موسیقی در کوران حادثه

قیام هنر در جامعهی مدرن

صفحه 7

صفحه 8

دوهفتهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ادبی  /سال سوم  /شماره سی و نهم  /نیمه اول آبان 1396
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چرا در دولت تدبیر و امید خواستن ،توانستن نیست؟
روزهایــی کــه گذشــت ،پرتنشتریــن ایــام دانشــگاه در چنــد
ح طلــب و بعضــا اســاتیدی
ســال اخیــر بــود .تشــکلهــای اصــا 
کــه دل در گــرو آینــده دانشــگاه دارنــد ،رییــس جمهــور را بــه
شــدت مــورد انتقــاد قــرار دادنــد .بــرای کمتــر دانشــجویی
تناقــض میــان فعــل اخیــر رییــس جمهــور در معرفــی وزیــر
علــوم و قــول او در زمــان تبلیغــات ریاســت جمهــوری ،قابــل
بــاور بــود .البتــه حســن روحانــی پیــش تــر و در زمــان معرفــی
کابینــه ،قاطبــهی اصالحطلبــان را بــا انتخــاب وزرایــی ماننــد
آذری جهرمــی و فعالیــن زنــان را بــا عــدم معرفــی وزیــر زن،
ی گفــت
آزرده بــود و در پاســخ خواســت ه هــای اصــاحطلبــان مـ 
ی خواســتیم «امــا نشــد!» .حــاال نوبت بــه دانشــگاهیان
کــه مــا مـ 
رســیده اســت کــه طعــم نشــدنها را تجربــه کننــد .بســیاری
معاملــه  -یــا بــه تعبیــر رییــس جمهــور تعامــل!  -اخیــر روحانی
بــا اصولگرایــان بــر ســر دانشــگاه را ،در بســتر کلــی گــردش
ی کننــد .اگــر ایــن تحلیل
بــه راســت رییــس جمهــور ،تحلیــل مـ 
را بپذیریــم دانشــگاه هــم از ســایر نهادهــا جــدا نیســت و بایــد
ی کــرد .امــا عــاوه بــر ایــن راجــع بــه
بــه راســت حرکــت م ـ 
داســتان دانشــگاه اساســا بایــد حساســیت ویــژه ی اقتدارگرایــان
بــه ایــن نهــاد را هــم مــد نظــر داشــت .ایــن یادداشــت ،از
ایــن منظــر بــه موضــوع نــگاه میکنــد و بــه عوامــل دیگــر
ماننــد تشــکلهــای دانشــجویی و رفتارهــای آن هــا ،رفتــار
اصالحطلبــان و فراکســیون امیــد در حمایــت از وزارت دکتــر
غالمــی ،جامعــه مدنــی و نقــش آن در دانشــگاههــا ،مطالبهگــری
دانشــجویان و غیــره ،توجــه کافــی نشــده اســت.
یــک -خــرداد ســال  ۹۲بــرای کســانی کــه آن روزهــا دانشــجو
بودنــد ،امیدبخــش بــود .کســانی کــه دوره ی رکــود وحشــتناک
و ســکوت قبرســتانی دانشــگاه را در ســا ل هــای بعــد از  ۸۸دیده
بودنــد .آن روزهــا همــه منتظــر بودنــد کــه هنــگام معرفــی
کابینــه ،نــام جعفــر توفیقــی را بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی علوم
ببیننــد« ،امــا نشــد» .پــس از آن کــه میلــیمنفــرد معرفــی شــد
بــاز هــم دانشــگاهیان امیــدوار ماندنــد امــا ایــن بــار مجلــس
نهــم نگذاشــت کــه بشــود .بعــد از سرپرســتی ســه ماهــهی
دکتــر توفیقــی کــه اتفاقــات مثبتــی هــم در آن دوره افتــاد،
دکتــر فرجیدانــا معرفــی شــد .بــرای بســیاری نــام فرجــی
دانــا یــادآور رای نیــاوردن از مجلــس ششــم بــه دلیــل سیاســی
نبــودن ،بــود .مجلــس ایــن بــار رای داد و در روز  5آبــان ،92
ی دانــا تــا
فرجــیدانــا وزیــر علــوم شــد .از آغــاز وزارت فرج ـ 
پایــان آن در روز یعنــی  29مــرداد ( 93یــک روز بعد از ســالگرد
کودتــای  28مــرداد) فشــارهای مختلفــی از جانــب مجلــس،
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و ســایر نهادهــا بــر وزارت علوم
ی تریــن ایــام وزارت فرجـی
وارد شــد .امــا مهـ م تریــن و بحرانـ 
دانــا ،زمانــی بــود کــه فهرســت افــرادی بــه نــام بورســیههــای
غیرقانونــی منتشــر شــد .دیگــر مجــال بــرای دکتــر رضــا فرجی
دانــا تنــگ شــد و قــول و قرارهایــش بــا اصــول گرایــان مجلــس
و درخواســت علــی الریجانــی هم نتوانســت مانــع از افتــادن او از
مســند وزارت شــود .فرجــیدانــا در انتهــای نطــق ســخنرانیاش
گفــت« :وفــا کنیــم و مالمــت کشــیم و خــوش باشــیم/که در
ن بنــدی دولت
ی ســت رنجیــدن» و ایــن پایــا 
طریقــت مــا کافــر 
مســتعجل او بــود .شــاید او خــود نرنجیــده باشــد ،امــا ایــن اتفاق
باعــث رنجیدگــی خاطــر اهالــی دانشــگاه شــد .رییــس جمهــور
بــرای نشــان دادن حســن نیتــش بالفاصلــه محمدعلــی نجفــی
ت علــوم منصــوب کــرد .حســن
را بــه ســمت سرپرســت وزار 
روحانــی ،دکتــر نیلــی و دکتــر دانــش آشــتیانی را بــه مجلــس
معرفــی کــرد کــه هــر دو بــا رای بســیار پاییــن ،رد شــدند.
هنگامــی کــه نــام گزینــه ی بعــدی یعنــی دکتــر فرهــادی در
مجلــس مطــرح شــد ،صــدای تهلیــل اصولگرایــان خــود نشــان
از ادامــهی ماجــرا داشــت .رییــس جمهــور بعــد از اســتیضاح
فرجــیدانــا ،تصریــح کــرد :راه فرجــیدانــا ادامــه دارد ،کــه البته
خــود او هــم میدانــد کــه نشــد!
دو -فعــل و انفعــاالت مربــوط بــه دانشــگاه در دولــت یازدهــم،
اغلــب دانشــگاهیان را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه شــاخص و
معیــار ،دوره و عملکــرد فرجــیدانــا اســت و الاقــل در مقابــل
عملکــرد دکتــر فرهــادی ایــن موضــوع بدیهــی بــه نظــر آمــد!
ی دانــا ،علــی
البتــه بــه نظــر نگارنــده ،بــر دوران دکتــر فرجــ 
ی وارد اســت؛ از انتصابــات
رغــم محاســن آن ،انتقاداتــی جــد 
ایشــان در ســتاد وزارتخانــه و روســای دانشــگاه هــا گرفتــه
تــا مســائل مربــوط بــه دانشــگاه آزاد و عــدم مجــوز بــرای
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گشایشها برای محصورین ،موجب تقویت وحدت ملی میشود

خبرنامه

علــی مطهــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،گشــایشهــای جدیــد بــرای محصوریــن را موجــب تقویت وحــدت ملــی دانســت و ابــراز امیــدواری کرد
کــه حصــر خانگــی بــه تدریــج از بیــن بــرود .وی بیــان کــرد :به نظر میرســد شــرایط جدیــدی بــرای آقایان میرحســین موســوی ،مهــدی کروبی
و خانــم رهنــورد بــه وجــود آمــده اســت و مالقــاتهــای اخیــر بــا آن هــا نشــان میدهــد گشایشــی در وضعیــت آن هــا حاصــل شــده اســت و
بنــا دارنــد قــدری فضــا را بــاز و شــرایط جدیــدی ایجــاد کننــد .وی افــزود :بــا توجــه بــه برنامـهای کــه آمریکا بــرای مــا دارد ،هــر قــدر در داخل
متحدتــر و مســتحکمتر باشــیم ،بــه نفــع کشــور اســت .مطهــری بــا بیــان اینکــه «محصوریــن مصلحــت کشــور را کامــا درک میکننــد» گفت:
هیــچ نگرانــی وجــود نــدارد کــه بــا آزادی آن هــا در کشــور ناامنــی ایجــاد شــود بلکــه آن هــا خودشــان دلســوز انقــاب و اســام هســتند و بارها
گفتهانــد کــه اصــل والیــت فقیــه را قبــول دارنــد .بنابرایــن بــه نظــرم ادامــه ی حصــر بیــش از ایــن وجهــی نــدارد و مــا امیدواریــم بــا ادامــه ایــن
رونــد ،بــه زودی مســئله حصــر فیصلــه پیــدا کنــد .وی بــا بیــان ایــن کــه «حــل و فصــل موضــوع حصــر از وعدههــای انتخاباتــی حســن روحانــی
بــوده اســت» تصریــح کــرد :حــل ایــن موضــوع مــیتوانــد یکــی از آثــار همراهــی و تعامل گســترده آقــای روحانی بــا گروه مقابــل باشــد و عدالت
حکــم مــیکنــد آن هــا نیــز مصلحــت کشــور را در نظــر گرفتــه و تعامــل و همراهی متقابل داشــته باشــند.
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جعفرشفیعی
استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
طبــق نظریــه فقهــای شــورای نگهبــان کــه بــه شــماره
 240/100/96مــورخ  96/1/26در روزنامه رســمي جمهوري
اســامي ايــران منتشــر گردیــد ،چنیــن تصریــح شــده اســت:
«در اجــراي اصــل چهــارم قانــون اساســي جمهــوري اســامي
ايــران و طبــق مــواد  ۱۹و  ۲۱آئيننامــه داخلــي شــوراي
نگهبــان ،نظريــه ی فقهــاي محتــرم شــورا راجــع بــه تبصــره
 ۱مــاده  26قانــون تشــكيالت ،وظايــف و انتخابــات شــوراهاي
اســامي كشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب  ۱۳۷۵كــه
در جلســه مــورخ  96/01/23مــورد بحــث و بررســي واقــع
شــده جهــت ابــاغ بــه مراجــع ذيربــط تقديــم ميگــردد:
بــا عنايــت بــه اطالعــات واصلــه از برخــي مناطــق كشــور
كــه اكثريــت مــردم آن هــا مســلمان و پيــرو مذهــب رســمي
كشــور هســتند و افــراد غيــر مســلمان در ايــن مناطــق
خــود را داوطلــب عضويــت در شــوراهاي اســامي شــهر
و روســتا نمــوده انــد و بــا توجــه بــه ايــن كــه تصميمــات
ايــن شــوراها در خصــوص مســلمين بــدون لــزوم رســيدگي
بــه آن در شــوراي نگهبــان الزماالتبــاع خواهــد بــود،
تبصــره  ۱مــاده  26قانــون تشــكيالت ،وظايــف و انتخابــات
شــوراهاي اســامي كشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب
 ۱۳۷۵نســبت بــه چنيــن مناطقــي بــا نــص فرمايشــات
بنيانگــذار جمهــوري اســامي ايــران حضــرت امــام خمينــي
عليهالرحمــه در تاريــخ  58/۷/12مذکــور در صحيفــه نــور
(جلــد  ،6چــاپ  ،۱۳۷۱صفحــه  )۳۱مغايــر اســت و لــذا
خــاف موازيــن شــرع شــناخته شــد».
یکــی دیگــر از مســتندات چنیــن رویــه ای در شــورای نگهبان
بــه ادعــای برخــی از اعضــای آن ،تبصــره  2مــاده 201
قانــون آییــن نامــه داخلــی مجلــس اســت که مقــرر مــیدارد:
ی توانــد پــس از گذشــت مهلتهــای
«شــورای نگهبــان نم ـ 
مقــرر و رفــع ایــراد در نوبــت اول ،مجــددا ً مغایــرت مــوارد
ی باشــد بعــد از
دیگــری را کــه مربــوط بــ ه اصالحیــه نمــ 
گذشــت مــدت قانونــی بــه مجلــس اعــام نمایــد مگــر در
رابطــه بــا انطبــاق بــا موازیــن شــرعی» .در رابطــه بــا اســتناد
بــه ایــن مــاده بایــد گفــت اوال ،بــا عنایــت بــه جایــگاه مــاده
مزبــور کــه ذیــل فصــل نهــم آییــن نامــه داخلــی مجلــس
بــا عنــوان «ارجــاع مصوبــات مجلــس بــه شــوراى نگهبــان،
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مراحــل رســیدگى بــه
آنهــا» آمــده اســت ،ثانیــا ،بــا توجــه بــه منطــق تبصــره بــه
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داستان یک تعلیق

بررسی دعاوی شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام
آســانی مــی تــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه منظــور مقنــن
ایــن اســت کــه شــورای نگهبــان پــس از گذشــت مهلتهــای
مقــرر  10یــا  20روزه ،نمــی توانــد دوبــاره در خصــوص
مــوادی کــه در اظهــار نظــر نخســت خــود اعــام مغایــرت
نکــرده اســت ،مجــددا مراتــب مغایــرت را اعــام نمایــد،
مگــر در خصــوص مغایــرت بــا موازیــن شــرعی .بــه بیــان
بهتــر ،مفــاد ایــن تبصــره معطــوف بــه فرآینــد قانونگــذاری
و رفــت و برگشــتهای مصوبــه مجلــس بــه شــورای نگهبــان
تــا هنــگام تأییــد نهایــی مصوبــه مجلــس و تبدیــل آن بــه
قانــون اســت .ثالثــا ،در صورتــی کــه معتقــد بــه اختــاف در
تفســیر باشــیم ،بــه موجــب اصــل  73قانــون اساســی ،مجلس
شــورای اســامی مرجــع تفســیر قانــون عــادی شــناخته
شدهاســت نــه فقهــای شــورای نگهبــان.
نکتــه ای کــه در رابطــه بــا اصــل  4قانــون اساســی مطــرح
میشــود ایــن اســت کــه بــه لحــاظ سلســله مراتــب میــان
قواعــد حقوقــی چــه شــأنی مــی تــوان میــان اصــول مذکــور
در یــک مجموعــه واحــد بــا عنــوان قانــون اساســی شناســایی
کــرد؟ آیــا قــوه مؤســس مــی توانــد اصلــی را بــر ســایر اصول
در یــک مجموعــه دارای شــأن واحــد ،حاکــم کنــد .اگــر پاســخ
مثبــت بــه ایــن پرســش دهیــم ،ایــن فــرض را میتــوان
مطــرح ســاخت درصورتــی کــه برخــی اصــول قانــون اساســی
بــه تشــخیص فقهــای شــورای نگهبــان مخالــف بــا موازیــن
اســام شــناخته شــوند ،تکلیــف چیســت؟ آیــا قانــون اساســی
باعــث تزلــزل خــود نشــده اســت؟ مگــر نــه ایــن کــه بــر
اســاس یــک اصــل مســلم حقوقــی همــان مرجعــی کــه یــک
قاعــده وضــع مــی کنــد ،صالحیــت لغــو مصوبــه خــود را دارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در الگوهــای مربــوط بــه کنتــرل
قضایــی قوانین(دادرســی اساســی) مــی تــوان بــه دو الگــوی
انگلوساکســونی (غیرمتمرکــز) و الگــوی رومی-ژرمنی (متمرکز)
اشــاره نمــود .در الگــوی نخســت ،دادگاههــا در کنــار صالحیت
عــام رســیدگی بــه دعــاوی مختلــف ،مــی تواننــد بــه دعــاوی
علیــه قوانینــی کــه برخــاف قانــون اساســی تصویب شــدهاند،
رســیدگی کننــد .در الگــوی دوم ،نــه دادگاههــای قــوه قضائیــه
و نــه نهادهــای قــوه مجریــه نمیتواننــد مصوبــات مجلــس را
ابطــال کننــد ،بلکــه بدیــن منظــر یــک نهــاد سیاســی بــا عنوان
کلــی دادگاه قانــون اساســی در ایــن خصــوص تصمیــم گیــری
میکنــد .در مقایســه بــا الگوهــای پیش گفتــه ،دادرس اساســی
در نظــام جمهوری اســامی ایران (شــورای نگهبــان)  -برخالف
الگوهــای پیــش گفته کــه در هر دو الگــو دادرس اساســی نقش
انفعالــی دارد و رســیدگی آن معمــوال منــوط بــه درخواســت

اســت  -بــه صــورت فعــال و خــودکار همــه ی مصوبــات
مجلــس را پیــش از تبدیــل بــه قانــون شــدن بررســی میکنــد
و بــه بیــان بهتــر ،خــود ،بخشــی از فرآینــد تقنیــن اســت.
وانگهــی شــورای پیــش گفتــه بــرای خــود صالحیت رســیدگی
پســینی بــدون درخواســت را نیــز قائــل اســت .توضیــح این که
اگرچــه مــی تــوان از ایــن منظــر ایــن رســیدگی را منطبــق بــا
الگوهــای مــورد اشــاره دانســت ،امــا رســیدگی شــورا منــوط به
درخواســت اشــخاص دیگــر نیســت بلکــه بســته به نظر شــورا
و بــا رویکــرد فعــال اســت .از جملــه اشــکاالت ایــن رویکــرد
ایــن اســت کــه دادرس اساســی در ایــران از منطــق حاکــم
بــر هیــچ یــک از الگوهــای مربــوط بــه کنتــرل قضایــی قوانیــن
پیــروی نمــی کنــد و بــه اســتناد اصــل چهــارم قانــون اساســی
ایــن صالحیــت گســترده و غیرمنطقــی را بــرای خــود قائل می
شــود تــا ضمــن اظهارنظر پیشــینی راجــع به مصوبــات مجلس،
هــر زمــان نظــر فقهــی فقهــا دچــار تغییــر شــود ،حــال بــا گذر
زمــان و حــوادث واقعــه یــا بــه دلیــل تغییــر در ترکیــب آن ها،
راجــع بــه قوانینــی کــه قبــا راجــع بــه آن هــا اعــام مغایرت
نکــرده اســت ،دوبــاره مراتــب مغایــرت نمایــد و بدیــن ترتیب
نظــم حقوقــی را دچــار تزلــزل کنــد .امــری کــه بــه وضــوح
تأثیــرات مخربــی بــر ویژگــی مهــم نظــام حقوقــی ،یعنــی مفید
قطعیــت بــودن و بــه دنبــال آن پیــش بینــی پذیــر ســاختن
زندگــی شــهروندان دارد.
از طرفــی ،قاعــده فــراغ دادرس و قاعــده اعتبــار امــر مختــوم
از جملــه قواعــد مهــم حاکــم بــر رســیدگی هــای قضایــی
اســت .پرســش اینجــا اســت کــه چــرا نتــوان شــورای نگهبان
را بــه عنــوان دادرس اساســی مشــمول ایــن قواعــد دانســت.
توضیــح ایــن کــه شــورای نگهبــان پــس از اعــام نظــر راجــع
بــه مصوبــه مجلــس و گذشــت مهلــت هــای مقــرر ،مشــمول
قاعــده فــراغ مــی شــود و دیگــر نمــی توانــد راجــع بــه آن
مصوبــه مجــددا اعــام نظــر کنــد .از طــرف دیگــر ،شــورای
نگهبــان قبــل از تبدیــل یــک مصوبــه بــه قانــون ،نظــر قطعــی
خــود را اعــام ســاخته اســت و علــی االصول رســیدگی مجدد
بــه قانــون موضوعیــت نــدارد .پــس اگــر یــک مصوبــه از نظر
مغایــرت بــا شــرع مــورد ایــراد فقهــای شــورای نگهبــان
قــرار نگرفتــه اســت ،فقهــای مزبــور دیگــر نمــی تواننــد بــه
همــان دلیــل مغایــرت قانــون را اعــام نماینــد .حتــی اگــر از
منظــر آیــه شــریفه «لــن یجعــل ا ...للکافریــن علی المســلمین
ســبیال» بــه موضــوع بنگریم ،بایــد بگوییــم اوال ،برخــی از فقها
اطــاق عنــوان کافــر بــر اهــل کتــاب را صحیــح نمــی داننــد
و ایــن موضــوع تــا انــدازه ای محــل نــزاع اســت .ثانیــا ،بــه

نظــر مــی رســد نمــی تــوان عضویــت در شــورای شــهر و
مشــارکت در مدیریــت شــهری را از بــاب ســلطه و والیــت
تفســیر کــرد .الزم اســت فعالیــت اعضــای شــورای شــهر را از
منظــر مدیریتــی تحلیــل نمــود نــه از بــاب اعمــال حاکمیــت
و والیــت .بــه بیــان بهتــر ،کارویــژهی شــورا رســیدگی بــه
موضوعــات محلــی اســت نــه موضوعــات حاکمیتــی .در تأیید
ایــن مدعــا نیــز بایــد گفــت اعمــال مقامــات قــوای ســه گانــه
بــه ویــژه در ســطوح عالــی را مــی تــوان مصــداق اعمــال
والیــت دانســت و از همیــن روی ،در قانــون اساســی بــه لــزوم
مســلمان بــودن متصدیــان برخــی مناصــب ،لــزوم اجتهــاد
برخــی دیگــر و نیــز تنفیــذ انتخــاب مــردم توســط رهبــری
یــا انتخــاب برخــی دیگــر توســط ایشــان و یــا لــزوم تأییــد
صالحیــت برخــی دیگــر توســط فقهــای منصــوب رهبــری
اشــاره نمــود .امــری کــه در خصــوص اعضــای شــورای شــهر
مصداقــی نمــی یابــد .صــرف نظــر از اســتداللهای مخالــف
یــا موافــق مطروحــه راجــع بــه حــدود صالحیــت شــورای
نگهبــان ،دربــاره اظهارنظــر راجــع بــه قوانیــن الزم االجــرا
بــه ویــژه آن دســته از قوانینــی کــه در گذشــته مــورد تأییــد
شــورا قــرار گرفتــه اســت ،بایــد گفــت از جملــه ویژگیهــای
جامعــه سیاســی ایران،کلــی بــودن اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه جامعــه سیاســی همــه افــراد و گــروه هــای جامعــه را
دربرمیگیــرد .دو نظــام اصلــی راجــع بــه تعلــق فــرد بــه
یــک جامعــه سیاســی وجــود دارد کــه عبارتنــد از نظــام
خــاک و خــون .توضیــح ایــن کــه در نظــام حقوقــی ایــران
تعلــق یافتــن شــخصی بــه جامعــه سیاســی ایــران یــا بــه بیان
بهتــر ،تحصیــل تابعیــت اصلــی ایرانــی از طریــق نظــام خــون،
امــکان پذیــر اســت .پــس اگــر شــخصی از طریــق ایــن نظــام
اصلــی بــه جامعــه سیاســی ایــران تعلــق یافــت ،ادعایــی برابر
بــا تــک تــک اعضــای آن جامعــه خواهــد داشــت .شــخصی
کــه تابعیــت اصلــی یــک کشــور را دارد و از ایــن طریــق
شــهروند آن محســوب مــی شــود ،بایــد بتوانــد از همــه حقوق
شناســایی بــرای ســایر شــهروندان آن کشــور برخوردار شــود.
چــرا کــه شــهروندی کــه از دو نظــام اصلــی تعلــق بــه جامعه
سیاســی نشــأت مــی گیــرد ،یــک مجموعــه الینفــک اســت و
بــا خــود حقــوق و تکالیــف یکســان بــرای همــه شــهروندان
بــه بــار مــی آورد .زیــن ســبب نمــی تــوان شــهروندی را بــه
ســطوح و طبقــات مختلــف تقســیم نمــود و چنین مدعی شــد
کــه برخــی اگرچــه شــهروند هســتند ،امــا از برخــی حقــوق
شناســایی شــده در نظــام حقوقــی بــه ویــژه حقــوق مدنــی و
سیاســی محــروم هســتند.

خیزشبلوندها
علیرضامیردیده
کارشناسیمهندسیمکانیک95
مقدمه
ی هــای افراطــی اروپــا پــس از چندیــن مرتبــه
خیمـهگاه راســت 
تــاش متوالــی و ناکامــی ،بــا پیــروزی و راه یابــی حــزب
«آلترناتیــو بــرای آلمــان» بــه پارلمــان آلمــان« ،بوندســتاگ»،
امیــد و شــعف را بــار دیگــر بــرای شــان بــه غنیمت مــی آورد.
پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،بــرای اولیــن یــک حــزب
افراطــی دســتراســتی بــه پارلمــان آلمــان راه مــییابــد؛ امــا
بــه راســتی چگونــه در کشــوری کــه بنیــان قوانیــن خــود را بر
پایـ ه ی مبــارزه بــا نژادپرســتی نهــاده اســت ،حزبــی تنهــا بــا
قدمــت  4ســال و مشــی سیاســی نژادپرســتانه ،مــی توانــد بــه
ســومین قــدرت سیاســی کشــور تبدیــل شــود؟
تراژدی عام
شــاید عامــل اصلــی پیــروزی حــزب آلترناتیــو بــرای آلمــان،
نــه در تالشهــا و فعالیــت انتخاباتــی ســال هــای پیــش ،بلکــه
ناشــی از بحــران مهاجرتی اروپا در ســال  2015و سیاســت های
نابخردانــه دولــت مــرکل و حواشــی پیشآمــده در مرزهــای
آلمــان باشــد .هنــوز تجربیــات تلخ مهاجــران تــرک و آفریقایی
تبــار و مخاطــرات گــروههــای اســام گــرای تنــدرو از ذهــن
مــردم آلمــان پــاک نشــده بــود کــه ظهــور داعــش ،خاطــرات
تلــخ گذشــته را زنــده کــرد .پذیــرش بیــش از  890هــزار پنــاه
جــو کــه عمدتــا از خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بودند و اســکان
آنــان در شــرق آلمــان ،منجــر بــه مــوج جدیــدی از تحــرکات
اســام گرایــی افراطــی در آلمــان شــد .ترویــج افــراد جامعـهی
مقصــد بــه دســتورات اســامی ،خیلــی زود تضــاد بیــن
مهاجــران و میزبانــان را برمــا کــرد .اوج ایــن درگیریهــا در
دســامبر  2016رخ مــینمایــد ،جایــی کــه داعش به وســیلهی

یکــی از پنــاه جویــان تونســی بــه بازارچــه کریســمس برلیــن
ی شــود و 12تــن را کشــته و  47نفــر را زخمــی
حملــهور م ـ 
می کنــد .حملــهای کــه ضعــف دولــت آلمــان را در کنتــرل
پیــکار جویــان و مرزهــای خویش نشــان مــیدهــد و معادالت
سیاســی بــه ضــرر مــرکل تغییــر مــی کنــد.
طرحی نو
ی گــذرد امــا بــه قطــع
 71ســال از ســقوط رایــش ســوم م ـ 
ی تــوان عالقــهی مــردم آلمــان بــه پیشــوا را انــکار کــرد.
نمـ 
از بــدو ســقوط هیتلــر ،نــازیهــا و نســل جدیدتــر آنهــا
«نئــو نازیهــا» بــه فعالیــت سیاســی و اجتماعــی پرداختهانــد
امــا بــه واســطهی قانــون اساســی از حضــور در ســپهر
ی هــا و
سیاســی کشــور منــع شــدهاند .در اکثــر گردهمایــ 
نشســتهای عمومــی حــزب ناســیونال دموکــرات آلمــان،
می تــوان نمادهــا و شــعارهای نازیهــا را پیداکــرد؛ علتــی
کــه ســبب کاهــش اقبــال عمومــی بــه ایــن حــزب شــده
اســت .شــاید مشــی سیاســی د و حزب ناســیونال دموکــرات و
آلترناتیــو بــا یکدیگــر قرابــت داشــته باشــد؛ امــا راهــی که در
پیــش گرفتهانــد کامـ ً
ا متفــاوت اســت .شــاید بتــوان علــت
ق پذیــری با جامعــه امروز
توفیــق حــزب آلترناتیــو را در تطبیـ 
دانســت .حــزب آلترناتیــو بـ ه جــای آن که بــه دســتاوردهای
رژیــم نــازی و بــه یــادآوری روزگاری کــه تنهــا تلخــی و
تحقیــر از آن بــه یــادگار باقــی مانــده اســت اتــکا کنــد ،بــه
ترســیم دشــمنی جدیــد و ایــن بــار ملموستــر از یهودیــان
ده ـهی ده تــا ســی میــادی پرداخت ـ ه اســت .دشــمنی کــه
کامــا بیصــدا آنــان را احاطــه کــرده اســت و فرهنگشــان
ی ســازد .ایــن دشــمن جدیــد« ،اســام» نــام دارد.
را نابــود مـ 
حــزب آلترناتیــو ،بــا الگوهایــی جدیــد ،بــه طــرح همــان
اســتداللهای نازیســم ،یعنــی مقابلــه و حــذف «دشــمن
مــردم» ،برتــری ذاتــی نــژاد ژرمــن و ســاخت دوبــاره ی

امپراتــوری آلمــان مــی پــردازد.
آلمان شرقی -غربی
شــاید بتــوان حربـ ه ی اصلــی پیــروزی حــزب آلترناتیــو را در
حملــه بــه میــراث «هلمــوت کوهــل» فقیــد دانســت ،یعنــی
ضربــه زدن بــه اتحــاد آلمــان و احیــای دوگانــهی آلمــان
شــرقی و آلمــان غربــی .حــزب آلترناتیــو برخــاف دیگــر
احــزاب ،بــرای هــر قســمت از آلمــان ،شــعار و راهــکاری
جداگانــه امــا بــر محوریــت ضــد مهاجرتــی و اســا م هراســی
در پیــش گرفتــه و از اعــام برنامــه ای واحــد بــرای آلمــان
واحــد خــودداری کــرده اســت .ایــن حــزب بــرای شــرق
آلمــان از بیــکاری و عــدم پیشــرفت اقتصــادی و معیشــت
ســخن گفــت و بــرای غــرب آلمــان از زوال فرهنــگ و نــژاد
آلمانــی ســخن بــه میــان آورد .شــرق آلمــان پــس از اتحــاد،
ت وپنجــه نــرم
هــم چنــان بــا معضــات اقتصــادی دســ 
میکنــد؛ عــدم ایجــاد مراکــز صنعتــی ماننــد غــرب ایــن
ب ماندگــی ایــن قســمت از آلمــان را رو ز بــهروز
کشــور ،عقـ 
بیشــتر نمایــان مــی کنــد .قوانیــن پیمانــکاری در ایالتهــای
شــرق آلمــان نیــز ســبب شــده اســت کــه پیمانــکاران از
پرداخــت تمــام حقالزحمــه و واگــذاری کار تمــام وقــت بــه
کارگــران اجتنــاب کننــد .اســتراتژی اصلــی حــزب آلترناتیــو،
توجــه بــه مســئلهی هجــوم مهاجریــن و کمبود کار در شــرق
و معرفــی آنــان بــه عنــوان «دزدان کار» اســت .نکتــهای کــه
بــا مســائل امنیتــی در میآمیــزد و هجــوم اســام گرایــان را
عامــل از دســت رفتــن همیــنشــادی انــدک مــردم معرفــی
مــی کنــد .از ســویی دیگــر ،هجــوم اصلــی مهاجریــن از جانب
مرزهــای شــرقی آغــاز میشــود و مشــکالت اجتماعــی
ناشــی از تفاوتهــای فرهنگــی و ناتوانــی در ایجــاد ارتبــاط
مهاجریــن بــا جامعـ ه ی مقصــد ،رای مــردم مرزنشــین شــرق
را در ســبد حــزب آلترناتیــو مــی ریــزد.

امــا ماجــرا در غــرب آلمــان بــه کلــی متفــاوت اســت.
در جایــی کــه مردمانــش تنهــا بــه جشــنها و انتخــاب
ملکههــای پیــاز ،خیــار و شــراب میاندیشــند ،ســخن
گفتــن از مشــکالت معیشــت ،گــزاف اســت .در غــرب
آلمــان ،بزرگتریــن تهدیــد ،درخطــر افتــادن فرهنــگ
اصیــل و نابــودی آن توســط فرهنــگ بیگانــه اســت .تمایــل
افــراد مهاجــر بــه زندگــی در ایالتهــای غربــی و ناتوانــی در
ارتبــاط بــا فرهنــگ آنــان ،مســبب بــروز تنشهایــی شــده
اســت؛ از تداخــل برگــزاری مناســک دیــن اســام تــا تــاش
بــرای ترغیــب جوانــان بــه اســام .از ســویی دیگــر ،حمــات
و خطراتــی کــه نیروهــای داعــش در خــاک آلمــان ایجــاد
کــرده ،ســبب شــده اســت تــا عالقــهی جهانیــان بــه حضــور
در جشــنهای جهانــی آلمــان کاهــش یابــد .امــا در خطــر
افتــادن فرهنــگ آلمانــی اصیــل تنهــا محــدود بــه مســلمانان
نمیشــود؛ بســیاری از خانوادههــای ســنتی بــا قوانینــی چــون
ازدواج همجنسگرایــان و قوانیــن مربــوط بــه ســقط جنیــن
کــه بــا تــاش دولــت مــرکل بــه تصویــب رســیده اســت
ابــراز مخالفــت کــرده و آن را عامــل نابــودی خانــواده در
ی داننــد .حــزب آلترناتیــو نیــز عنــوان کــردهاســت
آلمــان مـ 
کــه بــرای لغــو قوانیــن اینچنینــی تــاش خواهــد کــرد.
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه نمــی تــوان ادعــا کــرد
تفکــرات نژادپرســتانه و ضدمهاجرتــی در تمامی مــردم آلمان
نفــوذ کــرده اســت چــرا کــه پــس از انتخابــات مــردم آلمــان
در پیشــگاه دروازهی براندربــورگ جمــع شــدند و از تفکــرات
حــزب آلترناتیــو برائــت جســتند .امــا نبایــد فرامــوش کــرد
کــه موفقیــت حــزب آلترناتیــو در انتخابــان اخیــر ،بــه طــور
حتــم در تجدیــد نظــر سیاسـتهای مهاجرتــی دولــت آلمــان
اثرگــذار خواهــد بــود؛ مســئله ای کــه مــیتوانــد شــگفتیهای
دیگــری را در عرصــهی سیاســی آلمــان رقــم بزنــد.

اعتراض دانشجویان به کیفیت غذای دانشگاه فردوسی

دارالفنون

دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد در اعتــراض بــه عــدمنظــارت بــر کیفیت پاییــن غذاهــای ســلف ،مقابل ســاختمان امور دانشــجویی
ایــن دانشــگاه تجمــع کردنــد .بـ ه گــزارش ایســنا ،طــی چنــد روز گذشــته ،انتشــار عکســی مبنــی بــر وجــود یــک کــرم در غــذای ســلف
یکــی از دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد ،موجــی از اعتراضــات را از ســوی دانشــجویان ایــن دانشــگاه در فضــای مجــازی بــه راه
انداخــت .در ادامــه ایــن اعتراضــات ،حــدود  100نفــر از دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد در واکنــش بــه عــد م نظــارت مســئوالن
امــور تغذیــه بــر کیفیــت غذاهــا ،مقابــل ســاختمان امــور دانشــجویی ایــن دانشــگاه تجمــع اعتراضــی برگــزار کردنــد .جــواد بنــی حســن،
دبیــرکل شــورای صنفــی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد ،در گفتوگــو بــا ایســنا ،در حاشــیهی ایــن تجمــع گفــت :مــا عملکــرد امور
تغذیــه دانشــگاه فردوســی را در چنــد ســال گذشــته مــورد بررســی قــرار دادهایــمکــه برآینــد بســیار قابــل قبولــی داشــته اســت ،امــا در
ســال تحصیلــی جدیــد ،کیفیــت تغذیــهی دانشــجویان پاییــن آمــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه تجمــع اعتراضــی تصمیمی بــود کــه در ادامه
ایــن ماجــرا گرفتــه شــد ،تاکیــد کــرد :ایــن تجمــع بــا رعایــت شــئونات و قوانیــن ،در عیــن آرامــش برگــزار شــد و هرکســی نظــر خــود را
بیــان کــرد و در نهایــت بــا قرائــت بیانیــه ای از طــرف شــورای صنفــی بــه ایــن موضــوع خاتمــه داده شــد.
3
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قصهی پرغصهی دانشگاه در دولت روحانی
نگاهی به وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی
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شــاید دانشــگاه را بتــوان یکــی از موثرتریــن نقــاط جــدل
جریانهــای سیاســی ایــران در طــول تاریــخ معاصــر دانســت.
نهــادی کــه بــه ســبب کارکردهــای اجتماعــی و نقــش
تاریخــیاش  ،حــوزهی وســیع اثرگــذاری اش بــه جهــت نــوع
مخاطــب و ســاخت جمعیتــی کشــور و همچنیــن گســتردگی
جغرافیایــی آن ســبب شــده اســت کــه جریــان هــای سیاســی
پاســخ شکســتها و پیــروزی هــای خــود را در کنتــرل ایــن
نهــاد جســت وجــو کننــد .چــه پیــش از انقــاب و چــه پــس از
آن ،بارهــا بــا همیــن نــگاه ،انگشــت اتهــام بــه ســمت دانشــگاه
گرفتــه شــد و تغییــرات گســترده و هجمههــای گوناگــون علیه
آن را شــاهد بودیــم .از انقــاب فرهنگــی گرفتــه تــا نــگاه بــه
دانشــگاه پــس از خــرداد  ،76اتفاقــات کــوی دانشــگاه  78و
بحــران هــای ســال  88و جریانهــای پــس از آن تــا بــه
امــروز .حضــور مجــدد اصــاح طلبــان در بدنــهی قــدرت پس
از ســال هــا دوری از آن ،بــه مــدد و رای اکثریــت جوانــان
شــاید ایــن ســناریوی تکــراری را در ذهــن بخــش زیــادی از
فعــاالن دانشــجویی زنــده کــرد کــه بــه زودی شــاهد مجموعه
اتفاقاتــی خواهنــد بــود کــه نتیجــهی آن ،کنتــرل بیشــتر بــر
فضــای دانشــگاه و دســت کــم ،کــم اثرکــردن تاثیرگــذاری آن
اســت .ســناریوهایی کــه بنــا بــود از میــراث مدیریتــی  8ســاله
اصولگرایــان بــر دانشــگاه هــا حفاظــت کنــد.
طبــق همیــن پیــش بینــی ،در آغــاز بــه کار دولــت نخســت
حســن روحانــی ،وزارت علــوم خبرســاز شــد و میلــی منفــرد
گزینــهی اول وزارت علــوم نتوانســت رای الزم را کســب کنــد.
در ایــن بیــن امــا در دانشــگاه آزاد اســامی اتفاقــات بــه گونهی
دیگــری رقــم خــورد .بــه محــض انتخــاب وزرای دولــت ،عضو
هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی تشــکیل جلســه داد و بــر
مدیریــت دو ســالهی پــر حاشــیهی فرهــاد دانشــجو خاتمــه
داد .رویــدادی کــه بــه فعــاالن دانشــجویی ،اســاتید و کارکنــان
دانشــگاه آزاد اســامی امیــدی داد کــه بعدها با بخشــنامههای
پــی در پــی حمایتــی دانشــگاه آزاد اســامی از فعالیتهــای
دانشــجویی و صنفــی ،تــا انــدازهی زیــادی رنــگ واقعیــت نیــز
گرفــت .در وزارت علــوم امــا اوضــاع روی آرامــش بــه خــود
ندیــد .فرجــی دانــا کــه پــس از میلــی منفــرد توانســته بــود

رای اعتمــاد مجلــس را بــرای تصــدی وزارت علــوم ،به دســت
آورد ،از ابتــدا زیــر ذره بیــن جریــان مخالــف بــود و بــه مجلس
فراخوانــده مــی شــد ،تــا جایــی کــه در انتخــاب معاونینــش نیز
تحــت فشــار بــود .در نهایــت فرجیدانــا بــه دلیــل مقاومــت
در مقابــل همیــن فشــارها ،در قالــب پیــام روشــنی بــه دولــت،
اســتیضاح شــد .ایــن پــازل امــا زمانــی تکمیــل شــد کــه
دولــت روحانــی نیــز بــه ســبب تمرکــز در حــوزه ی روابــط
خارجــی و پرونــده ی اتمــی ایــران و همچنیــن برنامــه هــای
اقتصــادی تصمیــم گرفــت نــزاع بــا مخالفانــش را بــه وزارت
علــوم نکشــاند و عاقبــت بــا انتخــاب وزیــری خنثــی ،رویکــرد
خــود در قبــال دانشــگاه را تــا پایــان دولــت مشــخص کــرد.
اگرچــه تــاش هــای مضاعــف فعاالن دانشــجویی ســبب شــد
اتفاقــات ،مطابــق خواســت مخالفانــش نیــز پیــش نــرود.
در دانشــگاه آزاد اســامی ،مــرگ ناگهانــی آیــت اهلل هاشــمی
همــه چیــز را دگرگــون کــرد 300 .هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایه 1.5 ،میلیــون دانشــجو  357 ،واحــد دانشــگاهی و 20
میلیــون متــر مربــع فضــای آموزشــی دانشــگاه آزاد اســامی،
پیــش از ایــن نیــز انگیــزه ی زیــادی بــه جریــان اصــول گــرای
رادیــکال داده بــود کــه جــدال ناکامــی را کــه در دولــت قبلــی
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همــهی مــا بارهــا شــنیده ایــم و احتمــاال بــر آن باوریــم کــه
حــق ،گرفتنــی اســت .همــهی مــا دانشــجویان ،فــارغ از بومی
و غیربومــی ،پیگیــری مطالبــات صنفــی خــود در دانشــگاهی
کــه قــرار اســت چنــد ســال از بهتریــن ســالهای زندگــی
خــود را در آن ســپری کنیــم ،حــق خــود مــی دانیــم .از
نخســتین روزهایــی کــه پــا بــه دانشــگاه نهادیــم ،بــه ایــن
مســئله پــی بردیــم کــه دانشــگاهی کــه حضــور در آن
بــرای بســیاری از مــا بــه یــک هــدف بــدل گشــته بــود
و بــرای ورود بــه آن چنــد ســالی را پشــت نیمکتهــای
مدرســه مشــتاقانه ســپری کردیــم ،آن چیــزی کــه تصــور
میکردیــم ،نیســت.کمبود امکانــات رفاهــی و آموزشــی از
یــک ســو و مســئولینی کــه خــود را در برابــر دانشــجویان
پاســخگو نمــی داننــد از ســوی دیگــر ،لــزوم وجــود یــک
نهــاد میانجــی را بیــش از پیــش آشــکار کــرد؛ نهــادی
از جنــس خــود دانشــجویان ،نهــادی بــه نــام «شــورای
صنفــی» .از همیــنرو بازگشــایی شــورای صنفــی دانشــگاه
پــس از گــذر از چندیــن ســال انحــال را مــی تــوان تحقــق
ی از مهمتریــن مطالبــات دانشــجویان در ســالهای
یکــ 
اخیــر دانســت .دانشــجویان میکوشــیدند تــا بدیــن طریــق،
ت هــای خــود را بــه
دغدغ ـ ه هــا ،پیشــنهادات و درخواس ـ 
مســئوالن ارائــه و پاســخ آنهــا را مطالبــه کننــد.
در همیــن راســتا ،شــورای صنفــی دانشــگاه فردوســی،
ســال گذشــته بازگشــایی شــد .امــا اگــر بخواهــم قضــاوت
منصفانــه ای نســبت بــه عملکــرد یــک ســاله ی شــورای
صنفــی داشــته باشــم ،آن چــه کــه دانشــجویان از
شــورای صنفــی انتظــار داشــتند ،محقــق نشــد .شــاید
یکــی از دالیــل ضعــف عملکــرد شــورای صنفــی را بتــوان
در نکتــه ای جســت و جــو کــرد کــه درمیــان هیاهــو و
هیجانــات ناشــی از تشــکیل مجــدد شــورای صنفــی از نــگاه
دانشــجویان پنهــان مانــد .شــوراهای صنفــی نیــز ماننــد هر
ســازمان مردمــی مطالبــهگــری ،تنهــا زمانــی مــیتوانــد

کارآمــد باشــد کــه افــرادی دغدغه منــد در آن حضــور
داشــته باشــند .دانشــجویان دغدغه منــد فــارغ از ســلیقه ی
سیاســی ،معمــوال عضــو یکــی از تشــکلهــای فعــال در
دانشــگاه مــی باشــند .طبــق آییــن نامــه ی اجرایــی
انتخابــات شــورای صنفــی امــا ،اجــازه کاندیداتــوری بــه
دانشــجویانی کــه عضــو شــورای مرکــزی تشــکل هــای
اســامی دانشــگاه هســتند ،داده نمــی شــود .بــه ایــن
ترتیــب بخــش قابــلتوجهــی از افــراد دغدغــهمنــد و
موثــر دانشــگاه بــه واســطه ی ایــن قانــون کــه وجــوب
بــه کارگیــری آن چنــدان مشــخص نیســت ،از حضــور و
فعالیــت در ایــن شــورای مهــم بــازمــیماننــد .امــا عــدم
امــکان حضــور برخــی از دانشــجویان در شــورای صنفــی،
بــه همیــن مــورد ختــم نمــی شــود .گروهــی از دانشــجویان،
عــاوه بــر مشــکالت خــاص صنفــی ،بــا نوعــی بــیمهــری
و کــم توجهــی نیــز مواجــه انــد .ایــن گــروه ،دانشــجویانی
هســتند کــه بــه امیــد تحصیــل در محیطــی آرام و امــن،
کشــور خــود را بــدرود گفتــه و پــا بــه دانشــگاه فردوســی
نهــادهانــد .بــه نظــر مــی رســد کــه فراهــم کــردن امــکان
حضــور دانشــجویان خارجــی در شــورای صنفــی ،بتوانــد
گوشــه ای از مشــکالتی کــه ایــن دانشــجویان بــا آن هــا
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد را برطــرف کنــد.
همچنیــن در پایــان ،الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا تشــکیل
شــوراهای صنفــی دانشــگاههــای سراســر کشــور ،اکنــون
وقــت آن رســیده اســت کــه شــوراهای صنفــی پــا را از
مطالبــات صنفــی روزمــره ی دانشــجویان فراتــر بگذارنــد
و بــا تشــکیل اتحادیــه ی شــوراهای صنفــی دانشــگاههــای
سراســر کشــور ،مطالبــات دانشــجویی را بــه صــورت
مســتمر ،در ســطح کالن تــر و بــه صــورت متشــکل
پیگیــری نماینــد .در مقطــع کنونــی لــزوم وجــود چنیــن
اتحادیــه ای بــرای همــکاری و هــم فکــری شــوراهای
صنفــی سراســر کشــور در جهــت اصــاح برخــی قوانیــن
ناکارآمــد فعلــی و همچنیــن تغییــر برخــی بندهــای
آییــن نامــه ی شــورای صنفــی وزارت علــوم ،بــه شــدت
احســاس می شــود.

بــرای ســیطره بــر ایــن دانشــگاه آغــاز کــرده بودنــد ،مجــددا
پیــش بگیرنــد .ایــن بــار بــا اســتفاده از خــأ وجــود هاشــمی
رفســنجانی در هیئــت موســس و بــا مجموعــه اقداماتی شــتاب
زده ،در کمتــر از یــک مــاه پــس از فــوت آیــت اهلل هاشــمی،
علــی اکبــر والیتــی بــه ریاســت هیئــت موســس و چنــدی بعد
ریاســت هیئــت امنــا رســید .والیتــی نیــز در اولیــن اقــدام بــا
وجــود مخالفــت هــای بســیار ،حمیــد میــرزاده را از ریاســت
دانشــگاه عــزل و نوریــان را جایگزیــن او کــرد .امــا ایــن پایــان
اتفاقــات نبــود ،در بحبوحــهی درگیــری هــای انتخاباتــی دولت،
نوریــان بــا حکــم سرپرســتی و بــا جهت گیــری کامال سیاســی
شــروع بــه تغییــرات گســترده در معاونیــن و مدیران رســانهای
دانشــگاه آزاد اســامی کــرد ،اقداماتــی کــه به «هاشــمیزدایی»
از دانشــگاه آزاد اســامی شــهرت یافــت .ایــن داســتان زمانــی
شــکل عیــان تــری بــه خــود گرفــت کــه پــس از شکســت
جریــان اصــول گرایــی در انتخابــات و عــدم توفیــق ابراهیــم
رییســی ،مشــاور او کــه در کمپیــن هــای انتخاباتــی نیــز چیزی
بــرای او کــم نگذاشــته بــود ،به ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی
رســید .انتخــاب فرهــاد رهبــر بــا برخــورداری از پیشــینهی
مشــخص و تاریــک در ذهــن دانشــجویان از زمــان ریاســت در

دانشــگاه تهــران و حواشــی آن دوره ،تصویــر روشــنی از آیندهی
پیــش روی دانشــگاه آزاد اســامی ترســیم کــرد .تصویــری
کــه بــا انتصابــات او در دانشــگاه و تصمیمــات معاونیــن او در
حوزههــای فرهنگــی و تشــکل هــای دانشــجویی ،هــر روز نیــز
شــفافتر مــی شــود.
بــا پیــروزی حســن روحانــی ،بــار دیگــر دانشــجویان منتظــر
چهــره ای مــورد اقبــال جریــان غالــب دانشــجویی بــرای
تصــدی وزارت علــوم بودنــد .شــعارهای حســن روحانــی
در انتخابــات ،پشــتوانه مردمــی گســترده و رای تاریخــی وی
در کنــار مجلســی بــه مراتــب همــراه تــر و هــم ســوتر بــا
دولــت ،همــه را امیــدوار کــرده بــود کــه بســیاری از رویاهــا
تعبیــر خواهــد شــد .امیــدی کــه امــا دیــری نپاییــد؛ عــدم
معرفــی گزینــه ی وزارت علــوم بــرای کســب رای اعتمــاد به
مجلــس در زمــان مقــرر خبــر از البــی ســنگین جریــان هــای
سیاســی بــرای اثرگــذاری بــر ایــن وزارتخانــه بــود .پیامــی
کــه بــه ســرعت توســط دانشــگاه دریافــت شــد و تکاپــوی
فعالیــن دانشــجویی ،سیاســی و رســانه ای را در پــی داشــت.
حســن روحانــی نیــز کــه پیــش از ایــن در جریــان انتخــاب
وزرای دیگــر کابینــه و تحقــق شــعارهایش از جملــه انتخــاب
وزیــر زن ،همــه ی اعتراضــات جامعــه ی مدنــی را نادیــده
گرفتــه بــود ،ایــن بــار نیــز بــه همیــن ســیاق عمــل کــرد.
گویــی قصــهی پــر غصــهی دانشــگاه در دولــت روحانــی
هنــوز ادامــه دارد .انتخــاب منصــور غالمــی ،رئیــس ســابق
دانشــگاه همــدان بــرای تصــدی وزارت علــوم ،بــا مواضعــی
چندگانــه و عملکــردی بعضــا غیــر همســو بــا دولــت ،بــا
نارضایتــی گســترده ای از جانــب فعــاالن دانشــجویی و
اســاتید همــراه شــد .بــه تعبیــری ،انتخــاب نفــر بیســت و
یکــم لیســت گزینههــای وزارت علــوم ،آن هــم در حالــی
کــه حســن روحانــی پیــش از ایــن بارهــا بــر تحــت فشــار
نبــودن خــود در انتخــاب وزرا تاکیــد کــرده بــود ،بیانگــر ایــن
نکتــه اســت کــه رویکــرد روحانــی بــه دانشــگاه نیــز ،همــان
رویــهی محافظهکارانــه اســت و هنــوز قصــد نــدارد بــرای
رای و نــگاه هوادارنــش بجنگــد .وضعیــت دانشــگاه هــا نیــز به
ماننــد بســیاری از معضــل هــای دیگــر داخلــی کــه معطــل
مانــده ،آب ســردی بــر پیکــرهی ســرمایه اجتماعــی ای اســت
کــه بــا صــرف انــرژی زیــاد در انتخابــات متشــکل شــد و
اکنــون نگاهــی نگــران بــه چهــار ســال مهــم پیــش رو دارد.

بازگشت به عقب!

یادداشت کوتاهیپیرامونتعهدنامههایبینامونشان
علیرضا هاشم نژاد
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96
نخســتین روزهــای ســال تحصیلــی جدیــد بــرای تعــدادی از
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا نگرانــی های چنــد جانبه
همــراه بــود .شــماری از دانشــجویانی کــه عمومــا در مقطــع
کارشناســی بــه عنــوان فعالیــن سیاســی و فرهنگــی شــناخته
شــده بودنــد ،در برخــی دانشــگاه هــا بــه کمیتــه هــای
انضباطــی احضــار و مجبــور بــه تکمیــل تعهدنامــه ای بــی نام
و نشــان شــدند .مفــاد اصلــی ایــن تعهدنامــه بدیــن صــورت
اســت کــه دانشــجو متعهــد مــی شــود کلیــه ی موازیــن
اخالقــی و سیاســی را در چارچــوب مقــررات جــاری بــه
ویــژه مقــررات انضباطــی دانشــگاه رعایــت کنــد .این مســئله
تفــاوت چندانــی بــا مقــررات عــام انضباطــی دانشــگاه نــدارد،
امــا نکتــهی نگــران کننــده در تعهدنامــهی فــوق الذکــر ایــن
اســت کــه در صــورت بــروز هرگونــه حرکتــی خــاف ایــن
تعهــد« ،مســئولین ذی ربــط» مجــاز خواهنــد بــود تــا پذیرش
دانشــجو را لغــو کننــد ،از ادامــه ی تحصیــل وی جلوگیــری به
عمــل آورنــد و همچنیــن هزینــه هایــی کــه شــخص «خاطی»
در قبــال تحصیــل رایــگان بــه دولــت تحمیــل کــرده اســت،
تمــام و کمــال از وی اخــذ شــود!
ایــن تعهدنامــه ایــرادات و اشــکاالت بســیاری دارد کــه از
جملــه مــی تــوان بــه ابهــام آمیــز بــودن آن اشــاره کــرد.
از جملــه نــکات ابهــام آمیــز ،ایــن اســت کــه اوال مشــخص
نیســت ایــن تعهدنامــه کــه تنهــا بــا رونوشــتی بــه کمیتــهی
مرکــزی پذیــرش دانشــجو ارجــاع داده شــده ،از طــرف کدام
نهــاد صــادر شــده اســت .ثانیــا اگــر معیارهــای اخالقــی و
سیاســی ذکــر شــده در متــن ،همــان معیارهــای مذکــور در
چارچــوب مقــررات انضباطــی دانشــگاه اســت کــه تعهــد
رعایــت آن هــا از عمــوم دانشــجویان پیــش تــر اخــذ شــده
اســت و نیــاز بــه تعهدنامــهی دیگــری نیســت .لــذا ایــن
تعهدنامــه بایــد بــار معنایــی و معیارهــای دیگــری نســبت
بــه تعهــد ویــژه ی قوانیــن انضباطــی دانشــگاه داشــته باشــد.
در ایــن صــورت داللــت معنایــی وســیع تــری را شــامل

میشــود کــه حــدود و ثغــور آن بــر دانشــجویان پوشــیده
اســت و آنهــا نمــی داننــد دقیقــا از کــدام معیارهــای اخالقی
و سیاســی بایــد تبعیــت کننــد.
در ایــن شــرایط دانشــجویان بــرای آن کــه از حــق تحصیــل
محــروم نشــوند ،تعهــدی بــا ابهامــات بســیاری را بــه اجبــار
اخــذ مــی کننــد .در خصــوص وجــه اجبــاری ایــن تعهدنامــه
بــه اختصــار مــی تــوان گفــت کــه دانشــجویان مشــمول این
تعهدنامــه ،عمومــا پــس از درخواســت توضیــح دربــارهی
خاســتگاه چنیــن اقدامــی ،بــه کمیتــه ی پذیــرش دانشــجو
ارجــاع داده شــدند و پــس از رد درخواســت تکمیــل ایــن
تعهــد ،بــا ایــن تهدیــد مواجــه بودنــد کــه اگــر در ارســال
تعهدنامــه تســریع نشــود ،تحصیلشــان بــه حالــت تعلیــق
در مــی آیــد .در ایــن شــرایط ،پیگیــری موضــوع و تحقیــق
بیشــتر در خصــوص تعهدنامــه ،از ســوی خــود دانشــجویان
دیگــر میســر نمــی شــود .بایــد متذکــر شــد کــه مشــکل
اساســی در ایــن قســم تعهــدات ،ایــن اســت کــه دســت
«مســئولین ذیربــط» را بــاز مــی گــذارد تــا بنــا بــه تفســیر
دلخــواه ،دانشــجو را در هــر زمــان کــه خــارج از محــدودهی
ُگنــگ هنجارهــای اخالقــی و سیاســی یافتنــد ،بــه اســتناد
قانــون اخــراج کننــد!
گمانــه زنــی هــای آغازیــن در خصــوص سیاســت دولــت
روحانــی در قبــال دانشــگاه ،تــا حــدی چشــم انــدازی خــوش
بینانــه ای را در قبــال دانشــگاهیان ترســیم مــی کــرد ،امــا بــه
نظــر مــی رســد کــه هــر چــه دولــت در ایــن مســیر پیــش
مــی رود ،عقــب نشــینی بیشــتری در موضــوع دانشــگاه از
خــود نشــان مــی دهــد و ایــن مســئله منجــر بــه نگرانــی
عمیقتــر فعالیــن دانشــجویی مــی شــود .فشــارهای سیاســی
وارد بــر دولــت در راســتای تحمیــل گزینــه های خــودی برای
مدیریــت مراکــز حساســی مانند دانشــگاه و این قســم گشــوده
شــدن دوبــاره ی بــاب اخــد تعهــد و احضــار شــدنهای
بیمــورد بــه کمیتــهی انضباطــی ،نگرانــی هــای بســیاری را از
آینــدهی دانشــگاه بــه دســت مــی دهــد کــه تــا چــه حــد و
بــه چــه قیمتــی قــرار اســت اعمــال قدرتــی کــه دانشــگاه و
دانشــگاهیان ماهیتــا بــر نمــی تابنــد بــر آن هــا تحمیل شــود؟

توضیحات دکتر غالمی قانع کننده نبود

نگاه ویژه

بــه نقــل از عصــر ایــران ،پروانــه سلحشــوری نماینــده تهــران و عضــو فراکســیون امیــد بیــان کــرد :آقــاي دكتــر غالمــي بايد پاســخ افكار
عمومــي را مســتدل و قانــع كننــده بدهنــد و مســتنداتي كــه بــه دســت نماينــدگان مــردم در مجلــس شــوراي اســامي رسيدهاســت
را پاســخ دهنــد .متاســفانه پاســخ هــاي ايشــان بــه ســواالت و توضيحــات ايشــان اصــا قانــع كننــده نبــود و در قامــت يــك وزيــر،
آن هــم وزارتخانــه اي بــه اهميــت وزارت علــوم ظاهــر نشــدند .از آقــاي روحانــي انتظــار مــي رفــت بــه وزارتخانــه اي كــه بدنــه آن
پايــگاه راي ايشــان بــوده اســت اهميــت بيشــتري مــي دادنــد و كســي را پيشــنهاد مي كردنــد كــه در بيــن عناصــر اصلــي تشــكيل
دهنــدهي دانشــگاه ماننــد اســتادان ،كارمنــدان و دانشــجويان از اعتبــار ،مقبوليــت و محبوبيــت بيشــتري برخــوردار باشــند .ايــن نكتــه كه
دانشــجويان را قبــل از انتخابــات آگاه ناميــده و بعــد از انتخابــات آنــان را احساســاتي خطــاب كنيــم ،نــه اخالقــي اســت و نــه سياســي.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در واکنــش بــه معرفــی منصــور غالمــی بــه عنــوان وزیــر علــوم ،در بســیاری از دانشــگاه هــای کشــور ،از جمله
پلــی تکنیــک ،عالمــه طباطبائــی ،فردوســی ،علــم و صنعــت و دانشــگاه تهــران ،تجمعــات اعتراضــی توســط دانشــجویان برگــزار شــد.
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دانشگاه به مثابه ساز و برگ ایدئولوژیک دولت

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
دانشــگاه و نســبت آن بــا دولــت ،از جملــه مســائل دورهی
مــدرن اســت کــه متفکریــن بســیاری پیرامــون آن قلــم هــا
زده انــد و ســخن هــا گفتــه انــد ،از کارل یاســپرس در «ایــده
دانشــگاه» گرفتــه تــا «خودابــزاری دانشــگاه آلمانــی» مارتیــن
هایدگــر و «آزادی آکادمیــک» جــان ِســرل .امــا در ایــن
میــان ،یکــی از دقیــق تریــن نظریــه هــا در ترســیم چگونگــی
نســبت دولــت و دانشــگاه ،نظریهی «ســاز و بــرگ ایدئولوژیک
دولــت» لوئــی آلتوســر اســت .آلتوســر بــر ایــن نظــر اســت
کــه دولتهــای مــدرن در زمــان شــکل گیــری ،نیــاز بــه دو
دســتگاه ســرکوبگر و ایدئولوژیــک بــه منزلــهی دو بــال برای
کشــورداری هســتند .دولــت مــدرن ،بــرای تحقــق دســتگاه
ســرکوبگر بــه عنــوان یــک الــزام در کشــورداری ،نهادهایــی
چــون ارتــش ،پلیــس ،زنــدان و ...را ایجــاد مــی کنــد کــه
کارویــژهی آنهــا در راســتای قــوهی قهریــهی دولــت اســت.
همچنیــن بــرای تحقــق دســتگاه ایدئولوژیــک ،نهادهایــی چــون
مدرســه ،دانشــگاه و ...ایجــاد مــی شــود کــه دیگــر کارکــرد
ســرکوب فیزیکــی نــدارد و بــه اقدامــات خشــونت بار متوســل
نمــی شــود ،بلکــه بــا بهــره گیــری از ایدئولــوژی خــاص بــه
طــرد و واپــس زنــی مخالفیــن مــی پــردازد.
کشــورهای توســعه نیافتــه یــا کمتــر توســعه یافتــه ،زمانــی
کــه بــا دیگــری قدرتمنــدی بــه نــام «غــرب» مواجــه شــدند،
تصمیــم بــه اصــاح و بازســازی ســاختار حکومتی خــود گرفتند
و مجموعــه اقدامــات گســترده ای را در جهــت ایجــاد دولــت
مــدرن ،آغــاز کردنــد .در واقــع نطفــهی نهادهــای آموزشــی
مــدرن در کشــورهای جهــان ســوم ،زمانــی منعقــد شــد کــه
زمــام داران ایــن کشــورها ،مــی کوشــیدند عقبماندگــی
تاریخــی خــود را جبــران کننــد .ایــران نیــز از ایــن اصــل
مســتثنی نبــود؛ در دورهی قاجاریــه زمانــی کــه متولیــان امــور
کشــورداری ،پــس از شکســت های ســنگین در جنگ بــا روس،
بــرای نخســتین بــار بــه عقــب ماندگی خــود پــی بردنــد ،اقدام
بــه اصالحــات گســترده و ایجــاد نهادهــای جدید کردنــد .امیر
کبیــر در همیــن راســتا امــورات قشــون را نظــم و ترتیــب داد
و بــرای تجهیــز آن بــه تکنولــوژی هــای جدیــد ،دارالفنــون را
ایجــاد کــرد .امــا ایــن ابتــدای راه بــود .تجربــهی دولــت مدرن
در ایــران بــا نــام رضاشــاه گــره خــورده اســت .رضاشــاه در
راســتای ایجــاد دولتــی مــدرن ،ارتــش مــدرن را پایــه گــذاری
کــرد و بــرای تامیــن نیازهــای ایدئولوژیــک دولــت خــود ،در
ســال  ،1313دانشــگاه تهــران تاســیس شــد.
بدیــن ترتیــب دانشــگاه در دورهی پهلــوی ،پــروژه ای ذیــل
کالن پــروژهی مدرنیزاســیون دولتــی اقتدارگــرا بــود و چــون
ابــزاری در راســتای اقنــاع تــوده ی مــردم و تامیــن نیازهــای

فکــری دولــت عمــل مــی کــرد .رابطــه ی دولــت و دانشــگاه
نیــز ،از نــوع رابطــه ی کنتــرل سیاســی بــود تــا در دانشــگاه ها
حرکتــی خــاف جهــت دولــت انجــام نگیــرد .پــس از انقــاب
نیــز اگرچــه رابطــه ی عمــودی دولــت بــا دانشــگاه ادامــه پیدا
کــرد و دانشــگاه همچنــان بــه عنــوان نهــادی رانتــی در جهــت
یادگیــری سیاســی مطابــق ایدئولــوژی دولــت عمــل مــی کرد،
امــا محتــوای ایدئولــوژی متفــاوت شــد .اگــر پیــش از انقــاب،
دانشــگاه در ذیــل کالن پــروژهی مدرنیزاســیون تعریــف
میشــد ،پــس از انقــاب ،پــروژه ای ذیــل کالن پــروژهی
اسالمیزاســیون قــرار گرفــت .همچنیــن اگر تــا پیــش از انقالب
رابطــه ی دولــت بــا دانشــگاه بــه کنتــرل سیاســی محــدود
میشــد ،پــس از انقــاب ،عــاوه بــر کنتــرل سیاســی ،کنتــرل
معرفــت شناســی نیــز اعمــال مــی شــود .یعنــی دولــت تصمیم
گرفــت تــا تکلیــف حقیقــت را نیز مشــخص کند و حتــی روش
علمــی را در چارچــوب ایدئولــوژی دولتی مشــروعیت ببخشــد.
انقــاب فرهنگــی در همیــن راســتا قابــل تحلیــل اســت؛ اتفاقی
کــه منجــر بــه تســخیر یــا تصاحــب دانشــگاه شــد و دولــت
نوعــی مالکیــت معرفتــی بــر دانشــگاه پیــدا کــرد.
انقــاب فرهنگــی ،منجــر بــه یــک رابطــهی یــک ســویه میــان
دولــت و دانشــگاه شــد بــه گونــه ای کــه دولــت بــر دانشــگاه
تحکــم مــی کــرد ،از آن انتظــار یــک جانبــه داشــت و بدیــن
ترتیــب دانشــگاه ،هویــت مســتقل خــود را از دســت داد .ایــن
رابطــه در دوره هــای مختلــف پــس از انقــاب ،بــا شــدت و

ضعــف ادامــه پیــدا کــرد .در ســال هــای نخســت انقــاب و به
خصــوص در بحبوحــهی انقــاب فرهنگــی و جنــگ تحمیلــی،
دولــت از دانشــگاه انتظــار پــرورش ایدئولــوگ وفــادار داشــت
تــا دســتگاه بازتولیــد ایدئولــوژی انقالبــی را هر چــه قدرتمندتر
بــه پیــش ببــرد .پــس از پایــان جنــگ و در دورهی ســازندگی،
دولــت از دانشــگاه انتظــار کارشناســان فنــی را داشــت تــا بدون
مداخلــه در سیاســت و بــر اســاس هژمونــی و ایدئولــوژی
مســتقر ،کارشناســی فنــی انجــام دهــد .در دورهی اصالحــات،
اگرچــه اوضــاع کمــی بــرای دانشــگاه بهبــود پیــدا کــرد و
دانشــگاه اجــازه یافــت شــخصیتی نیمه مســتقل را تجربــه کند،
امــا درک دولــت از دانشــگاه صرفــا بــه منزلــهی مشــاوری
بــود کــه بــا حفــظ احتــرام ،فقــط گاهــی بــه آن رجــوع
میکــرد و اساســا دانشــگاه در سیاســت گــذاری کشــور ،نقشــی
نداشــت .در دوره ی احمــدی نــژاد ،انتظــار دولــت از دانشــگاه،
کارگــری علمــی بــود؛ کارگــری کــه بــدون اجــازه بــرای نقــد
سیاســتهای دولــت ،بایــد بــه تولیــد مقــاالت مــی پرداخــت
تــا ماشــین پروپاگانــدای دولتــی بــه شــکل گلخانــه ای ،تولیــد
علــم داشــته باشــد و بــه جلــو بــرود .در واقــع اگــر دانشــگاه در
ســالهای نخســت انقــاب ،کارخانــهی انســان ســازی بــود ،در
ایــن دوره بــه کارخانــهی مقالــه ســازی بــدل شــد.
نســبت دولــت و دانشــگاه در عصــر اعتــدال نیــز در امتــداد
دورههــای پیشــین قابــل تحلیــل اســت .در دوره ی حســن
روحانــی ،در ســطحی پاییــن تــر از دولــت اصالحــات ،بــاز

هــم از دانشــگاه نقــش مدنــی طلــب نمــی شــود .دولــت از
دانشــگاه نقــش فنــی میخواهــد ،نقشــی کــه فقــط در راســتای
کشــورداری و پیشــبرد سیاســتهای دولــت تعریــف میشــود.
دانشــگاه در عصــر اعتــدال بــه ســبب ماهیــت و گفتمــان کــدر
و مبهــم دولــت ،در وضعیــت بالتکلیفــی بــه ســر مــی بــرد که
در یــک ســوی طیــف ،وضعیــت دوره ی اصالحــات متصــور
اســت و در دیگــر ســوی طیــف ،وضعیــت دوره ی ســازندگی.
امــا در تحلیــل نهایــی ،مــی تــوان انتظــار دولــت از دانشــگاه
را ،در گرایشــی بوروکراتیــک و تکنوکــرات مشــابه دورهی
ســازندگی دانســت .انتخــاب مدیرانــی محافظــهکار بــرای
تصــدی کرســیهای مدیریتــی وزارت علــوم و دانشــگاهها،
بــرای دوری از هــر گونــه تنــش ،در همیــن راســتا باید بررســی
شــود .گویــی در دورهی اعتــدال ،نظــام حکمرانــی در دانشــگاه،
ایجــاب میکنــد تــا تصفیــهای سیاســی در محیــط دانشــگاه
اعمــال شــود تــا دانشــگاه بــا زدوده شــدن از جنجالهــای
سیاســی ،در خدمــت و تابــع دولــت باشــد .اگرچــه هنــوز
نزدیــک بــه  4ســال بــه پایــان کار حســن روحانــی باقــی مانده
اســت ،امــا انتخــاب شــخصی چــون منصــور غالمــی بــه عنوان
وزیــر علــوم ،بــا وجــود کارنامــهی گذشــتهی آن کــه مــورد
اعتراضــات گســتردهی دانشــجویان قــرار گرفتــه اســت ،خبــر
از آن مــی دهــد کــه کفــهی بیــم افتــادن دانشــگاه بــه ورطــه
ی مالحظــات سیاســی نســبت بــه کفــهی امیــد بــه تغییــر و
اصــاح ،ســنگینتر اســت.

ام ــا نش ــد!
ادامه از صفحه 1
تشــکلها و غیــره .نقــد دورهی فرجیدانــا  -بــه عنــوان ســنجه
فعلــی خیلــی از فعالیــن دانشــجویی -بــرای تعییــن راهبــرد
مطالبهگــری دانشــجویان ضــروری اســت .ایــن موضــوع علــی
رغــم اهمیتــش از حوصلــهی ایــن مطلــب خــارج اســت .امــا
چــرا دانشــگاه خــط قرمــز اقتدارگرایــان اســت و فرجیدانــا،
وارد چــه حیطــهای شــد کــه نبایــد میشــد؟ تحلیــل ایــن
موضــوع بــه فهــم تغییراتــی مربــوط مــیشــود کــه در
دوره ی هشــتســالهی محمــود احمدینــژاد بــر دانشــگاه
اعمــال شــد؛ بازنشســته کــردن اعضــای هیئــت علمــی در
دانشــگاههای مختلــف و بــه خصــوص در حــوزهی علــوم
انســانی و جایگزیــن کــردن معمــوال بــدون ضابطــه بــا اســاتید
خــودی ،بســتن تشــکلها ،کانونهــا و ســایر نهادهــای
دانشــجویی مســتقل و از تمــام اقدامــات مهــمتــر واگــذاری
تصمیمــات مربــوط بــه دانشــگاه بــه شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی .جنــاح اقتدارگــرا در ایــران هزینــههــای زیــادی داد
ن هــا
تــا دانشــگاه را بــه وضــع موجــود ســال  ۹۲برســاند .آ 
مــیدانســتند کــه بایــد از تمــام تــوان خــود اســتفاده کننــد
تــا دانشــگاه ماننــد دورهی اصالحــات و بــه خصــوص شــبیه
ســا ل هــای  ۷۶تــا  ۷۸نباشــد .ایــن پــروژه را میتــوان در
دو فــاز مختلــف تحلیــل کــرد؛ اول از ســال  ۷۸تــا  ۸۴و دوم
ســال  ۸۴تــا  .۹۲بعــد از ســال  ۷۶فضــای دانشــگاه به شــدت
سیاســی شــده بــود و تجمــع و اعتــراض ،آشــناترین صحنــه
در صحــن دانشــگاه بــود .جنــاح راســت بعــد از ایــن کــه
از شــوک شکســت دوم خــرداد در آمــد ،آرامآرام پــروژه
ســاکت کــردن دانشــگاهها را کلیــد زد .بــه نظــر میرســد
ایــن موضــوع از طریــق د و رویکــرد برخــورد ســخت

ماننــد حادثــه کــوی دانشــگاه و یــا بازداشــت فعالیــن موثــر
دانشــجویی و روشــنفکری از یــک ســو و همچنیــن برخــورد
ن هــای دانشــجویی
نــرم ماننــد ایجــاد ســو تفاهــم میــان جریا 
 تجلــی اعظــم ایــن موضــوع را میتــوان در انشــقاق دفتــرتحکیــم در ســال  ۸۰مشــاهده کــرد  -و همچنیــن ایجــاد تقابل
میــان فعالیــن دانشــجویی و روشــنفکران غیــر دولتــی و دولــت
اصالحــات از ســوی دیگــر ،پیــش بــرد .البتــه در ایــن میــان
عاملیــت و اشــتباهات اعضــای دولــت اصالحــات ،جریــان
دانشــجویی و روشــنفکران نیــز قابــل چشــم پوشــی نیســت.
در فــاز دوم مقابلــه بــا فضــای دانشــگاه ،جنــاح راســت تعارف
را کنــار گذاشــت و بــه مقابلــهی مســتقیم بــا تشــکلهای
دانشــجویی و نهــاد دانشــگاه دســت زد و هنــوز دولــت
اول محمــود احمــدینــژاد تمــام نشــده بــود کــه اکثــر
تشــکلهای دانشــجویی بســته شــده بودنــد ،دفتــر تحکیــم
وحــدت غیــر قانونــی اعــام شــده بــود ،اعضــای هیــات علمی
غیــر همســو بــا جنــاح اقتدارگــرا بازنشســته و بــا اســاتید
دورهی مهــرورزی جایگزیــن شــده بودنــد ،ارتباط روشــنفکران
بــا دانشــگاه قطــع شــده بــود و غیــره .اگــر تــوش و توانــی هــم
بــرای اهالــی دانشــگاه مانــده بــود ،در ماجراهــای ســال  ۸۸و
ســال بعــد از آن از بیــن رفــت .وقتــی بــه ســالهای  ۹۰تــا
ک تریــن شــباهتی
 ۹۲نــگاه میکنیــم ،دانشــگاه دیگــر کوچ ـ 
بــه آن چــه کــه بــود و بــه آن چــه کــه بایــد باشــد ،نداشــت.
آشــناترین صحنــه در آن روزهــا  -و البتــه در ایــن روزهــا! -
تــاش دانشــگاهیان بــرای مهاجــرت بــود .در چنین شــرایطی
دولــت حســن روحانــی روی کار آمــد.
ســه -حســن روحانــی در ابتــدای دولتــش دربــاره ی دانشــگاه
بایــد دســت بــه یــک انتخــاب بــزرگ مــیزد؛ احیــای

دانشــگاه .اگــر رونــد انتخــاب وزیــران پیشــنهادی تــا قبــل
از فرهــادی را نــگاه کنیــم گویــا روحانــی تصمیــش را گرفتــه
بــود و دانشــگاه را دانشــگاه میخواســت .امــا بــه وضــوح بعــد
از انتخــاب فرهــادی تصمیمــش برگشــت و ســعی کــرد کــه
دانشــگاه را نــه ماننــد دورهی اصولگرایــان امــا الاقــل خنثــی
ح طلب
نــگاه دارد .فرهــادی وزیــر شــد و اکثــر مدیــران اصــا 
از دانشــگاه رفتنــد .در ســطح دانشــگاهها هــم مدیرانــی کــه
حتــی در دوره ی اصالحــات کارنامــهی درخشــانی داشــتند،
ت شــان
معاونــت فرهنگــی خــود را وجــهالمصالحــه ریاســ 
قــرار دادنــد .رونــد انتخــاب دموکراتیــک و از پاییــن بــه
بــاالی روســای دانشــکده ها و دانشــگاههــا کــه میــراث دوران
اصالحــات بــود و در دورهی احمــدینــژاد یــک ســره از بیــن
رفتــه بــود ،در دورهی روحانــی راه اعتــدال پیــش گرفــت! یعنی
نــه کامــا از بــاال دیکتــه میشــد و نــه کامــا دموکراتیــک
ـر بیــن االمریــن .چیــزی کــه گویــا ضــرورت دوران
بــود؛ امـ ٌ
اعتــدال اســت .دانشــگاه آزاد در اواخــر دولــت اول روحانــی و
بعــد از رحلــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی ،یــکدســت بــه
دســت اصولگرایــان رســید و حیــات خلــوت تمــام مدیــران
اصلــی دانشــگاه ها در دورهی احمــدینــژاد شــد .تشــکلهای
دانشــگاهی احیــا شــدند امــا با گرفــتوگیرهایــی کــه از طریق
ن هــا ایجاد شــده
نهادهــای دانشــگاه و بیــرون دانشــگاه بــرای آ 
اســت ،عمــا خالــی از محتــوا شــدند (البتــه از ایــن منظــر بایــد
ل هــای دانشــگاهی نیــز پرداخت
بــه نقــد جــدی عملکرد تشــک 
کــه آیــا کنــشورزی آن ها مطابق با بســتر دانشــگاه اســت؟).
روحانــی هــر آن چــه را کــه در ســال اول دولتــش اراده کــرده
بــود ،در ادامــه واگذاشــت و نهــاد دانشــگاه عمــا از دســترس
ح طلبــان بلکــه خــود دولــت هــم خــارج شــد.
نــه تنهــا اصــا 

دیگــر اســاتید بازنشســته بــه دانشــگاه برنگشــتند و در کنکــور
امســال حــدود  ۱۵۰نفــر در مقطــع ارشــد و دکتــری ســتاره
دار شــدند .بــاور ایــن تحــوالت بــرای کســانی کــه بــه دولــت
اعتــدال امیــد بســته بودنــد ،ســخت آمــد و آخریــن ضربــه هم
انتخــاب وزیــری مخالــف نظــر قاطبهی دانشــگاهیان همســو با
دولــت بــود .حســن روحانــی یــک سیاســتمــدار محافظــهکار
و کســی اســت کــه بــازی سیاســی را خــوب میدانــد و اکنــون
گویــا انتخــاب خــود را در قبــال دانشــگاه کــرده اســت .البتــه
مــوج وســیع اعتراضــات بــه وزیــر انتخابــی دولــت ،نشــان از
احیــای نســبی فضــای دانشــگاه دارد و شــاید بتــوان امیــدوار
بــود کــه ادامــه ی ایــن رونــد ،باعــث ایجــاد تحوالتــی در
وزارت علــوم شــود .حســن روحانــی در جلســه رای اعتمــاد دو
وزیــر پیشــنهادی علــوم و نیــرو تاکیــد کــرد کــه بــر عهــدش
ی بنــد اســت و رونــد آتــی وزارت علــوم
بــا دانشــجویان پــا 
ادامــه ســال  ۹۳خواهــد بــود .اگــر انتخــاب وزیــری ماننــد
فرهــادی را بــه مجلــس نهــم ربــط دهیــم ،در صــورت توجــه
بــه مجلــس دهــم و هــم ســویی آن بــا دولــت ،بعیــد اســت
کســی ایــن حــرف رییــس جمهــور را جــدی بگیــرد .روحانــی
در ادامــه گفــت کــه مــیخواســتیم ،افــراد دیگــری را معرفــی
کنیــم «امــا نشــد» و بــا تعامــل ،غالمــی را معرفــی کردیــم.
در تحلیــل فضــای دانشــگاه بایــد بــه اتفــاق عجیــب حمایــت
اصــاحطلبــان از غالمــی و مخالفــت شــدید دانشــجویان بــا او
ی تــر ،بایــد
هــم توجــه کــرد .از ســوی دیگــر و در نگاهــی کلـ 
بــه پــروژه هــای اعتــدال و اصالحــات در قبــال دانشــگاه توجــه
کــرد تــا بــه دیدگاهــی واقعــیتــر از وضعیــت کنونــی برســیم.
نگارنــده در ایــن مجــال انــدک بــر آن بــود تــا بــه تمــام ابعــاد
ایــن موضــوع بپــردازد ،طبیعتــا «امــا نشــد».

روحانی باهوشتر از آن است که گردش به راست کند

نگاه ویژه

بــه نقــل از ایلنــا ،مصطفــی تاجــزاده ،معــاون سیاســی وزارت کشــور دولــت اصالحــات ،بیــان کــرد :احســاس نیــاز روحانــی بــه مــردم در
شــرایط کنونــی بــهقــدری زیــاد و اساســی اســت کــه ممکــن نیســت احســاس کنــد میتوانــد مســتقل از ایــن حمایــت بــه کار خــود
ن چــه در ایــن روزهــا اتفــاق افتــاده صرفـ ًا ایــن اســت کــه آن شــفافیت و
بپــردازد و احیانـ ًا بخواهــد بــه ســمت راســت گــردش کنــد .آ 
صراحتــی کــه در ایــام انتخابــات مــیدیدیــم ،امــروز و پــس از ســپری شــدن ایــام انتخابــات دیــده نمیشــود کــه البتــه امــری طبیعــی
اســت .بــه هــر حــال زمــان انتخابــات ،زمــان رقابــت اســت و شــور و شــوق انتخاباتــی بــر فضــای سیاســی غالــب میشــود .کاندیداهــا
در بســیاری از رقابتهــای انتخاباتــی در کشــورهای دموکراتیــک هــم مســائلی را در ایــام انتخاباتــی مطــرح میکننــد کــه پــس از اتمــام
ایــن دوره تکــرار نمــیشــود؛ چــرا کــه طبیعتـ ًا دنبــال آرامــش هســتند تــا بتواننــد کارشــان را پیــش ببرنــد.
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مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93
پیــش مصاحبــه :محمدامیــن قانعــی راد ،عضــو هیئــت علمــی
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور ،از جملــه محــدود
جامعــه شناســانی اســت کــه در زمینــهی سیاســتگذاری علــم
و ســاختارهای مدیریتــی نظــام علمی کشــور ،صاحب ایــده و نظر
اســت .از جملــه آثــار او مــی تــوان بــه «تعامــات و ارتباطــات در
اجتمــاع علمــی»« ،جامعه شناســی رشــد و افــول علمــی در ایران»
و «ســاختار مدیریــت نظــام علمــی» کشــور اشــاره کرد .در ســفر
اخیــر رئیــس ســابق انجمــن جامعــه شناســی ایــران بــه مشــهد،
فرصتــی دســت داد تــا در خصــوص نهــاد دانشــگاه در ایــران،
وضعیــت کنونــی دانشــگاه هــا و تحلیل فعالیــت های دانشــجویی
در چنــد ســال اخیــر ،گفــت و گویــی داشــته باشــیم .آن چــه در
ادامــه مــی خوانیــد ،خالصــه ای از ایــن گفــت و گــو اســت.
در گذشــته پیــروی اتفاقاتــی نظیر تجمــع نوجوانــان در مجتمع
کــوروش ،بحثهایــی مطــرح کردیــد که نســل جدیــد ،تحت
تاثیــر فضــای مجــازی ،دچــار بلــوغ فرهنگــی زودرس و بلــوغ
اجتماعــی دیــررس شــده انــد .با رصــد فضای عمومی دانشــگاه
نیــز درمــی یابیــم کــه نســل جدیــد زمانــی کــه وارد دانشــگاه
میشــود ،دغدغــهی سیاســی و اجتماعــی چندانــی نــدارد .برای
مثــال در چنــد ســال اخیــر حتــی در روز  16آذر نیــز بــه جــای
ایــن کــه مطابــق گذشــته ،برنامههــای تحلیلــی بــرای بررســی
جنبــش دانشــجویی برگزار شــود ،برنامــه های ســرگرم کننده
از جملــه جشــن بــرش کیــک و ماننــد آن برگــزار میشــود.
تحلیــل جنابعالــی از ایــن تجربــه ی متفــاوت از فضــای
دانشــگاه چیســت؟ بــه صــورت خــاص رونــدی کــه در چنــد
ســال گذشــته در دانشــگاه میبینیــم را مــی تــوان ناشــی از
سیاســتگریزی و سیاستســتیزی دانشــجویان دانســت؟
بحثــی کــه در ایــن خصــوص مطرح اســت ،بــه تعبیــر گیدنزی،
پررنــگ شــدن سیاســت زندگــی در مقابــل زندگــی رهایــی
بخــش اســت کــه در تمــام دنیــا نیــز ســابقه دارد .جنبشهــای
دانشــجویی در ایــران نیــز در طــول حیــات خــود ،عمدتــا بــه
سیاس ـتهای رهایــی بخــش تاکیــد داشــته انــد و بــر روی دو
محــورآزادی و برابــری تاکیــد مــی کننــد .همیــن امــر باعــث
مــی شــود کــه سیاســی عمــل کننــد و کنشهایشــان بــه نحوی
بــا جریــان هــای سیاســی بــرون دانشــگاهی ،هــم راســتا باشــد.
امــا حــال ،شــاهد آن هســتیم کــه دانشــجویان بــه ســوی یــک
نــوع فعالیتــی میرونــد کــه در ارتبــاط بــا سیاســت زندگــی
اســت .حتــی سیاســت زندگــی نیز ظاهــر سیاســی دارد ،چــرا که
پذیــرش متفــاوت بــودن انســانها بــا یکدیگــر ،حــق متفــاوت
بــودن و تنظیــم فعالیتهــای متمایــز ،باعــث تفــاوت فرهنگــی
در دانشــگاه و جامعــه مــی شــود .حتــی آزادی نیــز بــه معنــی
آن اســت کــه نظــام اســتانداردی بــر مــن حاکــم نباشــد و مــن

بتوانــم بــه گونـهای دیگــر بیندیشــم ،عمــل کنــم و خودابــرازی
کنــم .فعالیــت هــای دانشــجویی نیــز به طــرف سیاســت زندگی
تغییــر جهــت داده اســت .امــا ایــن جهتگیــری بــه ســوی
سیاســت زندگــی دو بُعــد دارد .یــک بعــد آن ،انفعــال اســت؛
همــان چیــزی کــه در عرصــهی زندگــی مصرفــی میبینیــم،
لباسهــا ،آرایشهــا و کاالهــای مختلــف را مصــرف میکننــد
و سیاســی نمیاندیشــند .امــا بعــد دیگــر سیاســت زندگــی،
کنــش فعــال اســت؛ جنبــش دانشــجویی ،سیاســت زندگــی
را تبدیــل بــه برنامــه ای هــدف دار میکنــد کــه هــدف آن
در واقــع ایــن اســت کــه در جامعــه حــق متفــاوت بــودن را
بــه عنــوان حقــی انســانی جــا بینــدازد .در واقــع اگــر جنبــش
دانشــجویی در گذشــته ،از حقــوق سیاســی دفــاع می کــرد ،حال
بــه نحــوی از حقــوق فرهنگــی بــا محوریــت حــق تنــوع دفــاع
میکنــد و ایــن دو حــق بــا یکدیگــر رابطــه ی تکمیلــی دارنــد.
تــا کنــون فقــط بــر روی شــرایط و مطالبات سیاســی دانشــجویان
تاکیــد شــده اســت .اتفاقــا خــود فضــای دانشــجویی ،یــک فضای
تمامیتخــواه بــوده اســت و جریــان سیاســی کــه از درون فضــای
دانشــجویی بیــرون میآمــد نیــز خــود حــق تمایــز را بــرای تفکر
متفــاوت دانشــجویان نمیپذیرفــت .در نتیجــه توجــه جنبــش
دانشــجویی بــه حقــوق فرهنگــی و حــق متنــوع بــودن و تعریــف
برنامههــای کــه در ظاهــر غیــر سیاســی اســت ،از قضــا یــک
نــوع داللتهــای سیاســی و پیامدهــای سیاســی داشــته باشــد تــا
باعــث تکمیــل یکدیگــر شــوند .جنبــش دانشــجویی بین ایــن دو
نــوع فعالیــت سیاســی و فرهنگی در نوســان اســت .چنین نیســت
کــه بــه طــور مطلق بــه ســوی فعالیتهــای سیاســی جهتگیری
کنــد و نمیتــوان پیشبینــی کــرد کــه دو ســال دیگر در دانشــگاه
چــه اتفاقــی خواهــد افتاد .یــک نــوع ســیا ّلیت و ناپایــداری و حتی
شــاید بتــوان گفــت ،هوشــمندی پنهانــی در جنبــش دانشــجویی
وجــود دارد کــه نــوع کنــش در هــر زمــان را تغییــر مــی دهــد.

ســیالیّت جریــان دانشــجویی و تنــوع فعالیتهایــش کــه در
برهــه هــای مختلــف ،بــه تعبیــر شــما ،فعالیتهــای خــاص
سیاســی و فرهنگــی را در پــی دارد ،ناشــی از چــه عواملــی
میدانیــد؟ آیــا ایــن مســئله را خــود خواســته و بــه دنبــال
تغییــر نســل تحلیــل مــی کنیــد یــا آن کــه سیاســتگذاری
دولتمــردان و چینــش مدیــران وزارت علــوم و دانشــگاهها را
در ایــن مســئله موثــر میدانیــد؟
بــا یــک وضعیــت پارادوکســیکال مواجــه هســتیم؛ دولــت مــردان،
فــردی را بــه عنــوان وزیــر علــوم انتخــاب میکننــد کــه کنتــرل
بیشــتری بــر روی دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی داشــته باشــد،
امــا بــه صــورت برعکــس و ناخواســته ،فعالیتهــای دانشــجویی
رادیکالتــر میشــود .در واقــع اگــر وزیــر علــوم منتخــب ،مــورد
قبول ضمنی دانشــجویان باشــد ،فضای دانشــجویی آرامش نســبی
را تجربــه مــی کنــد چراکــه دیگر تحــت فشــار نیســتند .در زمانی
کــه بــر دانشــگاهها ،کنتــرل بیشــتری صــورت میگیــرد و افــرادی
ادارهی وزارت علــوم را در اختیــار میگیرنــد کــه بیشــتر رویکــرد
امنیتــی دارنــد ،بــه صــورت معکــوس و ناخواســتهای چیــز دیگری
درو میکننــد .لــذا تعییــن فضــای دانشــجویی و ســمت و ســوی
آن ،ناشــی از تعامــل یــک مثلــث بــا اضــاع دانشــگاه ،جامعــه و
سیاســت اســت .یعنــی فضــای دانشــگاه و وزارت علــوم از فضــای
کلــی اجتماعــی و جامعــه تاثیــر می پذیــرد .این کــه چه میــزان در
جامعــه آرامــش وجــود داشــته باشــد و یــا فضای سیاســی کشــور،
بــی ثباتــی یــا پایــداری را تجربه کنــد ،در وضعیــت دانشــگاه موثر
اســت .در نتیجــه جنبــش دانشــجویی در ایــن شــرایط به شــیوهی
ســیال عمــل میکنــد و مواضع خــود را به صــورت هوشــمندانهای
در دورههــای مختلــف تغییــر میدهــد .تغییر نســلها نیــز حداقل
در کوتــاه مــدت ،تاثیــر گســترده ای نــدارد .فقــط میتــوان بــه
صــورت کلــی در یــک پیــش بینــی ،نســلی کــه در حــال تکویــن
اســت را ،از آینــده ی آن ،بــرآوردی مقطعــی و نســبی داشــت کــه
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بــا گســترش تحصیــات عالیــه در تمامــی کشــورهای جهــان در
آغــاز هــزاره ســوم ،این مســئله مطــرح گردیــد کــه بــرون داد این
تحصیــات آکادمیــک چیســت و چــه نتیجـهای را برای کشــورها
بههمــراه داشــته اســت .طــرح ایــن ســؤال موجــب گردیــد تــا
نالمللــی ،شــاخصهایی را بــرای
ســازمانها و نهادهــای مختلــف بی 
بررســی آنچــه امــروزه «وضعیــت علــم» نامیــده میشــود ،ایجــاد
کردنــد کــه یکــی از آنهــا ،شــاخص جهانــی نــوآوری اســت کــه
هــر سـاله بــه ارائــه گــزارش در مــورد ابعاد مختلــف وضعیت علم
در کشــورهای جهــان میپــردازد :از حمایــت اقتصــادی از علــم تــا
سیاســتهای دولتــی و خروجیهــای علمــی دانشــگاهها.
در گفتــار حاضــر بررســی وضعیــت شــاخص علــم در آغــاز دولت
یازدهــم را مدنظــر قــرار خواهــم داد و با بررســی ابعــاد ترکیبی این
شــاخص ،ســعی خواهــد شــد نمایــی شــفافتر از عملکــرد دولــت
یازدهــم ارائــه گــردد؛ زیــرا آنچــه تاکنــون ارائه شــده اســت ،اعالم
وضعیــت کلــی ایــران در ایــن شــاخص بــدون توجه بــه ابعــاد آن
اســت؛ یعنــی اگرچــه بــه صــورت کلــی بهبودهایــی ایجــاد شــده
اســت ،امــا در شــاخصهایی کــه مســتقیم ًا بــه وضعیــت علمــی
مرتبــط هســتند ،چندان وضعیــت مطلوبــی وجود نــدارد .در ســال
 ،2013وضعیــت آمــار رســمی کــه در مــورد کشــور ایــران وجــود
دارد ،ایــران دارای رتبــه  113در جهــان بــوده کــه ایــن رتبــه در
ســال  2017بــه  75صعــود کــرده اســت .امــا ایــن صعــود الزامـ ًا
بـ ه معنــای بهبــود شــاخصهای علمــی در ایــران نبــوده اســت5 .
شــاخص مهــم در وضعیــت علــم ایــران در بــازه مــورد بررســی،

بهاختصــار ارائــه و تفســیر میگردنــد.
.1توسعهوتحقیق
ایــن مفهــوم بــه کار خالقانــهای اشــاره دارد کــه بــهطــور
سیســتماتیک انجــام میشــود تــا بــه دانــش موجــود بیفزایــد و
ایــن دانــش را بــرای ابــداع کاربردهــای تــازه بـ ه کار بگیــرد .در
ســال  1392و در میــان  142کشــور ،ایــران در رتبــه  52قــرار
گرفتــه بــود کــه در ســال  1396بــا وجــود کاهــش تعــداد
کشــورهای مــورد مطالعــه بــه  127کشــور ،ایــران تنــزل رتبــه
داشــته و در رتبــه  58قــرار گرفــت.
 .2هزینههــای صــورت گرفتــه در توســعه و تحقیــق (درصــد
نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی)
ایــن شــاخص بــه نســبت ســرمایهگذاری صــورت گرفتــه در
زمینــهی توســعه و تحقیــق در مقابــل کل تولیــد ناخالــص داخلی
کشــورها اشــاره کــه بــهنوعــی اهمیــت ایــن موضــوع را نیــز در
خــود مســتتر دارد .در ســال  1392ایــران رتبــه  41را در میــان
کشــورهای جهــان بــه خــود اختصــاص داده بــود کــه ایــن رتبــه
در ســال  1396بــا اُفــت شــدید مواجــه شــده و بــا تقریبـ ًا صفــر
درصــد کاهــش ،بــه رتبــه  78رســیده اســت .ب ـ ه بیــاندیگــر،
در بــازه زمانــی مــورد بررســی ،افــت شــدیدی در هزینــه بــرای
توســعه تحقیــق در ایــران صــورت گرفتــه اســت.
.3نسبتاشتغالزاییدانش
ایــن شــاخص بــه آن بخــش از بــازار کار کشــورها اشــاره دارد
کــه شــاغالن آن بــر اســاس تحصیــات دانشــگاهی مشــغول به
خدمــت هســتند .این شــاخص در ایــران در ســال  ،1392رتبه 83
را در جهــان داشــته کــه در ســال  1396بــا اندکــی بهبــود ،رتبــه
 81را بــه خــود اختصــاص داده اســت .بنابرایــن ،در ایــن شــاخص

نیــز تفــاوت چندانــی در دولــت یازدهــم ایجــاد نشــده اســت.
.4همکاریپژوهشیدانشگاه/صنعت
ایــن شــاخص بــه فراوانــی همکاریهــای پژوهشــی انجــام شــده
میــان دانشــگاههای یــک کشــور و بخــش صنعــت آن ،اشــاره
دارد؛ یعنــی مســائل بخــش صنعــت کــه بــه دانشــگاه منتقــل
شــده و چارهجویــی علمــی بــرای رفــع آن در دانشــگاهها صــورت
پذیرفتــه اســت .در ســال  1392ایــران رتبــه نـ ه چنــدان مطلوب
 85را دارا بــوده کــه ایــن وضعیــت نامطلــوب طــی چهــار ســال
منتهــی بــه  1396بــاز هــم بــا افــول مواجــه شــده و بــه رتبــه
نــازل  97رســیده اســت .ایــن بـ ه معنــی بدتر شــدن رابطــه میان
دانشــگاه و صنعــت اســت.
.5وضعیتتولیدمقاالتعلمی
ایــن شــاخص کــه بــه شــاخص اچ نیــز شــهرت دارد ،شــاخصی
عــددی اســت کــه میکوشــد بهــرهوری و تأثیرگــذاری علمــی
دانشــمندان را بهصــورت ک ّمــی نمایــش دهــد .ایــن شــاخص بــا
در نظــر گرفتــن تعــداد مقــاالت پر اســتناد افــراد و تعــداد دفعات
اســتناد شــدن آن مقــاالت توســط دیگران محاســبه میشــود .در
ســال  1392در میــان کشــورهای جهــان در شــاخص اچ ،ایــران
رتبــه ی  50را دارا بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه تالشهــای
صــورت گرفتــه در بــازه مــورد بررســی ،ایــن شــاخص در ســال
 1396وضعیــت مطلوبتــری یافتــه و ایــران را در رتبــه ی 41
ن دیگــر ،وضعیــت تولید مقــاالت علمی
قــرار داده اســت .بـ ه بیــا 
در دولــت یازدهــم ،رونــد صعــودی داشــته اســت.
فرجامسخن
همانگونــه کــه در آغــاز اشــاره گردیــد ،شــاخصهایــی کــه بــه
بررســی وضعیــت علــم در کشــورها میپردازنــد ،چنــد ویژگــی

حتــی همیــن پیــش بینــی هــا نیز ممکــن اســت نادرســت باشــد.
بــرای مثــال ،دهــه هــای  1940-50طرفــداران مکتب انتقــادی در
غــرب ،بــر ایــن نظــر بودند کــه فرهنگ «پــاپ» در حال گســترش
اســت و صنعــت فرهنگــی از طریق ســینما ،موســیقی ،تلویزیــون و
رادیــو ،منجــر بــه سیاســت زدایی از نســل جــوان می شــود .امــا در
همیــن فضــا ،مکتــب انقالبی مارکــوزه پدیــدار مــی شــود و اتفاقات
 1960و اعتراضات دانشــجویی گســترده در کشــورهای غربی رقم
میخــورد .بدیــن ترتیــب نمی تــوان تحــوالت اجتماعی و سیاســی
و بــه خصــوص تحــوالت دانشــگاه و تغییــرات نســلی را در یــک
مســیر تــک خطــی تحلیــل کــرد .همیــن نســل تکنــو کــه اکنون
از آن انتقــادات گســترده مــی شــود کــه مثــا فردیــت انزوایــی
را تجربــه مــی کننــد ،شــاید در آینــده از توانایــی و ظرفیتهــای
تکنولــوژی خــود بــا حضــور در فضــای مجــازی و شــبکههای
اجتماعــی ،بــرای تغییــر اجتماعــی اســتفاده کند.
نحــوهی نهادســازی در ایــران در حــوزهی آموزشــی و مســئلهی
دانشــگاه را در چــه راســتایی میبینیــد؟ اگــر دانشــگاه را
ذیلــی از دولــت بدانیــم ،مفهــوم اســتقالل دانشــگاه و واگــذاری
تصمیمگیــری در ایــن حــوزه بــه خود مســئولین دانشــگاهی ،به
چــه ترتیبــی خواهــد بــود؟
در بررســی دولــت مــدرن ،معمــوال از تقســی م بنــدی دوگانــهی
نهادهــای ســرکوب گــر و ایدئولوژیــک یــاد مــی شــود .امــا در
ایــران هنــوز مــرز انفــکاک ایــن دو گونــه نهــاد رعایت نمی شــود
و ســایر نهادهــا در دانشــگاه مداخلــه می کننــد .نهــاد ایدئولوژیک
بــا نهــاد ســرکوبگر ترکیــب شــده اســت و دانشــگاه ،اجــازه
نمییابــد ،یــک نهــاد ایدئولــوژی بــه مفهــوم درســت کلمه شــود.
اگــر قــرار اســت دانشــگاه ،دســتگاهی ایدئولوژیــک باشــد ،دیگــر
نبایــد ســرکوبگر باشــد .زمانــی کــه یــک نهــاد ،هم ســرکوبگر
و ایدئولوژیــک اســت ،بــه نهــادی بیتاثیــر بــدل مــیشــود و نــه
مــی توانــد نقــش کنتــرل را خــوب ایفــا کنــد و نــه بــرای جامعــه
ایدئولــوژی ســازی کنــد .مــن بــه تــوازی نهادهــا معتقــد هســتم.
زمانــی کــه ژاپــن نهــاد دانشــگاه را پایهگــذاری کــرد ،در راســتای
تحــوالت عصــر امپراتــوری میجــی و نوســازی ژاپن بــود .بنابراین
دانشــگاه داللــت و پیامدهــای سیاســی و در واقــع یــک تــوازی
بــا عالــم سیاســت دارد .واژهی تــوازی را بــه معنــای مــوازات
بــه کار مــی بــرم .نهــاد دانشــگاه و دولــت بــه ماننــد دو جریــان
مغناطیســی ،باید بــه مــوازات یکدیگر حرکــتکننــد .در میانهی
ایــن رابطــه ،میــدان مغناطیســی ایجاد می شــود کــه هــر دو نهاد
بــر یکدیگــر تاثیــر مــی گذارنــد .معمــوال در جامعــهی مــدرن،
دانشــگاه بایــد بــه صــورت قدرتمنــد و مســتقل شــکل بگیــرد.
دانشــگاه و دولــت ،نهادهــای مســتقلی هســتند کــه بــه صــورت
غیروابســته تصمیمگیــری و در یــک رابطــهی تــوازی ،یکدیگــر
ی کننــد .دانشــگاه نقــش ایدئولوژیــک بــرای دولــت
را تقویــت مـ 
ایفــا میکنــد و دولــت نیــز نقــش حامــی بــرای دانشــگاه دارد .اما
متاســفانه ،اکنــون بــا وضعیــت آشــفتگی نهــادی مواجه هســتیم.

گوناگــون را در برمــی گیرنــد و نمایــی کلــی از تمامــی ســاختار
موجــود را ارائــه مینماینــد .وضعیــت اقتصــادی ،ارتباطــات و
نالمللــی ،وضعیــت نهادهــای سیاســی و ...از جملــه
مــراودات بی 
ی هایــی اســت کــه بــهعنــوان زیربناهــای
مهــمتریــن ویژگ ـ 
وضعیــت علمــی یــک کشــور ،در بررســی وضعیــت علمــی آن
مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد و در کســب رتبــه نیــز تأثیرگــذار
ی هایــی الزامـ ًا بــه
هســتند؛ امــا واضــح اســت کــه چنیــن ویژگـ 
معنــی مناســب بــودن وضعیــت علمــی نیســت .بــهطــور مثــال،
ســرانه ی درآمــد ایرانیــان در گــزارش ســال  ،2013حــدود 13
هــزار دالر اعــام گردیــده کــه در ســال  ،2017بــه بیــش از 17
هــزار دالر افزایــش یافتــه اســت .بنابرایــن بایســتی در بررســی
ص هایی کــه مســتقیم ًا به شــرایط علم
وضعیــت علــم ،بــه شــاخ 
و دانــش اشــاره دارنــد ،رجــوع شــود.
در بررســی  5شــاخص مهــم در تحلیــل تخصصــی وضعیــت
علــم در ایــران در بــازه زمانــی  ،1392-1396ســه شــاخص
تنــزل یافتــه و دو شــاخص بهبــود یافتهانــد ،امــا برآینــد کلــی،
نامطلــوب بــودن وضعیــت را بــه نمایــش میگــذارد .انتظــار
جامعــهی دانشــگاهی از دولــت دوازدهــم ایــن اســت کــه بــا
بهبــود زیرســاختهای اقتصــادی و سیاســی الزم ،برنامــهی
مدونــی نیــز بــرای بهبــود شــاخصهای مرتبــط بــا وضعیــت
علمــی کشــور داشــته باشــد و صرفــ ًا بــه وضعیــت انتشــار
مقــاالت علمــی کــه ســادهترین شــاخص اســت ،بســنده ننماید.
فراه ـ م ســازی ارتبــاط بــا بخــش صنعــت کــه عمدت ـ ًا دولتــی
اســت ،ســرمایهگذاری شــایان و شایســته در بخــش توســعه و
تحقیــق و در نهایــت افزایــش اشــتغال در بخــش دانشبــر ،از
جملــه اقداماتــی اســت کــه میتوانــد برنامــهی کوتــاه و یــا میان
مــدت بــرای بهبــود وضعیــت موجــود باشــند.

چرخش شدید روحانی را تایید نمی کنم

نگاه ویژه

فائــزه هاشــمی در گفتوگــو بــا دنیــای اقتصــاد گفــت :مــا بایــد محدودیتهــا و فشــارها بــر آقــای روحانــی را درک کنیــم ،شــک دارم
ح طلبــان درســت باشــد .مــن نمیتوانــم چرخــش شــدید را تاییــد کنــم و از طرفــی هــم روحانــی را
فاصلــه گرفتــن روحانــی از اصــا 
همــراه کامــل اصــاحطلبــان نمیبینــم .آقــای روحانــی عضــو حــزب اعتــدال و توســعه اســت و طبعــا هــر کســی کــه قــدرت را در اختیــار
میگیــرد اولویــت اول را بــه حــزب خــود میدهــد .در ایــن مــورد بایــد بدانیــم رئیــس جمهــور اختیــار مطلــق نــدارد و بخــش محــدودی
از قــدرت را در کشــور مــا در اختیــار دارد .وی همچنیــن در مــورد محدودیتهــای جدیــد ایجــا د شــده بــرای برخــی افــراد ،بیــان کــرد:
تصمیمهــای ایــن چنینــی و اعمــال هرگونــه فشــار معمــوال برعکــس عمــل مــی کنــد و محبوبیــت فــرد و نفــوذش در جامعــه را افزایــش
مــی دهــد .ایــن تصمیــم هــا خــارج از قانــون اســت و اصــا مشــخص نیســت از کجــا و بــه دســت چــه کســی و بــر چــه اساســی صــادر
شــده اســت .آقــای روحانــی بــه درســتی گفــت کــه رئیــس دولــت اصالحــات در هــر دوره نقــش عظیمــی بــرای بــه صحنــه آوردن مــردم
دارد .انتخابــات پرشــور نیــز یکــی از خواســتههای نظــام اســت و چنیــن برخــوردی پاســخ ایــن اقــدام رئیــس دولــت اصالحــات نیســت.
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ایــن نوشــتار در تــاش اســت تــا نحــوهی بــازاری شــدن
نظــام آمــوزش عالــی را در دوران پــس از جنــگ بــه صــورت
مختصــر بررســی کنــد .بــه عبــارت دیگــر نظــام آمــوزش
عالــی «امــری فــردی» اســت کــه بایــد بــا بررســی آن از
«واقعیتــی کلــی» پــرده برداشــت .ایــن واقعیــت کلــی ،بــازاری
شــدن/کردن جامعــه اســت .بــا ایــن کــه دولــتهــای
مختلــف ایــران پــس از جنــگ بــا شــعارها و عناویــن متفاوت
ی کار آمدهانــد ،امــا نقشــی مشــابه
و حتــی متضــادی رو 
بــازی کردهانــد؛ مداخلــه در جامعــه بــا هــدف گســترش
نظــم بــازار در آن ،نقشــی کــه نئولیبرالیســم بــرای دولــت
تعریــف کــرده اســت.
بهــرهی نئولیبرالیســم از دانــش را بــه دو صــورت تعریــف
میشــود؛ ابتــدا از آن بــه عنــوان منبعــی بــرای گســترش
و تثبیــت خــود در فضــای اجتماعــی کمــک میگیــرد .از
ایــن منظــر دانــش بــه عنــوان ابــزار قــدرت عمــل می کنــد.
بهرهمنــدی از دانــش بــه عنــوان ابــزار قــدرت یــا خــود
قــدرت ،پدیــدهی جدیــدی نیســت امــا آن چــه نئولیبرالیســم
ی کنــد ،تولیــد و گســترش اقتصــاد دانــشمحور
را متمایــز مـ 
اســت .اقتصــاد محــوری دانــش و پیونــد آن بــا قــدرت ،در
مفهــوم «ســرمایه انســانی» معنــادار میشــود .کار و نیــرو
(ســرمایه انســانی) همیشــه پــای اصلــی تحلیلهــای اقتصادی
در رابطــه بــا نیروهــای تولیــد بــوده انــد .امــا اهمیت ســرمایه
انســانی بــرای نئولیبرالیســم این اســت کــه در نظام آموزشــی،
خــود پرونــدهی جدیــدی بــرای «نیــروی انســانی کارا ،نــوآور
ی کنــد .رویکردهــای دیگــر نقــش ســرمایه
و خــاق» بــاز مـ 
انســانی و نیــروی کار را تحلیــل کــردهانــد ،امــا نئولیبرالیســم
تربیــت نیــروی انســانی در مقــام نیــروی کارآفریــن را مدنظر
دارد .برهمیــن اســاس در کتــاب منتشــر شــده توســط دولت،
ذیــل عنــوان «مقدمــ ه ای بــر تغییــر ســاختار آمــوزش
عالــی ایــران ،الزامــات ،فرصــت هــا و چالــش هــا» چنیــن
آمــده اســت« :در ارتقــای قابلیــت و تــوان نیــروی انســانی و
آمادهســازی نیــروی کار بــرای بــه کارگیــری فنــاوری برتــر،
نتیجهگیــری مــیشــد کــه آمــوزش در حقیقــت نوعــی
ســرمایهگــذاری خصوصــی اســت کــه افــراد توســط آن
قــدرت ایجــاد درآمــد خــود را در آینــده ارتقــا میدهنــد».
زمانــی کــه آمــوزش ،محوریــت اقتصــادی پیــدا کنــد ،از یــک
ســو مطابــق هــدف ایدئولــوژی نئولیبرالیســتی ،انســانی تربیت
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تجسم ایده بازار در دانشگاه
میکنــد تــا اصولــش را رعایــت کنــد .ایــن انســان همانــی
اســت کــه «از آمــوزش بهعنــوان ســرمایهگذاری خصوصــی»
اســتفاده میکنــد ،تــا «درآمــد آینــده خــود را ارتقــا دهــد»،
ایــن انســان بــه «انســان کارآفریــن» معروف اســت .از ســوی
دیگــر نهــاد قــدرت ایــن امــکان را پیــدا میکنــد کــه نظــارت
خــود را دقیــقتــر انجــام دهــد؛ زیــرا تکلیــف ایــن انســان
معلــوم اســت :اهــداف او کامــا اقتصــادی اســت و بــرای
رســیدن بــه آن هــا بایــد ابــزاری انتخــاب کنــد .دولــت
فرآینــد انطبــاق ابــزار و هــدف را تســهیل می کنــد و از
ایــن رو همــه کنشهــا پیــش بینــی میشــوند و نظــارت
بــه راحت تریــن شــکل انجــام میشــود« .مراکــز رشــد و
ن هایــی هســتند کــه بــرای آمــوزش نیــروی
فنــاوری» ســازما 
انســانی یا ســرمایه انســانی متأثــر از ایــدههای نئولیبرالیســتی
بــه وجــود آمــدهانــد .ایــن ســازمانها مســتقیما زیــر نظــر
«وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری» ایجــاد شــده انــد» تــا به
ت هــا کمــک کننــد کــه هرچــه بیشــتر نــوآور باشــند،
شــرک 
رقابتــی عمــل کننــد و در نتیجــه موجــب بهبــود وضعیــت
اقتصــادی در منطقــه خــود باشــند .تذکــر ایــن نکتــه بســیار
مهــم اســت کــه پــارکهــای علــم و فنــاوری از طریــق
حمایــت ازکســب وکار شــرکتها در مجــاورت دانشــگاهها
در حقیقــت بــه افزایــش قــدرت رقابــت دانشــگاههــا و نقــش
آن هــا در پاســخ گویــی بــه نیازهــای جامعــه کمــک شــایان
ی نماینــد».
توجهــی مـ 
گســترش مراکــز رشــد و فنــاوری و همچنیــن پارکهــای
علــم و فنــاوری از  40ســال پیــش آغــاز شــده اســت .امــروز
رشــد ایــن مراکــز بــه گونــه ای اســت کــه در هــر اســتان بــه
ازای هــر دانشــگاه مــادر /ملــی یــک مرکز رشــد وجــود دارد.
مراکــز و پــارکهــای رشــد و فنــاوری دو وظیفهی مهــم را بر
عهــده دارنــد .آن هــا هــم مســئولیت تربیــت نیــروی انســانی
کارآفریــن را بــر عهــده دارنــد و هــم شــکلدهی ،رشــد و
تجــاری ســازی ایــدههــا در قالــب بنــگاه هــای زودبــازده
و کســب وکارهــای کوچــک و بــزرگ .بــه طــور خالصــه
کارکــرد اصلــی پــارکهــا و مراکــز رشــد تولیــد بنــگاه هــا و
افــراد کارآفریــن از دل نظــام دانشــگاهی و تعمیــم آن هــا بــه
جامعــه اســت ،تــا بتوانند اندیشــه بنــگاه داری اقتصــادی را در
جامعــه ترویــج دهنــد .آن هــا عمــا قلمــرو نئولیبرالیســم را
ی دهنــد و یکــی از مهــم تریــن ابــزار
در جامعــه گســترش مـ 
تولیــد فضــای نئولیبرالیســتی در جامعــه هســتند .در یک کالم
هــدف آن هــا «شــرکتی کــردن» جامعــه اســت .تــا ایــن جــا
دربــارهی بهــره نخســت نئولیبرالیســم از دانــش بحــث شــده

اســت ،حــال بــه بهــره دوم آن مــیپــردازم کــه تبدیــل
دانــش بــه کاالیــی بــرای مبادلــه اســت .نکتــهی مهــم ایــن
اســت کــه «کاالییشــدن /تجاریســازی دانــش» نــوآوری
نئولیبرالیســم اســت.
در برنامــه ســوم توســعه در مــواد  100تــا  102بــر لــزوم
حمایــت از بخــش غیردولتــی در بخــش پژوهــش تاکید شــده
اســت .ایــن مــواد ،صنــدوقهــای دولتــی حمایــت از بخــش
غیردولتــی ،خدمــات بیمــه و حتــی نحــوه ســرمای ه گــذاری در
ایــن بخــش را بررســی کــرده و در دســتور کار قــرار دادهانــد.
امــا ایــن تاکیــد چــه ضرورتــی دارد؟ پاســخ بــه این ضــرورت
اصــا پیچیــده نیســت .ورود بخــش غیردولتــی بــه عرصــهی
پژوهــش چــون اهــرم فشــاری بــر دانشــگاه هــای دولتــی
عمــل میکنــد تــا بــه عرصــه رقابــت در جــذب پروژه هــای
تحقیقاتــی وارد شــوند .مســئله اصلــی در نظــام آمــوزش عالی
ایــران نیــز همیــن اســت .ورود بــه رقابتهــای پژوهشــی
و تولیــد ســود از دالیــل اصلــی تاســیس مراکــز تحقیقاتــی
پژوهشــی در دانشــگاههای دولتــی اســت .چالــش اساســی
ایــن دانشــگاههــا جــذب پــروژه هــای تحقیقاتــی اســت.
ق هــای حمایتــی و بیمـ ه هــای پژوهشــی کــه برنامــه
صنــدو 
ســوم توســعه بــر تاســیس آن هــا اصــرار دارد ،حرکتــی در
جهــت کاهــش ریســکپذیــری رقابــت پژوهشــی اســت.
ی کننــد کــه ورود بــه تجــارت
ق هــا تضمیــن مـ 
ایــن صنــدو 
پژوهــش از ریســکپذیــری ضعیــف و ســودآوری سرشــار
برخــوردار اســت .بنابرایــن امــر آمــوزش در دانشــگاه
فرامــوش مــیشــود و دانشــگاهها در دام پژوهــشمحــوری
ی افتنــد و دانشــجویان هــم چــون اســاتید بــه جــای مطالعه
مـ 
ش ســوق پیــدا میکننــد.
و یادگیــری بــه ســمت پژوهــ 
اینجاســت کــه از مفهــوم دانشــگاه ،مفهــومزدایــی میشــود و
جــای خــود را بــه بنگاهــی اقتصــادی مــیدهــد ،بنگاهــی کــه
بایــد بــا ورود در بــازار چــرخ خــود را بچرخانــد و دانــش را
ی شــدن
بــازاری کنــد .در ادامــه بــه بخشــی از مــوارد بــازار 
دانشــگاه در ایــن دوره بــه صــورت فشــرده خواهــم پرداخــت.
بــازاریشــدن دانــش و کاالییشــدن آن نســبت مســتقیمی
دارد بــا عرضــه هرچــه بیشــتر آن کاال بــرای دانشــجویان
کــه همــان مشــتریان آمــوزش عالــی هســتند .جالــب اســت
بدانیــم کــه در برنامــهی پیشــنهادی دکتــر غالمی که توســط
تیــم مشــاورهی دکتــر روحانــی یعنــی حلقــهی معــروف بــه
«حلقــه معیــن» نوشــته شــده بــود ،یکــی از ویژگــیهــای مهم
ی مــداری» نامیــده بودند،
وزارتخانــه موردنظرشــان را «مشــتر 
بنابرایــن بایــد بررســی کــرد کــه تعــداد مشــتریان «دکان
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نشــریات دانشــجویی در کنــار تشــکلها و نهادهــای
دانشــجویی ،همــواره یکــی از مهم تریــن محورهــای
فعالیــت دانشــجویان در دانشــگاه هــا بــودهانــد .نشــریات
دانشــجویی نقطــهای بــرای فعالیــت جمــعهــای کوچــک با
هــدف مشــترک در دانشــگاههــا هســتند و اگرچــه ابــزار
آنــان محــدود بــه قلــم زدن اســت ،امــا در خــال همیــن
نوشــتنها ،چــه تأثیــرات بــه ســزایی کــه بــر دانشــگاه و
مخاطبــان نگذاشــته انــد .نشــریات ،مه ـم تریــن وســیله ی
آگاهــیبخشــی و اطــاعرســانی بــه جمــع غیرقابــل
دســترس و کثیــری از دانشــجویان بــوده اســت و ایــن
امــکان را بــرای فعالیــن آن فراهــم م ـی آورد کــه عــاوه
بــر دســتیابی بــه رشــد و انســجامی درونــی ،بــا جــذب
مخاطبانــی هــمذوق و هــم دغدغــه ،نیــازی را پاســخ
دهنــد ،دغدغــهای را ایجــاد کننــد و بــا تشــکیل جمعهــای
بزرگ تــر در مســیر تأثیرگــذاری پیــش برونــد .نشــریات
دانشــگاهی در ســطح کلــی ،همــواره متکثــر و گوناگــون
بــودهانــد و ایــن تنــوع بــه دلیــل اســتقالل ســاختاری آن
اســت کــه تحــت نظــر یــک فــرد بــه عنــوان صاحــب
امتیــاز و مدیرمســئول و یــا جمــع کوچکــی اســت .همچنیــن
هــر دانشــجویی مــیتوانــد نشــریه ای در زمینههــای
انتشــار مختلــف داشــته باشــد و ایــن موضــوع بــه تکثــر
فضــای نشــریات منجــر مــی شــود.
در ســالهــای پیــش از دولــت اعتــدال و در پــی بســته
شــدن و تعطیلــی بســیاری از تشــکلهــا و نهادهــای
دانشــجویی و یکهتــازی جریانــی خــاص در عرصــهی
فعالیت هــای دانشــجویی ،محــور اصلــی فعالیــت
جریانهــای منتقــد و تحــولخــواه دانشــجویی نشــریات

بودنــد .در واقــع دانشــجویانی کــه دیگــر نــه تشــکلی بــرای
برگــزاری برنامــه و نــه نهــادی بــرای طــرح و پیگیــری
مطالبــات خــود داشــتند ،زیــر چتــر نشــریات پنــاه آوردنــد
تــا از ادامــه ی مســیر بــاز نماننــد و دانشــگاه را کامــا
تســلیم جریانــی تمامیــت خــواه نکننــد .در آن برهــه ی
زمانــی نشــریات دانشــجویی اهمیتــی دوچنــدان یافتنــد
و گروه هــای مختلــف دانشــجویی ســعی داشــتند تــا بــا
قرارگیــری در ایــن نهــاد هرچنــد نحیــف و محــدود ،بــه
طــرح و پیگیــری مطالبــات بپردازنــد و مســائل خــود را
مطــرح کننــد .اگرچــه در ایــن حــوزه نیــز ایــن جریــان ،از
تیــغ حمــات جریانهــای حاکــم بــر دانشــگاه در امــان
نبــود و کمیتههــای ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی ،بــه
محلــی بــرای تســویه حســابهــا و ابــزاری بــرای اعمــال
بیــش از پیــش محدودیــتهــا بــر فعالیــن ایــن عرصــه
بــدل شــد .بعــد از تغییــر دولــت کــه بــا تزریــق امیــد
بــه دانشــگاهها همــراه بــود ،نشــریات دانشــجویی همچنــان
بــا قــدرت بــه مســیر خــود ادامــه دادنــد تــا زمانــی کــه
تشــکلهــا و نهادهــای دانشــجویی خــود را احیا و بازگشــایی
کننــد .جمــعهایــی کــه در ســالهــای گذشــته تحــت
لــوای نشــریات شــکل گرفتــه بودنــد ،حــاال خــود تبدیــل
بــه جریــانهایــی شــدند کــه بتواننــد دانشــگاههای خــود
را از فضــای تــکصدایــی در عرصـهی تشــکلها برهاننــد.
اگرچــه مســیر بازگشــایی تشــکلها مســیری بــس ســخت
و پــر پیــچو خــم بــود ،در ایــن بیــن امــا ،همچنان نشــریات
ابــزاری بــرای پیشــبرد مطالبــات بودنــد .در چنیــن
شــرایطی کــه اهمیــت نشــریات دانشــگاهی بیــش از پیــش
خــود را نشــان مــیداد ،حساســیت جریانــی کــه خــود
را صاحــب دانشــگاه می دانســت ،بیشــتر شــد .متأســفانه
فضــای حاصــل از سیاســتهــای اعتدالــی در دانشــگاههــا
نیــز ایــن شــد کــه برخــی بــه بهانه هــای مختلــف ،بــر

مســئولین دانشــگاههــا فشــار مــیآوردنــد تــا برخوردهــا
بــا نشــریات دانشــجویی افزایــش یابــد .در ایــن بحبوحــه،
بهان ـه هــای جدیــدی از جملــه ادعــای ممنــوعالتصویــری
برخــی از شــخصیتهای سیاســی ،تبدیــل بــه ابــزاری بــرای
کمیتــههــای ناظــر در برخــورد بــا نشــریات دانشــجویی
شــد و در ایــن میــان عــدم موضـع گیــری شــفاف شــورای
مرکــزی ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی وزارت علــوم،
بــه ابهــام فضــای برخوردهــا دامــن مــیزد و زمینــه ی
برخوردهــای بیشــتر را فراهــم میکــرد .شــورای مرکــزی
ناظــر بــر نشــریات کــه یکــی از وظایفــش ایجــاد وحــدت
رویــه بیــن کمیتــههــای ناظــر بــر نشــریات دانشــگاههــا
اســت ،ایــن وظیف ـهی خــود را آن گونــه کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار نــداد و اعتراضــات جمعــی فعــاالن نشــریاتی را
بــا طــی کــردن رونــد قانونــی بــرای اعتــراض و درخواســت
تجدیــد نظــر پاســخ مـیداد؛ کــه ایــن موضــوع منجــر بــه
تولیــد حجــم انبوهــی از پروندههــای اعتــراض در وزارت
خانــه شــد و نشــریات زیــادی بودنــد کــه در صــف انتظــار
بــرای تجدیــد نظــر در حکــم شــان ،زمــان توقیفشــان بــه
ی گرفتنــد
اتمــام مــیرســید و فعالیــت خــود را از ســر م ـ 
و همچنــان اســیر برخوردهــای غیرقانونــی و ســلیقهای
مســئولین دانشــگاهی خــود بودنــد .در کنــار حجــم انبــوه
برخوردهــا بــا نشــریات دانشــجویی در دانشــگاهها ،پــای
پرونده هــای نشــریات زیــادی بــه مراجــع قضایــی بــاز
شــد کــه ناشــی از عــدم تســلط کافــی دانشــجویان بــر
مســائل حقوقــی و عــدم دقــت آنــان و همچنیــن تنــگ
نظــری برخــی بــود کــه تحمــل شــنیدن صــدای مخالــف
بــا خــود را نداشــتند.
اگرچــه نماینــدگان نشــریات دانشــجویی در وزارت علــوم
تــاش بســیاری بــرای تســهیل بســیاری از روندهــا و
مقــررات و کمــک بــه دانشــجویان در پیگیــری روندهــای

علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری» چــه تغییــری کــرده اســت و
بــازار آمــوزش عالــی بــه چــه میــزان گســترش یافتــه اســت.
در دهــه  50در ایــران حــدود  13دانشــگاه وجــود داشــت،
ایــن تعــداد در ســا ل هــای پایانــی دهــه  ،60یعنــی ،1367
بــه  208دانشــگاه رســید و بــا رشــد اعجــابانگیــزی کــه
داشــته در ســال  1394به  2800دانشــگاه رســیده اســت .در
کنــار تحــول عظیــم کمیــت دانشــگاه ،همیــن تحــول عظیم را
در تعــداد دانشــجویان نیــز داشــتهایم .بــه عبارتــی تعــداد
دانشــجویان در ســال  1367حــدود  349،848نفــر بــوده
اســت ،امــا در ســال  1394مــا بیــش از  4،800،000نفــر
دانشــجو داشــت ه ایــم و درســت از دورهی وزارت دکتــر معین
و پیگیــری الیحــه تغییــر ســاختار وزارت علــوم توســط وی،
ایــن افزایــش رخ داده اســت بــه نحــوی کــه از ســال 1380
تاکنــون تعــداد دانشــجویان کشــور ســه برابــر شــدهاند.
ایــن تغییــرات کمــی در عرضــه و تقاضــای آمــوزش عالــی،
الجــرم تغییراتــی را در دیگــر عرصههــا ایجــاد میکنــد
کــه در ابتــدا دانشــجویان را بــه ســمت دانشــجویان پولــی
و شــهریهای یــا همــان «مشــتریان دســت اول» میبــرد،
بــه نحــوی کــه بنــا بــه گــزارش دکتــر هاشــمی (سرپرســت
ســابق وزارت علــوم) ،در حــال حاضــر فقــط  13درصــد از
دانشــگاههای کشــور دولتــی هســتند و در مابقــی دانشــجویان
بــه انحــاء مختلــف پــول میپردازنــد و از ســویی دیگــر
اســاتید را بــه ســمت اســاتید پــاره وقــت و حــقالتدریســی
ســوق میدهــد کــه مبتنــی بــر اطالعــات در وبســایت
موسســه پژوهــش و برنامهریــزی در آمــوزش عالــی ،تعــداد
اســتادان حــق التدریــس در ســال  1378از  14،108نفــر
بــه  236،850نفــر در ســال  1394رســیده اســت .همــهی
ایــن آمــار هــا را در صورتــی دقیــق میتــوان فهــم کــرد
کــه بدانیــم تعــداد نســبت دارنــدگان مــدارج دانشــگاهی در
میــان بیــکاران کشــور از ســال  1380از  10درصــد بــه 40
درصــد در ســال  1393رســیده اســت و ایــن یعنــی تمامــی
ادعاهــای سیاســتگذاران آمــوزش عالــی مبنــی بــر اینکــه
دانشــگاه بــازاری مــیتوانــد بــه ارتبــاط میــان دانــش و
صنعــت و ایجــاد هرچــه بیشــتر کارآفرینــی و ثروتآفرینــی
کمــک کنــد ،ادعایــی بیــش نیســت و ایــن سیاســتهــا نــه
تنهــا مشــکل بیــکاری و ناکارآمــدی عرصــهی صنعــت و
تولیــد کشــور را بهبــود نبخشــیدهانــد ،بلکــه تقریبــا دیگــر
هیــچ کیفیــت و محتوایــی بــرای آمــوزش عالــی بــه جــا
نگذاشــته و دانشــگاه را صرفــا بــه کارخانــه تولیــد مــدرک
تبدیــل کــرده اســت.

قانونــی در دانشــگاههــا ،کمیتـه هــای ناظــر و وزارت علــوم
کردنــد و پرونــده هــای بســیاری در شــورای مرکــزی بــه
همــت آنــان تبرئــه شــد ،امــا رونــد اداری دســت و پــا
گیــر و همچنیــن عــدم توانایــی وزارت علــوم در ایجــاد
وحــدت رویــه در دانشــگاههــا و آمــوزش و ابــاغ صحیــح
مقــررات نشــریات دانشــگاهی ،همچنــان مشــکالت پابرجــا
مانــده اســت .مجموعــه ی وزارت علــوم نتوانســته اســت
مقابلــهای متناســب بــا انتظــارات دانشــجویان انجــام و
حجــم برخوردهــا را کاهــش دهــد .در نتیجــه اســتقالل
دانشــگاه و فضــای امنیتــی آن نســبت بــه گذشــته ،بهبــود
چندانــی نیافتــه اســت .در مــدت اخیــر ،نشــریات رخوتــی
در جــذب مخاطــب و خواننــده را تجربــه کردنــد .بــا توجــه
بــه اینکــه بســیاری از فعــاالن دانشــجویی در تشــکل هــا
متمرکــز شــده انــد و همچنیــن دامنگیــر شــدن فضــای
مجــازی و کــم حوصلــه شــدن خواننــدگان مطالــب
طوالنــی ،باعــث شــده اســت نشــریات دانشــجویی ماننــد
ســابق مخاطــب نداشــته باشــند و رکــود نشــریات را
شــاهد باشــیم .محدودی ـت هــای مالــی در چــاپ و تکثیــر
نشــریات و عــدم حمایــت مناســب دانشــگاهها از نشــریات
نیــز مهــمتریــن معضلــی اســت کــه فعــاالن نشــریاتی بــا
آن ســر و کار دارنــد و بــزرگ تریــن ســد در مقابــل راه
کیفیــت نشــریات اســت .در مجمــوع بایــد گفــت نشــریات
دانشــجویی بــا مشــکالتی کــه در زمینــههــای مختلــف
اعــم از مشــکالت مقرراتــی ،مســائل مالــی ،برخوردهــای
ســلیقهای مســئولین و ...روبــرو هســتند و در ســال هــای
اخیــر بیشــترین هزینههــا را متحمــل شــدهانــد .در ایــن
میــان از دولــت انتظــار مــیرود بــا پایبنــدی بــه شــعارهای
انتخاباتــی خــود در قبــال دانشــگاه و بــا توجــه بــه مطالبــات
دانشــگاهیان ،زمینــه هــای ایــن آزادی را در دانشــگاه ها
فراهــم آورد و بــا حاکمیــت قانــون بــر دانشــگاهها ،اعمــال
ســلیقه را کنــار بزنــد.

بیشتر مخاطبان ناراضی از سینما خارج میشوند

فرهنگ وهنر

بــه گــزارش افکارنیــوز ،خشــایار الونــد فیلمنامهنویــس ،در خصــوص وضعیــت داســتان نویســی در ســینمای ایــران گفــت :در ســینمای ما
آن قــدر از هــر طــرف و در هــر شــرایطی فیلــم هــای متنــوع و زیــادی ســاخته میشــود کــه خیلــی از آن هــا وقتــی بــه نمایــش خانگــی
مــی رســند ،تــازه می فهمیــد اثــری تولیــد شــده اســت کــه از رونــد ســاخت بســیاری از تولیــدات خبــر نداشــتهاید .بــه نظــرم ایــن اتفــاق
خوبــی نیســت و متاســفانه شــکل و مفهــوم قصــه گویــی بــه عنــوان عنصــری اصلــی در تولیــد یــک فیلــم نیــز تغییــر کــرده اســت .وی
ی بــا قصــه
افــزود :در ایــن ســا ل هــا شــکل قصـ ه گویــی مخاطــب پســند (قصهگویــی کالســیک) در حــال کمرنــگ شــدن اســت .برخـ 
شــروع میکننــد امــا پایــان آن را بالتکلیــف میگذارنــد؛ بعضــی قصــه دارنــد امــا شــکل روایــت بــه نحــوی نیســت کــه مخاطــب
را جــذب کنــد .تعــدادی از فیل ـ م هــا فــروش باالیــی داشــتند امــا جــزو ســینمای قصــه گــو محســوب نمیشــوند .در مجمــوع فــرم
قصهگویــی تغییــر کــرده و فــرم جدیــدی در حــال تجربــه شــدن اســت .ایــن فیلمنامــه نویــس تصریــح کــرد :چیــزی کــه میدانــم ایــن
اســت کــه حــدود هفتــاد یــا هشــتاد درصــد مخاطبــان ناراضــی از ســینما خــارج مــی شــوند و بــا فیلـ م هــا همــذات پنــداری نمیکننــد.
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موسیقی در کوران حادثه

بهانهی مستند «بزم رزم»
 
نگاهی به موسیقی جنگ ،به
محمد سهیلی
کارشناسی مهندسی آب 91
موســیقی ایــران همــواره در طــول ســال های متمــادی فــراز
و نشــیبهای بســیاری را تجربــه کــرده کــه بــدون شــک
ایــن وقایــع بیتأثیــر در شــکل گیــری فــرم امــروزی آن
نبــوده اســت .نگاههــای ســلیقه ای ،فتواهــای ضــد و نقیــض،
رفتارهــای غرضورزانــه و همچنیــن متعصبانــهی ناشــی از
بــی اطالعــی ،گاهــا ضربــه هــای مهلــک و جبــران ناپذیــری
بــر موســیقی و بــه طــور خــاص موســیقی اصیــل ایــن مــرز و
بــوم وارد آورده اســت .مســتند «بــزم رزم» ،مــی کوشــد تــا
یکــی از حســاس تریــن برهههــای زمانــی موســیقی ایــران
را روایــت کنــد .طــراح و کارگــردان مســتند ،ســید وحیــد
حســینی ،تمــام ســعی خــود را بــر آن گمــارده تــا بــی کــم
و کاســت ،بخشــی از موســیقی مربــوط بــه دهه هــای پنجــاه
و شــصت ایــران را بررســی کنــد و از طریــق گفت و گــو
بــا اشــخاص مختلــف نظیــر آهنگ ســازان ،نوازنــدگان،
خواننــدگان و همچنیــن مســئولین پیشــین رادیــو و تلویزیــون
انقــاب ،بــدون جانـبداری و بــا انتظــام پــاره ای از ادلــه بــه
ایضــاح بعضــی از اتفاقــات مربــوط بــه آن دوره کــه مســتقیما
بــا موســیقی در ارتبــاط بــوده اســت ،بپــردازد و دالیــل بــروز
ایــن اتفاقــات را واکاوی نمایــد .راقــم ایــن ســطور در ذیــل بــا
الهــام از مــوارد مطــرح در مســتند ،ســعی بــر آن دارد تــا بــر
آنچــه کــه در آن دو دهــه بــر اهالــی موســیقی رفتــه اســت،
نگاهــی اجمالــی داشــته باشــد.
شــاید غالــب مــردم ایــران ،همچنــان بــا شــنیدن قطعــه ی
مــارش پیــروزی ،بــرای شــان روزهــای ابتدایــی جنــگ
تداعــی شــود .قطعــه ای کــه همزمــان بــا اعــان پیــروزی
در نبردهــا توســط دالورمــردان کشــور در رادیــو و تلویزیــون
طنیــن انــداز مــی شــد .قطعــه ای با نــام «شــهریار» ،که شــاید
تــم و لحــن اولیــهی آن بــه دلیل تحصیــل آهنگســاز آن ،علی
اکبــر دلبــری ،در کالــج ندرهــال لنــدن (انگلســتان) متأثــر
از موســیقی آن کشــور باشــد .قطعــه ای کــه بــرای رژه ی
ارتــش قبــل از انقــاب ســاخته و بارهــا نیــز در مراســمات
رســمی و تشــریفاتی دوره پهلــوی اجــرا شــده بــود ،امــا بــه
هــر طریــق پــس از انقــاب اســامی بــه دلیــل عــدم وجــود
آرشــیو مشــخص و تــازه ای متناســب بــا حــال و هــوای جنگ
تحمیلــی ،بــا تغییــر نــام بــه « 21حمــزه» در بخــش موســیقی
نظــام بازنشــر و مانــدگار شــد تــا ســرآغازی بــرای ســیر
تحــول موســیقی ایــران بعــد از انقــاب اســامی باشــد.
در آن زمــان کــه ارکســتری بــا نــام ارکســتر ســمفونیک تهران
تشــکیل شــده و مشــغول بــه فعالیــت بود ،بــا اجراهای ســنگین
و متعــدد در تــاالر رودکــی تهــران ،بیشــتر فــرم خصوصــی،
بزمــی و مختــص دربــار داشــت کــه آثــاری از موزیســین های
غربــی نظیــر موتســارت ،ســاموئل باربــر ،ادوارد الــگار ،بتهــوون
و ...در حضــور خانــوادهی دربــار نواختــه مــی شــد .بعــد از
انقــاب  57نــه تنهــا نوازنده هــای غربــی کــه عضــو ایــن
ارکســتر بودنــد ،بلکــه برخــی از نوازنــدگان ایرانــی نیــز از ایران
مهاجــرت کردنــد و ارکســتر ســمفونیک بــه گونــه ای از هــم
متالشــی شــد .تنهــا نوازندگانــی ماندنــد کــه ارق بــه کشــور
در دل داشــتند و البتــه خوشــبختانه نوازنــدگان توانمنــدی نیــز
بودنــد کــه مهمتریــن کار آن هــا همراهــی و همســو شــدن بــا

ملــت و تبدیــل موســیقی بزمــی و اشــرافی بــه موســیقی رزمــی
و حماســی و ارائــه آن بــه خلــق بــود.
ســال  57کــه هــر روز آن همــراه بــا التهــاب و هیجــان
پــس از انقــاب بــود ،نیــاز بــه یــک مســئله اساســی بــه
شــدت احســاس مــی شــد و آن «اتحــاد» بــود .اتحــادی کــه
بــه ســبب آن ،از بــروز اتفاقاتــی در جهــت ســرکوب شــدن
انقــاب ،جلوگیــری شــود و تنهــا زمانــی ایــن مهــم میســر
می شــد تــا «مــن» بــدل بــه «مــا» شــود .در ایــن زمــان بــود
کــه هنرمنــدان عرصــهی موســیقی ،تصمیمــی بســیار زیرکانه
گرفتنــد؛ تشــکیل گــروه هــای مختلــف ُکــر! چراکــه حنجرهی
تــک خــوان هرانــدازه کــه قدرتمنــد باشــد ،بــاز هــم نمی تواند
انــرژی گســترده ای کــه در آن فضــا وجــود داشــت را منتقــل
کنــد و در ضمــن آن ،تنهــا بــا موســیقی ُکــرال مــی شــد کــه
شــعارهای تــوده را فریادگونــه و رســا ،مکــررا بــه گــوش
مــردم رســاند .در ایــن راســتا از برخــی ســرودهای آمریــکای
التیــن در تولیــد ســرودهای
اوایــل انقــاب کپــی بــرداری
شــد ،امــا بــا همــهی این هــا در
یــک برهــهی زمانی مشــخص
از پخــش برخــی آثــار ســاخته
شــده تنهــا بــه دلیــل داشــتن
گرایشــات چــپ ســازنده
آن و یــا اشــعار آن قطعــه
جلوگیــری شــد .از اولیــن افراد
تصمیم گیرنــده بــرای شــروع
ایــن جریــان شــاید بتــوان از
حمیــد شــاهنگیان ،رئیــس
وقــت شــورای موســیقی و
شــعر صــدا و ســیما ،نــام بــرد.
شــاید در ذهــن خواننــده ایــن
ســوال پدیــدار شــود ،بــا وجــود
ایــن کــه قطعــات کــرال و
ارکســترال که در فرم حماســی
تولیــد مــی شــدند ،بــه فضــای
آن زمــان نزدیــک تــر بــود تــا دســتگاه هــای ایرانــی ماننــد
ماهــور ،آواز ابوعطــا و ...چگونــه توانســت بــا آن جریــان همــراه
و مانــدگار شــود .کمااینکــه ایــن عقیــده روشــنفکران آن برهــه
زمانــی هــم بــود کــه موســیقی ایرانــی نمــی توانــد جریــان و یا
اتفاقــی را توصیــف کنــد .ضمــن آن کــه اقتضــای بزمــی بــودن
ســازهای موســیقی ایرانــی ،توانایــی ارائــه موســیقی حماســی را
نــدارد .در ایــن زمــان بــود که اســتاد لطفــی با تشــکیل گروهی
در مرکز حفظ و اشــاعه ،توانســت موســیقی ایرانی را از موسیقی
بزمــی جــدا کنــد و با قــرار دادن موســیقی رزمــی در برابــر آن،
جهــش عجیبــی در موســیقی ایرانــی ایجــاد کــرد .نکتــه مهــم
دیگــر اینکــه محمدرضــا لطفــی نیــز هماننــد موزیســین های
کالســیکی کــه با اســتفاده از گــروه کرال و ارکســتر ســمفونیک
در آن روزهــا آثــاری در فــرم حماســی تولیــد مــی کردنــد،
بــا همراهــی حســین علیــزاده و پرویــز مشــکاتیان و بــه پشــت
گرمــی هوشــنگ ابتهــاج ،با تشــکیل گــروه موســیقی چــاووش،
در ابتــدای امــر عــاوه بــر انتخــاب اشــعاری انقالبــی بــرای
تولیــد آثــار ،از ابــزار دکالماســیون نیــز بهــره بــرد .همچنین در
آثــار بعــدی ماننــد «ســرود آزادی» از طبــل در قطعه اســتفاده

نمــود و بــرای تکــرار شــعر« ،همخوانــی گروهــی» را جایگزیــن
صــدای شــهرام ناظــری کــرد.
امــا دیــری نپاییــد کــه برخــی متصدیــان امــور در رادیــو و
تلویزیــون بــا نــگاه هــای متعصبانــه و متحجرانــه ،از انتشــار
آثــار گــروه چــاووش کــه در در تــک تــک وقایــع قبــل و بعد
انقــاب ،ماننــد واقعــهی  17شــهریور بــا قطعــهی «ژالــه خون
شــد» و «بــرادر بــی قــراره (یــا شــب نــورد)» و در تســخیر
ســفارت آمریــکا بــا قطعــهی «آفــت نــوع بشــر آمریکاســت
آمریــکا» ،همراهــی و هــم ســویی خــود را بــا جریــان مردمــی
ثابــت کــرده بودنــد ،ممانعــت به عمــل آوردنــد .در ایــن بین
افراطیونــی بودنــد کــه بــا سوءاســتفاده از فضــای بــه وجــود
آمــده ،برخــاف نظــر حضــرت امــام (ره) و ســایر مقامــات،
اقــدام بــه از بیــن بــردن آرشــیو موســیقی آن زمــان کردنــد.
ایــن فضاســازی هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه حتــی
نوازنــدگان رادیــو و تلویزیــون کــه درگیــر ضبــط قطعــات
حماســی و ملــی بودنــد ،بایــد
بــرای حمــل ســازهای خــود
جــواز دریافــت مــی کردنــد!
در ســالهای  58-59بازدارندگی
موســیقی از جانــب حــوزه های
علمیــه ،بیــش از آنکــه بــر
مبنــای فقهــی و علمــی باشــد،
در جهــت اجتنــاب کــردن از
ظهــور مجــدد محتــوای رادیــو
و تلویزیــون قبــل از انقــاب
بــود .فرآینــد پاالیش موســیقی
در ایــن فضــا آغــاز شــد .در
ایــن زمــان امــا «ســرود شــهید
مطهــر» از محمــد گلریــز کــه
در رســای شــهید مطهــری
ســاخته شــده بــود ،مــورد
مقبولیــت امــام خمینــی (ره)
قــرار گرفــت تــا فصلــی نــو
در فعالیــت هــای موســیقیایی
رقــم بخــورد .اگــر بخواهیــم در ایــن موضــوع دقیق تــر بشــویم،
شــاید ایــن ســوال پیــش آیــد کــه چرا ایــن قطعــه مــورد تأیید
قــرار گرفــت ،در حالــی کــه ســازهایی کــه در آن نواخته شــده
همــان ســازهایی اســت کــه تــا پیــش از آن توســط برخــی از
علمــا ،حــرام خوانــده شــده بودنــد؟ پاســخ احتمالــی شــاید این
باشــد کــه در ایــن قطعه ،کالم بر موســیقی ســوار شــده اســت.
موســیقی بعــد از انقــاب همچون خــود انقالب بــا تهدیدهایی
روبــرو بــود ،زیرا هــم هنرمنــدان و هم مســئولین در بالتکلیفی
کامــل بــه ســر مــی بردنــد .وزارت ارشــاد اســامی کــه جای
وزارت فرهنــگ و هنــر را گرفتــه بــود ،مشــغول پــاک کــردن
ابتــذال از هنــر شــد و در ایــن راســتا ،شــعار جــای شــعر و
ســرود جــای موســیقی را گرفــت .بــه گمانــی «ســرود» یــک
سیاســت عوامانــه بــود؛ دلســوزان موســیقی ،گاه بــه جــای
آگاهــی بخشــی بــه مــردم ،خــود را در جایــگاه مــردم نــاآگاه
قــرار مــی دادنــد و بــرای اجتنــاب از ضربــه بــه موســیقی
کــه حتــی لفــظ آن بــرای برخــی حساســیت برانگیــز اســت،
واژهی ســرود را جایگزیــن آن کردنــد .از دیگــر شــیوه هایــی
کــه بــرای زدودن حساســیت هــا بــه موســیقی انجــام گرفــت،

حــذف و یــا پاییــن آوردن صــدای برخــی ســازها در قطعــات
بــود ،ماننــد تنبــک کــه فــرم ریتمیــک و بزمــی داشــت.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق ،محمدرضــا لطفی
و حســین علیــزاده تحــت تأثیــر آمــوزه هــای خــود از «تــران
وانکــه» ،اتنوموزیکولوژیســت ویتنامــی ،تصمیــم گرفتنــد تــا با
حضــور در جبهــه هــا و ارائــهی آثــار موســیقیایی در جهــت
افزایــش روحیــه رزمنــدگان ،قدمــی هرچند کوچــک بردارند
امــا بــا مخالفــت ســخت و متعصبانــهی برخــی مســئولین
وقــت مواجــه شــدند .هرچنــد ایــن ایــده بــه وهلــهی عمــل
نرســید ،امــا مشــابه آن توســط مرکــز ســرود و آهنگ هــای
انقالبــی رقــم خــورد و کاروان هــای موســیقی به جنــگ اعزام
شــدند تــا جانــی تــازه بــه تــن هــای خســتهی رزمنــدگان
ببخشــند .کاروانــی متشــکل از آوازخوانــان انقالبــی همچــون:
مهــرداد کاظمــی ،محمــد گلریــز ،جهانگیــر زمانــی و رشــید
وطــن پرســت .آرمــان هــای انقــاب و ارزش هــای جنــگ،
آرام آرام در دل موســیقی جــا بــاز کــرد و آثــاری از محمــد
بیگلــری ،احمــد علــی راغــب ،حســن ریاحــی ،محمــد
میرزمانــی ،فریــدون شــهبازیان ،علــی رحیمیــان ،فیــروز
برنجــان (بابــک رادمنــش) و دیگــر بــزرگان ،فــرم و رنــگ و
بویــی تــازه در موســیقی ایجــاد کــرد .بســیاری از ایــن آثــار
در جهــت رســاندن ایــن پیــام شــکل گرفتنــد کــه میــان
موســیقی و اســام تقابلــی وجــود نــدارد .حرکــت قــدم بــه
قــدم و آهســته در جهــت پیشــرفت موســیقی ادامــه داشــت
و آثــار اســاتیدی نظیــر کامبیــز روشــن روان ،هوشــنگ
کامــکار ،مجیــد انتظامــی ،احمــد پژمــان و ...در برهــهی
زمانــی کــه قــرار داد بســتن بــا آهنگســاز منــع شــرعی
داشــت ،بــه تولیــد انبــوه رســید.
چنــد ســال از انقــاب و جنــگ مــی گذشــت و کمــاکان
برخوردهــای ســلیقه ای و متعصبانــه ،زنجیــر محکمــی بــر
دســت و پــای موســیقی بســته بــود .موضــع گیــری ســران
نظــام در خصــوص موســیقی و حضــور آن هــا در محافــل
موســیقیایی و همچنیــن ســخنرانی آیــت اهلل خامنــه ای،
رئیــس جمهــور وقــت در تریبــون نمــاز جمعــه و صحــه
گــذاردن بــر هنــر و مقــدس شــمردن آن ،همچــون پلــی
بــزرگ بــرای عبــور از ایــن جریانــات عمــل کــرد .بــه نظــر
نگارنــده ،شــاید در ایــن بیــن ،اجــرای گــروه ســرود بــا تــک
خوانــی مهــدی نظــری همــراه بــا آالت موســیقی ماننــد
اُرگ و نِــی در حســینیه جمــاران و در محضــر امــام بــود
کــه تــا حــد زیــادی تکلیــف موســیقی را بــرای مخالفــان
آن مشــخص کــرد .از دیگــر ســو بــا اتمــام جنــگ ،صــورت
و ماهیــت آثــار تغییــر کــرد و تولیــد آثــار ســمفونیک و
ارکســترال بــرای بازتــاب رشــادت هــا و دالوری هــای
 8ســال جنــگ تحمیلــی موجــب تلطیــف فضــای حاکــم
بــر کشــور شــد .آثــاری نظیــر «نــی نــوا» کــه شــبانه روز
از رادیــو و تلویزیــون پخــش مــی شــد ،ســرانجام فضــای
ســنگین حاکــم کشــور شکســته شــد و اولیــن کنســرت
رســمی کشــور توســط حســین علیــزاده برپــا شــد.
کنســرت شــورانگیز همــراه بــا اجــرای قطعــه ی ترکمــن. ...
در آخــر ســخن ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه
تمامــی ایــن ممارســت هــا شــاید تنهــا یــک معنــا داشــته
باشــد :هنرمنــدان عرصــه ی موســیقی ،علیــه وطــن مبــارزه
نمی کننــد بلکــه بــرای وطــن مبــارزه مــی کننــد.

نوشتاری بر فیلم «خانهِ /او»
علیقربانی
کارشناسیروانشناسی94
در ســال های اخیــر کــه جریــان اصلــی ســینمای ایــران از
لحــاظ کیفیــت (بــه نســبت کمیــت آن) حرفــی بــرای گفتــن
نــدارد ،گویــا ایــن ســینمای هنروتجربــه اســت که بــا نمایش
فیلــم هــای نــو و ساختارشــکنانه اش ،درصــدد جبــران ایــن
کمبــود (حداقــل بــرای مخاطبیــن خــاص ســینما) برآمــده
اســت .فیلــم هایــی کــه غالبــا ســاختهی فیلمســازان جــوان
و فیلــم اولــی اســت و متاســفانه ســالن های زیــادی را نیــز
بــرای نمایــش ،بــه خصــوص در شهرســتان هــا ،دراختیــار
ندارنــد .ایــن بــار نیــز بــه بهانــهی اکــران عمومــی فیلــم
«خانــه /اِو» ،اولیــن ســاخته بلنــد ســینمایی اصغــر یوســفی
نــژاد ،بــرآن شــدم تــا نگاهــی اجمالــی بــه ایــن فیلــم
تجربه گــرا داشــته باشــم .فیلمــی کــه در ســی و پنجمیــن
جشــنوارهی فیلــم فجــر ،از ســوی بســیاری از منتقدیــن

پدیــده جشــنواره نــام گرفــت و در جشــنواره جهانــی فیلــم
فجــر نیــز توانســت جایــزه بهتریــن فیلــم و فیلمنامــه را از
ِ
آن خــود کنــد.
ِ
فیلــم «خانــه /او» روایــت گــر دختــری اســت کــه پــس
از شــش ســال ،درســت در زمــان مــرگ پــدر بــه خانــه
برمی گــردد و مانــع از انتقــال جنــازهی وی و عمــل بــه
وصیتــش مــی شــود و در ادامــه پــرده از چرایــی ممانعــت
دختــر بــر مــی دارد« .خانــه /اِو» فیلمــی پــر دیالــوگ
اســت کــه بخــش عظیمــی از پیــام رســانی خــود را نیــز
بــه واســطهی همیــن دیالــوگ هایــش انجــام مــی دهــد.
کار متشــکل از چنــد پــان ســکانس طوالنــی اســت کــه
اجــرای آن بــا توجــه بــه ایــن حجــم از دیالــوگ قطعـ ًا امــر
دشــواری چــه بــرای بازیگــران و چــه بــرای عوامــل پشــت
دوربیــن خصوصـ ًا مدیــر فیلمبــرداری و کارگــردان اثــر بــوده
اســت .همچنیــن کارگــردان بــازی هــای خوبــی از بازیگــران
ناشــناس اش گرفتــه اســت ،بــه طــوری کــه مــی تــوان گفت

تمامــی آن هــا ،حتــی بازیگــران فرعــی نیــز بــازی درســتی
از خــود ارائــه داده انــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــدهی
تمرین هــای زیــاد بازیگــران پیــش از فیلمبــرداری اســت.
مخاطــب در ایــن فیلــم صرفــا در روایتــی واقع گــرا ،شــاهد
یــک ســاعت کلنجــار خانــواده ای بــر ســر موضــوع وصیــت
پــدر اســت امــا بــه نظــر مــی رســد یوســفی نــژاد (در
مقــام فیلنامــه نویــس) ،در همیــن مــدت زمــان انــدک،
موفــق شــده اســت کاراکترهــای اصلــی را معرفــی کــرده
و در داســتان فیلــم نیــز گــره افکنــی و گــره گشــایی را
رعایــت کنــد .روایــت فیلــم در لوکیشــنی خــارج از پایتخــت
(آذربایجــان) و انتخــاب زبــان مــادری (آذری) نیــز از دیگــر
جنبــه هــای مثبــت فیلــم «خانــه /اِو» اســت.
«خانــه /اِو» ،هم چــون دیگــر تولیــدات ســینمایی ،بــدون
ایــراد نیســت و فیلــم از میانــهی داســتان ،تبدیــل بــه حجــم
انبوهــی از دعواهــا و گریــه هایــی می شــود کــه بســیاری از
آن هــا را مــی تــوان حــذف کــرد؛ چــرا کــه دیگــر نکتــهی

جدیــدی بــه فهــم مــا از داســتان فیلــم اضافــه نمیکنــد.
گرهگشــایی نیــز بســیار ابتدایــی و ســطحی اســت؛ افشــای
راز داســتان فیلــم کــه مــی توانســت بــه روشــی پیچیده تــر
و تکان دهنده تــر اتفــاق بیفتــد ،بازهــم در قالــب دیالــوگ
صــورت می گیــرد .تغییــر لحــن هــای بــی مــورد نیــز از
دیگــر نــکات منفــی فیلــم اســت؛ گویــی کارگــردان بــه
صــورت ناخــودآگاه و بــه اصــرار ،میــل بــه گنجانــدن وجــوه
دراماتیــک در اثــرش داشــته اســت.
ِ
در پایــان میتــوان گفــت «خانــه /او» اگــر چــه فیلمــی
آماتــوری اســت و شــاید نتوانــد نظــر مثبــت و مســاعد
تمامــی تماشــاگران را جلــب کنــد امــا بــا وجــود همــهی
ضعــف هایــش ،نویــد فیلمســاز جدیــدی را مــی دهــد کــه
بــه زبــان مــادری خــود فیلــم مــی ســازد و فضایــی را کــه
در آن زیســت کــرده اســت بــا خــرده فرهنــگ هایــش بــه
درســتی بازنمایــی مــی کنــد؛ فیلــم ســازی کــه دســت کــم
شــهامتش در بــه کارگیــری فرمــی متفــاوت در فیلــم ســازی
قابــل تحســین اســت.

ل ما آرمان خواه بود
نسـ 

فرهنگ وهنر

شــهرام ناظــری در گفتوگــو بــا جــام جــم ،بیــان کــرد :مــن مربــوط بــه یــک نســل آرمــان خــواه هســتم کــه همگــی اهــل مطالعــه و
کتــاب خوانــدن بودیــم .طبیعــی اســت کســی کــه اهــل هنــر باشــد و آثــار ارزشــمندی را از رومــن روالن ،نیچــه و شکســپیر و خیلیهــای
دیگــر نخوانــده باشــد ،عجیــب اســت .امــا نســل جدیــد بــا کتــاب بیگانــه اســت و همیــن باعــث میشــود آثــار مانــدگاری پدیــد نیایــد.
ی هــای جدیــد در حافظــه کســی
چــون تنهــا بــرای خوانــدن ،صــدای خــوب کافــی نیســت ،بایــد دانشــی پشــت آن باشــد .موســیق 
نمیمانــد و مانــدگار نمیشــود .اگــر هــم مانــدگار باشــد ،نهایتــا ســه تــا شــش مــاه در حافظههــا میمانــد .امــروزه کتابخوانــی در
ایــران رو بــه زوال اســت ،امــا کتــاب و کتــاب خوانــدن میتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر جامعــه ،بــه خصــوص جوانــان بگــذارد .در آرامــش و
نــوع تفکرشــان نقــش دارد .امــا جوانــان نســل جدیــد ،عــادت کردنــد بــا یــک دکمــه بــه همــه چیــز برســند .ایــن مطلــوب نیســت .آن
حــس آرامشــی کــه بــا کتــاب بــهدســت میآیــد ،آن رابطـهای کــه از نظــر درونــی بــا کتــاب برقــرار میشــود ،تاثیــرش را مــیتــوان
در آرامــش و فرهنــگ جامعــه دیــد .مــن یــک زمانــی خیلــی رمــان میخوانــدم چــون بــا بســیاری از اهــل ادب و هنــر همنشــین بــودم.
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قیام هنر در جامعهی مدرن

خطراتتکیهبرنقدامتیازمحورفیلم
محمد حمیدی
کارشناسی ارشد مدیریت 96 MBA

در دنیایــی کــه محصــوالت متنــوع و حــق انتخــاب میــان
کاالهــای مشــابه اســاس و بنیــان بــازار را تشــکیل میدهــد،
مصــرفکننــدگان بــرای تصمیمگیــری نیازمنــد راهنمایــی
افــرادی خبــره هســتند کــه پیــش از آنهــا ایــن محصوالت
را امتحــان کــرده باشــند؛ همیــن نــگاه کاال محــور بــه فیلــم،
پایــه و اســاس سیســتم نقــد امتیــازی مــدرن اســت.
ســایتهای مختلفــی بــرای امتیازدهــی بــه آثــار هنــری و
تحلیــل آمــاری ایــن امتیازهــا تشــکیل شــده تــا مصــرف
کننــده بتوانــد بــا نــگاه بــه نمــره ی نهایــی یــک اثــر ،در
مــورد صــرف هزینــه و وقــت بــرای آن تصمیمگیــری
کنــد IMDB .شــاید بــرای مــا شــناختهشــدهتریــن باشــد،
ســایتی کــه نمــرهی خــود را بــر اســاس میانگیــن آرای تمــام
افــرادی کــه بــه فیلــم امتیــاز داده انــد شــکل می دهــد.
ســطح دانــش ســینمایی ایــن افــراد و حتــی دیــدن یــا ندیدن
فیلــم در اینجــا اهمیــت نــدارد و آن چــه اهمیــت دارد
بــاال بــردن امتیــاز فیلــم محبــوب هــر فــرد اســت .بارهــا
م هــای مطــرح و معروفــی بالفاصلــه پــس
دیدهایــم کــه فیلـ 
از اکــران توســط خیــل بیننــدههــای راضــی یــا طرفــداران،
ی کننــد و در حــد شــاهکارهای
نمــرهی کامــل دریافــت م ـ 
ســینما بــاال مــیرونــد ،امــا بــه مــرور زمــان بــا ورود نظــر
یکنــد .ســایت
افــراد دیگــر ،امتیــاز و جایــگاه شــان افــت م 
«متاکریتیــک» از نظــر قابــل اســتناد بــودن نمــرات ،قطعــا
وضعیــت مطلــوبتــری دارد .ایــن ســایت فقــط نمــره ی
منتقدیــن و ســایتهــای شــناخت ه شــده و معتبــر را در
میانگیــن خــود حســاب مــیکنــد ،امــا بــر اســاس میــزان
اعتبــار و اهمیــت ایــن ســایتهــا یــا منتقدیــن بــه امتیــاز
آنهــا وزن مــیدهــد .فرمــول دقیــق مورد اســتفاده توســط
ایــن ســایت مشــخص نیســت امــا عیــب بــزرگ آن واضــح
اســت؛ معیارهــای منتقدینــی کــه از سیســتمهــای امتیازدهی
متفــاوت اســتفاده مــیکننــد ،یکســان نیســت .راجــر ایبــرت
ن گیــری و دادن ســتاره هــای
هنگامــی کــه متهــم بــه آســا 
اضافــی بــه فیلــمهــا شــد ،بیــان کــرد در سیســتم شــخصی
او ( 4ســتارهای)  2.5ســتاره بــه معنــی نارضایتــی از فیلــم
اســت ،امــا در سیســتم صــد امتیــازی متاکریتیــک 62.5
(معــادل 2.5از  )4امتیــاز خوبــی محســوب مــیشــود .در
ایــن میــان ،ســایت  Rotten Tomatoesاز عجیبتریــن و
ی کنــد .ســایت
گمــراهکننــدهتریــن سیســتم اســتفاده مــ 
حــدود  3000منتقــد ثبــت شــده بــا درجــات متفاوتــی از
اعتبــار دارد کــه بــرای هــر فیلــم تعــدادی از آن هــا نقــد
خــود را ثبــت مــیکننــد و ســایت کل ایــن نقدهــا را در
ی کنــد .معمــوال نقدهــای
مثبــت یــا منفــی بــودن خالصــه مـ 
بــا امتیــاز بــاالی ( %60معــادل  3ســتاره از  )5نقــد مثبــت
و امتیازهــای کــم تــر از آن منفــی محســوب می شــوند.
ســپس نســبت تعــداد نقدهــای مثبــت بــه کل نقدهــا بــه
عنــوان امتیــاز نهایــی فیلــم اعــام مــیشــود .در ایــن جــا
میــزان خــوب یــا بــد بــودن فیلــم معنایــی نــدارد ،فقــط
دو ســر انتهایــی یــک طیــف وجــود دارنــد .ایــن سیســتم
ســینمای امــن ،تکــراری و قابــل قبــول را تشــویق مــیکنــد
م هایــی کــه صرفــا بــه خاطــر «قابــل قبــول بــودن» و
و فیلـ 
ســاختار اســتاندارد و معمولــی خــود از اکثــر منتقــدان نمره ی
قبولــی دریافــت کننــد ،بــدون هیــچ ویژگــی چشــمگیر یــا
تــکاندهنــده ای بــا امتیــاز نهایــی بــاالی  %90در کنــار
آثــار کالســیک یــا ارزشــمند ســینما قــرار مــیگیرند(.بــه
بــاک باســترهای جدیــد دیزنــی نــگاه کنیــد ،از Star Wars
 TFAگرفتــه تــا خــط تولیــد مکدونالدیــزه شــدهی مــارول)
در ایــن میــان بیشــترین آســیب متوجــه فیلمهــای بحــث
م هایــی کــه جــرات بــه
برانگیــز و جــاه طلبانــه اســت ،فیل ـ 
خــرج داده و چیزهــای جدیــدی امتحــان میکننــد ،اتفاقــی
کــه شــاید بــه مــذاق عــده ای خــوش نیامــده و باعــث
نارضایتــی آنهــا شــود .ایبــرت در جایــی دیگــر میگویــد:
«هــر نقــد ارزشــمندی ،براســاس نظــر و برداشــت شــخصی
منتقــد اســت» .شــاید یــک منتقــد بــه فیلــم خاصــی امتیــاز
کمــی بدهــد ،چــون شــخصا آن را نپســندیده باشــد ،امــا نقــد
ی هایــی از فیلــم باشــد کــه در نظــر
کامــل او بیانگــر ویژگـ 
بیننــده اهمیتــی نداشــته و یــا حتــی آن را جذابتــر جلــوه
دهنــد .دنبــال کــردن بحثهــا و تحلیلهــای مختلــف
دربــاره ی یــک فیلــم پیــش از تماشــای آن شــاید کار
عاقالنــهای نباشــد (همــهی مــا لــوث شــدن داســتان و از
بیــن رفتــن قســمتی از هیجــان آن را تجربـ ه کــرده ایــم) ،اما
شــاید بهتریــن راه بــرای تشــخیص «خــوب» یــا «بــد» بودن
یــک فیلــم و ارزش آن بــرای تماشــا باشــد.

سید داود شالفروشان
کارشناسیمهندسیمکانیک94
هیــچ چیــز تــا ابــد پایــدار نمــی مانــد! اگــر نیــم نگاهــی بــه
عقبــهی فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی خــود و یــا دیگــران
بیاندازیــم ،بــه اصالــت ایــن نظریــهی تجربــی ایمــان
میآوریــم .هیــچ گاه کســی نمــی دانــد کــه ایــن مســیر بــه
کجــا ختــم خواهــد شــد و اصــا پیــش از آن بایــد ایــن ســؤال
را از خــود پرســید کــه آیــا بایــد بــه جایــی «ختــم» شــود یــا
ایــن کــه هــدف ،صرفــا «تجربــه کــردن» اســت؟ از دیــدگاه
مــدرن ،هنــر تفــاوت هــا و گاه تناقــض هــای معنایی بســیاری
را تجربــه کــرده اســت که بــه بخشــی از آن خواهــم پرداخت.
بررســی «هنــر در جامعــهی مــدرن» بــدون شــک جــز بــا
اشــاره بــه ســه اندیشــمند نامــی ،یعنــی هربــرت مارکــوزه،
والتــر بنیامیــن و برتولــت برشــت میســر نخواهــد بــود.
دگرگونی در شناخت زیبایی هنری از نظر بنیامین
بنیامیــن در «خیابــان یکطرفــه» نوشــته اســت« :تمــام آن
چیزهایــی کــه مــا زیبــا مــی خوانیــم ،ناســازه هــا هســتند» .او
اثــر هنــری را «بیانگــر» حقیقــت خوانــد و نــه «حامــل» آن و
معتقــد بــود کــه کار هنــری فراخوانــی اســت بــه دگرگونــی،
نــه بــه نتیجــه؛ یعنــی ناگزیــر اســت چیــزی را ویــران کنــد،
تــا بتوانــد نشــان دهــد حقیقــت کجاســت .بنیامیــن در آثــار
کافــکا چهــرهی آشــنای مغلــوب شــدن را مییافــت و در
واقــع بــا نوشــتن دربــاره  ی آن هــا ،زیبایــی شناســی شکســت
را شــرح مــیداد کــه همــان هنــر ویرانگــری اســت .بــرای
بنیامیــن ،هنــر شــرح دیگــری از حقیقــت تاریخــی اســت.
او در کتــاب «نهادههــا» گفتهاســت« :تاریــخ را فاتحــان
مینویســند» .امــا خــود از هنــر« ،تاریــخ بــه روایــت
شکســتخوردگان» را میطلبیــد .بنیامیــن آموخــت کــه
هیــچ جمله،گــزاره و اثــری وجــود نــدارد کــه فقــط یــک معنا
دهــد .از نیمــهی ســدهی نوزدهــم بــه دلیــل نوآوریهــای
تکنولوژیــک ،امــکان تکثیــر آثــار هنرهــای تجســمی فراهــم
آمــد؛ ماننــد صنعــت چــاپ یــا عکاســی در ســینما .بنیامیــن
معتقــد بــود بــا تکثیــر مکانیکــی ،اثــر هنــری تجلــی یــا
منــش اصلــی خــود را از دســت داد؛ یعنــی دیگــر چیــزی
یکــه محســوب نمــی شــد کــه بــا حفــظ فاصلــه از مخاطب و
تماشــاگر ،مــوردی جاودانــه بــه نظــر آیــد .اثــر هنــری فاقــد
اصالــت شــده امــا بــه صــورت تکثیــر شــده ای خــود بــه
میــان مــردم مــی رود و ایــن بــه هیــچ وجه بــه معنــای تنزل
هنــر نیســت بلکــه در حکــم ترفیــع ادراک هنــری تودههــا
اســت .بنیامیــن بــه ایــن دلیــل ،همگانــی شــدن هنــر را
مثبــت میدانــد؛ یعنــی هنــر را از آن جایــگاه مقــدس پاییــن
کشــیده ،امــا همگانــی شــده اســت!
دگرگونی هنر از نظر برشت و بنیامین
بنیامیــن بــر ســر دوراهــی بــود؛ از یــک ســو بــر اهمیــت اثــر
بــر خالــق آن تاکیــد مــی کــرد ،از دیگــر ســو بــه گونــهی
تاریخی-اجتماعــی اثــر توجــه مــی کــرد و گاه نیــت مؤلــف
را مهــم مــی شــمرد .بنیامیــن تــا حــدی تحــت تأثیــر
برشــت بــود .او تماشــای تئاتــر را یــک «تغییــر جهــت کامل
فرهنگــی» میدانســت و علیــه برداشــتی از هنــر قیــام کــرد
کــه آن را تســلی خاطــر و دلــداری دهنــده میشــناخت .بــه
گمــان او هنــر و تئاتــر ناتورئالیســتی از یــک ســو و مکتــب

«هنــر بــرای هنــر» از ســوی دیگــر ،از هنــر تنهــا مخــدر
و مســکن میســازند .در صورتــی کــه هنــر بایــد روشــن
کننــدهی امــکان دگرگونــی کامــل زندگــی اجتماعــی باشــد.
«هنــر بــرای هنــر» ،جایــگاه هنــر را یــک ســره مســتقل از
شــرایط بیرونــی مــی شناســد و هنــر ناتورالیســتی در حــد
بیــان واقعیــت متوقــف مــی شــود و راهــی بــرای دگرگــون
کــردن آن نشــان نمــی دهــد .ناتورالیســم از نظــر فلســفی
بــه قــدرت کامــل و محــض طبیعــت کــه نظــم بــی نظیــری
داشــته باشــد ،اطــاق مــی شــود و از جهــت ادبــی ،تقلیــد
موبهمــو و دقیــق از طبیعــت تعبیــر مــی شــود .برخــی از
نویســندگان ناتورالیســت ،معتقدنــد کــه ادبیــات و هنــر
بایســتی جنبــه علمــی داشــته باشــد .بــه گفتــهی امیــل زوال
همــان طــور کــه زیســت شــناس دربــارهی موجــود جانــدار
بــه بررســی مــی پــردازد ،نویســنده بایــد از شــیوهی یــک
زیســت شــناس پیــروی کنــد و روش تجربــی بایــد مــورد
توجــه نویســندگان قــرار گیــرد .برشــت «یکــی شــدن»
مخاطــب و اثــر  -مســئلهای کــه تــا آن زمــان در تئاتــر
کالســیک اصــل مقدســی بــود  -را نفــی کــرد .تماشــاگر
از نمایــش برشــت فاصلــه میگیــرد تــا بتوانــد بــه داوری
بپــردازد .نــه تنهــا داوری دربــارهی اثــر یــا حتــی برخوردهای
درونــی آن ،بلکــه دربــارهی زندگــی خــودش .برشــت روش
خــود را «بیگانــه ســازی» معرفــی کــرد .بــه گفتــهی خــود
او« :بیگانــه کــردن رویــداد یــا شــخصیت ،جنبــهی بدیهــی
بــودن را از آن میگیــرد ،آن را شــگفت آور نشــان میدهــد
و قابلیــت انتقــادی بــه آن میدهــد» .اثــر نمایشــی نبایــد بــه
گمــان تماشــاگر ،امــری بدیهــی بهنظــر آیــد؛ چون معمــوال در
ایــن صــورت انســان تــاش بــرای درک را کنــار میگــذارد.
در نظریــهی برشــت ،خــرد و خــردورزی نقادانــه ،اصــل
شــناخته مــی شــود .مفهــوم پاالیــش کــه ارســطو در (فــن
شــعر) پیــش کشــید ،بــه اثرگــذاری تســکین دهنــدهی هنــر
مربــوط مــی شــود .مفهومــی کــه برشــت از هنــر مطــرح
کرد،کامــا «ضــد ارســطویی» اســت .امــا نتیجــهی ایــن دو
چنــان دور از یکدیگــر نبــود .ارســطو اعتقــاد داشــت کــه
ایــن کار باعــث مــی شــود مخاطــب از جهــل بیــرون آیــد.
برشــت هــم معتقــد بــود مخاطــب بایــد بــا ایــن معضــات

درگیــر شــود تــا بفهمــد گریــزی از آن هــا نــدارد .تقابــل
اصلــی برشــت بــا تئاتــر ناتورالیســتی و بــه ویــژه ســبک
استانیسالفســکی بــود کــه تئاتــر را جانشــین دین کــرده بود.
بنیامیــن بــر ایــن نظــر بــود کــه تئاتــر داســتانی شــرایط را
بــاز تولیــد نمــی کنــد ،بلکــه آن هــا را آشــکار یــا بــه گفتهی
خــود برشــت ،فــاش مــی کنــد .بنیامیــن ســپس بــه توضیــح
شــگردهای بیگانــه ســازی برشــت پرداخــت؛ قطــع شــدن
ناگهانــی مســیر روایــی ،جهــش به جلــو ،نقــش نوشــتار هایی
کــه مــدام بــر دیــوار یــا ...ظاهــر مــی شــوند ،گریــز از تحلیل
روانشناســانهی شــخصیت از راه بازیگــری و غیــره .ایــن همــه
در راه فــرار از تجلــی پنــدار زیبایــی شناســانه اســت و جلــب
توجــه تماشــاگر بــه واقعیــت مطلقــا مصنوعــی .قــرار نیســت
کــه واقعیــت بیــان شــود ،قــرار اســت فــاش شــود .از جملــه
آثــار بــه ســبک برشــتی که بــه زبــان فارســی موجود اســت،
مــی تــوان به تئاتــر «ننــه دالور و فرزنــدان او» بــه کارگردانی
زهــرا صبــری بــا بــازی فاطمــه معتمدآریــا ،فاطمــه نقــوی و
بهنــاز جعفــری اشــاره کــرد.
زمینهی اجتماعی هنر از نظر مارکوزه
از نظــر مارکــوزه ،شــرایط زندگــی هنرمنــد دو نــوع اســت؛
یــا در یــک جامعــهی یــک دســت زندگــی مــی کندکــه در
ایــن صــورت اثــر آن بازتابــی از رویکــرد اخالقــی جامعــه
اســت ماننــد ســده هــای میانــه کــه اخــاق یــک دســت
مســیحی وجــود داشــت ،یــا در جامعــه ای نابســامان زندگی
مــی کنــد کــه نمــی تــوان در ایــن مــورد دیــدگاه جامعــی
ارائــه کــرد .آرزوی ســعادت تنهــا در شــورش علیــه نظــم
موجــود ظهــور مــی کنــد؛ یعنــی از دیــدگاه مارکــوزه ،هنــر
مــا را بــه پنــداری از آزادی و رهایــی مــی رســاند .در
جهــان امــروز هنــر اکنــون دو موقعیــت متفــاوت را بیــان
مــی کنــد؛ توجیــه وضــع موجــود ،وعــدهی ســعادت موهوم
و نیــز راهگشــایی بــه خــرد انتقــادی تــا بتــوان تمــدن
ســرکوبگر موجــود را ویــران کــرد .مارکــوزه نتیجــه
میگیــرد کــه نیــروی انتقــادی هنــر نــه در پیامــی کــه
ارائــه میکنــد بلکــه در شــکلی اســت کــه بــر میگزینــد.
بــه همیــن دلیــل انقــاب در اشــعار تغزلــی برشــت اســت،
نــه در نمایــش هــای سیاســی او.
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اگــر تصویــری کــه دیــده مــی شــود بــرای ذهــن عاقل بســیار
ســنگین باشــد ،دیگــر نمــی تــوان آن را نفــی یــا رهــا کــرد؛ از
مایــکل گولــد
ناخــودآگاه بــه خــودآگاه آدمــی مــی آیــد.
ســینمای سوررئالیســتی ،رویکــردی مــدرن در حــوزه ی
نظــری ،نقــد و تولیــد فیلــم اســت کــه ریشــه ی آن بــه
دهــه  ۱۹۲۰در پاریــس بازمیگــردد .ماننــد ســینمای
دادا ،مشــخصه هــای بــارز ســینمای سوررئالیســتی،
تلفیــق ،انــکار روانشناســی دراماتیــک و اســتفاده
مکــرر از تصاویــر تــکان دهنــده اســت .نخســتین فیلــم
سوررئالیســتی« ،صــدف و مــرد روحانــی» اســت کــه در
ســال  ،1927بــر اســاس ســناریویی از آنتونــن آرتــو،
توســط ژرمــن دوالک ســاخته شــده اســت .از دیگــر
فیلــم هــای شــاخص ایــن گونــه مــی تــوان از «ســگ
اندلســی» و «عصــر طالیــی» ســاخته لوییــس بونوئــل و
ســالوادور دالــی نــام بــرد .بونوئــل ،فیلــم هــای بســیار

دیگــری را بــا درجــات مختلفــی از اثــر سوررئالیســتی
تولیــد کــرد .دوران شــكل گیــری سوررئالیســم تقریبــا
بــا نخســتین موفقیــت هــای ســینمای صامــت هــم زمــان
اســت .بــا گســترش ســینما در قــرن بیســتم بســیاری
از سورئالیســت هــا ،رســانه ای آرمانــی یافتنــد كــه
مــی توانســتند بــا آن دنیاهــای دیگــر راكاوش كننــد.
سوررئالیســت هــا ســینما را شــیوه ی بیــان شــورانگیزی
مــی شــمردند؛ وســیله ی انصــراف خاطــر یــا «شــگفتی
آفریــن» بــا نیــروی تاثیرگــذاری كــه مــی تواننــد فــرد
را بــرای لحظاتــی از زندگــی شــخصی خــود جــدا كننــد.
از ایــن رو سوررئالیســت هــا بــه صــورت غیــر عــادی
بــه ســینما مــی رفتنــد؛ آن هــا وارد یــك ســالن ســینما
مــی شــدند و بــدون توجــه بــه دنبالــه و پایــان فیلــم
خــارج مــی شــدند ،بــه ســراغ ســالن دیگــر از فیلمــی
بــه فیلــم دیگــر مــی رفتنــد ،بــی آن كــه كوچــك
تریــن توجهــی بــه ســناریوی فیلــم داشــته باشــند.
تماشــاگران تنهــا بــه تصاویــری توجــه داشــتند كــه
جــدا از زمینــه ی روایــی شــان بهانــه ای مــی شــد

بــرای رویــا و ســاختارهای خیالــی .آن هــا در ســاخت
فیلــم نیــز از مونتــاژ بــرای ایجــاد فضــای ســوررئال
اســتفاده مــی كردنــد ،چــرا کــه مونتــاژ فیلــم امــكان
مــی دهــد كــه زمــان و مــكان را بــه كلــی تغییــر دهنــد
و واقعیــت و خیــال را در نمایشــی محســوس در هــم
آمیزنــد .مــن ری ،هانــس ریشــتر ،فرانســیس پیکابیــا
هنرمندانــی بودنــد کــه بــا رویکــرد سوررئالیســتی
بــه تجربــه گرایــی در فیلــم پرداختنــد .رنــه کلــر و
بونوئــل نیــز هــر دو فعالیــت خــود را بــا همــکاری
سوررئالیســت هــا آغــاز کردنــد .ســبک فیلــم ســازی
سوررئالیســت هــا ســبک گزینشــی اســت؛ بــه ایــن
معنــی کــه سوررئالیســت هــا تصاویــر ســینمایی
خــود را معمــوال از رویایــی خــود یــا از نقاشــی الهــام
می گیرنــد کــه نمونــه ی آن را مجــددا در فیلــم
«ســگ اندلســی» شــاهد هســتیم .در صحنــه ای از
فیلــم تعــدادی مورچــه روی ســاعتی در حــال حرکــت
هســتند کــه ایــن صحنــه برگرفتــه از گوشــه ای از
نقاشــی «تمــدد خاطــره» ســالوادر دالــی اســت.

در خصوص شکاف جنسیتی ،از مجموع  ۱۴۴کشور جهان ،ایران رتبه  ۱۴۰را کسب کرده است
لیــا فالحتــی ،در گفتوگــو بــا ایســنا ،ضمــن بیــان اینکــه ایــران جــزء چهــار کشــور انتهــای جــدول اســت ،افــزود :مــا باالتــر
ازکشــورهای چــاد ،ســوریه ،پاکســتان و یمــن قــرار داریــم .بــه گفتــه وی ایــن در حالــی اســت کــه رتبــه ی عربســتان ســعودی،
ماالیــا و لبنــان در شــاخص یــاد شــده باالتــر از ایــران قــرار دارد .بنابــر اظهــارات مدیــرکل بیــن الملــل معاونــت امــور زنــان و
خانــواده ریاســت جمهــوری ،مجمــع جهانــی اقتصــاد ،رتبــه ی کشــورها در چهــار شــاخص اقتصــاد ،آمــوزش ،ســامت و مشــارکت
سیاســی را مــورد بررســی قــرار داده کــه طبــق ایــن گــزارش رتبــه ایــران در شــاخص اقتصــاد برابــر بــا  ۱۴۰بــوده اســت.
فالحتــی همچنیــن رتبــه ی ایــران نســبت بــه مجمــوع کشــورهای دنیــا ( ۱۴۴کشــور) در زمینــه ی آمــوزش را  ،۱۰۰ســامت را
 ۱۳۵و مشــارکت سیاســی زنــان را  ۱۳۶اعــام کــرد.
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بحران آب و راهکارهای آن
سیدعلیرضاحیدری
کارشناسی ارشد اقتصاد محیطزیست95
گــزارشهــای تهیــه شــده توســط ســازمان ملــل تحــت
عنــوان «توســعه منابــع آب جهــان» ،تصویــر نگران کننــده ای
ش هــا ســهم عمــده ای
را ترســیم میکنــد .طبــق ایــن گــزار 
از مشــکل آب ،متوجــه برنامـ ه هــا و مدیریــت ضعیــف منابع
آب خصوصــا در کشــورهای فقیــر اســت .در چنــد ســال اخیر
و بــا آشــکارتر شــدن تغییــرات بلندمــدت در رونــد بــارش
در کشــور از یــک ســو و برداشــت غیــر بهینــه از منابــع آب
غیرتجدیدپذیــر زیرزمینــی از ســوی دیگــر ،مســئله بحــران
آب در ایــران را در مرکــز توجــه قــرار داده و واکنــش هــای
گســترده ای را بــه دنبــال داشــته اســت.
بحــران آب و مســئله تغییــرات اقلیمــی ،موضوعــی جدیــد
یــا مختــص ایــران نیســت و مســئلهای اســت کــه بیشــتر
کشــورهای دنیــا بــا آن مواجــه هســتند .وضعیــت کلی کشــور
مــا نیــز بــا ســایر دنیــا متفــاوت نیســت .جهــان ظــرف دو
دهــهی گذشــته تــاش کــرده اســت پاســخهایــی بــرای
تطبیــق بــا مشــکل کـ م آبــی بیابــد و تــا حــدی هــم بــه راه
ت پیــدا کــرده اســت .بنابرایــن مــا در ایــن
ل هایــی دس ـ 
حـ 
جــدال تنهــا نیســتیم و حجــم قابــل توجهــی از تجــارب جهانی
پیــش روی مــا اســت .در کشــور مــا مصــرف بخــش خانگــی
و صنعتــی چیــزی حــدود  ۱۰میلیــارد مترمکعــب در ســال
و میــزان خالــص آبهــای ســطحی کشــور (بعــد از کســر
تبخیــر و تغذیــه ســفرههای زمینــی) چیــزی حــدود ۹۰
میلیــارد مترمعکــب اســت .بــا ایــن شــرایط بخش کشــاورزی
کــه معمــوال مصــرفکننــدهی باقــیمانــده آب اســت ،دچار
فشــار آب مــی شــود .بــه جــدی تــر شــدن بحــران آب در
ایــران ،بخــش کشــاورزی بیشــترین تاثیــر را از تغییــر الگــوی
بلندمــدت بــارش خواهــد پذیرفــت.
در مواجهــه بــا چنیــن مشــکلی نبایــد راه حــل را در حکمهــای
قطعــی نظیــر تعطیلــی کشــاورزی جســت و جــو کــرد .در

سیاســت گذاری بایــد بــر روی چنــد محــور محــدود امــا
کلیــدی متمرکــز شــد و در ایــن میــان مــی تــوان بــه دو
محــور «تصحیــح قیمــت» و «اعمــال قانــون» اشــاره کــرد.
سیاســتهای جدیــد در راســتای ایــن دو محــور بایــد تنظیــم
و صــورت شــفاف بــه بخــش کشــاورزی اعــام شــود.
بخــش کشــاورزی در مواجهــه بــا ایــن سیاســتهــای جدید
بــه چیــزی بیــن  ۵تــا  ۱۰ســال بــرای گــذار بــه شــرایط
جدیــد نیــاز خواهدداشــت .در بازتعریــف بخــش کشــاورزی
تحوالتــی مثــل بــه روز کــردن شــیوه هــای آبیــاری،
تولیــد بذرهــای مقــاو م تــر در شــرایط کــمآبــی ،حرکــت
بــه ســمت محصــوالت بــا مصــرف آب کــم تــر و ارزش
افــزودهی بــاال ،فعــال کــردن بازارهــای بیمــه و مدیریــت
ریســک کشــاورزی ،تنظیــم درســت انگیزههــای ســرمایه
گــذاری مقیــاسبــزرگ ،کارا کــردن بازارهــای محصــوالت
و وصــل شــدن بــه زنجیــرهی جهانــی صنعــت غذایــی جــزو
مهــ م تریــن قدمهــا خواهــد بــود.
همچنیــن در ایــن راســتا ،توجــه بــه مفهــوم آب مجــازی
میتوانــد راه گشــا باشــد.آب مجــازی بــه مقــدار آبــی گفتــه
مــی شــود کــه در فرآینــد تولیــد یــک محصــول بــه کار
مــیرود و معــادل جمــع کل آب مصرفــی در مراحــل مختلف
زنجیــرهی تولیــد از لحظــه شــروع تــا پایــان مــیباشــد .بــا
توجــه بــه تشــدید بحــران کمبــود آب در کشــورهای مختلف
جهــان و از جملــه ایــران ،موضــوع آب مجــازی و تجــارت آن
از اهمیــت ویــژه ای در برنامـ ه ریزی و سیاســت گــذاری کالن
آب در آینــده برخــوردار شــده اســت .هــم اکنــون نیــز بــا
صــادرات و واردات کاال ،محصــوالت بیــن کشــورهای مختلف
جهــان ،محاســباتی از میــزان آب وارد شــده یــا صــادر شــده
بــه عنــوان آب مجــازی بــه عمــل مــی آیــد .افزایــش رقابــت
بــر ســر آب ،نیــاز بــه غــذا بــرای جمعیــت در حــال رشــد و
افزایــش کــم آبــی در بســیاری از نقــاط جهــان و ایــران ،برخی
از دالیــل مهمــی هســتند کــه ضــروت مدیریــت جامــع ،یک
ی ســازند.
پارچــه و آینــده نگــر بــرای منابــع آب را حیاتــی مـ 

مینیاتوریاز آرمانشهراسالمی
اهمیــت آب مجــازی در ســطح دنیــا بــه طــرز گســتردهای
افزایــش یافتــه اســت .بنابرایــن انتقــال آب مجــازی نهفتــه
در غذایــی کــه تجــارت مــیشــود بــه عنــوان جزئــی
مهــم از مدیریــت آب در ســطح جهانــی و نیــز در ســطح
منطقــهای و بــه ویــژه در نواحــی کــم آب مطــرح اســت.
بــا تجــارت کاال بــه ویــژه مــواد غذایــی ،جریانــی مجــازی از
آب از کشــورهای صــادر کننــده کاال (غــذا و اجنــاس ســاخته
شــده) بــه کشــورهایی کــه ایــن کاالهــا را وارد مــی کننــد به
وجــود مــی آیــد .بــه جــای تولیــد ایــن اجنــاس ،کشــورهای
وارد کننــده مــی تواننــد ایــن آب را صــرف اهــداف دیگــر
کننــد کــه تولیــد آن هــا ضــروری اســت .کشــورهای کــم
آب میتواننــد محصوالتــی را وارد کننــد کــه نیــاز بــه مقــدار
زیــادی آب نســبت بــه حالتــی کــه در منطقــه تولیــد مــی
شــود ،دارنــد .ایــن عمــل باعــث ذخیــره آب واقعــی شــده و
فشــار بــر منابــع آبــی فــرو نشــانده مــی شــود.
در نظــر داشــتن سیاســت توســعه صــادرات غیــر نفتــی
بــه همــراه مفهــوم بحــث آب مجــازی باعــث مــی شــود
نســبت بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی و هزینــه فرصــت
و منافــع حاصــل از تولیــد آن هــا ،دیــد واقــع بینانهتــری
داشــته باشــیم و اهــداف ملــی را طــوری تنظیــم نماییــم کــه
حداکثــر منافــع بلندمــدت جامعــه بــا لحــاظ کارایــی در
تولیــد و مصــرف منابــع ملــی حاصــل گــردد .از ابزارهــای
مختلــف از جملــه شــکل دادن بــه بــازار آب ،تقویت تشــکل
هــای منطقــهای و تکیــه بــر ســرمایه اجتماعــی ،اســتفاده
از مکانیســمهــای یادگیــری اجتماعــی ،تعریــف و تقویــت
حقــوق مالکیــت آب ،منطقــی کــردن یاران ـ ه هــای انــرژی
در بخــش کشــاورزی ،گســترش بــازار مدیریــت ریســک،
حمایــت از فنــاوریهــای نویــن و نهایتــا تقویــت نظــارت و
اعمــال قانــون در برداشــت آب بایــد وجــود داشــته باشــد تا
همــهی ایــن مــوارد در کنــار هــم ،منجــر بــه نتیجه ای شــود
کــه در آن هــم مصــرف آب کاهــش یابــد و هــم زندگــی
کشــاورزان بــا اختــالهــای جــدی مواجــه نشــود.
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ســخن از نفــوذ فضــای مجــازی بــه زندگی شــخصی مــا ،حرف
تــازه ای نیســت .رســانه هــا هــر روز در اشــکال متفــاوت و
ایــن روزهــا در قالــب کانــال هــای آموزشــی ،فرهنگــی ،اطــاع
رســانی و حمایتــی بخشــی از نیازهــای مــا را پوشــش میدهند.
امــا بــه نظــر مــی رســد بــر وســعت دایــرهی رســوخ و نفــوذ
آن هــا روز بــه روز افــزوده مــی شــود .ایــن مســاله بــرای
جامعــهی ایرانــی کــه بیشــتر از عقالنــی بــودن ،بــا ویژگــی
غلیــان و غلبــه احساســات معرفــی شــده اســت ،مــی توانــد
پیامدهــای شــگرفی داشــته باشــد .یکــی از ایــن پیامدهــا تغییر
در معنــا و مفهــوم ارزش هایــی چــون نــو ع دوســتی و کمک به
اقشــار آســیب پذیــر اســت .فضــای مجــازی بــا راه انداختــن
پویشهایــی بــرای جلــب کمــک هــای مــادی و معنــوی برای
قشــر خاصــی از مــردم مــی توانــد از یــک ســو بــه نحــوهی
کمــک رســانی و گــروه هــدف ایــن کمکهــا جهــت دهــد
و از ســوی دیگــر بــا ارضــای احســاس نیــاز شــهروندان بــرای
کمــک بــه دیگــری ،بــه عنــوان یــک اصــل اخالقــی ،کمــک
رســانی هــای جمعــی و گروهــی را ترویــج کنــد .بــا ایــن وجود

در مــواردی ایــن جهــت دهــی و کمپیــن ســازی مــی توانــد
روحیــه مطالبــه گــری را خامــوش ســازد و «شــهروندان» را به
جــای ســاختارها و قوانیــن ،بــه واســطهی سســت شــدن و بــی
ارزش شــدن هنجارهــا متهــم شــمارد.
ایــن گروهســازی هــا بــا ارائــه گزارشــی از زندگــی مشــقتبار
افــراد نیازمنــد ،بــه طــور ضمنــی شــهروندان را مســئول ایــن
وضعیــت خطــاب مــی کننــد و از آن هــا مــی خواهنــد بــرای
جبــران کاســتی هــا و کـمکاری اجتماعــی خــود هزینــهی آن
را پرداخــت کننــد .در ایــن میــان زنــان ،کــودکان و افــراد
ناتوانــی کــه بــه واســطهی جهــل بــه قانــون و یــا ســکوت
آن بــه زنــدان افتــاده انــد ،جایــگاه ویــژه ای دارنــد .افــرادی
کــه بــه واســطهی بحــران هــای مالــی ،خانوادگــی ،دفــاع از
نامــوس و غیــره ،بــرای پــول اندکــی بــه زنــدان افتــاده انــد،
خــوراک تبلیغاتــی خوبــی بــرای رســانه هــا نــه تنهــا بــرای
جمــع آوری اعانــه کــه بــرای جــذب مخاطــب هســتند .امــا
گســترش بیــش از حــد ایــن پدیــده ممکــن اســت روحیــهی
مطالبــه گــری دربــارهی اصــاح قوانیــن و ســاختارها را را بــه
اغمــا ببــرد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه جــای جمــعآوری
کمــک هــای مــادی مــی تــوان بــه اصــاح قوانیــن و افزایــش
گســترهی اســتثنائات حقوقــی همــت گماشــت .بــه عنــوان

نمونــه بــرای فــردی کــه بــرای دفــاع از جــان ،مــال و ناموس
خــود ،مرتکــب قتــل غیرعمــد شــده اســت ،مــی تــوان حکــم
پرداخــت دیــه را بــا تخفیــف و یــا بــا آزادی مشــروط
اجــرا نمــود .در حقیقــت ایــن نــه وظیفــه شــهروندان بلکــه
مســئولیت نهادهــای حقوقــی و سیاســی اســت کــه به مــوارد
خــاص ورود پیــدا کنــد و بــه اصــاح کژتابــی هــای موجــود
در ســاختارهای قضائــی بپــردازد .از دیگــر ســو بــا وابســتگی
بالواســطه نهادهــای خیرخــواه بــه شــهروندان عــادی ،جامعه
مدنــی از تحــرک بــاز مــی ایســتد .ایــن کمپیــن ها بــا درنظر
گرفتــن اهــداف کوتــاه مدت کــه معموال بــه واســطهی غلیان
احساســات شــهروندان ســریع بــه هــدف می رســند ،فــرد را
جــدا از پایــگاه اجتماعــی خــود مخاطــب قــرار مــی دهنــد و
از کانــال هــای روابــط فــردی و شــخصی و نــه نهــادی بــه
هــدف خــود دســت پیــدا میکننــد .بــه نظــر مــی رســد
تنهــا راه حــل ،عــدم همراهــی بــا ایــن پویشهــا و افــزودن
بــر وســعت دیــد در ریشــه یابــی معضــات اجتماعی اســت.
ایــن امــر بــه معنــای نفــی مددرســانی بــه نیازمنــدان نیســت
بلکــه بایــد توجــه نمــود ایــن ســرریز شــدن منابــع مالــی
از چنیــن کانــال هایــی چــه مخاطــرات و تبعاتــی را در پــی
خواهــد داشــت.
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از دیربــاز دو نگــرش متفــاوت پیرامــون دیــن و دینــداری وجــود
داشــته اســت؛ گروهــی دیــن را امــری فــردی دانســته و بــرای آن
بعــد اجتماعــی قائــل نبــوده انــد ،در مقابــل گروهــی دیگر دیــن را
کامــا اجتماعــی دانســته انــد و گاه حتــی دیــن و خــدا را معــادل
جامعــه در نظــر گرفتــه انــد .دورکیم ،جامعه شــناس فرانســوی ،در
تعریــف دیــن مــی گویــد« :دين عبــارت اســت از نظامي همبســته
از باورهــا و اعمــال مربــوط بــه امــور الهوتــي و ماورايي ،ايــن باورها و
اعمــال همــهی كســاني را كه پيــرو آن ها هســتند در يــك اجتماع
اخالقــي واحــد بــه نــام كليســا يــا امت متحــد مــي كنند» .روشــن
اســت کــه بــراي دوركيــم دين بــدون جامعــهی ديني ،تشــكيالت
دينــي و كاركردهــاي اجتماعــي وجــود نــدارد .خصلــت و خاصيت
اصلــي ديــن از نظــر او ،ايجــاد وفــاق يــا همبســتگي اجتماعــي از راه
باورهــاي دينــي و نيــز اعمــال دينــي مشــترك اســت .بــه عبــارت
دیگــر ديــن ،كامــا خصلــت جمعــي و اجتماعــي دارد و يــك امــر
صرفــا فــردي يا شــخصي نيســت .گرچه این نگــرش هــای دوگانه
همــواره طرفدارانــی داشــته انــد ،امــا امــروز کــم تــر کســی اســت
کــه بعــد اجتماعــی دیــن را نادیــده بگیــرد .دین شناســان همــواره
بــر ابعــاد گوناگــون و متنــوع دیــن در جامعه تاکیــد دارنــد .نینیان
اســمارت ،فیلســوف و دیــن شــناس معاصــر ،مــی گویــد« :ديــن
امــر واحــد يــا تــك ســاحتي نيســت ،بلكــه داراي ابعــاد گوناگــون
اســت .از ايــن رو ،كاركردهــا و نقــش هــاي متفاوتــي در زندگي فرد
و حيــات اجتماعــي ايفــا مي كنــد» .مناســک دینی ،خصوصــا آن جا
کــه ویژگــی جمعــی پیــدا مــی کننــد ،بیــش از هــر زمــان ،بازتاب
دهنــدهی ابعــاد اجتماعــی حیــات دینــی مــیباشــند .در ادیــان
بــزرگ و توحیــدی ،خصوصــا اســام و بــه طــور ویــژه مذهــب
تشــیع ،مناســک جمعی همواره دارای اهمیت بســیاری بوده اســت.
پیــاده روی اربعیــن ،گرچــه از حیــث دینــی دارای قدمــت تاریخــی
اســت؛ بــا ایــن حــال بــر کســی پوشــیده نیســت کــه در وســعت
و فراگیــری امــروزه اش ،امــری نوظهــور اســت .بــه طــوری کــه
میتــوان گفــت در عــرض چنــد ســال گذشــته ،تبدیل به یکــی از
پررنــگ تریــن مناســک جمعــی شــیعیان شــده و بــه همین جهت
توجــه پژوهشــگران اجتماعــی را بــه خود جلب کــرده اســت .اولین
و شــاید مهــم ترین ســوال در مواجهــه با چنین پدیدهای ،پرســش از
چگونگــی پیدایــش و بــه عبارت دقیق تر ،علت توســعه چشــمگیر
و ســاالنهی آن خصوصــا در میــان شــیعیان ایرانــی اســت .فــارغ از
حجــم باالی تبلیغــات و تهییجــات حکومتــی و رســانه ای در ایران
کــه بــی شــک نقــش موثــری در گســترده تــر شــدن ایــن پدیــده
داشــته اســت ،هــم چنــان علت جذابیــت و محبوبیــت ایــن پدیده،
قابــل بررســی اســت .چــرا اجــرا کننــدگان این مناســک ،هر ســال
بــه تکــرار ایــن تجربــه مشــتاق اند؟
ســنگ بنــای جوامــع انســانی ،تعامــل اجتماعــی اســت .تعامــات
اجتماعــی از هیجانــی کــه بــه همــراه دارند ،بــه دو دســته تعامالت
عاطفــی و خنثــی تقســیم میشــوند .تعامــات عاطفــی مــی توانــد
تعامــل گــرم یعنــی بــا عاطفــه مثبــت و یــا تعامــل ســرد باشــند؛
یعنــی همــراه بــا عاطفــه منفــی نســبت بــه دیگــری .از حیــث
ی تــوان تعامــات اجتماعــی را بــه برابــر و نابرابــر
تــوازن نیــز مـ 
تقســیم کــرد .بــه عنــوان مثــال ،هدیــه دادن تعامــل گــرم نابرابری
اســت کــه بیــن هدیــه دهنــده و هدیــه گیرنــده برقــرار میشــود.
تعامــات گــرم الزمــهی ایجــاد اجتماعــی طبیعی اســت .از ســویی
در قــرآن کریــم ،ســیمای آرمــان شــهر مومنیــن ،اجتماعــی مملــو
از تعامــات اجتماعــی گــرم نابرابــر اســت .قــرض الحســنه ،انفاق،
بخشــش و ایثــار نمونــه هایــی از تعامــات اجتماعــی گــر ِم توصیه
شــده در قــرآن اســت .چنیــن اجتماعــی ،بــا دارا بــودن حد بســیار
باالیــی از همبســتگی ،اعضایــش را بــا قــدرت زیــادی جــذب خود
کــرده اســت و عیــار اجتماعــی باالیــی را دارا میباشــد.
بــا ایــن توضیحــات میتــوان گفــت پیــاده روی اربعیــن ،مینیاتوری
از جامعــهی مطلــوب اســامی اســت کــه در طــی چنــد روز و در
مکانــی خــاص برگــزار مــی شــود .جلــوه هــای متنــوع و گوناگــون
ایثــار و تعامــات گــرم نابرابــر توســط افراد حاضــر در این مراســم،
در ســالهــای اخیــر انعــکاس وســیعی یافته اســت .بنابرایــن جای
تعجــب نیســت اگر چنیــن اجتماعــی بتوانــد افــراد گوناگونــی را با
فرهنــگ هــای مختلــف گــرد هــم آورد .ایرانیــان پیــش از این نیز
تجربه ســاخت چنیــن اجتماعی را داشــتهاند .دفاع هشــت سـالهی
ایــران در برابــر تهاجم دشــمن ،بســتری برای شــکل گیــری چنین
اجتماعــی را فراهــم آورده بــود .اکنــون نیــز بــا گذشــت ســالها،
هــم چنــان افــرادی کــه تجربــهی حضــور در آن اجتمــاع را
ی کنند.
داشــتهاند بــا حســرت از تجربــهی زیســتهی خــود یــاد مـ 
فرقــی نمیکنــد چنیــن اجتماعــی در کدام منطقــه جغرافیایــی رخ
داده باشــد .بازدیــد از مناطــق جنگــی تنهــا بهانــه ای اســت بــرای
یــادآوری آرمــان شــهری کوچــک در زیر آفتــاب ســوزان و در زیر
بــاران موشــک و خمپــاره همــراه بــا بــوی تنــد خــردل!
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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»

سازم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دانشجـ ـ ـ ـ ــویان
جهاددانشــگاهی خراسـ ـ ـ ـ ــان
رضـ ـ ـ ـ ــوی ،ای ـ ـ ـ ــام سوگ ـ ــواری
اربعی ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــرور و سـ ـ ـ ـ ــاالر
ش ــهیدان حض ــرت اباعبـ ــداهلل

جدیدترین اخبار و رویداد ها در

کانالتلگراموقایعاتفاقیه:

الحسـ ـ ـ ــین (علیهالسـ ـ ـ ـ ــام)
را تس ـ ــلیت عـ ــرض میکنـ ــد.

@vaghayemagz
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از شمار شرف هزاران بیش...
آمنه مجذوب صفا
دکتری ادبیات فارسی 96
خبــر مختصــر و کوتــاه در حــد زیــر نویــس اخبــار اســت،
علــی اشــرف درویشــیان نویســنده و پژوهشــگر ادبیــات عامــه
در ســن هفتــاد و شــش سـالگی درگذشــت .ضربــه امــا مهلــک
و کاری اســت .مــرد بــی صدایــی کــه بــه تعبیــر پوریــا عالمــی،
حرمتــی بــرای کلمــه و قلــم قایــل بود ،درگذشــته اســت .کســی
کــه رنــج هایــش از بــدو تولــد همراهــش بــود.
علــی اشــرف متولــد ســال  ۱۳۲۰در کرمانشــاه بــود ،مصــادف
بــا بحبوحــه  ی جنــگ جهانــی دوم و هجــوم ارتــش متفقیــن بــه
ایــران .شــاید ایــن هــم زمانــی باعــث شــد تــا سرنوشــت او بــا
دغدغههــای انســانی ،رنــج و ســختیهای زندگــی عجیــن شــود.
نــگاه او از آغــاز در جســتجوی توصیفــات و روایــات زندگــی مردم
عامــه اســت .داســتانهای عامیانــه ،افســانههای مادربزرگهــا
و زندگــی ســخت پاییــن دســتی هــای جامعــه ،مــواد نوشــتههای
او را تشــکیل میدهنــد .نویســندگی را از گــردآوری داســتانهای
مادربــزرگ هــا در روســتاهای کرمانشــاه و ســنقر شــروع کــرد،
هرچنــد در مصاحبــهای میگویــد« :دقیقــا یــادم نیســت اولیــن
نوشــتهام کــدام اســت ،مگــر شــما میدانیــد چــه زمانــی اولیــن
نفــس تــان را کشــیده ایــد؟» دیــدن درد و رنــج مــردم و
روســتاییان در زمانــی کــه بــه عنــوان آمــوزگار مشــغول بــه کار
شــده بــود و آشــنایی بــا صمــد بهرنگــی ،او را بیــش از پیــش بــر
ادامــهی شــیوهی نویســندگی اش بــه عنــوان توصیف گــر زندگی
تــوده و فرودســتان ،ترغیــب کــرد .خصوصــا بعــد از مــرگ صمد
بــه شــدت تــاش کــرد تــا راه او را ادامــه بدهــد و صدای رســای

ادبیــات روســتایی باشــد .او خــود را همــواره مبــارزی فرهنگــی
مــی دانســت و ایــن شــاید یکــی از دالیل اصلــی ممنوع الــکاری و
انفصــال از خدمــت اش در پیــش از انقــاب بــود.
درویشــیان در جایــی میگویــد« :هرگز نوشــتهای ننوشــته ام که با
پوســت و جانــم درک نکــرده باشــم و یــا از زندگــی واقعــی خودم
نشــات نگرفتــه باشــد» .به همیــن دلیل اســت که بســیاری ،رمان
چهــار جلــدی «ســالهای ابــری» را بــه نوعــی خودزندگینامه اش
نامیدهاند .درویشــیان ،نخســتین نوشــته هایش را در زندان نوشت
و ســلول را بــه اتاقــی بــرای نوشــتن تبدیــل کــرد .ایــن ایــام را نیز
بعدهــا در قالــب داســتانی در کتابــی بــه نــام «ســلول »۱۸شــرح
داد .شــاید نخســتین داســتان اش کــه هرگــز منتشــر نشــد را نیز
در زندان کرمانشــاه نوشــته باشــد .در ســی و دو سـالگی نخستین

داســتان هایش را منتشــر کرد .نخســتین نوشــتههای درویشــیان،
ماننــد «فصــل هــای نــان» یــا «آبشــوران» ،در فضایــی کودکانــه،
رنــج فقــر و عصیــان فرودســتان جامعــه را بازگــو میکنــد.
ِ
داســتانهای شــاگردان اش و مشــکالت جوامــع روســتایی او را
نویســندهای رئالیســت معرفــی میکنــد کــه هدفــی جــز بیــان
و توصیــف رنــج اطرافیــان اش بــرای خــود متصــور نیســت.
درویشــیان در ایــن رابطــه گفتــه اســت« :زندگــی تلــخ مــن در
دوران کودکــی و همیــن طــور همکالســی هایــم باعــث شــد تــا
بــه نوشــتن روی بیــاورم ،بــه خــودم مــی گفتــم بایــد کاری بکنم.
احســاس میکــردم جــز نوشــتن راه دیگــری نــدارم».
علــی اشــرف درویشــیان همچــون بعضــی دیگــر از بــزرگان زبان
و ادبیــات فارســی نظیــر شــاملو ،ســپانلو و دیگــران ،بــه ثبــت و

گــردآوری فرهنــگ عامــه نیــز بســیار عالقــه داشــت .دقت نظر
و اســتمرارش در گــردآوری ادبیــات عامیانــه و داســتان هــای
مرتبــط ،باعــث خلــق اثــری مانــدگار در دوازده جلــد در
خصــوص ادبیــات و داســتان هــای عامیانهی فارســی شــد .اثری
گــران ســنگ کــه تــا پیــش از ایــن در ادبیــات نوشــتاری ایــن
ســرزمین ســابقه نداشــته اســت .هــر چنــد زنــدان هــای مکــرر
و دســتگیری هــا و جابهجایــی هایــش وقفــه هایــی در فرآینــد
تدویــن ایــن اثــر بــه دنبــال داشــت ،امــا خوشــبختانه توانســت
ایــن میــراث عظیــم فرهنگــی را در مجلداتــی بــه چاپ برســاند.
او در کنــار گــردآوری فرهنــگ عامــه فارســی زبانــان ،خدمــات
شــایانی بــه زبــان ،فرهنــگ و ادبیــات کــردی نیز داشــته اســت.
بــه همیــن دلیــل در ســال  ،1392در هفدهمیــن دورهی
جشــنوارهی «گالویــژ» در کردســتان عــراق ،جایــزه  ی «هــردی»
را بــه پــاس یــک عمــر خدمــت در راســتای اعتــای ادبیــات
کــردی بــه او اهــدا کردنــد.
درویشــیان ،علــی رغــم ســابقه  ی مبارزاتــی طوالنــی بــا رژیــم
پهلــوی ،بعــد از انقــاب نیــز ،عمومــا خــود و آثــارش مــورد
بیمهــری مســئوالن قــرار گرفتنــد .بــا ایــن حــال چندیــن بــار
از ســوی مراکــز و انجمــن هــای ادبــی غیــر دولتــی ،از او تقدیــر و
تشــکر بــه عمــل آمد و مــورد ســتایش اهل قلم قــرار گرفــت .در
ی اشــرف
دهمیــن دورهی جایــزهی ادبی هوشــنگ گلشــیری ،از عل 
درویشــیان ،داســتاننویس پیــشکســوت و از اعضــای کانــون
نویســندگان ایــران ،بــرای «تعهــد بــی چــون و چــرا بــه آزادی
بیــان و در امــان نگــه داشــتن حریــم قلــم از دســتبرد قــدرت» و
«تصویــر صادقانــه ای کــه از گــذر دردنــاک جامعــه ی روســتایی
بــه جامعــه  ی شــهری بــه دســت داده اســت» تقدیــر شــد.

درآمدی بر مکاتب ادبی
علیرضامحوالتی
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نوشــتهی پیــش رو مقدمــه ای اســت پیرامــون تحلیــل
سبکشــناختی شــاخص تریــن مکاتــب ادبــی و هنــری در طــی
تاریــخ ادبیــات .بررســی جــزء به جــزء تمامــی مکاتب بــه وجود
آمــده در طــول ایــن تاریــخ کاری اســت کــه بــه هیــچ عنــوان از
یــک سلســله یادداشــت ســاخته نبــوده و نیــاز بــه بررســی دههــا
و حتــی صدهــا کتــاب قطــور دارد کــه البتــه در زبــان هــای
انگلیســی و فرانســه مــی تــوان آثــار بســیار ارزشــمندی را در این
زمینــه یافــت .هــدف ایــن مجموعــه یادداشــت هــا تنها آشــنایی
مخاطبیــن گرامــی بــا اصــول و پایــهی مکاتــب ادبــی بــوده و پس
از آن ،خواننــدگان نیــاز خواهنــد داشــت تــا بــرای بررســی دقیــق
هــر کــدام از ایــن مکاتــب بــه آثــار نوشــته شــده در زمینــهی
نقــد و تحلیــل ادبــی رجــوع کننــد .لــذا در پایــان هــر یادداشــت
منابــع جامعــی کــه مــی تواننــد بــه فهــم عمیــق هــر یــک از این
ســبکها کمــک شــایانی برســانند ،معرفــی خواهنــد شــد.
در نخســتین نوشــتار از سلســله یادداشــت هایــی کــه در ادامــه و
شــماره هــای بعــد ،مطالعــه خواهید کــرد ،بــه طرح مســئله خواهم
پرداخــت .دوره هــای ادبــی و هنــری بــه چهار بخش اصلی تقســیم
شــده و از دل آن هــا مکاتــب و ســبک هــا خــارج میشــوند؛ ایــن
چهــار دوره عبارتنــد از :کالســیک ،نئوکالســیک ،مــدرن و پســت

مــدرن .در ایــن سلســله نوشــتارها بــا زبانــی ســاده و عــاری از
پیچیدگــی مهــم تریــن مکاتــب هــر دوره را معرفی خواهیــم کرد و
تــا حــدودی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار خواهیــم داد.
در ایــن جــا بــا دو مفهــوم ســر و کار داریــم؛ دوره هــای ادبــی و
هنــری و ســبک هــا و مکاتبــی کــه در هــر دوره ظهــور کــرده اند.
بــه طــور مثــال در دورهی کالســیک بــا ســبک هایــی هــم چــون
بــاروک ،گوتیــک و هــم چنیــن خــود ســبک کالســیک ســروکار
داریــم و بــرای شــناخت بهتــر آن هــا همــه را در یــک دورهی
خــاص قــرار داده ایــم .فلــذا مــی توانیــم ایــن گونــه عنــوان کنیــم
کــه دورهی کالســیک مفهومــی تاریخــی اســت کــه مکاتــب و
ســبک هــای مختلفــی در آن پدیــد آمــده انــد .بــرای پرداختــن
بــه معرفــی ســبک هــای ادبــی و هنــری بایــد مســتقیما بــه آثار
شــکل گرفتــه در هــر ســبک بپردازیــم .در هــر اثــر ادبــی چهــار
عنصــر اصلــی خودنمایــی مــی کننــد و بــه گفتــهی رنه ولــک در
تمامــی آثــار ادبــی ایــن چهــار عنصــر را مــی تــوان بــه عنــوان
پایــه و اســتخوان بنــدی در نظــر گرفــت .ایــن عناصــر مشــخص
کننــدهی ســبکی خواهنــد بــود کــه بــه یــک دورهی ادبــی خاص
تعلــق دارد .مهــم تریــن ایــن عناصــر کــه موضــوع اصلــی ایــن
سلســله یادداشــت ها خواهد بــود ،عبارتنــد از )1 :شــخصیتهای
اثــر  )2روایــت اثــر  )3ویژگیهــای زبانــی )4مفاهیــم و معناهــای
خلــق شــده در یــک اثــر ادبــی خــاص .بــا اتــکا بــه تحلیــل این
چهــار عنصــر مــی تــوان مشــخص کــرد کــه بــرای مثــال یک

اثــر ناتورالیســتی چــه نــوع شــخصیت هایــی را وارد حــوزهی
ادبیــات کــرده ،روایــت غالــب در ایــن گونــه آثــار چگونــه
اســت ،بــا چــه ویژگــی هــای زبانــی ســروکار داشــته و دارد
و در نهایــت مفاهیــم غالــب در ایــن نــوع آثــار شــامل چــه
مــواردی مــی شــود.
مهــم اســت بدانیــم «شــخصیت» و شــخصیت هــای داســتان،
رمــان یــا هــر نــوع ِ ادبــی دیگــری ،در یــک دورهی ادبــی خاص
چــه ویژگــی هایــی داشــته انــد .هــر شــخصیت را از پنــج منظــر
متفــاوت بایــد مــورد بررســی قــرار داد؛ ویژگــی هــای خانوادگی،
ویژگــی هــای روانشــناختی ،طبقــهی اجتماعــی ،مذهــب و تغییر
و پویایــی آن در طــول اثــر .مــا از دریچــهی شــخصیت یــا
شــخصیتها اســت کــه قادریــم بــه دنیــای اثــر وارد شــویم.
بــه عنــوان مثــال ،قهرمــان هــای حماســه را تحلیــل و واکاوی
و ویژگیهــای آن هــا را بررســی مــی کنیــم و در نهایــت بــه
ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه مثــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق
قهرمانهــا در حماســه یــک جایــگاه ایســتا دارنــد؛ آن هــا نمــی
تواننــد ارتقــاء پیــدا کنند و به مقام شــاهی دســت یابنــد .بنابراین
بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در ســبک حماســه ســرایی مثال
در ایلیــاد و اودیســه هومــر بــا شــخصیت هایــی ایســتا ســروکار
داریــم .عنصــر مهــم بعــدی در داســتان« ،روایــت» اســت .هــر
ســبک ادبــی ،روایــت و حتــی روایــات مخصــوص بــه خــود را
ـوع بــه تصویــر کشــیدن و تعریــف کــردن قصــه در هــر
دارد .نـ ِ

ســبک متفــاوت بــوده و مــی تواند کلیــدی باشــد تــا بتوانیم بین
یــک ســبک با ســبکی دیگــر تمایــز قائل شــویم .عنصر ســوم در
یــک داســتان« ،ویژگــی هــای زبانــی» یــک دورهی خاص اســت.
زبــان ســبک هــا و مکتــب هــای ادبــی در یــک دورهی خــاص
بــه مــا ســرنخ مــی دهــد تــا بتوانیم یــک شــعر نئوکالســیک را
از شــعر پســت مــدرن تشــخیص دهیــم .ویژگــی هــای زبانــی
عبارتنــد از واژگان ،الگوهــای آوایــی (شــامل موســیقی درون مثال
یــک شــعر) ،ویژگی هــای نحــوی (دســتوری) و غیــره .چهارمین
و آخریــن عنصــر کــه در ایــن مجموعــه از نوشــته هــا بررســی
خواهیــم کــرد «مفاهیــم و معناهــا» هســتند .مفاهیــم عبارتنــد
از موضوعــات و تــم هایــی کــه در هــر ســبک ادبــی نقــش
پــر رنــگ تــری دارنــد .بــه عنــوان نمونــه در دورهی مــدرن
موضوعاتــی هــم چــون تنهایــی بشــر ،نوســتالژی زندگــی پاک،
نقــد اجتماعــی و سیاســی و غیــره ،بــه شــکلی پــر رنــگ مطرح
مــی شــوند ،در حالــی کــه در دورهی کالســیک دغدغههــای
نویســندگان کامــا متفــاوت بــوده اســت .ایــن چهــار عنصــر،
پایــگاه هــای تحلیــل مــا خواهنــد بــود .اولیــن بخــش از ایــن
ســری یادداشــت هــا در شــمارهی بعــد ،بــه معرفــی ســبک
کالسیســیزم و بررســی آثــار ایــن دوره اختصــاص خواهــد
داشــت .بــه منظــور آشــنایی بــا تحلیــل عملــی هــر مکتــب،
آثــار مهــم آن دوره خــاص معرفــی شــده و از بیــن آنهــا
شــاخص تریــن اثــر مــورد تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت.

نویسنده باید فلسفه ی خاصی برای زندگی داشته باشد
بهنام غالمی
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پیــش مصاحبــه :در فضایــی کوچــک امــا مملــو از مهــر و صفــا،
بخشــی از نوشــته هایــش را بــا طنینــی دل نشــین برایمــان بازگو
مــی کــرد .از شــوقش بــرای آمــدن ،ســختی راه و نزدیکــی دلــش
بــا طرفدارانــش ســخن گفــت .عرفــان نظرآهــاری ،نویســنده و
شــاعر صاحــب نــام کشــورمان در زمینــهی ادبیــات عرفانــی،
متولــد ســال  ۱۳۵۳در تهــران و ســاکن الهــهی هلنــد اســت.
آثــار او برنــدهی جوایــز متعــددی چــون جایــزهی ادبــی پرویــن
اعتصامــی شــده اســت و همچنیــن افتخــارات دیگــری نظیــر
برگزیــده شــدن آثــارش بــه عنــوان کتــاب ســال جمهــوری
اســامی ایــران را در کارنامــهی افتخاراتــش دارد .آثــار نظرآهاری
تاکنــون بــه زبانهــای مختلفــی ترجمــه شــده اســت .بــه بهانهی
جشــن امضــای آثــارش در کتابکــدهی دلشــدگان ،با ایشــان گفت
و گویــی داشــتیم کــه خالصــهای از آن را در ادامه خواهیــد خواند.

ســبک نوشــتاری شــما در برقــراری ارتبــاط بــا مخاطــب،
آثارتــان را نســبت بــه دیگــر نوشــته هــای حــوزهی ادبیــات
عرفانــی متمایــز مــی کنــد .آیا تکنیــک و یــا قاعــدهی خاصی
بــرای ایــن شــکل از نویســندگی وجــود دارد؟
نویســندگی تکنیــک ،فــن و یــا مجموعــه ای از قواعد نیســت که
آن را در کتــاب هــا جســت و جــو کــرد و یــا در کالس درس آن
را آموخــت .نویســندگی شــعور ،درایــت و بصیرت اســت و پس
از آن اســت کــه تکنیــک بــا آن همــراه می شــود .نویســنده باید
جســارت شــناخت فضاهــای جدیــد را داشــته باشــد و بتواند دل
بــه دریــا بزنــد .همــهی ایــن هــا محتــاج شــناخت عمیق اســت
و توصیــهی مــن این اســت کــه زندگــی را در اعماق آن جســت
و جــو کنیــم .فلســفه ،روانشناســی ،جامعــه شناســی و ...بخوانیم و
بدانیــم روزگار مطالعــهی تــک رشــته ای و تــک بعــدی زیســتن
بــه اتمام رســیده اســت.
بســیاری از کتــاب هــای شــما توســط مرحــوم دکتــر وثوقی،
اســتاد دانشــگاه فردوســی مشــهد ،ترجمه و منتشــر شــدهاند.

واکنــش خواننــدگان نســبت بــه ترجمــهی ایشــان را چگونه
ارزیابــی مــی کنید؟
دکتــر وثوقــی لطــف بســیاری بــه مــن داشــتند .ایشــان
کتابهــای «لیلــی نــام تمــام دختــران زمیــن اســت»،
«پیامبــری از کنــار خانــهی مــا رد شــد»« ،در ســینهات نهنگی
میتپــد» و «دو روز مانــده بــه پایــان جهــان» را بــه زبــان
فرانســه ترجمــه کردنــد کــه ترجمــه هــای موفقــی بــود و
فرانســویان بــا آنهــا ارتبــاط خوبــی برقــرار کردنــد .زمــان
فــوت ایشــان ،ششــم آوریــل ،چنــد خطــی را بــه یــاد اســتاد
نوشــتم و افســوس خــوردم کــه آن زمــان در مشــهد نبــودم.
فقــدان ایشــان بــرای جامعــهی ادبــی و ترجمــه ،جبــران
ناپذیــر اســت ولــی ســهم خــود را در جهــان هســتی و در
حــوزهی کتــاب انجــام دادنــد .شــاگردان زیــادی تربیــت
کردنــد و رســالت یــک انســان را در حــد اعــا تبلــور دادنــد.
در نظــر شــما ،علــت ســطح کیفــی نــازل در نوشــته هــای
نســل جــوان ،بــه خصــوص در حــوزهی نویســندگی داســتان،

در ســال هــای اخیــر چیســت و چگونــه مــی تــوان ایــن
معضــل را برطــرف کــرد؟
ســالهای طوالنــی در دانشــگاه هــا ،بــا دانشــجویان مختلفــی
کار کــردم و بــا فضــای دانشــگاه آشــنا هســتم .بزرگتریــن
لطمههــای کــه امــروزه دانشــجویان مــا مــی بیننــد ،ایــن
اســت کــه مطالعــهی همــه جانبــه ندارنــد و فقط در رشــتهی
تحصیلــی خــود فعالیــت مــی کننــد و بــه جنبــه هــای مختلف
رشــتهی تحصیلــی خــود نیــز اشــراف کامــل ندارنــد .در
صورتــی کــه یــک نویســنده ،بایــد جهــان بینــی و فلســفهی
خاصــی بــرای زندگــی داشــته باشــد .دانشــجویی کــه درس
را فقــط در پــاس کــردن واحدهــا و کســب مــدرک ببینــد،
حتــی نمــی توانــد نویســنده متوســطی شــود .دانشــجویانی که
عالقمنــد بــه نویســندگی هســتند ،بایــد تــاش کننــد تــا بــه
یــک جهــان بــزرگ تــر برســند و از جنبههــای مختلــف بــه
آن نــگاه کننــد تــا بتواننــد حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــند
و آن را بــا بقیــه تقســیم کننــد.

