگــران ایــن فیلمهــا کــه عمدتــا در تلویزیــون
مشــغول بــه فعالیــت هســتند و ســابقهای نیــز در زمینــه طنــز
دارنــد ،در جــذب مخاطــب بیتاثیــر نیســت؛ عاملــی کــه در
موفقیــت فــروش فیلمهایــی چــون ســاعت پنــج عصــر و خــوب
بــد جلــف ،قابــل چشــم پوشــی نیســت .حواشــی لغــو اکــران و
ممیــزی پیرامــون ایــن فیلمهــا نیــز ،مخاطــب را بــرای تماشــای
آنهــا تشــویق میکنــد .ایــن عامــل نیــز در فــروش بــاالی
فیلمهایــی چــون گشــت  2و اکســیدان نقــش مهمــی ایفــا کــرد.
در پایــان ،بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه اســتقبال مخاطــب
از ســینمای کمــدی ،ســرمایهای اســت کــه میتوانــد جــان
تــازهای بــه ســینمای ایــران بدهــد .طبــع طنــاز ،فکــر خــاق
و موقعیتپــرور نویســندگان و فیلــم ســازان ایرانــی بــا کمــی
صــرف هزینــه و زمــان بــرای ایــن فیلــم هــا ،میتوانــد
موتــور محــرک ســینمای ایــران باشــد .همچنیــن بــا نــگارش
ســناریوهای درخــور ،ســلیقه مخاطــب ایرانــی را نیــز میتــوان
تعالــی بخشــید.

فولک ایرانی
حجت سلیمی
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غالبــا هنگامــی کــه از موســیقی اصیــل ایرانــی صحبت میشــود،
ذهنمــان بــه ســمت و ســوی ترانههــای ســنتی مــیرود ،شــاید
کمتــر کســی بــه یــاد ســبک روحوضــی بیافتــد امــا در واقع یکی
از قدیمیتریــن ســبکهای موســیقی ایرانــی ،همیــن ســبک
اســت کــه تــا اواخــر دوره قاجــار بیشــتر در دربــار و در میــان
مطربانــی کــه بــرای اشــراف اجــرا میکردنــد رواج داشــت؛ امــا
بــه تدریــج در میــان مــردم عــادی و طبقــه رعیــت رواج یافت و
بــه خانههــا و مجالــس بزمشــان راه یافــت.
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 خانههــا ،بــازار کار و
درآمــد فعــاالن ایــن حــوزه کمتــر شــد و ایــن گروههــا مجبــور
بــه فروپاشــی و تغییــر شــغل شــدند .علــت دیگــر آن اســت که
در اواخــر دهــه پنجــاه شمســی ،روشــنفکران ،ایــن نوع موســیقی
را «خالتــور» (کلمــهای روســی ،بــه معنــای کار هنــری و ادبــی
بــیارزش) و «ســخیف» نامیدنــد و آن را مذمــوم تلقــی کردنــد.
شــاید مخاطــب نیــز بــرای دفعــات اول گمــان کنــد کــه ایــن

نــوع موســیقی ،عــاری از هــر نــوع تکنیــک و فــن اســت امــا در
واقــع چنیــن نیســت .موســیقی روحوضــی ایرانــی ()Persian Folk
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 تکنیکهــای آن چنانی موســیقی
بهــرهای نبــرده باشــد امــا در باطــن صدایــی اســت از دل مــردم
عــادی قدیــم (و شــاید جدیــد)؛ از عاشــق شــدن هایشــان،
بیپولــی هایشــان ،ســختیها و ظلمهایــی کــه بــه آنــان روا
داشــتهاند بــه طــوری کــه بــه مــرور مخاطــب را در گوشــهای از
تاریــخ ایــران غوطــهور میســازد.
بــا ایــن همــه کســانی چــون اســماعیل مهرتــاش ،صــادق
بهرامــی و ...بودنــد کــه بــا هــدف ثبــت ایــن میــراث بــرای
آینــدگان فعالیــت میکردنــد .از دهــه  60شمســی بــه بعــد،
تقریبــا هیــچ کــس بــه جــز مرتضــی احمــدی بــه طــور جــدی
ایــن نــوع موســیقی را دنبــال نکــرد .او یــک تنــه پرچــمدار
احیــای موســیقی روحوضــی شــد و بــا وجــود انتقــادات فــراوان،
بــا فعالیتهــای پیگیــر و مســتمر ،بــه انتشــار چندیــن آلبــوم و
کتــاب دســت زد .بــه طــور کلــی هــر جا صحبــت از موســیقی
و نمایــش روحوضــی میشــود ،ناخــودآگاه بــه یــاد مرتضــی
احمــدی میافتیــم .او در خــال یکــی از گفتوگوهایــش

در توصیــف ســبک روحوضــی میگویــد« :از آن جــا کــه
در خانههــای کوچــک مــردم عــادی جایــی مناســب بــرای
هنرنمایــی گروههــای نمایشــی نبــود ،تختــه و فــرش را بــه
روی حــوض میانداختنــد و از آن صحنــهای بــرای اجــرا
میســاختند .بــه همیــن دلیــل گروههــا را «تختــه حوضــی» یــا
«روحوضــی» مینامیدنــد .هــر یــک از آنهــا رئیســی داشــتند
کــه بــه آنهــا «سردســته» میگفتنــد و سردســتهها هــم هــر
کــدام یــک یــا چند پاتــوق معــروف داشــتند کــه محــل دیدار
و قــرار گذاشــتن بــا مشــتریان بــرای اجــرای برنامههــای
روحوضــی بــود؛ ترکیبــی از موســیقی ،رقــص و نمایــش».
همــه ترانههــای روحوضــی پیشــینهای دارنــد و خودســرانه
و بیهــدف ســروده نشــده انــد .هــر یــک از آنهــا بــه
مناســبتی کــه مبتــا بــه جامعــه آن روز بــوده ،تهیــه و در
اختیــار دوســتداران قــرار می گرفتــ ه اســت .تاریــخ هنــری
مکتــوب ایــران بســیار ضعیــف اســت چــرا کــه دســتخوش
عالئــق مختلــف ســلطنتی شــده اســت .امــا ایــن ترانههــا 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

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
آنهــا میخواهــد کــه گرهگشــای کارش باشــند .مــرد تهــی
دســت ســرانجام بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه مشــکالت
جامعــه از گرفتاریهــای خــودش کمتــر نیســت و درمانــی
بــرای ایــن مــرد دردمنــد نــدارد.
از طرفــی مرتضــی احمــدی ســعی در حفــظ اصالــت ترانههــا
داشــته اســت و بــا وجــود آگاهــی از ایــن کــه برخــی اشــعار و
موســیقیها خــارج از گام و نــت موســیقایی خوانــده شــده انــد،
بــا ایــن حــال تالشــی بــرای تنظیــم قطعــات و یــا تغییر شــعر و
ملــودی آنهــا نکــرد .حتــی هیــچ گاه پیــش از ضبــط قطعــه بــا
گــروه موســیقی تمریــن نکــرد تــا اصالــت ترانههــا 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 میکنــد ،گنــج مــردم نــادار،
مردمــان دریــغ شــده ،گنجــی از نــاداری ،گــردآوری شــده از
روزمرگــی ،در جهــان رو بــه دگرگونــی .آن مرد ســرود گمشــده
ِ
خویــش خویــش را ،در بــم
میخوانــد؛ تــا بازیابــد خــو ِد بی
زیرهــای آن؛ در تهــران گمشــده».

الیههایی از جنس تاریکی
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نمیدانــم تــا چــه انــدازه اهــل قــدم زدن در دشــتهای
کوهســتانی هســتید؛ بعضــا ممکــن اســت بخشــی از برنامــه
هفتگیتــان باشــد کــه بــه تنهایــی یــا بــا یــک گــروه پــا
بــه دشــتها و کوهســتانها بگذاریــد ،شــاید هــم شــخصی
باشــید کــه کولــهای برداریــد و ســاعتها در مســیر پــر
پیــچ و خــم یــا حتــی مســتقیم و الیــه الیــه دشــتهای
کوهســتانی قــدم بگذاریــد .اگــر اندکــی دقــت کنیــد،
میتوانیــد هــر قدمــی را کــه برمیداریــد ،بــا استنشــاق
نفسهــای تــازهای کــه عمیــق و طوالنــی اســت ،هماهنــگ
کنیــد و بــا هــر نــگاه بــه مقابــل ،مســیری را کــه قــرار اســت
بپیماییــد ،بــرای خــود متصــور شــوید .گاهــی بــه آســمان
نــگاه میکنیــد کــه در حــال حاضــر چــه زمانــی از روز
اســت و چــه زمانــی شــب فــرا میرســد و بــا افزایــش

وزش بــاد ،چــه اتفاقــات و خطراتــی تهدیدکننــدهای پیــش
رو اســت .نگرانــی خاصــی در نفــس کشــیدنتان ایجــاد
میشــود و همچنــان بــه مســیر ادامــه میدهیــد؛ امــا
میدانیــد از مســیری کــه میگذریــد مطمئــن نیســتید.
تنهایــی ...تنهــا نخواهــم مانــد.
شــاید بــا شــنیدن آلبــوم الیههــای تاریکــی ،نخســتین
چیــزی کــه بــه ذهنتــان میرســد 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
شــب بــه بعــد در فضــای خیابانهــا و کوچههــا جــاری
میشــود .ایــن کــه چــه در ســر کیهــان کلهــر ،نابغــه
موســیقی ایــران و جهــان بــوده و چــه طــور توانســته مفاهیــم
ذهنــی خــودش را بــه گــروه بروکلیــن رایــدر منتقــل کنــد،
ســوال بزرگــی اســت .قطعــا درک موســیقی جهانــی کلهــر
مثــال زدنــی اســت و ایــن کــه نواهــای کــردی و مقامــی

نیــز در رگ و ریشــه کیهــان آســمانی ایــران جریــان دارد،
باعــث شــده اســت کــه در آلبومهــای مختلــف کلهــر چــون
«تنهــا نخواهــم مانــد»« ،هاونیــاز»« ،شــب ســکوت کویــر» و
«الیههــای تاریکــی» ،موســیقی نــه صرفــا ایرانــی بلکــه
موســیقی از جهــان هســتی بشــنویم.
قطعــات آلبــوم الیههــای تاریکــی ،بــه طریــق جالبــی
نامگــذاری شــدهاند .نخســتین ،دومیــن ،ســومین ،چهارمیــن
و غیــره و در نهایــت شــانزدهمین .نامگــذاری ایــن قطعــات
را میتــوان همــان قدمهــای نگــران و پــر اســترس در
دشــتی بیکــران و پــر از آواهــا و شــعرهای پراکنــده
دانســت .بیشــک کلهــر نوازنــدهای پراحســاس اســت
و موســیقی کلهــر ،دربرگیرنــده تمــام احساســات انســانی
میشــود .عشــق ،نفــرت ،نگرانــی ،آرامــش ،دوســتی ،حتــی
میتــوان نگاههایــی بــه ســوی آســمان یــا پرنــدگان در
حــال پــرواز را بــا شــنیدن قطعــات کلهــر احســاس و درک
کــرد .آرشــههای تکــه تکــه و َکنــده َکنــده کلهــر در ایــن

آلبــوم کــه بیشــباهت بــه آلبــوم شــهر خامــوش نیســت،
هماننــد تیــزی ســرمایی اســت کــه هــر از گاهــی تن خســته
و بــیروح مســافر دشــت را از هــم مــیدرد و قدمهــای
ســنگین شــخص را هــر لحظــه سســتتر و از ریتــم ذهنــی
هــر شــخصی خــارج میکنــد.
بــرای شــنیدن آخریــن قطعــه ایــن آلبــوم ،جــان و صبــری
فوالدیــن الزم اســت .نالههــا و نواهــای منطقــه تالــش کــه
بــا تنظیــم فــوق العــاده کلهــر بــرای کوارتــت زهــی گــروه
بروکلیــن رایــدر بــه گــوش میرســد ،دل و جــان هــر
فــردی را بــه لــرزه درمــی آورد .بایــد حــق را بــه کلهــر داد؛
مــا نظارهگــر چیــزی هســتیم کــه ممکــن اســت هیــچ گاه
فرصــت درک آن را نداشــته باشــیم و یــا حتــی لحظــهای
قــدم بــر موقعیتــی را کــه در ابتــدای متــن توصیــف شــد،
نداشــته باشــیم .بخشــی از زندگــی هــر فــرد ،لحظاتــی
خلســهمانند و بــدون فهــم اســت .الیههــای تاریکــی،
الیههایــی از زندگــی بــدون مفهــوم و هــدف اســت.

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

فرهنگ وهنر

بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا ،مراســم چهارمیــن جشــن موســیقی مــا بــا حضــور گســترده موســیقیدانان 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 طالیــی 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 بـیکالم موســیقی ســنتی ،اصیــل و معاصــر ایرانــی ،آلبــوم «در ســکوت بــاغ» بــه هنرمنــدی زندهیــادان
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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«ســاختن فیلمهــای جــدی و عمیــق ،آســانتر از فیلمهــای
تجــاری قــراردادی اســت .آگاهــی مــن وادارم میکنــد کــه
تجــاری کار کنــم .در ســینما ،کارگــردان بایــد بــا بهــای گزافــی
خــود را بیــان کنــد؛ ایــن بها ســرگرمی اســت» .آلفــرد هیچکاک
کریســتوفر نــوالن متولــد ســال  ،1970فیلم ســاز انگلیســیتبار
و محبــوب ایــن روزهــای هالیــوود اســت کــه طرفــداران
سرســخت بســیاری مخصوصــا در میــان جوانــان دارد؛
طرفدارانــی کــه همیشــه در جایــگاه دفــاع از وی در شــبکههای
اجتماعــی و گفتوگوهــای ســینمایی برخاســته انــد .آثــار نوالن
اغلــب بــا برچســب تجــاری روبــرو میشــوند و در گیشــه هــم
فــروش بســیار خوبــی دارنــد و مــردم زیــادی را بــه ســینماها
میکشــانند .امــا چــه میشــود فیلــم ســازی کــه بــه قــول
معــروف تجــاری میســازد ،توأمــان مــورد توجــه مخاطــب
عــام و خــاص هــم قــرار میگیــرد؟ اجــازه دهیــد بــرای پاســخ
بــه ایــن ســوال ،از توصیــف مســعود فراســتی دربــاره آثــار
هیچــکاک یــاری بجوییــم؛ او در کتــاب «هیچــکاک همیشــه
اســتاد» میگویــد« :هیچــکاک بزرگتریــن ابداعگــر فــرم
در ســینما و پیچیدهتریــن ســینماگر تاریــخ اســت؛ در عیــن
حــال ســادهترین آن .هیــچ فیلــم ســازی ماننــد او جذابیــت
و ســرگرمی را ایــن چنیــن بــا هنــر نیامیختــه و عجیــن نکــرده.
او عــام و خــاص را متحــد کــرده و بــه مــا میآمــوزد چگونــه
ســرگرم شــده و از هنــر لــذت ببریــم و هوشــیار شــویم» .ایــن
توصیفــات بــه درســتی بیانگــر هیچکاک و ســبک فیلمســازی
اوســت؛ ســبکی متشــکل از هنــر و ســرگرمی کــه بــا گذشــت
ســالها هنــوز هــم میتــوان نــکات جدیــد و بدیعــی را در آن
یافــت .ســبکی کــه بــه نوعــی کریســتوفر نــوالن را میتــوان
دنبالــهرو آن در عصــر حاضــر دانســت؛ چــرا کــه در آثــارش
بــه وضــوح میتــوان تــاش بــرای انتقــال ایــده و داســتان را بــا
فرمــی کــه بــرای همــه جذابیــت داشــته باشــد ،دیــد.
آگاهــی از ایــن کــه یــک فیلمســاز مشــهور ،کار خــود را
از کجــا آغــاز کــرده ،همیشــه جذابیــت بســیاری بــرای
مخاطبــان ســینما داشــته اســت .کریســتوفر نــوالن نخســتین
فیلــم بلنــد خــود «فالوینــگ» را در ســال  1998و در ســن 28
ســالگی نمایــش داد .درامــی رمــز آلــود ،ســیاه و ســفید و 69
دقیقــهای کــه بــا بودجــه بســیار کــم  6هــزار دالری ســاخته
شــد .نویســنده ،کارگــردان ،فیلــم بــردار ،تدوینگــر و در واقــع

وقایع اتفاقیه  /شماره چهل و دوم /نیمه دوم آذر 96

کریستوفر نوالن؛ ترکیب هنر و سرگرمی
همــه کاره فیلــم ،خــود نــوالن بــود و روش غیــر خطــی روایت
داســتان را کــه از ویژگیهــای بــارز و در واقــع امضــای نــوالن
تلقــی میشــود ،در ایــن فیلــم میتــوان بــه روشــنی دیــد.
ایــن فیلــم بــه شــکلی ســاخته شــده کــه مخاطــب نمیتوانــد
از بابــت زمــان رویدادهــا مطمئــن باشــد (دیگــر ویژگــی آثــار
نــوالن) .امــا تمــام نماهــای درهــم و برهــم فیلــم از روشــی
مشــخص تبعیــت میکننــد .ایــن شــکل روایــت غیــر معمول،
راه را بــرای شــگفت زده کــردن مخاطــب بــاز میگــذارد و
کارگــردان را همــواره چنــد قــدم جلوتــر از مخاطــب خــود
قــرار میدهــد .اگــر چــه فیلــم نامــه ایــن اثــر بــه خوبــی
کارهــای بعــدی نــوالن نیســت اما توانســته بســتری مناســب
بــرای اتفاقــات فیلــم فراهــم کنــد و ایــن یکــی از جنبههــای
مثبــت فیلــم اســت.
فیلــم بعــدی نــوالن «ممنتــو» کــه از دیــد بســیاری از منتقدین
فنیتریــن و بــا کیفیتتریــن اثــر وی هــم تلقــی میشــود،
فیلمــی اســت نــو و روانشناســانه محصــول ســال 2000
میــادی .نــوالن فیلــم نامــه ایــن اثــر را بــر اســاس داســتان
کوتاهــی از بــرادر کوچکتــرش ،جاناتــان نــوالن نوشــته اســت.
روایــت دوگانــه فیلــم ،آن را بــه یکــی از مهمتریــن آثــار دو

دهــه اخیــر ســینما بدل کــرده اســت .مخاطــب در روایــت اول
شــاهد ســکانس هایی ســیاه و ســفید اســت کــه ســیری خطــی
را طــی میکننــد و در روایــت دوم ،ســکانسهایی رنگــی کــه
ن روایت
وقایــع بــه صــورت غیــر خطــی (از آخــر بــه اول) در آ 
ت به هم
می شــود و در نهایــت داســتان نیــز ایــن دو نــوع روایـ 
پیونــد می خورنــد .شــیوهای کــه در زمــان اکــران ،بــه شــدت
تحســین منتقــدان را بــر انگیخــت .نــوالن در فیلمهــای بعــدی
خــود «اینزومینا» ،ســه گانــه «دارک نایــت» و «پرســتیژ» ،ثبات
و نبــوغ خــود را بــه عنــوان فیلمســاز حفــظ کــرد و شــاهد آثار
تاثیرگــذار و درگیرکننــدهای از وی بودیــم .بــه طــوری کــه فیلم
«دارک نایــت» بــه عنــوان یکــی از محبوبتریــن فیلمهــای
تاریخ ســینما شــناخته شــد.
«اینسپشــن» هفتمیــن ســاخته کریســتوفر نــوالن ،یکــی از
شــاخصترین و در عیــن حــال پــر بحثتریــن آثــار اوســت.
اثــری کــه نــگارش فیلــم نامــه آن نزدیــک بــه  10ســال 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

باســتر شــاهد هســتیم» .نوالن در «اینسپشــن» در تالش اســت
تــا در ذهــن مخاطبــان خــود ایــدهای را حــک کنــد؛ ایــدهای که
هــر روز و هــر دقیقــه میتوانــد ذهــن را درگیــر و ســوالهایی
را ایجــاد کنــد .او در فیلــم خــود پاســخگو اســت و بــرای هــر
ســوالی ،هــزار تویــی را خلــق میکنــد کــه تنهــا بــا دقــت و
ژرفنگــری میتــوان از آن خــارج شــد و بــه پاســخ رســید.
ســاختار پیچیــده و جــذاب و شــخصیت پردازیهــای گســترده،
از دیگــر نــکات برجســته ایــن فیلــم اســت.
نــوالن پــس از ســاخت قســمت ســوم و پایانــی «شــوالیه
تاریکــی» ،بــا خیــال راحــت بــه میــان ســتارهها مــیرود و
«اینتراســتالر» را میســازد .فیلمــی در ژانــر علمــی  -تخیلــی
کــه بــا تاثیرپذیــری از «یــک ادیســه فضایــی  ،»2001فیلــم
مــورد عالقــه نــوالن ســاخته میشــود .بســیاری ایــن اثــر را
جــاه طلبانهتریــن ســاختهی نــوالن میداننــد؛ چــرا کــه او
الیههایــی از جنــس عشــق و فیزیــک را در هــم آمیختــه و
بــه دنبــال آن در پــی رقــم زدن سرنوشــت نــوع بشــر اســت.
پــروژه «اینتراســتالر» بــر اســاس نظریــات پروفســور «کیــپ
تــورن» فیزیــکدان مشــهور آمریکایــی بنــا میشــود کــه بــه
عنــوان مشــاور ،هــم در مرحلــه نــگارش فیلمنامــه و هــم در
پروســه ســاخت فیلــم ،نــوالن را همراهــی میکنــد.
نــوالن امــا در جدیدتریــن فیلــم خــود «دانکــرک» ،ســراغ یک
واقعــه تاریخــی و جنگــی رفتــه اســت تــا ماننــد فیلمســاز
محبوبــش «اســتنلی کوبریــک» تنــوع ژانــر بســیاری را در
کارنامــه کاری خــود بــه جــا گــذارد .از آن جــا کــه درک و
فهــم آثــار نــوالن عمدتــا بــه زمــان نیــاز دارد ،قضــاوت درباره
«دانکــرک» کــه بــه تازگــی نســخه بــا کیفیــت آن بــه دســت
مــا رســیده اســت و برداشــت قطعــی از تمــام زوایــای آن،
امــری دشــوار در نــزد نگارنــده اســت .امــا میتــوان گفــت
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
نســبت فیلمــی متفــاوت بــه نظــر میرســد .در پایــان بایــد
خاطــر نشــان کــرد کــه کریســتوفر نــوالن علــی رغــم نظــر
برخــی مبنــی بــر ایــن کــه بیــش از حــد شایســتگیاش مــورد
توجــه قــرار گرفتــه ،یکــی از معــدود کارگردانهــای عصــر
حاضــر اســت کــه آثــارش بــا اقبــال جهانــی چــه در نظــر
مخاطبیــن عــام ســینما و چــه در نظــر منتقدیــن و خــواص
ایــن حــوزه ،روبــرو اســت .هنرمنــدی کــه هــم چــون دیگــران،
قضــاوت کارنامــهاش نیــاز بــه گــذر زمــان دارد.

در جست و جوی هنر متعهد
سید داود شالفروشان
کارشناسی مکانیک 94
«هنــر بــرای هنــر» یــا «هنــر بــرای مــردم»؟! شــاید هیــچگاه
پاســخی قطعــی و متقــن بــرای ایــن پرســش نتــوان یافــت .چنان
کــه نمیدانیــم در ابتــدا مــرغ پــا بــه جهان هســتی گذاشتهاســت
یــا تخممــرغ! هــر کــدام از دو نظریــه ،مــرادی اســت کــه مریدان
آن «از ظــن خــود» هنــر را میپذیرنــد و در جهــان آن زندگــی
میکننــد .عــدهای صــرف زیبایــی را هــدف هنــر میداننــد و
اصــوال رسـالتی جــز ایــن را بــرای هنــر قائــل نیســتند .در دیگــر
ســو ،عــدهای نگاهــی متعهــد بــرای هنــر را در نظــر میگیرنــد؛
یعنــی وظیفــه هنــر را نــگاه ،جریــان ســازی و اعتــراض اجتماعــی
و سیاســی میداننــد و اثــری را کــه فاقــد ایــن چنیــن بینشــی
باشــد ،فاقــد ارزش تلقــی میکننــد .در ایــن نوشــتار قصــد دارم
بــه دیــدگاه دوم بپــردازم و زمینــه اجتماعــی هنــر را بیشــتر مورد
بررســی قــرار دهــم .یکــی از بارزتریــن ایدئولوژیهــای اجتماعــی
نظریــات مارکــس و در ادامــه آن انگلــس و لــوکاچ میباشــد.
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 نظاممنــد 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
محــدود و نســبی ذهــن هنرمنــد از ســطح آگاهــی اجتماعــی
دورانــش اســت .اشــتیاق آنــان در بیشــتر مــوارد ،در تضــاد بــا
عقایــد اجتماعــی روزگارشــان قــرار میگیــرد و همــواره نیــز
جنبــه بخردانــه نــدارد یــا از ســوی جامعــه چنیــن ارزیابــی
نمیشــود .همــان طــور کــه ادراک هنرمنــد از طبیعت بــا ادراک

علمــی تفــاوت دارد ،شــناخت اجتماعــی او نیز درکی خــاص و در
مــوارد زیــادی پیشتــر از دورانــش اســت .هنرمنــد تولیدکننــده
اســت؛ مارکــس در نظریــه ارزش افــزوده نوشــته اســت« :یــک
نویســنده کارگــری تولیــدی اســت؛ زیــرا او ناشــر خــود را
ثروتمنــد میکنــد .درســت همــانکاری کــه کارگــر تولیــدی
بــرای ســرمایهدار انجــام میدهــد» .در آثــار مارکــس و انگلــس
ســه دســته بنــدی در مــورد آثــار هنــری میتــوان یافــت:
 )1اثــر هنــری بــا جهانبینــی یــک طبقــه خــاص اجتماعــی
همــراه اســت  )2اثــر 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
را نیــز بــه دســت آوردهاســت ،طــوری کــه حاکمیــت طبقــه
فرادســت ،بخشــی از نظــم اجتماعــی نیــز دانســته شــود )3 -
اثــر هنــری بــه یــک موضــع خــاص طبقاتــی مربــوط میشــود.
جالــب اســت بدانیــم کــه شــکل هنــری مــورد عالقــه مارکس و

انگلــس« ،رئالیســم» بــود .در آثــار ایــن دو ،دو گرایش متفــاوت را
در مــورد هنــر میتــوان 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 ،کمتــر بــه نیــت و مقصــود هنرمند و بیشــتر بــه انعکاس
موقعیــت تاریخــی و اجتماعــی در اثــر وابســته اســت و نتیجه این
میشــود کــه «اثــر را فراتــر از نیــت مؤلــف بررســی کنیــم».
زمینه اجتماعی هنر از نظر لوکاچ
بــه عقیــده لــوکاچ ،تئاتــر مــدرن ســیر نزولــی داشــته اســت؛
چــرا کــه مســیر «عقالنــی شــدن» را پیــش گرفتــه و نمایــش
محسوســی کــه بنیــان تراژیــک دارد ،از میــان رفتــه اســت.
وســواس پرداختــن بــه جزئیــات کــه خــاص روح دوران اســت،
ســبب شــده کــه نمایــش مــدرن از دوربینــی تاریخــی فاصلــه
بگیــرد .نکتــه مهمتــر ایــن کــه تئاتــر از زندگــی دور شــده و
بــه موقعیتهــای اســتثنایی نزدیــک شــده اســت .ایــده مرکزی

لــوکاچ ،تنهایــی جــان آدمــی اســت  -البتــه شــرایط زندگــی
شــخصی وی ،مــرگ همســر و دوســت نزدیکــش در بیســت و
پنــج ســالگی ،در ایــن عقایــد بیتأثیــر نیســتند  -لــوکاچ بــر این
نظــر اســت کــه حماســه یونانــی خــود بیانــی از بیخانگــی روح
اســت .او مینویســد کــه روزگار فرخنــده را اساســ ًا فلســفهای
نیســت و بــه نقــل از نووالیــس میافزایــد :فلســفه غــم غربــت
خانــه اســت .جــان انســانی کــه در ایــن جهــان مــکان راســتین
خــود را نمییابــد ،نمیتوانــد کــه دریابــد کــدام راه ،زندگــی
هــر روز را بــه ماهیــت هســتی میپیونــدد و ایــن نکته مســأله و
معضــل دائمــی هنــر میشــود .بیخانگــی مــدرن ،در رمــان هــم
جلــوه میکنــد .رمــان حماســهای جهانی اســت کــه خداونــد آن
را ســاخته و بعــد ترکــش کــرده اســت .ایــن بیخانگــی متعالــی
بــه اندیشهداستایفســکی نزدیــک اســت .لــوکاچ از نوآوریهــای
مدرنیســم بیــزار بــود زیــرا معتقــد بود نویســندگان مدرنیســت
بــا ذهنگرایــی خــود از تاریــخ میگریزنــد .حتــی بســیاری
از اشــکال رئالیســم توانایــی درک و تحمــل تاریــخ را ندارنــد.
کمااینکــه قبلتــر اشــاره کــرده بــودم ایــن ســبک مــورد نظــر
مارکــس و انگلــس بــود! فقــط آن نویســندگانی کــه در ایــن
ســبکها نقادانــه مینوشــتند ،روزگار را در آثــار خودشــان
منعکــس میکردنــد و ایــن باعــث میشــد کــه علــی رغــم
میــل و عقایــد ،فقــط حقیقــت «ضــرورت دگرگونــی نظــام
اجتماعــی» کشــیده شــود .لــوکاچ در کتــاب «زیبایــی شناســی»
میگویــد :هنــر از زندگــی هــر روزه بــر میآیــد .پــس بایــد
بــه نیازهــای انســانی زندگــی پاســخ دهــد و ایــن یعنــی اشــاره
دوبــاره و چنــد بــاره وی بــه زمینــه اجتماعــی هنــر .در پایــان
بایــد گفــت اگرچــه ایــن دیــدگاه ،بــا دشــواریهایی حتــی در
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 میتوانــد تحرکــی باشــد بــر روح هنــر تــا
جامعــهای را بــه جنبــش درآورد!

نقد میتواند ممیزی کتاب را کمتر کند

فرهنگ وهنر

بــهگــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران (ایبنــا) آییــن اختتامیــه چهاردهمیــن دوره جشــنواره نقــد کتاب با حضور محســن جــوادی و جمعــی از اســتادان
و پژوهشــگران عصــر روز دوشــنبه  27آذرمــاه 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 میشــد نیــاز به ممیــزی کتاب کمتر میشــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه جریــان نقــادی میتوانــد از کتابســازی پیشــگیری کند ،افــزود :نقد خــوب میتواند 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 بــهصــورت کلی جریان نقــادی هــم میتواند در پیشــگیری از کتابســازی موثر باشــد .وی افــزود :نقــد زنجیره تفکــر را فراهم
میکنــد بدیــن معنــی کــه اگــر نقــد موضوعی بــرای نقادیهــای دیگر شــود چرخـهای از تفکــر ایجــاد میشــود .وی در همیــن بــاره توضیــح داد :امروز
در حــوزه علــوم انســانی مقــاالت معتبــر خارجــی کمتر منتشــر میشــود و ایــن در حالی اســت که در حــوزه علــوم تجربی و فنی و مهندســی ایــن اتفاق
بیشــتر صــورت میگیــرد .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 کتابهای علوم انســانی تکــراری اســت و ما نتوانســتهایم
مدلــی از کتابنویســی فنــی را یــاد بگیریــم .نقدهــای مــا در حــوزه علــوم انســانی اغلــب دچــار ایــراد اســت و نمیتوانیــم کتابها را نقــد کنیم.
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دولت توقف کولبری را تصویب کرد
رحمانــی فضلــی روز  26آذرمــاه 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 کردهایــم کــه بــه جــای اینکــه افــراد کولــه بــر شــده و کرامــت انســانی آنهــا دچار مشــکل شــود،
 15بازارچــه مــرزی تعبیــه شــود و کاالهایــی کــه در آن مناطــق وارد کشــور میشــود ،در ایــن بازارچههــا بــه فــروش برســد .رحمانــی
فضلــی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از  85درصــد از کاالهایــی کــه کولبــران وارد کشــور میکننــد ،از ایــران بــه کشــورهای
دیگــر صــادر شــده و از آن جــا دوبــاره بــه وســیله کولبــری وارد کشــورمان میشــود .وی افــزود :افــراد میتواننــد بــا حداقــل ســه
ســال ســکونت در روســتاها ،کارت پیلــه وری دریافــت کننــد و از بازارچههــای 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!
علیعبادتیان
کارشناسی اقتصاد94
 26آذرمــاه در تقویــم رســمی ایــران بــه عنــوان روز ملــی
حمل و نقــل نام گــذاری شــده اســت .اهمیــت ترابــری
در جهــان امــروز بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت .جهــان
مــدرن بــدون وجــود خدمــات حمل و نقــل جهانــی قطعــا
بــا مشــکالت بســیاری روبــرو می شــود .بخشــی مهــم از
خدمــات حمل و نقــل را حمل و نقــل بیــن شــهری و بــه
خصــوص اتوبوســرانی تشــکیل می دهنــد .در کشــور ایــران
ایــن مهــم را شــرکت های واحــد اتوبوســرانی در هــر
شــهر زیــر نظــر شــهرداری بــه انجــام می رســانند .امــا
مهم تریــن اعضــا در سیســتم شــرکت واحــد را می تــوان
راننــدگان و بــه طــور کلــی کارگــران شــرکت واحــد
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
یکــی از پایه هــای نظــام دموکراســی و معیــاری جهــت
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.
بــه بهانــه روز ملــی حمل و نقــل ســعی دارم نیــم نگاهــی
بــه ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد ،فعالیت هــای
قابــل اعتنــای آنــان در جهــت اهــداف صنفــی کارگــران و
اعضــای فعــال ایــن ســندیکا داشــته باشــم.
ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد در ســال  1968در
تهــران تاســیس گردیــد و از دهــه  40در جهــت حقــوق
صنفــی گروههــای کارگــری فعالیتهــای خــود را آغــاز
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 انــدازهای
بــود کــه چندیــن روز ســربازان ارتــش بــه جــای راننــدگان
در ســرویسهای اتوبوســرانی تهــران رانندگــی کردنــد .از
دیگــر اقدامــات ایــن ســندیکا گرفتــن امتیــازات ویــژه بــرای

کارگــران از مدیریــت شــرکت واحــد در ســالهای قبــل
از انقــاب  57بــود .ایــن ســندیکا و دیگــر ســندیکاهای
کارگــری نقــش بــه ســزایی در انقــاب ســال  57ایــران
داشــتند .امــا فعالیــت ایــن ســندیکا در ســال  61بــه همــراه
دیگــر ســندیکاها و شــوراهای صنفــی کشــور بــه موجــب
قانــون منــع فعالیــت ســندیکاها در کشــور متوقــف گردیــد.
ایــن ممنوعیــت بــا ایــن اســتدالل همــراه بــود کــه فعالیــت
شــورایی در زیــر طبقه هــای اجتماعــی جامعــه بــه معنــای
ت اســامی
تشــکل نهــاد ،قــدرت تــازه ای اســت و وجاهــ 
نــدارد .فعالیتهــای ســندیکایی و صنفــی در ســالهای
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 گرفتهشــد .شــرایط ایــن چنینــی
حاکــم بــر کشــور تــا ســال  83و اصــاح فصــل ششــم
قانــون کار بــه پیشــنهاد وزارت کار کــه دربــاره تشــکلهای
کارگــری بــود ادامــه یافــت .در ســال  83بــا اصــاح قانــون

کار ،ســندیکاها و شــوراهای صنفــی ایــن امــکان را یافتنــد
تــا دوبــاره بــه عرصــه رســمی کشــور راه یابنــد .ســندیکای
کارگــران شــرکت واحــد ،نخســتین ســندیکا بــود کــه
درخواســت تشــکیل را بــه وزارت کار ارائــه داد .امــا ایــن
درخواســت بــه ســبب مخالفــت خانــه کارگــر بــا مشــکالتی
روبــرو گشــت کــه در نهایــت بــه انتخابات ســال  84رســید.
مصطفــی معیــن در دیــدار بــا ســران ســندیکا بــه آن هــا
قــول مســاعدت در تشــکیل ســندیکا را داد .امــا بــا روی
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
ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد نیــز بــه طــور کلــی
کنــار گذاشــته شــد و ســران ســندیکا نیــز طــی شــکایت
وزارت کار از شــوراهای اســامی کار بــه همــراه ســران
شــوراها دســتگیر شــدند و ســالیان زیــادی را در زنــدان

بــه ســر بردنــد .امــا از همــان ســال  84ســندیکا بــه طــور
غیررســمی فعالیت هــای خــود را شــروع کــرد .ســندیکای
شــرکت واحــد بــا عضویــت در فدراســیون جهانــی
کارگــران حمل و نقــل از همــان ســال بــه فعالیت هــای
خــود در موقعیــت جهانــی نیــز قــوت بخشــید .در ســال
 88ســندیکای شــرکت واحــد بــا همراهــی ســه تشــکل
کارگــری دیگــر ایــران بــه تدویــن منشــور مطالبــات
حداقلــی کارگــران ایــران پرداخــت .ایــن ســندیکا تــا بــه
امــروز بــه اعتراضــات خــود ادامــه داده اســت .از آخریــن
اعتراضــات ایــن ســندیکا ،اعتــراض بــه دســتگیری رئیــس
ســندیکا بــا روشــن گذاشــتن چراغ هــای اتوبوس هــای
شــرکت واحــد در  22شــهریور ســال جــاری بــود.
اگــر بخواهیــم نگاهــی گــذرا بــه افراد سرشــناس ســندیکای
کارگــران شــرکت واحــد داشــته باشــیم ،بــا افــراد
سرشناســی در جنبــش کارگــری ایــران رو بــرو می شــویم
کــه بــرای بــه بــار نشســتن نهــال جنبــش کارگــری ایــران
هزینه هــای بســیاری را متحمــل شــدند .رضــا شــهابی،
ابراهیــم مــددی و منصــور اصانلــو چهره هــای شــاخص
جنبــش کارگــری ایــران در ســالیان گذشــته همگــی از
رهبــران ایــن ســندیکا بودنــد .کســانی کــه بــا تحمــل
رنــج ،زنــدان و اعتصــاب غــذا در جهــت آزادی حــق
تشــکیل ســندیکا ،آزادی بیــان و دیگــر مطالبــات تــاش
کردنــد .امــا در ایــن میــان مســأله مهــم ،نقــش دانشــجو
در حمایــت از کارگــر اســت .بــه راســتی مــا دانشــجویان
در کــدام قســمت =ایــن تــاش و مبــارزه جهــت حرکــت
در مســیر عدالــت قــرار داریــم؟ شــاید بتــوان نقطــه عطــف
امســال در زمینــه جنبــش کارگــری ایــران را لحظــه هــم
صــدا شــدن دانشــجویان بــا کارگــران شــرکت واحــد در
تجمــع جهــت اعتــراض بــه دســتگیری رضــا شــهابی،
راننــده و رئیــس ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد،
دانســت .شــاید یکــی از اصلی تریــن رســالت های جریــان
دانشــجویی در برابــر حقــوق کارگــران را بتــوان همراهــی
بــا آنــان و بلندتــر کــردن صــدای آنــان در ســطح جامعــه
دانســت .در ایــن صــورت شــاید بتــوان انتظــار داشــت کــه
آینــده ای روشــن بــرای جنبش هــای اجتماعــی در ایــران
وجــود داشــته باشــد.

اندر باب بودجه 97
سجاد هوشمند
کارشناسی اقتصاد نظری 94
چنــد روزی از ارائــه الیحــه بودجــه ســال  97بــه مجلــس
شــورای اســامی می گــذرد .شــاید بتــوان بودجــه ســال
 97را یکــی از مدون تریــن بودجه هــای پــس از انقــاب
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
و مشــخص ،ســوال های بســیاری را در افــکار عمومــی بــه
وجــود آورده اســت .امــا نکتــه ای کــه در ایــن میــان جلــب
توجــه می کنــد ،ایــن اســت کــه از عمــر بســیاری از ایــن
نهادهــا ،حــدود  30ســال می گــذرد امــا تــا کنــون بــه
عملکــرد آن هــا توجــه نشــده اســت.
شــاید بهتــر باشــد در میــان هشــتگ زدنهــا و اعــام
پشــیمانی از رای دادن بــه روحانــی ،کمــی هــم بــه تفاوتهای
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 نظارتیتریــن بودجــه پــس
از انقــاب بودیــم کــه شــفافیت آن ســبب واکنــش بســیاری
شــد .گویــی بودجــه  97روح خفتــه کنش گــری را دوبــاره
بیــدار کــرد و نشــان داد کــه چقــدر انتظــارات و مطالبــات
مــردم بــا مصلحــت اندیشــیهای مســئولین متفــاوت اســت.
البتــه در ایــن میــان ،نقــش فضــای مجــازی هــم بســیار
پررنــگ اســت .شــبکههای مجــازی کــه نقــش موثــری در
پیــروزی حســن روحانــی در انتخابــات اخیــر ایفــا کردنــد،
ایــن بــار بــه عرصــه مطالبه گــری و انتقــاد از الیحــه بودجــه
و نقــاط تاریــک آن بــدل شــدند .حــال اگــر بخواهیــم ایــن
واکنشهــا را بــا ســالهای اخیــر مقایســه کنیــم ،بیشــتر از
گذشــته بــه اهمیــت ایــن اقــدام دولــت پــی میبریــم .در
طــول چنــد ده ســال اخیــر خبــر بودجــه و تصویــب آن جــزء
اخبــار کلیشــهای محســوب میشــد کــه هیــچ رســانهای بــه

آن حساســیتی نداشــت .افــکار عمومــی هــم تصویــر روشــنی
از بودجــه در ذهــن نداشــتند و آن را یــک الیحــه علمــی
میدانســتند کــه مطابــق نیازهــا و اولویتهــای کشــور بــه
نهادهــای مختلــف تخصیــص مییابــد.
پــس از انتشــار جزئیــات مربــوط بــه بودجــه ســال 97
شــاهد حجــم عظیمــی از پرســش گری و انتقــاد از آن
هســتیم .چــه بســا اگــر بودجــه یکــی از ســال های پایانــی
دهــه هشــتاد بــا ایــن شــفافیت منتشــر می شــد ایــن
مــوج مطالبــه گــری می توانســت از ریخــت و پاش هــای
غیرعقالنــی و حیــف و میــل بیــت المــال جلوگیــری کنــد.
در بررســی انتقــادات مطــرح شــده از بودجــه ســال 97
بــه چنــد مــورد عمــده بــر می خوریــم .بخــش عمــده ای
از انتقــادات وارد شــده بــه دولــت در خصــوص بودجــه
بــه افزایــش عــوارض خــروج از کشــور مربــوط می شــود.
تصمیمــی کــه بــا توجــه بــه جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی
جامعــه هــدف ایــن تصمیــم ،بیــش از حــد نیــز بــدان
پرداختــه شــده اســت .در کنــار تمــام پرســش هایی کــه
در ایــن رابطــه قابــل طــرح اســت کــه اصــا چــرا بایــد
چنیــن عوارضــی بــرای خــروج از کشــور در نظــر گرفتــه
شــود ،نوعــی بی تدبیــری هــم در ایــن تصمیــم دولــت
نهفتــه اســت .در ســال گذشــته بیــش از  9میلیــون نفــر بــه
مســافرت خارجــی رفته انــد .افزایــش 175هــزار تومانــی
عــوارض خــروج از کشــور در بهتریــن حالــت درآمــد
دولــت را قریــب بــه  1500میلیــارد 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  96بــه دولــت روحانــی رای دادنــد،
در مقابــل دولــت قــرار می دهــد.
نکتــه قابــل توجــه دیگــری کــه در بودجــه ســال 97
خودنمایــی می کنــد ،مشــارکت بیشــتر مــردم در تأمیــن
هزینه هــای دولــت اســت .تیــم اقتصــادی دولــت دوازدهــم
ســعی دارد از اتــکای کشــور بــه درآمدهــای نفتــی بکاهــد
و بخــش عمــده هزینــه خدمــات عمومــی را از طریــق

مالیــات تأمیــن کنــد .اگرچــه تأمیــن هزینه هــای دولــت
بــه وســیله مالیــات ،گامــی در راســتای رونــد دموکراســی
و پاســخ گویی بیشــتر دولــت اســت امــا در شــرایط فعلــی
کــه مــردم هــر روز خبــر فســاد و اختــاس می شــوند و
همچنیــن در مضیقــه معیشــتی هســتند ،مالیــات پرداخــت
نخواهنــد کــرد .نارضایتــی از پرداخــت مالیــات ناشــی از
نوعــی بی اعتمــادی اســت کــه در طــول ســالیان اخیــر
بــرای مــردم بــه وجــود آمــده اســت و در انتقــادات
پــس از ارائــه الیحــه بودجــه نیــز بــه اوج خــود رســید.
اختصــاص بودجــه بــه نهادهــای غیرموثــر ،فقــدان سیســتم
نظارتــی شــفاف و در کنــار آن پاســخ گو نبــودن نهادهایــی
کــه از دادن مالیــات طفــره می رونــد و گــزارش عملکــرد
مالی شــان هــم چنــدان در دســترس نیســت ،بــه ایــن
بی اعتمــادی دامــن می زنــد .البتــه ذکــر ایــن نکتــه هــم
ضــروری اســت کــه دولــت در بودجــه ســال  97تــاش
کــرده اســت کــه نهادهایــی را کــه در ســال های گذشــته
بــا روابــط خــاص در ردیــف بودجــه قــرار گرفتــه انــد،
کاهــش دهــد امــا هنــوز هــم تعــداد قابــل توجهــی از ایــن
نهادهــا در الیحــه بودجــه  97بــه چشــم می خورنــد.
البتــه انتظــار از افــکار عمومــی و رســانه ها ایــن بــود کــه
بــه مســائل مهم تــری در بودجــه ســال  97بپردازنــد.
محیــط زیســت کــه بــه عقیــده بســیاری ،از ابرچالش هــای
اصلــی کشــور در ســال های آینــده محســوب خواهدشــد،
مظلوم تریــن بخــش بودجــه ســال  97می باشــد .آلودگــی
هــوا ،خشــکی تاالب هــا و بــه تبــع آن افزایــش ریزگردهــا
در کنــار خطــر انقــراض بســیاری از گونه هــای جانــوری
چالش هایــی اســت کــه قطعــا حــل آن رقمــی بســیار
بیشــتر از  283میلیــارد تومــان تخصیص یافتــه را نیاز دارد.
تخصیــص ایــن بودجــه بــه محیــط زیســت نشــان می دهــد
کــه در بیــن مســئولین دولتــی عــزم و اراده جــدی بــرای
رســیدگی بــه ایــن چالــش وجــود نــدارد .مســئله مــورد
توجــه دیگــر در بودجــه ســال  ،97کاهــش مجــدد بودجــه
آمــوزش عمومــی اســت .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه

دولــت در ســاخت و تجهیــز مــدارس نــه تنهــا پیشــرفتی
نخواهــد داشــت بلکــه بــه عقــب بــاز خواهدگشــت .ایــن
درحالــی اســت کــه بســیاری از کــودکان بــه ســبب نبــود
زیرســاخت های آموزشــی مجبــور بــه تــرک تحصیــل
شــده انــد و در مقایــل موسســات خصوصــی آموزشــی و
بنگاه هــای تجــارت کنکــور هــر روز بــر رونــق جیــب خــود
می افزاینــد و دولــت هــم بــا کاهــش بودجــه آمــوزش و
پــرورش دانــش آمــوزان را بــه ســوی ایــن بنگاه هــای
ســودجویی ســوق می دهــد .بــه نظــر می رســد عدالــت
آموزشــی کــه در دولــت قبلــی حداقــل در حــد یــک شــعار
مطــرح می شــد در ایــن دولــت بــه کلــی فرامــوش شــده
اســت .مقایســه بودجــه آمــوزش عالــی( 16800میلیــارد
تومــان) و بودجــه آمــوزش عمومــی( 3800میلیــارد
تومــان) بــه خوبــی بیان گــر اهمــال دولــت در ایــن زمینــه
می باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از یــک ســوم
ظرفیــت دانشــگاه های کشــور بــدون متقاضــی هســتند
امــا نیــاز بــه زیرســاخت های آمــوزش عمومــی در
اقصــی نقــاط کشــور قابــل درک اســت .حــال آن کــه
پژوهش هــای انجــام شــده بیان گــر ایــن اســت کــه
تاثیــر آموزش هــای ابتدایــی بــر توســعه تقریبــا دو برابــر
آمــوزش عالــی اســت .در کنــار ایــن مســائل کاهــش
بودجــه عمرانــی کشــور در ســال های پایانــی برنامــه
جامــع  1404نیــز نیازمنــد توجــه اســت .در پایــان
بایــد گفــت بودجــه هــر دولــت نمایــی کلــی از نــگاه
کالن آن دولــت بــه مســائل کشــور را نشــان می دهــد.
همــان طــور کــه ذکــر شــد شــاید بتــوان بودجــه امســال
دولــت را یکــی از نمونه هــای موفــق بودجــه در تاریــخ
پــس از انقــاب دانســت امــا بــدون شــک هنــوز هــم
نمی تــوان بــه آن بــه چشــم یــک بودجــه جامــع و کامــل
نگریســت .بودجــه نشــان دهنــده اولویت هــای مــا و
آینــه دردهــای توســعه اســت .بــه نظــر نبــود پارادایــم
توســعه در بودجــه ریــزی کشــور یکــی از عوامــل اصلــی
ایــن واپس ماندگی هــا اســت.

ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان

گرامــی اســت .در صــورت

باشــــــــــــگاه

تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،

مخـــــــــاطبان

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

جدیدترین اخبار و رویدادها در
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در یادداشــت پیشــین ،مکتــب رمانتیسیســم را بــه اختصــار
معرفــی کــردم و در ایــن نوشــتار درصــدد نمایــش
رگههــای آن بــه گونــهای مختصــر در اثــر جاودانــه امیلــی
برونتــه هســتم« .بلندیهــای بادگیــر» ســرآغاز نوشــتار بــه
ســبک رمانتیــک را رقــم میزنــد.
شخصیت پردازی
رمــان بلندیهــای بادگیــر حــول دو شــخصیت میچرخــد؛
هیــث کلیــف ،کولــی زادهای کــه وارد عمــارت خانــواده
ارنشــاو میشــود و کاتریــن ارنشــاو کــه عشــقی آتشــین را
بــرای او بــه ارمغــان مــیآورد .هیــث کلیــف نــه خانــوادهای
دارد و نــه معلــوم اســت کــه از کجــا آمــده اســت .او چنــان
ویروســی وارد عمــارت اشــرافی به نــام «بلندیهــای بادگیر»
شــده اســت و تمــام ثبــات و قوانیــن کســالتبار یــک نظــام
فئودالــی را بــر هــم میزنــد .در دورهی رمانتیــک ،بــا ثبــات
و شــخصیتهای ایســتا مواجــه نیســتیم و افــراد دســت بــه
کنــش میزننــد و منفعــل نیســتند .هیــث کلیــف جــرأت
میکنــد در مقــام یــک کولــی کــه تــا پیــش از ایــن جایــی
جــز اصطبــل بــرای خوابیــدن نداشــت ،دســت بــه تغییــر
وضعیــت موجــود بزنــد .کاتریــن ارنشــاو بــه مــرور زمــان
بــه هیــث کلیــف دل میبنــدد امــا بــه خاطــر ثبــات در
وضعیــت زندگــیاش بــه لنــی میگویــد کــه مــردد اســت
بــا ادگار بمانــد یــا بــا هیــث کلیــف .هیــث کلیــف پــس
از شــنیدن حرفهــای کاتریــن و لنــی ،دل شکســته و
ســرخورده ،عمــارت را تــرک میکنــد و کاتریــن از دوری او
بــه ســختی بیمــار میشــود .آن چــه ایــن اثــر را در زمــرهی
آثــار اصیــل رمانتیــک قــرار میدهــد ،خــروج وضعیــت
اجتماعــی از شــکل فئودالــی بــه شــیوهای پویاســت .عمارتــی
کــه نمــاد یــک جامعــه بــه پایان رســیده اســت و شــخصیتی
کــه بــرای رســیدن بــه آرزوی خــود دســت بــه حرکــت
میزنــد و در فرآینــد شــدن قــرار میگیــرد« .آرزو» و
«شــدن» دو مفهــوم ایدئالیســتی هســتند کــه یکــی محــرک
و دیگــری حرکــت را تبییــن میکنــد .هیــث کلیــف بــه
خاطــر عشــق آتشــین خــود نســبت بــه کاتریــن عمــارت
را تــرک کــرده و پــس از مدتــی بــا ثروتــی هنگفــت بــاز
میگــردد امــا متوجــه میشــود بــرای آن چــه آرزویــش
را داشــته ،فرصــت از دســت رفتــه و کاترین بــا ادگار ازدواج
کردهاســت .هیــث کلیــف بــرای انتقــام از ایــن عشــق دوباره
دســت بــه حرکــت میزنــد؛ شــخصیت هیــث کلیــف از
یــک کولــی مبــدل بــه یــک هیــوال میشــود .عشــق نــه
در مفهــوم حســادت ،بلکــه در قالــب حــذف دیگــری در
شــخصیت او نمــود مییابــد .بدیــن ترتیــب شــخصیتهای
پویــا در آثــار رمانتیــک مشــاهده میشــود ،شــخصیتهایی
کــه نــه بــر اثــر تصــادف بلکــه بــا تصمیــم بــه ســمت
آرزوی خــود حرکــت میکننــد و بــا مبــارزه علیــه وضعیــت
موجــود ،آن را تغییــر میدهنــد .ایــن «شــدن» انقالبــی بــه
گفتــهی دلــوز ،نــه بــه گونــهای تصادفــی کــه بــه صــورت
یــک فرآینــد رخ میدهــد .فرآینــدی کــه شــخصیت هیــث
کلیــف را از موجــودی ســر بــه زیــر و آزاردیــده بــه فــردی
منفــور مبــدل میکنــد.
روایت و زبان
روایــت رمــان شــکلی خاطــره گویانــه دارد .زنــی کــه
تمــام ماجــرای رخ داده در عمــارت از هــم پاشــیده ارنشــاو
را بــرای غریبــه ای کــه وارد قصــر شــده اســت ،بیــان
می کنــد .ایــن ســبک روایــت ،ســیر خطــی آن چــه را پیــش
از ایــن در ســه اثــر اولیــه ی تاریــخ رمان نویســی ظاهــر
شــده بــود ،بــر هــم می زنــد و مــا بــا شــیوه ی شکســت
زمانــی روبــرو می شــویم .رفــت و برگشــت بــه خاطره هــا
و تاریــخ ،بــه خواننــده مجــال فکــر کــردن می دهــد و
بــه نظــر نگارنــده ،نخســتین رگه هــای فاصله گــذاری
برتولــت برشــت را در فرآینــد تعریــف شــدن داســتان
می تــوان شــاهد بــود .زبــان ایــن رمــان کــه انگلیســی
اســت ،بــه شــکلی شــاعرانه صورت بندی شــده و نوعــی
زیبایی شناســی طبیعت گرایانــه را بــر تمامــی اثــر تحمیــل
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
اســت کــه در اوج خشــونت مخاطــب را بــه دل طبیعــت
بــرده و بــه او مجــال اندیشــیدن می دهــد .گویــی ســرآغاز
اندیشــیدن بــرای ســوژه ی انســانی در همیــن عصــر و در
دل رمان هــای خلــق شــده در ایــن دوران رقــم می خــورد.

فاطمهمحمدزاده
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حماسهینو
شــعر حماســی کالســیک ،جایــگاه تأمــل انســان بــر مفاهیمــی
همچــون نبــرد خیــر و شــر و خوبــی و بــدی اســت .حماســه
بــا رویکــردی بــه حــس ملیگرایــی و پــروردن آن ،تکاپویــی
اجتماعــی و یــا حتــی ذهنــی را بــرای مخاطــب پدیــد مــیآورد.
برخــورد مخاطــب بــا قهرمانــان در شــعر حماســی ،قــدرت
نیروهــای خیــر و نابــودی حتمــی نیــروی شــر و بــدی را بــرای
او می نمایانــد .مخاطــب تــاش میکنــد بــا قهرمــان حماســه
همــراه شــود و هیجان هــای خــود را در مبــارزه بــا نیروهــای
ویرانگــر و شــر بــه اثبــات برســاند و بــا حــس پیــروزی
بــر آن هــا ،اقتــدار خــود را در آینــه کــردار قهرمانــان تماشــا
کنــد .بــه مــوازات شــعر حماســی کالســیک ،شــعر «حماســه
نــو» نیــز وجــود دارد؛ حماســه ای کــه فقــط بــه «انســان»
میپــردازد .شــعری کــه میخواهــد دردهــا و رنجهــای
انســان امــروز را بــه مخاطــب نشــان دهــد .میخواهــد زمانــهی پرطوفــان ،هراســی بــه خــود راه ندهــد .چنین اندیشــه
از رازهــای دردنــاک و زخمهــای عمیــق او پــرده بــردارد ای ،زنــدان و مــرگ را آغــاز یــک تــاش دوبــاره می دانــد:
و هیجانــی انســانی را بــرای مخاطــب فراهــم کنــد و ایــن ...« ،زنــدان /بــاغ آزادهی مــردم اســت /و شــکنجه و تازیانــه و
همــان مفهومــی اســت کــه در شــعر شــاعرانی هــم چــون زنجیــر /نــه وهنــی بــه ســاحت آدمــی /کــه معیــار ارزشهای
اوســت /کشــتار /تقــدس و زهــد اســت /و مــرگ /زندگــی
نیمــا ،اخــوان و شــاملو بســیار دیــده می شــود.
اســت .»...شــاملو شــاعری اســت کــه بــه عشــق و زندگــی
قلعهنشینحماسههایپرازتکبر
شــاملو نیــز همچــون نیمــا و اخــوان ،هرگــز حماســه ای به معنی می اندیشــد و در اندیشــهی او مرگــی کــه بــرای زندگــی پیــش
واقعــی نســروده اســت؛ امــا حماســهی نــو بــرای او جایگاهــی آیــد ،خــود زندگــی اســت.
ن دوســتیاش را در زبان حماسی شعر شاملو
اســت کــه دغدغههــای اجتماعــی و انســا 
آن جــای داده و بــا طنیــن زبانــی فخیــم و بــا صالبــت آن را حماســهای کــه بــه جــای پرداختــن بــه جنگهــا و
بیــان کــرده اســت .در چنیــن شــعری ،جــدال خیــر و شــر از لشکرکشــیها در صحنــهی نبــرد ،از انســان رنــجکشــیده و
گونــهای دیگــر اســت .اینجــا دیگــر نــه پهلوانــی هــم چــون ســت م دیــدهی زمــان خویــش ســخن می گویــد کــه ناکامیهــا
رســتم کــه تیــغ برکشــد و بی عدالتــی را بــه زوال کشــاند؛ بلکه و ســختیهای دوران ،او را ناتــوان کــرده و اکنــون نیازمنــد آن
شــاعری اســت کــه بــا «واژه»هــا بــه پیــکار میآیــد .او جــان اســت کــه فریــاد خــود را بــه گــوش همــگان برســاند ،بــه
ن مایهای انســانی زبانــی قدرتمنــد نیــاز دارد تــا آرمان هــای خــود را بیــان
خســتهی شــعر را بــه لحنی حماســی و بــا درو 
می آرایــد تــا آواز «هســت منــدی» خــود را بخوانــد .شــاملو نیز کنــد .اســتفاده از امکانــات قدرتمنــد زبــان گذشــته و پیونــد
بــا چنیــن آرمانــی ،پیراهــن رزم بــر تــن شــعر خــود می کنــد .دادن آن بــا زبــان امــروز ،بهــرهی بیشــتری را نصیــب شــاعر
او فریــادش را نــه بــا زبــان شمشــیر کــه بــا زب ـان شــعر بــر می کنــد .هنگامــی کــه روح شــاعر در واژگان گذشــته دمیــده
میکشــد .او می خواهــد بــه انســان امــروز بفهمانــد کــه جایــی میشــود ،انســان افســرده و دلمــردهی امــروزی را بــه حرکــت
بــرای تــرس نیســت و او بایــد مفهــوم «بــودن» خــود را بی پــروا وا مــیدارد .لحــن حماســی ،تقاضــای انســان امــروز اســت کــه
درگوش هــا فریــاد بزنــد« :مــن /فریــاد زدم /نــه /مــن /از فــرو جهانــی آرمانــی را طلــب می کنــد .به عبارتی ،نوشــتن حماســه،
رفتــن /تــن زدم /صدایــی بــودم مــن /شــکلی میــان اشــکال /و لحنــی حماســی میخواهــد .شــاملو نیــز زبانــی که از گذشــتهی
معنایــی یافتــم /مــن بــودم /و شــدم/نه زان گونه کــه غنچهای /دور زبــان فارســی باقــی مانــده و هنــوز زیبایــی و فخامــت
گلــی /یــا ریشــه ای /کــه جوانــه ای /یــا یکــی دانه /کــه جنگلی /خــود را حفــظ کــرده اســت ،بــرای پرداختــن بــه ایــن محتــوای
راســت بــدان گونــه /کــه عامــی مــردی /شــهیدی /تا آســمان انســانی در شــعر بــه کار می گیــرد .تردیدی نیســت کــه واژگان
بــر او نمــاز بــرد» .شــاملو در پــی آن اســت کــه بــاوری در کالســیک عمــق معنایــی زیــادی دارد و حضــور ایــن واژههــا در
ذهــن انســان امــروز برویانــد .بــاوری اســتوار کــه از بــاد و باران شــعر نــو ،طنیــن حماســی شــعر را برجســتهتر می کند .شــاملو

بــا پشــتوانهی ادبیــات کالســیک فارســی ،از ایــن ترکیبــات و
واژگان بــه خوبــی اســتفاده می کنــد .بــرای نمونــه او در اشــعار
خــود پــس از ( ،1358قطعنامــه ،کاشــفان فروتــن شــوکران و
مدایــح بی صلــه) ،چنیــن لحنــی را برگزیــده اســت.
در شــعر شــاملو همــواره دو مفهــوم وجــود داشــته اســت:
«مــرگ» و «عشــق» .ویژگی هــای انســانگرایانه کــه در شــعر
شــاملو وجــود دارد ،او را بــر آن داشــته اســت کــه از لحنــی
قاطــع اســتفاده کنــد .زبانــی کــه عمــق اندیشــهی 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 .صحنــهی 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
از حالــت یــک مــرگ غــمانگیــز عــادی بیــرون مــی آورد و
حتــی اگــر مخاطــب ،محتــوای شــعر و مقصــود اصلــی شــاعر
را نیــز ندانــد ،فضــا بــه او کمــک میکنــد تــا دریابــد کــه ایــن
مــرگ ،یــک مــرگ ســاده نیســت؛ یــک مرگ حماســی اســت
کــه قهرمــان بــا رفتــن خــود جاودانــه می شــود .بــه همیــن
ل ها ،قیدهــا ،ترکیبــات و واژه هــای زبان
ترتیــب ،اســتفاده از فعـ 
کالســیک ،همــراه شــعر شــاملو اســت .چنــان کــه گویی شــعر
او تکیــه بــر دیوارهــای بلنــد و خلــلناپذیــر واژههای کالســیک
دارد .بدیــن ترتیــب مفهــوم بلنــد «حماســه نــو» ه م عنــان زبان
کالســیک در شــعر شــاملو حرکــت میکنــد؛ رو بــه مقصــدی
کــه مطالبات «انســان» اســت.

گراهام گرین در آینه قدرت و جالل
غزلطهماسبی
کارشناسی مترجمی فرانسه94
گراهــام گریــن ،نویســنده کاتولیــک مذهــب انگلیســی ،رمــان
«قــدرت و جــال» را پــس از ســفر خــود بــه مکزیــک در ســال
 1938و در واکنــش بــه وضــع ناگــوار مــردم در آن زمــان
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 نابههنجــار
بــر اســاس موقعیــت مذهبــی خــود ،گناهکار شــناخته میشــود.
حاصــل ایــن گنــاه یــا نابههنجــاری ،فرزنــد دختــری از یــک
زن روســتایی اســت کــه فرصــت زیســتن و کســب محبــت از
پــدر خــود را نداشــته اســت.
امــا ایــن ظاهــر داســتان قــدرت و جــال اســت در حالــی
کــه مضمــون اصلــی و عمیــق ایــن رمــان بــه ماننــد دیگــر
رمانهــای گراهــام گریــن ،یــک تضــاد و ســتیز عمیــق اســت.
البتــه ایــن برجســتگی تضــاد در رمانهــای گریــن به دلیــل آن
اســت کــه وی خــود بــه گفتــه بهاالدیــن خرمشــاهی ،نــه تنهــا
جامــع اضــداد بلکــه دوســتدار ضدیــت اســت بــه گونــهای 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 بــیارزش دانســتن
فعالیــت فرهنگــی و انجــام آن و تضــاد بیــن بیاعتقــادی بــه

سیاســت و پرداختــن بــه آن و همچنیــن دوگانگــی اعتقــادی
آرمانــی بــه خیــر و ســعادت بــا برجســته مشــاهده کردن شــر
در دنیــا ،آشــکارا در رمــان قــدرت و جــال در قالــب تضــاد
میــان شــک و ایمــان نمــود مییابــد .گراهــام گریــن شــک را
یــک امــر پســت و شــیطانی نمیپنــدارد بلکــه بــه آن رنــگ و
بویــی انســانی میدهــد و حتــی در جایــی از رمــان دیگــر خــود
بــه نــام «مــرد ســوم» مــیآورد (( :راســتش را بخواهیــد هــر چه
پیرتــر شــدم شــک هایــم بیشــتر شــده اســت امــا ایمانــم هــم
قویتــر گشــته اســت)) .از ایــن جملــه و مضامیــن کتابهــای
او بــه خصــوص قــدرت و جــال میتــوان دریافــت کــه از
نظــر گراهــام گریــن شــک راهــی بــه ســمت ایمــان اســت کــه
بــدون آن تجربــه ایمــان حقیقــی بــه وقــوع نمیپیونــدد .در
واقــع بــرای از بیــن بــردن اعتقــادات خشــک ،جزمــی و بیپایــه
هیــچ ابــزاری مانند شــک راهگشــا نیســت .وجــه اندیشــه دینی
در رمانهــای گریــن بــه خصــوص قــدرت و جــال بســیار
برجســته و غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت بــه گونــهای کــه
در غالــب آثــارش تصویــر ایمانــی زجــر کشــیده ،لــرزان و امــا
از میــان نارفتنــی را نمایــش میدهــد .بــا ایــن همــه از دیــدگاه
گراهــام گریــن ،او نویســندهای کاتولیــک نیســت کــه از ادبیــات
بــرای اهــداف سیاســی و مذهبــی خــود ســود جویــد بلکــه
کاتولیکــی اســت کــه دســت بــر قضــا نویســنده شــده اســت.
دو محــور اساســی کتــاب قــدرت و جــال را میتــوان در دو بُعد
جســت و جــو کــرد :اول ،بعد فــردی و درونی کشــیش داســتان
کــه بــا خــود و دیگــران از حقیقــت ،گناهــان و هوسهــای
دنیــوی ســخن میگویــد ،گناهانــی کــه پاکــی زندگــی در کنــار
آنهــا معنــا مییابــد و زندگــی حقیقــی را تشــکیل میدهــد و

شــکهایی کــه ایمــان جــز در مقابــل آنهــا بیمعنــا اســت.
دوم ،بعــد اجتماعــی و سیاســی اســت کــه حــوادث پــس از یک
انقــاب را بــه نمایــش میگــذارد ،انقالبــی کــه بــدون واقــع
شــدن در فکــر و ذهــن افــراد یــک جامعــه بــر قوانیــن کشــور
تحمیــل گشــته اســت و تضــادی را در عالئــق و خواســت یــک
ملــت و قوانیــن کشــور آفریــده اســت .در انتهــا بایــد گفــت
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
شــک و همچنیــن تجربــه درک رونــد تغییــرات حکومتــی و
انقالبهایــی کــه جــدا از تفکــرات مــردم حتــی متناقض بــا آن
و امــا بــه اســم آنــان شــکل میگیــرد ،بســیار خواندنــی اســت.

