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چرا در دولت تدبیر و امید خواستن، توانستن نیست؟
ــد  ــگاه در چن ــام دانش ــن ای ــت، پرتنش تری ــه گذش ــی ک روزهای
ســال اخیــر بــود. تشــکل  هــای اصــاح  طلــب و بعضــا اســاتیدی 
کــه دل در گــرو آینــده دانشــگاه دارنــد، رییــس جمهــور را بــه 
ــجویی  ــر دانش ــرای کم ت ــد. ب ــرار دادن ــاد ق ــورد انتق ــدت م ش
ــر  ــی وزی ــور در معرف ــس جمه ــر ریی ــل اخی ــان فع ــض می تناق
ــل  ــات ریاســت جمهــوری، قاب ــان تبلیغ ــول او در زم ــوم و ق عل
بــاور بــود. البتــه حســن روحانــی پیــش تــر و در زمــان معرفــی 
ــد  ــی مانن ــاب وزرای ــا انتخ ــان را ب ــه ی اصاح طلب ــه، قاطب کابین
ــر زن،  ــی وزی ــا عــدم معرف ــان را ب ــن زن آذری جهرمــی و فعالی
آزرده بــود و در پاســخ خواســته  هــای اصــاح  طلبــان مــی  گفــت 
کــه مــا مــی  خواســتیم »امــا نشــد!«. حــاال نوبت بــه دانشــگاهیان 
ــه کننــد. بســیاری  رســیده اســت کــه طعــم نشــدن ها را تجرب
معاملــه - یــا بــه تعبیــر رییــس جمهــور تعامــل! - اخیــر روحانی 
ــر ســر دانشــگاه را، در بســتر کلــی گــردش  ــان ب ــا اصول گرای ب
بــه راســت رییــس جمهــور، تحلیــل مــی  کننــد. اگــر ایــن تحلیل 
را بپذیریــم دانشــگاه هــم از ســایر نهادهــا جــدا نیســت و بایــد 
بــه راســت حرکــت مــی  کــرد. امــا عــاوه بــر ایــن راجــع بــه 
داســتان دانشــگاه اساســا بایــد حساســیت ویــژه ی اقتدارگرایــان 
ــت، از  ــن یادداش ــت. ای ــر داش ــد نظ ــم م ــاد را ه ــن نه ــه ای ب
ــر  ــل دیگ ــه عوام ــد و ب ــگاه می کن ــوع ن ــه موض ــر ب ــن منظ ای
ــار  ــا، رفت ــای آن ه ــجویی و رفتاره ــای دانش ــکل  ه ــد تش مانن
ــر  ــت از وزارت دکت ــد در حمای ــیون امی ــان و فراکس اصاح طلب
غامــی، جامعــه مدنــی و نقــش آن در دانشــگاه  هــا، مطالبه گــری 

دانشــجویان و غیــره، توجــه کافــی نشــده اســت.
یــک- خــرداد ســال ۹۲ بــرای کســانی کــه آن روزهــا دانشــجو 
بودنــد، امیدبخــش بــود. کســانی کــه دوره ی رکــود وحشــتناک 
و ســکوت قبرســتانی دانشــگاه را در ســال  هــای بعــد از ۸۸ دیده 
ــی  ــگام معرف ــه هن ــد ک ــر بودن ــه منتظ ــا هم ــد. آن روزه بودن
کابینــه، نــام جعفــر توفیقــی را بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی علوم 
ببیننــد، »امــا نشــد«. پــس از آن کــه میلــی  منفــرد معرفــی شــد 
ــار مجلــس  ــن ب ــا ای ــد ام ــدوار ماندن ــاز هــم دانشــگاهیان امی ب
ــه ی  ــه ماه ــتی س ــد از سرپرس ــود. بع ــه بش ــت ک ــم نگذاش نه
ــاد،  ــم در آن دوره افت ــی ه ــات مثبت ــه اتفاق ــی ک ــر توفیق دکت
ــی   ــام فرج ــیاری ن ــرای بس ــد. ب ــی ش ــا معرف ــر فرجی دان دکت
دانــا یــادآور رای نیــاوردن از مجلــس ششــم بــه دلیــل سیاســی 
ــان ۹۲،  ــار رای داد و در روز 5 آب ــن ب ــس ای ــود. مجل ــودن، ب نب
فرجــی  دانــا وزیــر علــوم شــد. از آغــاز وزارت فرجــی  دانــا تــا 
پایــان آن در روز یعنــی ۲۹ مــرداد ۹3 )یــک روز بعد از ســالگرد 
ــس،  ــب مجل ــی از جان ــارهای مختلف ــرداد( فش ــای ۲۸ م کودت
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و ســایر نهادهــا بــر وزارت علوم 
وارد شــد. امــا مهــم  تریــن و بحرانــی  تریــن ایــام وزارت فرجــی  
دانــا، زمانــی بــود کــه فهرســت افــرادی بــه نــام بورســیه  هــای 
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. فرجــی  دانــا در انتهــای نطــق ســخنرانی اش 
ــیم/که در  ــت کشــیم و خــوش باش ــم و مام ــا کنی ــت: »وف گف
طریقــت مــا کافــری  ســت رنجیــدن« و ایــن پایــان  بنــدی دولت 
مســتعجل او بــود. شــاید او خــود نرنجیــده باشــد، امــا ایــن اتفاق 
باعــث رنجیدگــی خاطــر اهالــی دانشــگاه شــد. رییــس جمهــور 
بــرای نشــان دادن حســن نیتــش بافاصلــه محمدعلــی نجفــی 
ــه ســمت سرپرســت وزارت  علــوم منصــوب کــرد. حســن  را ب
روحانــی، دکتــر نیلــی و دکتــر دانــش آشــتیانی را بــه مجلــس 
ــدند.  ــن، رد ش ــیار پایی ــا رای بس ــر دو ب ــه ه ــرد ک ــی ک معرف
ــام گزینــه ی بعــدی یعنــی دکتــر فرهــادی در  هنگامــی کــه ن
مجلــس مطــرح شــد، صــدای تهلیــل اصول گرایــان خــود نشــان 
ــتیضاح  ــد از اس ــور بع ــس جمه ــرا داشــت. ریی ــه ی ماج از ادام
فرجــی  دانــا، تصریــح کــرد: راه فرجــی  دانــا ادامــه دارد، کــه البته 

ــه نشــد! ــد ک ــم می دان خــود او ه
دو- فعــل و انفعــاالت مربــوط بــه دانشــگاه در دولــت یازدهــم، 
ــه ایــن نتیجــه رســاند کــه شــاخص و  اغلــب دانشــگاهیان را ب
ــل  ــا اســت و الاقــل در مقاب ــار، دوره و عملکــرد فرجــی  دان معی
عملکــرد دکتــر فرهــادی ایــن موضــوع بدیهــی بــه نظــر آمــد! 
ــی  ــا، عل ــر فرجــی  دان ــر دوران دکت ــده، ب ــه نظــر نگارن ــه ب البت
ــات  ــت؛ از انتصاب ــدی  وارد اس ــی ج ــن آن، انتقادات ــم محاس رغ
ــه  ــا گرفت ــه و روســای دانشــگاه  ه ایشــان در ســتاد وزارت  خان
ــرای  ــوز ب ــدم مج ــگاه آزاد و ع ــه دانش ــوط ب ــائل مرب ــا مس ت
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داستان یک تعلیق
بررسی دعاوی شورای نگهبان در  موضوع سپنتا نیکنام

خیزش بلوند ها

گشایش  ها برای محصورین، موجب تقویت وحدت ملی می  شود  

علــی مطهــری در گفت وگــو بــا ایســنا، گشــایش  هــای 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 می رســد شــرایط جدیــدی بــرای آقایان میرحســین موســوی، مهــدی کروبی 
و خانــم رهنــورد بــه وجــود آمــده اســت و ماقــات  هــای اخیــر بــا  آن هــا نشــان می دهــد 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 برنامــه ای کــه آمریکا بــرای مــا دارد، هــر قــدر در داخل 
متحدتــر و مســتحکم تر باشــیم، بــه نفــع کشــور اســت. مطهــری بــا بیــان اینکــه »محصوریــن مصلحــت کشــور را کامــا درک می کننــد« 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 
گفته انــد 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 وعده هــای انتخاباتــی حســن روحانــی 
بــوده اســت« تصریــح کــرد: حــل ایــن موضــوع مــی  توانــد یکــی از آثــار همراهــی و تعامل گســترده آقــای روحانی بــا گروه مقابــل باشــد و عدالت 

حکــم مــی  کنــد آن هــا نیــز مصلحــت کشــور را در نظــر گرفتــه و تعامــل و همراهی متقابل داشــته باشــند.
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آســانی مــی تــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه منظــور مقنــن 
ایــن اســت کــه شــورای نگهبــان پــس از گذشــت مهلت هــای 
ــوص  ــاره در خص ــد دوب ــی توان ــا ۲0 روزه، نم ــرر 10 ی مق
مــوادی کــه در اظهــار نظــر نخســت خــود اعــام مغایــرت 
ــد،  ــام نمای ــرت را اع ــب مغای ــددا مرات ــت، مج ــرده اس نک
ــان  ــه بی ــن شــرعی. ب ــا موازی ــرت ب مگــر در خصــوص مغای
بهتــر، مفــاد ایــن تبصــره معطــوف بــه فرآینــد قانون گــذاری 
و رفــت و برگشــت های مصوبــه مجلــس بــه شــورای نگهبــان 
ــه  ــل آن ب ــه مجلــس و تبدی ــی مصوب ــد نهای ــگام تأیی ــا هن ت
قانــون اســت. ثالثــا، در صورتــی کــه معتقــد بــه اختــاف در 
تفســیر باشــیم، بــه موجــب اصــل 73 قانــون اساســی، مجلس 
ــناخته  ــادی ش ــون ع ــیر قان ــع تفس ــامی مرج ــورای اس ش

ــان. ــورای نگهب ــای ش ــه فقه ــت ن شده اس
ــون اساســی مطــرح  ــا اصــل 4 قان ــه در رابطــه ب ــه ای ک نکت
ــان  ــب می ــه لحــاظ سلســله مرات ــن اســت کــه ب می شــود ای
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 
ــوان  ــرض را می ت ــن ف ــم، ای ــش دهی ــن پرس ــه ای ــت ب مثب
مطــرح ســاخت درصورتــی کــه برخــی اصــول قانــون اساســی 
ــن  ــا موازی ــف ب ــان مخال ــه تشــخیص فقهــای شــورای نگهب ب
اســام شــناخته شــوند، تکلیــف چیســت؟ آیــا قانــون اساســی 
ــر  ــه ب ــن ک ــه ای ــزل خــود نشــده اســت؟ مگــر ن باعــث تزل
اســاس یــک اصــل مســلم حقوقــی همــان مرجعــی کــه یــک 
قاعــده وضــع مــی کنــد، صاحیــت لغــو مصوبــه خــود را دارد. 
ــرل  ــه کنت ــوط ب ــای مرب ــه در الگوه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوی  ــه دو الگ ــوان ب ــی ت ــی( م ــی اساس ــی قوانین)دادرس قضای
انگلوساکســونی )غیرمتمرکــز( و الگــوی رومی-ژرمنی )متمرکز( 
اشــاره نمــود. در الگــوی نخســت، دادگاه هــا در کنــار صاحیت 
عــام رســیدگی بــه دعــاوی مختلــف، مــی تواننــد بــه دعــاوی 
علیــه قوانینــی کــه برخــاف قانــون اساســی تصویب شــده اند، 
رســیدگی کننــد. در الگــوی دوم، نــه دادگاه هــای قــوه قضائیــه 
و نــه نهادهــای قــوه مجریــه نمی تواننــد مصوبــات مجلــس را 
ابطــال کننــد، بلکــه بدیــن منظــر یــک نهــاد سیاســی بــا عنوان 
کلــی دادگاه قانــون اساســی در ایــن خصــوص تصمیــم گیــری 
می کنــد. در مقایســه بــا الگوهــای پیش گفتــه، دادرس اساســی 
در نظــام جمهوری اســامی ایران )شــورای نگهبــان( - برخاف 
الگوهــای پیــش گفته کــه در هر دو الگــو دادرس اساســی نقش 
ــه درخواســت  ــوط ب ــی دارد و رســیدگی آن معمــوال من انفعال

یکــی از پنــاه جویــان تونســی بــه بازارچــه کریســمس برلیــن 
ــر را زخمــی  ــن را کشــته و 47 نف ــه ور مــی  شــود و1۲ ت حمل
ــت آلمــان را در کنتــرل  ــه  ای کــه ضعــف دول می  کنــد. حمل
پیــکار جویــان و مرزهــای خویش نشــان مــی  دهــد و معادالت 

سیاســی بــه ضــرر مــرکل تغییــر مــی کنــد.
طرحی نو

71 ســال از ســقوط رایــش ســوم مــی  گــذرد امــا بــه قطــع 
نمــی  تــوان عاقــه  ی مــردم آلمــان بــه پیشــوا را انــکار کــرد. 
ــا  ــر آن ه ــل جدیدت ــا و نس ــازی  ه ــر، ن ــقوط هیتل ــدو س از ب
»نئــو نازی هــا« بــه فعالیــت سیاســی و اجتماعــی پرداخته انــد 
امــا بــه واســطه ی قانــون اساســی از حضــور در ســپهر 
ــا و  ــی  ه ــر گردهمای ــده اند. در اکث ــع ش ــور من ــی کش سیاس
ــان،  ــرات آلم ــیونال دموک ــزب ناس ــی ح ــت های عموم نشس
ــی  ــرد؛ علت ــا را پیدا ک ــعار های نازی ه ــا و ش ــوان نماد ه می  ت
ــده  ــزب ش ــن ح ــه ای ــی ب ــال عموم ــش اقب ــبب کاه ــه س ک
اســت. شــاید مشــی سیاســی دو  حزب ناســیونال دموکــرات و 
آلترناتیــو بــا یکدیگــر قرابــت داشــته باشــد؛ امــا راهــی که در 
پیــش گرفته انــد کامــًا متفــاوت اســت. شــاید بتــوان علــت 
توفیــق حــزب آلترناتیــو را در تطبیــق  پذیــری با جامعــه امروز 
دانســت. حــزب آلترناتیــو بــه  جــای آن که بــه دســتاورد های 
ــی و  ــا تلخ ــه تنه ــادآوری روزگاری ک ــه ی ــازی و ب ــم ن رژی
تحقیــر از آن بــه یــادگار باقــی مانــده اســت اتــکا کنــد، بــه 
ــان  ــر از یهودی ــار ملموس ت ــن ب ــد و ای ترســیم دشــمنی جدی
ــا ســی میــادی پرداختــه  اســت. دشــمنی کــه  دهــه ی ده ت
کامــا بی صــدا آنــان را احاطــه کــرده اســت و فرهنگ شــان 
را نابــود مــی  ســازد. ایــن دشــمن جدیــد، »اســام« نــام دارد. 
ــان  ــرح هم ــه ط ــد، ب ــی جدی ــا الگو های ــو، ب ــزب آلترناتی ح
ــمن  ــذف »دش ــه و ح ــی مقابل ــم، یعن ــتدالل های نازیس اس
ــاره  ی  ــاخت دوب ــن و س ــژاد ژرم ــی ن ــری ذات ــردم«، برت م

ــهر و  ــورای ش ــت در ش ــوان عضوی ــی ت ــد نم ــی رس ــر م نظ
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 
ــه  ــژه ی شــورا رســیدگی ب ــر، کاروی ــان بهت ــه بی ــت. ب و والی
موضوعــات محلــی اســت نــه موضوعــات حاکمیتــی. در تأیید 
ایــن مدعــا نیــز بایــد گفــت اعمــال مقامــات قــوای ســه گانــه 
ــال  ــداق اعم ــوان مص ــی ت ــی را م ــطوح عال ــژه در س ــه وی ب
والیــت دانســت و از همیــن روی، در قانــون اساســی بــه لــزوم 
ــاد  ــزوم اجته ــان برخــی مناصــب، ل ــودن متصدی مســلمان ب
برخــی دیگــر و نیــز تنفیــذ انتخــاب مــردم توســط رهبــری 
یــا انتخــاب برخــی دیگــر توســط ایشــان و یــا لــزوم تأییــد 
ــری  ــای منصــوب رهب ــر توســط فقه ــت برخــی دیگ صاحی
اشــاره نمــود. امــری کــه در خصــوص اعضــای شــورای شــهر 
مصداقــی نمــی یابــد. صــرف نظــر از اســتدالل های مخالــف 
ــت شــورای  ــه حــدود صاحی ــق مطروحــه راجــع ب ــا مواف ی
ــرا  ــن الزم االج ــه قوانی ــع ب ــر راج ــاره اظهارنظ ــان، درب نگهب
بــه ویــژه آن دســته از قوانینــی کــه در گذشــته مــورد تأییــد 
شــورا قــرار گرفتــه اســت، بایــد گفــت از جملــه ویژگی هــای 
ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــودن اس ــی ب ــی ایران،کل ــه سیاس جامع
ــه را  ــای جامع ــروه ه ــراد و گ ــه اف ــه سیاســی هم ــه جامع ک
ــه  ــرد ب ــق ف ــه تعل ــع ب ــی راج ــام اصل ــرد. دو نظ دربرمی گی
ــام  ــد از نظ ــه عبارتن ــود دارد ک ــی وج ــه سیاس ــک جامع ی
ــران  ــی ای ــه در نظــام حقوق ــن ک ــح ای خــاک و خــون. توضی
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 
ــق  ــن طری ــور را دارد و از ای ــک کش ــی ی ــت اصل ــه تابعی ک
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.

ــت.  ــاوت اس ــی متف ــه کل ــان ب ــرب آلم ــرا در غ ــا ماج ام
ــاب  ــن ها و انتخ ــه جش ــا ب ــش تنه ــه مردمان ــی ک در جای
ملکه هــای پیــاز، خیــار و شــراب می اندیشــند، ســخن 
گفتــن از مشــکات معیشــت، گــزاف اســت. در غــرب 
آلمــان، بزرگ تریــن تهدیــد، درخطــر افتــادن فرهنــگ 
اصیــل و نابــودی آن توســط فرهنــگ بیگانــه اســت. تمایــل 
افــراد مهاجــر بــه زندگــی در ایالت هــای غربــی و ناتوانــی در 
ــی شــده   ــروز تنش های ــان، مســبب ب ــا فرهنــگ آن ــاط ب ارتب
اســت؛ از تداخــل برگــزاری مناســک دیــن اســام تــا تــاش 
بــرای ترغیــب جوانــان بــه اســام. از ســویی دیگــر، حمــات 
ــاد  ــان ایج ــاک آلم ــای داعــش در خ ــه نیرو ه ــی ک و خطرات
کــرده، ســبب شــده اســت تــا عاقــه ی جهانیــان بــه حضــور 
ــر   ــا در خط ــد. ام ــش یاب ــان کاه ــی آلم ــن های جهان در جش
افتــادن فرهنــگ آلمانــی اصیــل تنهــا محــدود بــه مســلمانان 
نمی شــود؛ بســیاری از خانواده هــای ســنتی بــا قوانینــی چــون 
ــن  ــه ســقط جنی ــوط ب ــن مرب ــان و قوانی ازدواج همجنس گرای
ــب رســیده اســت  ــه تصوی ــت مــرکل ب ــاش دول ــا ت کــه ب
ــواده در  ــودی خان ــل ناب ــرده و آن را عام ــت ک ــراز مخالف اب
آلمــان مــی  داننــد. حــزب آلترناتیــو نیــز عنــوان کــرده  اســت 
ــرد.  ــد ک ــاش خواه ــی ت ــن این چنین ــو قوانی ــرای لغ ــه ب ک
ــوان ادعــا کــرد  ــه ذکــر اســت کــه نمــی ت ــان الزم ب در پای
تفکــرات نژادپرســتانه و ضدمهاجرتــی در تمامی مــردم آلمان 
نفــوذ کــرده اســت چــرا کــه پــس از انتخابــات مــردم آلمــان 
در پیشــگاه دروازه ی 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 سیاســت های مهاجرتــی دولــت آلمــان 
اثرگــذار خواهــد بــود؛ مســئله ای کــه مــی  توانــد شــگفتی های 

ــد. ــم بزن دیگــری را در عرصــه ی سیاســی آلمــان رق

جعفر شفیعی 
استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
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ــماره  ــه ش ــه ب ــان ک ــورای نگهب ــای ش ــه فقه ــق نظری طب
۲40/100/۹6 مــورخ ۹6/1/۲6 در روزنامه رســمي جمهوري 
اســامي ایــران منتشــر گردیــد، چنیــن تصریــح شــده اســت: 
»در اجــراي اصــل چهــارم قانــون اساســي جمهــوري اســامي 
ــوراي  ــي ش ــه داخل ــواد 1۹ و ۲1 آئین نام ــق م ــران و طب ای
نگهبــان، نظریــه ی فقهــاي محتــرم شــورا راجــع بــه تبصــره 
1 مــاده ۲6 قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهاي 
ــه  ــهرداران مصــوب 1375 ک اســامي کشــور و انتخــاب ش
در جلســه مــورخ ۹6/01/۲3 مــورد بحــث و بررســي واقــع 
ــردد:  ــم مي گ ــط تقدی ــع ذیرب ــه مراج ــاغ ب ــت اب ــده جه ش
ــه از برخــي مناطــق کشــور  ــه اطاعــات واصل ــت ب ــا عنای ب
کــه اکثریــت مــردم آن هــا مســلمان و پیــرو مذهــب رســمي 
ــق  ــن مناط ــلمان در ای ــر مس ــراد غی ــتند و اف ــور هس کش
ــهر  ــامي ش ــوراهاي اس ــت در ش ــب عضوی ــود را داوطل خ
ــن کــه تصمیمــات  ــه ای ــا توجــه ب ــد و ب و روســتا نمــوده  ان
ایــن شــوراها در خصــوص مســلمین بــدون لــزوم رســیدگي 
بــه آن در شــوراي نگهبــان الزم االتبــاع خواهــد بــود، 
تبصــره 1 مــاده ۲6 قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات 
ــهرداران مصــوب  ــاب ش ــامي کشــور و انتخ ــوراهاي اس ش
ــات  ــص فرمایش ــا ن ــي ب ــن مناطق ــه چنی ــبت ب 1375 نس
بنیانگــذار جمهــوري اســامي ایــران حضــرت امــام خمینــي 
ــور  ــخ 5۸/7/1۲ مذکــور در صحیفــه ن علیه الرحمــه در تاری
ــذا  ــت و ل ــر اس ــه 31( مغای ــاپ 1371، صفح ــد 6، چ )جل

ــن شــرع شــناخته شــد«.  خــاف موازی
یکــی دیگــر از مســتندات چنیــن رویــه ای در شــورای نگهبان 
ــاده ۲01  ــره ۲ م ــای آن، تبص ــی از اعض ــای برخ ــه ادع ب
قانــون آییــن نامــه داخلــی مجلــس اســت که مقــرر مــی دارد: 
ــد پــس از گذشــت مهلت هــای  ــان نمــی  توان »شــورای نگهب
مقــرر و رفــع ایــراد در نوبــت اول، مجــدداً مغایــرت مــوارد 
ــد از  ــد بع ــی  باش ــه نم ــه  اصاحی ــوط ب ــه مرب ــری را ک دیگ
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 
ــور کــه ذیــل فصــل نهــم آییــن نامــه داخلــی مجلــس  مزب
بــا عنــوان »ارجــاع مصوبــات مجلــس بــه شــورای نگهبــان، 
ــه  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مراحــل رســیدگی ب
آنهــا« آمــده اســت، ثانیــا، بــا توجــه بــه منطــق تبصــره بــه 

مقدمه
خیمــه گاه راســتی  هــای افراطــی اروپــا پــس از چندیــن مرتبــه 
ــزب  ــی ح ــروزی و راه یاب ــا پی ــی، ب ــی و ناکام ــاش متوال ت
»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 دســت  راســتی بــه پارلمــان آلمــان راه مــی  یابــد؛ امــا 
بــه راســتی چگونــه در کشــوری کــه بنیــان قوانیــن خــود را بر 
پایــه  ی مبــارزه بــا نژادپرســتی نهــاده اســت، حزبــی تنهــا بــا 
قدمــت 4 ســال 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 تاش هــا و فعالیــت انتخاباتــی ســال هــای پیــش، بلکــه 
ناشــی از بحــران مهاجرتی اروپا در ســال ۲015 و سیاســت  های 
ــت مــرکل و حواشــی پیش آمــده در مرز هــای  ــه دول نابخردان
آلمــان باشــد. هنــوز تجربیــات تلخ مهاجــران تــرک و آفریقایی 
 تبــار و مخاطــرات گــروه  هــای اســام گــرای تنــدرو از ذهــن 
مــردم آلمــان پــاک نشــده بــود کــه ظهــور داعــش، خاطــرات 
تلــخ گذشــته را زنــده کــرد. پذیــرش بیــش از ۸۹0 هــزار 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 جامعــه ی 
ــن  ــاد بی ــی زود تض ــامی، خیل ــتورات اس ــه دس ــد ب مقص
مهاجــران و میزبانــان را برمــا کــرد. اوج ایــن درگیری هــا در 
دســامبر ۲016 رخ مــی  نمایــد، جایــی کــه داعش به وســیله ی 

ــات  ــه ی مصوب ــودکار هم ــال و خ ــورت فع ــه ص ــت - ب اس
مجلــس را پیــش از تبدیــل بــه قانــون شــدن بررســی می کنــد 
ــت.  ــن اس ــد تقنی ــی از فرآین ــود، بخش ــر، خ ــان بهت ــه بی و ب
وانگهــی شــورای پیــش گفتــه بــرای خــود صاحیت 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 
ــم  ــق حاک ــران از منط ــی در ای ــه دادرس اساس ــت ک ــن اس ای
بــر هیــچ یــک از الگوهــای مربــوط بــه کنتــرل قضایــی قوانیــن 
پیــروی نمــی کنــد و بــه اســتناد اصــل چهــارم قانــون اساســی 
ایــن صاحیــت 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 
ــه وضــوح  ــزل کنــد. امــری کــه ب نظــم حقوقــی را دچــار تزل
تأثیــرات مخربــی بــر ویژگــی مهــم نظــام حقوقــی، یعنــی مفید 
ــه دنبــال آن پیــش بینــی پذیــر ســاختن  ــودن و ب قطعیــت ب

زندگــی شــهروندان دارد.
از طرفــی، قاعــده فــراغ دادرس و قاعــده اعتبــار امــر مختــوم 
ــی  ــای قضای ــیدگی ه ــر رس ــم ب ــم حاک ــد مه ــه قواع از جمل
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 
ــان  ــورای نگهب ــای ش ــراد فقه ــورد ای ــرع م ــا ش ــرت ب مغای
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 
ســبیا« 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 

ــردازد. امپراتــوری آلمــان مــی پ
آلمان شرقی- غربی

شــاید بتــوان حربــه  ی اصلــی پیــروزی حــزب آلترناتیــو را در 
حملــه بــه میــراث »هلمــوت کوهــل« فقیــد دانســت، یعنــی 
ــان  ــه ی آلم ــای دوگان ــان و احی ــاد آلم ــه اتح ــه زدن ب ضرب
ــر  ــاف دیگ ــو برخ ــزب آلترناتی ــی. ح ــان غرب ــرقی و آلم ش
ــکاری  ــعار و راه ــان، ش ــمت از آلم ــر قس ــرای ه ــزاب، ب اح
جداگانــه امــا بــر محوریــت ضــد مهاجرتــی و اســام  هراســی 
ــرای آلمــان  در پیــش گرفتــه و از اعــام برنامــه  ای واحــد ب
ــرق  ــرای ش ــزب ب ــن ح ــت. ای ــرده اس ــودداری ک ــد خ واح
ــدم پیشــرفت اقتصــادی و معیشــت  ــکاری و ع ــان از بی آلم
ســخن گفــت و بــرای غــرب آلمــان از زوال فرهنــگ و نــژاد 
آلمانــی ســخن بــه میــان آورد. شــرق آلمــان پــس از اتحــاد، 
ــرم  ــه ن ــت  و  پنج ــادی دس ــات اقتص ــا معض ــان ب ــم چن ه
ــن  ــرب ای ــد غ ــی مانن ــز صنعت ــاد مراک ــدم ایج ــد؛ ع می کن
کشــور، عقــب  ماندگــی ایــن قســمت از آلمــان را روز  بــه  روز 
بیشــتر نمایــان مــی کنــد. قوانیــن پیمانــکاری در ایالت هــای 
ــکاران از  ــه پیمان ــت ک ــده  اس ــبب ش ــز س ــان نی ــرق آلم ش
پرداخــت تمــام حق الزحمــه و واگــذاری کار تمــام وقــت بــه 
کارگــران اجتنــاب کننــد. اســتراتژی اصلــی حــزب آلترناتیــو، 
توجــه بــه مســئله  ی هجــوم مهاجریــن و کمبود کار در شــرق 
و معرفــی آنــان بــه عنــوان »دزدان کار« اســت. نکتــه  ای کــه 
بــا مســائل امنیتــی در می آمیــزد و هجــوم اســام گرایــان را 
عامــل از دســت رفتــن همیــن  شــادی انــدک مــردم معرفــی 
مــی کنــد. از ســویی دیگــر، هجــوم اصلــی مهاجریــن از جانب 
مرز هــای شــرقی آغــاز می شــود و مشــکات اجتماعــی 
ــاط  ــاد ارتب ــی در ایج ــی و ناتوان ــای فرهنگ ــی از تفاوت ه ناش
مهاجریــن بــا جامعــه  ی مقصــد، رای مــردم مرزنشــین شــرق 

را در ســبد حــزب آلترناتیــو مــی ریــزد.



قصه ی پرغصه ی دانشگاه در دولت روحانی
نگاهی به وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی

اعتراض دانشجویان به کیفیت غذای دانشگاه فردوسی

دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد در اعتــراض بــه عــدم  نظــارت بــر کیفیت پاییــن غذاهــای ســلف، مقابل ســاختمان امور دانشــجویی 
ایــن دانشــگاه تجمــع کردنــد. بــه  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 100 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد در واکنــش بــه عــدم  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 گفت وگــو بــا ایســنا، در حاشــیه ی ایــن تجمــع گفــت: مــا عملکــرد امور 
تغذیــه دانشــگاه فردوســی را در چنــد ســال گذشــته مــورد بررســی قــرار داده ایــم  کــه برآینــد بســیار قابــل قبولــی داشــته اســت، امــا در 
ســال تحصیلــی جدیــد، کیفیــت تغذیــه ی 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.
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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 فرجی دانــا بــه دلیــل مقاومــت 
در مقابــل همیــن فشــارها، در قالــب پیــام روشــنی بــه دولــت، 
ــه  ــد ک ــل ش ــی تکمی ــا زمان ــازل ام ــن پ ــد. ای ــتیضاح ش اس
ــط  ــه ســبب تمرکــز در حــوزه ی رواب ــی نیــز ب ــت روحان دول
ــه هــای  ــن برنام ــران و همچنی ــده ی اتمــی ای خارجــی و پرون
اقتصــادی تصمیــم گرفــت نــزاع بــا مخالفانــش را بــه وزارت 
علــوم نکشــاند و عاقبــت بــا انتخــاب وزیــری خنثــی، رویکــرد 
ــا پایــان دولــت مشــخص کــرد.  خــود در قبــال دانشــگاه را ت
اگرچــه تــاش هــای مضاعــف فعاالن دانشــجویی ســبب شــد 

اتفاقــات، مطابــق خواســت مخالفانــش نیــز پیــش نــرود.
در دانشــگاه آزاد اســامی، مــرگ ناگهانــی آیــت اهلل هاشــمی 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرد. 300 ه ــون ک ــز را دگرگ ــه چی هم
ســرمایه، 1.5 میلیــون دانشــجو ، 357 واحــد دانشــگاهی و ۲0 
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 

دانشــگاه تهــران و حواشــی آن دوره، تصویــر روشــنی از آینده ی 
ــری  ــرد. تصوی ــیم ک ــامی ترس ــگاه آزاد اس ــش روی دانش پی
کــه بــا انتصابــات او در دانشــگاه و تصمیمــات معاونیــن او در 
حوزه هــای فرهنگــی و تشــکل هــای دانشــجویی، هــر روز نیــز 

ــود. ــی ش ــفاف تر م ش
بــا پیــروزی حســن روحانــی، بــار دیگــر دانشــجویان منتظــر 
ــرای  ــجویی ب ــب دانش ــان غال ــال جری ــورد اقب ــره ای م چه
ــی  ــن روحان ــعارهای حس ــد. ش ــوم بودن ــدی وزارت عل تص
در انتخابــات، پشــتوانه مردمــی گســترده و رای تاریخــی وی 
ــا  ــر و هــم ســوتر ب ــب همــراه ت ــه مرات ــار مجلســی ب در کن
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 
ــی  ــود. پیام ــه ب ــن وزارتخان ــر ای ــذاری ب ــرای اثرگ سیاســی ب
ــه ســرعت توســط دانشــگاه دریافــت شــد و تکاپــوی  کــه ب
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 
ــده  ــی را نادی ــه ی مدن ــه ی اعتراضــات جامع ــر زن، هم وزی
ــه همیــن ســیاق عمــل کــرد.  ــز ب ــار نی ــن ب ــود، ای ــه ب گرفت
ــی  ــت روحان ــگاه در دول ــه ی دانش ــر غص ــه ی پ ــی قص گوی
ــی، رئیــس ســابق  ــه دارد. انتخــاب منصــور غام ــوز ادام هن
ــا مواضعــی  ــرای تصــدی وزارت علــوم، ب دانشــگاه همــدان ب
ــا  ــت، ب ــا دول ــو ب ــر همس ــا غی ــردی بعض ــه و عملک چندگان
نارضایتــی گســترده ای از جانــب فعــاالن دانشــجویی و 
ــر بیســت و  ــاب نف ــری، انتخ ــه تعبی ــد. ب ــراه ش ــاتید هم اس
ــی  ــم در حال ــوم، آن ه ــای وزارت عل ــت گزینه ه ــم لیس یک
ــر تحــت فشــار  ــن بارهــا ب ــی پیــش از ای کــه حســن روحان
نبــودن خــود در انتخــاب وزرا تاکیــد کــرده بــود، بیانگــر ایــن 
نکتــه اســت کــه رویکــرد روحانــی بــه دانشــگاه نیــز، همــان 
ــرای  ــدارد ب ــوز قصــد ن ــه اســت و هن ــه ی محافظه کاران روی
رای و نــگاه هوادارنــش بجنگــد. وضعیــت دانشــگاه هــا نیــز به 
ماننــد بســیاری از معضــل هــای دیگــر داخلــی کــه معطــل 
مانــده، آب ســردی بــر پیکــره ی ســرمایه اجتماعــی ای اســت 
ــات متشــکل شــد و  ــاد در انتخاب ــرژی زی ــا صــرف ان ــه ب ک
اکنــون نگاهــی نگــران بــه چهــار ســال مهــم پیــش رو دارد.
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ــدل  ــاط ج ــن نق ــی از موثرتری ــوان یک ــگاه را بت ــاید دانش ش
جریان هــای سیاســی ایــران در طــول تاریــخ معاصــر دانســت. 
نهــادی کــه بــه ســبب کارکردهــای اجتماعــی و نقــش 
تاریخــی اش ، حــوزه ی وســیع اثرگــذاری اش بــه جهــت نــوع  
مخاطــب و ســاخت جمعیتــی کشــور و همچنیــن گســتردگی 
جغرافیایــی آن ســبب شــده اســت کــه جریــان هــای سیاســی 
ــن  ــرل ای ــای خــود را در کنت ــروزی ه پاســخ شکســت ها و پی
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 هجمه هــای گوناگــون علیه 
آن را شــاهد بودیــم. از انقــاب فرهنگــی گرفتــه تــا نــگاه بــه 
ــگاه 7۸ و  ــوی دانش ــات ک ــرداد 76، اتفاق ــس از خ ــگاه پ دانش
ــه  ــا ب ــس از آن ت ــای پ ــال ۸۸ و جریان ه ــای س ــران ه بح
امــروز. حضــور مجــدد اصــاح طلبــان در بدنــه ی قــدرت پس 
ــان  ــت جوان ــدد و رای اکثری ــه م ــا دوری از آن، ب ــال ه از س
شــاید ایــن ســناریوی تکــراری را در ذهــن بخــش زیــادی از 
فعــاالن دانشــجویی زنــده کــرد کــه بــه زودی شــاهد مجموعه 
اتفاقاتــی خواهنــد بــود کــه نتیجــه ی آن، کنتــرل بیشــتر بــر 
فضــای دانشــگاه و دســت کــم، کــم اثر کــردن تاثیرگــذاری آن 
اســت. ســناریوهایی کــه بنــا بــود از میــراث مدیریتــی ۸ ســاله 

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 
گزینــه ی اول وزارت علــوم نتوانســت رای الزم را کســب کنــد. 
در ایــن بیــن امــا در دانشــگاه آزاد اســامی اتفاقــات بــه گونه ی 
دیگــری رقــم خــورد. بــه محــض انتخــاب وزرای دولــت، عضو 
هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی تشــکیل جلســه داد و بــر 
ــر حاشــیه ی فرهــاد دانشــجو خاتمــه  مدیریــت دو ســاله ی پ
داد. رویــدادی کــه بــه فعــاالن دانشــجویی، اســاتید و کارکنــان 
دانشــگاه آزاد اســامی  امیــدی داد کــه بعدها با بخشــنامه های 
ــای  ــامی از فعالیت ه ــگاه آزاد اس ــی دانش ــی حمایت ــی در پ پ
دانشــجویی و صنفــی، تــا انــدازه ی زیــادی رنــگ واقعیــت نیــز 
گرفــت. در وزارت علــوم امــا اوضــاع روی آرامــش بــه خــود 
ــا کــه پــس از میلــی منفــرد توانســته بــود  ندیــد. فرجــی دان

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 بحبوحــه ی درگیــری هــای انتخاباتــی دولت، 
نوریــان بــا حکــم سرپرســتی و بــا جهت گیــری کاما سیاســی 
شــروع بــه تغییــرات گســترده در معاونیــن و مدیران رســانه ای 
دانشــگاه آزاد اســامی کــرد،  اقداماتــی کــه به »هاشــمی زدایی« 
از دانشــگاه آزاد اســامی شــهرت یافــت. ایــن داســتان زمانــی 
ــه خــود گرفــت کــه پــس از شکســت  شــکل عیــان تــری ب
ــم  ــق ابراهی ــات و عــدم توفی ــی در انتخاب ــان اصــول گرای جری
رییســی، مشــاور او کــه در کمپیــن هــای انتخاباتــی نیــز چیزی 
بــرای او کــم نگذاشــته بــود، به ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی 
ــا برخــورداری از پیشــینه ی  ــر ب ــاد رهب رســید. انتخــاب فره
مشــخص و تاریــک در ذهــن دانشــجویان از زمــان ریاســت در 

شورای صنفی؛ پیگیری مطالبات، پی ریزی مناسبات
بازگشت به عقب! 

یادداشت کوتاهی پیرامون تعهدنامه های بی نام و نشان
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همــه ی مــا بارهــا شــنیده  ایــم و احتمــاال بــر آن باوریــم کــه 
حــق، گرفتنــی اســت. همــه ی مــا دانشــجویان، فــارغ از بومی 
و غیر بومــی، پیگیــری مطالبــات صنفــی خــود در دانشــگاهی 
کــه قــرار اســت چنــد ســال از بهتریــن ســال های زندگــی 
ــم. از  ــی دانی ــود م ــق خ ــم، ح ــپری کنی ــود را در آن س خ
نخســتین روزهایــی کــه پــا بــه دانشــگاه نهادیــم، بــه ایــن 
ــور در آن  ــه حض ــگاهی ک ــه دانش ــم ک ــی بردی ــئله پ مس
ــود  ــدل گشــته ب ــدف ب ــک ه ــه ی ــا ب ــرای بســیاری از م ب
ــای  ــت نیمکت ه ــالی را پش ــد س ــه آن چن ــرای ورود ب و ب
مدرســه مشــتاقانه ســپری کردیــم، آن چیــزی کــه تصــور 
ــی از  ــی و آموزش ــات رفاه ــت.کمبود امکان ــم، نیس می کردی
ــر دانشــجویان  یــک ســو و مســئولینی کــه خــود را در براب
ــک  ــود ی ــزوم وج ــر، ل ــد از ســوی دیگ ــی دانن پاســخگو نم
ــادی  ــرد؛ نه ــکار ک ــش آش ــش از پی ــی را بی ــاد میانج نه
ــورای  ــام »ش ــه ن ــادی ب ــجویان، نه ــود دانش ــس خ از جن
ــی دانشــگاه  ــن  رو بازگشــایی شــورای صنف ــی«. از همی صنف
پــس از گــذر از چندیــن ســال انحــال را مــی تــوان تحقــق 
یکــی  از مهم تریــن مطالبــات دانشــجویان در ســال های 
اخیــر دانســت. دانشــجویان می کوشــیدند تــا بدیــن طریــق، 
ــه  ــا، پیشــنهادات و درخواســت  هــای خــود را ب دغدغــه  ه

ــد. ــه کنن ــا را مطالب ــه و پاســخ آن ه مســئوالن ارائ
ــی،  ــگاه فردوس ــی دانش ــورای صنف ــتا، ش ــن راس در همی
ســال گذشــته بازگشــایی شــد. امــا اگــر بخواهــم قضــاوت 
ــورای  ــاله ی ش ــک س ــرد ی ــه عملک ــبت ب ــه ای نس منصفان
از  دانشــجویان  کــه  چــه  آن  باشــم،  داشــته  صنفــی 
ــاید  ــد. ش ــق نش ــتند، محق ــار داش ــی انتظ ــورای صنف ش
یکــی از دالیــل ضعــف عملکــرد شــورای صنفــی را بتــوان 
ــو و  ــان هیاه ــه در می ــرد ک ــو ک ــت و ج ــه ای جس در نکت
هیجانــات ناشــی از تشــکیل مجــدد شــورای صنفــی از نــگاه 
دانشــجویان پنهــان مانــد. شــوراهای صنفــی نیــز ماننــد هر 
ــد  ــی مــی  توان ســازمان مردمــی مطالبــه  گــری، تنهــا زمان

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 
ــای  ــه ه ــه کمیت ــا ب ــگاه ه ــی دانش ــد، در برخ ــده بودن ش
انضباطــی احضــار و مجبــور بــه تکمیــل تعهدنامــه ای بــی نام 
و نشــان شــدند. مفــاد اصلــی ایــن تعهدنامــه بدیــن صــورت 
ــن  ــه ی موازی ــود کلی ــی ش ــد م ــجو متعه ــه دانش ــت ک اس
ــه  ــاری ب ــررات ج ــوب مق ــی را در چارچ ــی و سیاس اخاق
ویــژه مقــررات انضباطــی دانشــگاه رعایــت کنــد. این مســئله 
تفــاوت چندانــی بــا مقــررات عــام انضباطــی دانشــگاه نــدارد، 
امــا نکتــه ی نگــران کننــده در تعهدنامــه ی 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!
ــه از  ــیاری دارد ک ــکاالت بس ــرادات و اش ــه ای ــن تعهدنام ای
ــرد.  ــودن آن اشــاره ک ــز ب ــام آمی ــه ابه ــوان ب ــی ت ــه م جمل
از جملــه نــکات ابهــام آمیــز، ایــن اســت کــه اوال مشــخص 
نیســت ایــن تعهدنامــه کــه تنهــا بــا رونوشــتی بــه کمیتــه ی 
مرکــزی پذیــرش دانشــجو ارجــاع داده شــده، از طــرف کدام 
ــی و  ــای اخاق ــر معیاره ــا اگ ــاد صــادر شــده اســت. ثانی نه
سیاســی ذکــر شــده در متــن، همــان معیارهــای مذکــور در 
ــد  ــه تعه ــت ک ــگاه اس ــی دانش ــررات انضباط ــوب مق چارچ
رعایــت آن هــا از عمــوم دانشــجویان پیــش تــر اخــذ شــده 
ــن  ــذا ای ــت. ل ــری نیس ــه ی دیگ ــه تعهدنام ــاز ب ــت و نی اس
ــی و معیارهــای دیگــری نســبت  ــار معنای ــد ب ــه بای تعهدنام
بــه تعهــد ویــژه ی قوانیــن انضباطــی دانشــگاه داشــته باشــد. 
ــامل  ــری را ش ــیع ت ــی وس ــت معنای ــورت دالل ــن ص در ای

ــور  ــد در آن حض ــرادی دغدغه من ــه اف ــد ک ــد باش کارآم
داشــته باشــند. دانشــجویان دغدغه  منــد فــارغ از ســلیقه ی 
ــال در  ــای فع ــکل  ه ــی از تش ــو یک ــوال عض ــی، معم سیاس
دانشــگاه مــی باشــند. طبــق آییــن نامــه ی اجرایــی 
ــه  ــوری ب ــازه کاندیدات ــا، اج ــی ام ــورای صنف ــات ش انتخاب
ــای  ــکل  ه ــزی تش ــورای مرک ــو ش ــه عض ــجویانی ک دانش
ــن  ــه ای ــود. ب ــی ش ــتند، داده نم ــگاه هس ــامی دانش اس
ــد و  ــه  من ــراد دغدغ ــی از اف ــل  توجه ــش قاب ــب بخ ترتی
ــوب  ــه وج ــون ک ــن قان ــطه ی ای ــه واس ــگاه ب ــر دانش موث
ــدان مشــخص نیســت، از حضــور و  ــری آن چن ــه کارگی ب
فعالیــت در ایــن شــورای مهــم بــاز  مــی  ماننــد. امــا عــدم 
ــی،  ــکان حضــور برخــی از دانشــجویان در شــورای صنف ام
بــه همیــن مــورد ختــم نمــی شــود. گروهــی از دانشــجویان، 
عــاوه بــر مشــکات خــاص صنفــی، بــا نوعــی بــی  مهــری 
و کــم توجهــی نیــز مواجــه انــد. ایــن گــروه، دانشــجویانی 
ــل در محیطــی آرام و امــن،  ــد تحصی ــه امی هســتند کــه ب
کشــور خــود را بــدرود گفتــه و پــا بــه دانشــگاه فردوســی 
نهــاده  انــد. بــه نظــر مــی رســد کــه فراهــم کــردن امــکان 
ــد  ــی، بتوان ــورای صنف ــی در ش ــجویان خارج ــور دانش حض
ــا  ــا آن ه ــجویان ب ــن دانش ــه ای ــکاتی ک ــه ای از مش گوش

ــد. ــد را برطــرف کن ــی کنن ــرم م دســت و پنجــه ن
همچنیــن در پایــان، الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا تشــکیل 
شــوراهای صنفــی دانشــگاه  هــای سراســر کشــور، اکنــون 
ــا را از  ــی پ ــه شــوراهای صنف ــت آن رســیده  اســت ک وق
ــد  ــر بگذارن مطالبــات صنفــی روزمــره ی دانشــجویان فرات
و بــا تشــکیل اتحادیــه ی شــوراهای صنفــی دانشــگاه  هــای 
ــورت  ــه ص ــجویی را ب ــات دانش ــور، مطالب ــر کش سراس
مســتمر، در ســطح کان تــر و بــه صــورت متشــکل 
ــن  ــود چنی ــزوم وج ــی ل ــد. در مقطــع کنون ــری نماین پیگی
ــوراهای  ــری ش ــم فک ــکاری و ه ــرای هم ــه  ای ب اتحادی
صنفــی سراســر کشــور در جهــت اصــاح برخــی قوانیــن 
ناکارآمــد فعلــی و همچنیــن تغییــر برخــی بند هــای 
آییــن نامــه ی شــورای صنفــی وزارت علــوم، بــه شــدت 

احســاس می شــود.

ــیده  ــجویان پوش ــر دانش ــور آن ب ــدود و ثغ ــه ح ــود ک می ش
اســت و آن هــا نمــی داننــد دقیقــا از کــدام معیارهــای اخاقی 

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 
ــاره ی  ــح درب ــت توضی ــس از درخواس ــا پ ــه، عموم تعهدنام
ــه کمیتــه ی پذیــرش دانشــجو  خاســتگاه چنیــن اقدامــی، ب
ــن  ــل ای ــس از رد درخواســت تکمی ارجــاع داده شــدند و پ
تعهــد، بــا ایــن تهدیــد مواجــه بودنــد کــه اگــر در ارســال 
ــه حالــت تعلیــق  تعهدنامــه تســریع نشــود، تحصیل شــان ب
در مــی آیــد. در ایــن شــرایط، پیگیــری موضــوع و تحقیــق 
بیشــتر در خصــوص تعهدنامــه، از ســوی خــود دانشــجویان 
ــد متذکــر شــد کــه مشــکل  دیگــر میســر نمــی شــود. بای
ــه دســت  ــن اســت ک ــدات، ای ــن قســم تعه ــی در ای اساس
»مســئولین ذی ربــط« را بــاز مــی گــذارد تــا بنــا بــه تفســیر 
دلخــواه، دانشــجو را  در هــر زمــان کــه خــارج از محــدوده ی 
ــتناد  ــه اس ــد، ب ــی و سیاســی یافتن ــای اخاق ــگ هنجاره ُگن

قانــون اخــراج کننــد!
ــت  ــت دول ــوص سیاس ــن در خص ــای آغازی ــی ه ــه زن گمان
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 
ــگاه از  ــوع دانش ــتری در موض ــینی بیش ــب نش ــی رود، عق م
ــی  ــه نگران ــر ب ــئله منج ــن مس ــد و ای ــی ده ــان م ــود نش خ
عمیق تــر 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 
ــدن های  ــار ش ــد و احض ــد تعه ــاب اخ ــاره ی ب ــدن دوب ش
بی مــورد بــه کمیتــه ی انضباطــی، نگرانــی هــای بســیاری را از 
آینــده ی 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؟ 



دانشگاه به مثابه ساز و برگ ایدئولوژیک دولت

توضیحات دکتر غالمی قانع کننده نبود

بــه نقــل از عصــر ایــران، پروانــه سلحشــوری نماینــده تهــران و عضــو فراکســیون امیــد بیــان کــرد: آقــاي دکتــر غامــي باید پاســخ افکار 
عمومــي را مســتدل و قانــع کننــده بدهنــد و مســتنداتي کــه بــه دســت نماینــدگان مــردم در مجلــس شــوراي اســامي رسیده اســت 
را پاســخ دهنــد. متاســفانه پاســخ هــاي ایشــان بــه ســواالت و توضیحــات ایشــان اصــا قانــع کننــده نبــود و در قامــت یــک وزیــر، 
آن هــم وزارتخانــه اي بــه اهمیــت وزارت علــوم ظاهــر نشــدند. از آقــاي روحانــي انتظــار مــي رفــت بــه وزارتخانــه اي کــه بدنــه آن 
ــي تشــکیل  ــد کــه در بیــن عناصــر اصل ــد و کســي را پیشــنهاد مي کردن ــوده اســت اهمیــت بیشــتري مــي دادن ــگاه راي ایشــان ب پای
دهنــده ي دانشــگاه ماننــد اســتادان، کارمنــدان و دانشــجویان از اعتبــار، مقبولیــت و محبوبیــت بیشــتري برخــوردار باشــند. ایــن نکتــه که 
دانشــجویان را قبــل از انتخابــات آگاه نامیــده و بعــد از انتخابــات آنــان را احساســاتي خطــاب کنیــم، نــه اخاقــي اســت و نــه سیاســي. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در واکنــش بــه معرفــی منصــور غامــی بــه عنــوان وزیــر علــوم، در بســیاری از دانشــگاه هــای کشــور، از جمله 

پلــی تکنیــک، عامــه طباطبائــی، فردوســی، علــم و صنعــت و دانشــگاه تهــران، تجمعــات اعتراضــی توســط دانشــجویان برگــزار شــد.
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امـــا نشـــد!
ــل ادامه از صفحه 1 ــا قب ــران پیشــنهادی ت ــد انتخــاب وزی ــر رون دانشــگاه. اگ

از فرهــادی را نــگاه کنیــم گویــا روحانــی تصمیــش را گرفتــه 
بــود و دانشــگاه را دانشــگاه می خواســت. امــا بــه وضــوح بعــد 
از انتخــاب فرهــادی تصمیمــش برگشــت و ســعی کــرد کــه 
دانشــگاه را نــه ماننــد دوره ی اصول گرایــان امــا الاقــل خنثــی 
نــگاه دارد. فرهــادی وزیــر شــد و اکثــر مدیــران اصــاح  طلب 
ــی کــه  از دانشــگاه رفتنــد. در ســطح دانشــگاه ها هــم مدیران
ــتند،  ــانی داش ــه ی درخش ــات کارنام ــی در دوره ی اصاح حت
ــان  ــت  ش ــه ریاس ــه  المصالح ــود را وج ــی خ ــت فرهنگ معاون
ــه  ــن ب ــک و از پایی ــاب دموکراتی ــد انتخ ــد. رون ــرار دادن ق
بــاالی روســای دانشــکده  ها و دانشــگاه  هــا کــه میــراث دوران 
اصاحــات بــود و در دوره ی احمــدی  نــژاد یــک ســره از بیــن 
رفتــه بــود، در دوره ی روحانــی راه اعتــدال پیــش گرفــت! یعنی 
ــک  ــا دموکراتی ــه کام ــه می شــد و ن ــاال دیکت ــا از ب ــه کام ن
ــا ضــرورت دوران  ــزی کــه گوی ــن. چی ــن االمری ــٌر بی ــود؛ ام ب
اعتــدال اســت. دانشــگاه آزاد در اواخــر دولــت اول روحانــی و 
بعــد از رحلــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی، یــک  دســت بــه 
ــران  ــان رســید و حیــات خلــوت تمــام مدی دســت اصول گرای
ــژاد شــد. تشــکل های  اصلــی دانشــگاه  ها در دوره ی احمــدی  ن
دانشــگاهی احیــا شــدند امــا با گرفــت  وگیرهایــی کــه از طریق 
نهادهــای دانشــگاه و بیــرون دانشــگاه بــرای آن  هــا ایجاد شــده 
اســت، عمــا خالــی از محتــوا شــدند )البتــه از ایــن منظــر بایــد 
بــه نقــد جــدی عملکرد تشــکل  هــای دانشــگاهی نیــز پرداخت 
کــه آیــا کنــش  ورزی 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 
نــه تنهــا اصــاح  طلبــان بلکــه خــود دولــت هــم خــارج شــد. 

دیگــر اســاتید بازنشســته بــه دانشــگاه برنگشــتند و در کنکــور 
ــر در مقطــع ارشــد و دکتــری ســتاره  امســال حــدود 150 نف
 دار شــدند . بــاور ایــن تحــوالت بــرای کســانی کــه بــه دولــت 
اعتــدال امیــد بســته بودنــد، ســخت آمــد و آخریــن ضربــه هم 
انتخــاب وزیــری مخالــف نظــر قاطبه ی دانشــگاهیان همســو با 
دولــت بــود . حســن روحانــی یــک سیاســت  مــدار محافظــه کار 
و کســی اســت کــه بــازی سیاســی را خــوب می دانــد و اکنــون 
گویــا انتخــاب خــود را در قبــال دانشــگاه کــرده اســت. البتــه 
مــوج وســیع اعتراضــات بــه وزیــر انتخابــی دولــت، نشــان از 
ــوان امیــدوار  ــای نســبی فضــای دانشــگاه دارد و شــاید بت احی
ــی در  ــاد تحوالت ــث ایج ــد، باع ــن رون ــه ی ای ــه ادام ــود ک ب
وزارت علــوم شــود. حســن روحانــی در جلســه رای اعتمــاد دو 
وزیــر پیشــنهادی علــوم و نیــرو تاکیــد کــرد کــه بــر عهــدش 
ــوم  ــی وزارت عل ــد آت ــد اســت و رون ــای  بن ــا دانشــجویان پ ب
ــد  ــری مانن ــاب وزی ــر انتخ ــود. اگ ــد ب ــال ۹3 خواه ــه س ادام
فرهــادی را بــه مجلــس نهــم ربــط دهیــم، در صــورت توجــه 
ــا دولــت، بعیــد اســت  بــه مجلــس دهــم و هــم ســویی آن ب
کســی ایــن حــرف رییــس جمهــور را جــدی بگیــرد. روحانــی 
در ادامــه گفــت کــه مــی  خواســتیم، افــراد دیگــری را معرفــی 
ــم.  ــی کردی ــی را معرف ــل، غام ــا تعام ــا نشــد« و ب ــم »ام کنی
در تحلیــل فضــای دانشــگاه بایــد بــه اتفــاق عجیــب حمایــت 
اصــاح  طلبــان از غامــی و مخالفــت شــدید دانشــجویان بــا او 
هــم توجــه کــرد. از ســوی دیگــر و در نگاهــی کلــی  تــر، بایــد 
بــه پــروژه  هــای اعتــدال و اصاحــات در قبــال دانشــگاه توجــه 
کــرد تــا بــه دیدگاهــی واقعــی  تــر از وضعیــت کنونــی برســیم. 
نگارنــده در ایــن مجــال انــدک بــر آن بــود تــا بــه تمــام ابعــاد 

ایــن موضــوع بپــردازد، طبیعتــا »امــا نشــد«.

ماننــد حادثــه کــوی دانشــگاه و یــا بازداشــت فعالیــن موثــر 
ــن برخــورد  ــک ســو و همچنی دانشــجویی و روشــنفکری از ی
نــرم ماننــد ایجــاد ســو تفاهــم میــان جریان  هــای دانشــجویی 
ــر  ــوان در انشــقاق دفت ــن موضــوع را می ت ــی اعظــم ای - تجل
تحکیــم در ســال ۸0 مشــاهده کــرد - و همچنیــن ایجــاد تقابل 
میــان فعالیــن دانشــجویی و روشــنفکران غیــر دولتــی و دولــت 
اصاحــات از ســوی دیگــر، پیــش بــرد. البتــه در ایــن میــان 
ــان  ــات، جری ــت اصاح ــای دول ــتباهات اعض ــت و اش عاملی
دانشــجویی و روشــنفکران نیــز قابــل چشــم پوشــی نیســت. 
در فــاز دوم مقابلــه بــا فضــای دانشــگاه، جنــاح راســت تعارف 
ــکل های  ــا تش ــتقیم ب ــه ی مس ــه مقابل ــت و ب ــار گذاش را کن
دانشــجویی و نهــاد دانشــگاه دســت زد و هنــوز دولــت 
ــر  ــه اکث ــود ک ــده ب ــام نش ــژاد تم ــدی  ن ــود احم اول محم
ــم  ــر تحکی ــد، دفت تشــکل های دانشــجویی بســته شــده بودن
وحــدت غیــر قانونــی اعــام شــده بــود، اعضــای هیــات علمی 
ــاتید  ــا اس ــته و ب ــرا بازنشس ــاح اقتدارگ ــا جن ــو ب ــر همس غی
دوره ی 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 ۸۸ و 
ــا  ســال بعــد از آن از بیــن رفــت. وقتــی بــه ســال های ۹0 ت
ــگاه می کنیــم، دانشــگاه دیگــر کوچــک  تریــن شــباهتی  ۹۲ ن
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 

ــی روی کار آمــد. ــت حســن روحان دول
ســه- حســن روحانــی در ابتــدای دولتــش دربــاره ی دانشــگاه 
ــای  ــی زد؛ احی ــزرگ م ــاب ب ــک انتخ ــه ی ــت ب ــد دس بای

تشــکل ها و غیــره. نقــد دوره ی فرجی دانــا - بــه عنــوان ســنجه 
ــرد  ــن راهب ــرای تعیی ــن دانشــجویی- ب ــی از فعالی ــی خیل فعل
مطالبه گــری دانشــجویان ضــروری اســت. ایــن موضــوع علــی 
رغــم اهمیتــش از حوصلــه ی ایــن مطلــب خــارج اســت. امــا 
ــا،  چــرا دانشــگاه خــط قرمــز اقتدارگرایــان اســت و فرجی دان
ــن  ــل ای ــد؟ تحلی ــد می ش ــه نبای ــد ک ــه ای ش ــه حیط وارد چ
ــه در  ــود ک ــی  ش ــوط م ــی مرب ــم تغییرات ــه فه ــوع ب موض
ــگاه  ــر دانش ــژاد ب ــود احمدی ن ــاله ی محم ــت  س دوره ی هش
ــی در  ــت علم ــای هیئ ــردن اعض ــته ک ــد؛ بازنشس ــال ش اعم
ــوم  ــوزه ی عل ــوص در ح ــه خص ــف و ب ــگاه های مختل دانش
انســانی و جایگزیــن کــردن معمــوال بــدون ضابطــه بــا اســاتید 
خــودی، بســتن تشــکل ها، کانون هــا و ســایر نهادهــای 
دانشــجویی مســتقل و از تمــام اقدامــات مهــم  تــر واگــذاری 
تصمیمــات مربــوط بــه دانشــگاه بــه شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی. جنــاح اقتدارگــرا در ایــران هزینــه  هــای زیــادی داد 
تــا دانشــگاه را بــه وضــع موجــود ســال ۹۲ برســاند. آن  هــا 
مــی  دانســتند کــه بایــد از تمــام تــوان خــود اســتفاده کننــد 
تــا دانشــگاه ماننــد دوره ی اصاحــات و بــه خصــوص شــبیه 
ــوان در  ــروژه را می ت ــن پ ــد. ای ــا 7۸ نباش ــای 76 ت ــال  ه س
دو فــاز مختلــف تحلیــل کــرد؛ اول از ســال 7۸ تــا ۸4 و دوم 
ســال ۸4 تــا ۹۲. بعــد از ســال 76 فضــای دانشــگاه به شــدت 
سیاســی شــده بــود و تجمــع و اعتــراض، آشــناترین صحنــه 
ــه  ــن ک ــد از ای ــت بع ــاح راس ــود. جن ــگاه ب ــن دانش در صح
ــروژه  ــد، آرام  آرام پ ــرداد در آم ــت دوم خ ــوک شکس از ش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد زد. ب ــگاه ها را کلی ــردن دانش ــاکت ک س
ایــن موضــوع از طریــق  دو  رویکــرد برخــورد ســخت 

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 کان پــروژه ی مدرنیزاســیون تعریــف 
ــروژه ی  ــل کان پ ــروژه ای ذی ــاب، پ ــس از انق ــد، پ می ش
اسامیزاســیون قــرار گرفــت. همچنیــن اگر تــا پیــش از انقاب 
ــرل سیاســی محــدود  ــه کنت ــا دانشــگاه ب ــت ب رابطــه ی دول
می شــد، 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 رابطــه ی 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 
ــا شــدت و  رابطــه در دوره هــای مختلــف پــس از انقــاب، ب

ــت از  ــود. دول ــی ش ــب نم ــی طل ــش مدن ــم از دانشــگاه نق ه
دانشــگاه نقــش فنــی می خواهــد، نقشــی کــه فقــط در راســتای 
کشــورداری و پیشــبرد سیاســت های دولــت تعریــف می شــود. 
دانشــگاه در عصــر اعتــدال بــه ســبب ماهیــت و گفتمــان کــدر 
و مبهــم دولــت، در وضعیــت باتکلیفــی بــه ســر مــی بــرد که 
در یــک ســوی طیــف، وضعیــت دوره ی اصاحــات متصــور 
اســت و در دیگــر ســوی طیــف، وضعیــت دوره ی ســازندگی. 
ــت از دانشــگاه  ــوان انتظــار دول ــی، مــی ت امــا در تحلیــل نهای
را، در گرایشــی بوروکراتیــک و تکنوکــرات مشــابه دوره ی 
ــرای  ــه کار ب ــی محافظ ــاب مدیران ــت. انتخ ــازندگی دانس س
ــگاه ها،  ــوم و دانش ــی وزارت عل ــی های مدیریت ــدی کرس تص
بــرای دوری از هــر گونــه تنــش، در همیــن راســتا باید بررســی 
شــود. گویــی در دوره ی اعتــدال، نظــام حکمرانــی در دانشــگاه، 
ــط دانشــگاه  ــه ای سیاســی در محی ــا تصفی ــد ت ایجــاب می کن
ــای  ــدن از جنجال ه ــا زدوده ش ــگاه ب ــا دانش ــود ت ــال ش اعم
ــوز  ــه هن ــد. اگرچ ــت باش ــع دول ــت و تاب ــی، در خدم سیاس
نزدیــک بــه 4 ســال بــه پایــان کار حســن روحانــی باقــی مانده 
اســت، امــا انتخــاب شــخصی چــون منصــور غامــی بــه عنوان 
ــا وجــود کارنامــه ی گذشــته ی آن کــه مــورد  ــوم، ب ــر عل وزی
اعتراضــات گســترده ی دانشــجویان قــرار گرفتــه اســت، خبــر 
از آن مــی دهــد کــه کفــه ی بیــم افتــادن دانشــگاه بــه ورطــه 
ی ماحظــات سیاســی نســبت بــه کفــه ی امیــد بــه تغییــر و 

ــت. ــنگین تر اس ــاح، س اص

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95

ــائل دوره ی  ــه مس ــت، از جمل ــا دول ــبت آن ب ــگاه و نس دانش
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، نظریه ی »ســاز و بــرگ ایدئولوژیک 
دولــت« لوئــی آلتوســر اســت. آلتوســر بــر ایــن نظــر اســت 
کــه دولت هــای مــدرن در زمــان شــکل گیــری، نیــاز بــه دو 
دســتگاه ســرکوب گر و ایدئولوژیــک بــه منزلــه ی دو بــال برای 
ــتگاه  ــق دس ــرای تحق ــدرن، ب ــت م ــتند. دول کشــورداری هس
ســرکوب گر بــه عنــوان یــک الــزام در کشــورداری، نهادهایــی 
ــه  ــد ک ــی کن ــاد م ــدان و... را ایج ــس، زن ــش، پلی ــون ارت چ
کارویــژه ی آن هــا در راســتای قــوه ی قهریــه ی 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 
ــا بهــره گیــری از ایدئولــوژی خــاص بــه  نمــی شــود، بلکــه ب

طــرد و واپــس زنــی مخالفیــن مــی پــردازد.
ــی  ــه، زمان ــر توســعه یافت ــا کمت ــه ی کشــورهای توســعه نیافت
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 
ــع نطفــه ی نهادهــای آموزشــی  ــد. در واق مــدرن، آغــاز کردن
مــدرن در کشــورهای جهــان ســوم، زمانــی منعقــد شــد کــه 
ــی  ــیدند عقب ماندگ ــی کوش ــورها، م ــن کش ــام داران ای زم
ــل  ــن اص ــز از ای ــران نی ــد. ای ــران کنن ــود را جب ــی خ تاریخ
مســتثنی نبــود؛ در دوره ی 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 اصاحــات 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. تجربــه ی دولــت مدرن 
ــره خــورده اســت. رضاشــاه در  ــام رضاشــاه گ ــا ن ــران ب در ای
راســتای ایجــاد دولتــی مــدرن، ارتــش مــدرن را پایــه گــذاری 
کــرد و بــرای تامیــن نیازهــای ایدئولوژیــک دولــت خــود، در 

ســال 1313، دانشــگاه تهــران تاســیس شــد.
ــل  ــروژه ای ذی ــوی، پ ــگاه در دوره ی پهل ــب دانش ــن ترتی بدی
ــود و چــون  ــی اقتدارگــرا ب ــروژه ی مدرنیزاســیون دولت کان پ
ابــزاری در راســتای اقنــاع تــوده ی مــردم و تامیــن نیازهــای 

ضعــف ادامــه پیــدا کــرد. در ســال هــای نخســت انقــاب و به 
خصــوص در بحبوحــه ی انقــاب فرهنگــی و جنــگ تحمیلــی،  
دولــت از دانشــگاه انتظــار پــرورش ایدئولــوگ وفــادار داشــت 
تــا دســتگاه بازتولیــد ایدئولــوژی انقابــی را هر چــه قدرتمندتر 
بــه پیــش ببــرد. پــس از پایــان جنــگ و در دوره ی ســازندگی، 
دولــت از دانشــگاه انتظــار کارشناســان فنــی را داشــت تــا بدون 
ــوژی  ــی و ایدئول ــاس هژمون ــر اس ــت و ب ــه در سیاس مداخل
مســتقر، کارشناســی فنــی انجــام دهــد. در دوره ی اصاحــات، 
ــرد و  ــدا ک ــود پی ــگاه بهب ــرای دانش ــی ب ــاع کم ــه اوض اگرچ
دانشــگاه اجــازه یافــت شــخصیتی نیمه مســتقل را تجربــه کند، 
ــه ی مشــاوری  ــه منزل ــا ب ــت از دانشــگاه صرف ــا درک دول ام
ــوع  ــه آن رج ــی ب ــط گاه ــرام، فق ــظ احت ــا حف ــه ب ــود ک ب
می کــرد 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 
سیاســت های 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 
ســال های نخســت انقــاب، کارخانــه ی انســان ســازی بــود، در 

ایــن دوره بــه کارخانــه ی مقالــه ســازی بــدل شــد.
ــداد  ــز در امت ــدال نی ــت و دانشــگاه در عصــر اعت نســبت دول
ــن  ــت. در دوره ی حس ــل اس ــل تحلی ــین قاب ــای پیش دوره ه
ــاز  ــات، ب ــت اصاح ــر از دول ــن ت ــطحی پایی ــی، در س روحان



کند گردش به راست  که  روحانی باهوش تر از آن است 

بــه نقــل از ایلنــا، مصطفــی تاجــزاده، معــاون سیاســی وزارت کشــور دولــت اصاحــات، بیــان کــرد: احســاس نیــاز روحانــی بــه مــردم در 
شــرایط کنونــی بــه  قــدری زیــاد و اساســی اســت کــه ممکــن نیســت احســاس کنــد می توانــد مســتقل از ایــن حمایــت بــه کار خــود 
بپــردازد و احیانــاً بخواهــد بــه ســمت راســت گــردش کنــد. آن  چــه در ایــن روزهــا اتفــاق افتــاده صرفــاً ایــن اســت کــه آن شــفافیت و 
صراحتــی کــه در ایــام انتخابــات مــی  دیدیــم، امــروز و پــس از ســپری شــدن ایــام انتخابــات دیــده نمی شــود کــه البتــه امــری طبیعــی 
اســت.  بــه هــر حــال زمــان انتخابــات، زمــان رقابــت اســت و شــور و شــوق انتخاباتــی بــر فضــای سیاســی غالــب می شــود. کاندیداهــا 
در بســیاری از رقابت هــای انتخاباتــی در کشــورهای دموکراتیــک هــم مســائلی را در ایــام انتخاباتــی مطــرح می کننــد کــه پــس از اتمــام 

ایــن دوره تکــرار نمــی  شــود؛ چــرا کــه طبیعتــاً دنبــال آرامــش هســتند تــا بتواننــد کارشــان را پیــش ببرنــد.

وقایع اتفاقیه / شماره سی و نهم / نیمه اول آبان 596 نگاه ویژه
جنبش دانشجویی:  سیال، هوشمند و منوط به زمان و مکان

وضعیت علم در ایران؛ دوگانه کلیات مطلوب/جزئیات نامطلوب

بتوانــم بــه گونــه ای دیگــر بیندیشــم، عمــل کنــم و خودابــرازی 
کنــم. فعالیــت هــای دانشــجویی نیــز به طــرف سیاســت زندگی 
ــوی  ــه س ــری ب ــن جهت گی ــا ای ــت. ام ــت داده اس ــر جه تغیی
ــد دارد. یــک بعــد آن، انفعــال اســت؛  سیاســت زندگــی دو بُع
ــم،  ــی می بینی ــی مصرف ــه در عرصــه ی زندگ ــزی ک ــان چی هم
لباس هــا، آرایش هــا و کاالهــای مختلــف را مصــرف می کننــد 
ــی،  ــت زندگ ــر سیاس ــد دیگ ــا بع ــند. ام ــی نمی اندیش و سیاس
ــی  ــت زندگ ــجویی، سیاس ــش دانش ــت؛ جنب ــال اس ــش فع کن
ــدف آن  ــه ه ــد ک ــدف دار می کن ــه ای ه ــه برنام ــل ب را تبدی
ــودن را  ــاوت ب ــق متف ــه ح ــه در جامع ــن اســت ک ــع ای در واق
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 
ــا یکدیگــر رابطــه ی تکمیلــی دارنــد.  می کنــد و ایــن دو حــق ب
تــا کنــون فقــط بــر روی شــرایط و مطالبات سیاســی دانشــجویان 
تاکیــد شــده اســت. اتفاقــا خــود فضــای دانشــجویی، یــک فضای 
تمامیت خــواه بــوده اســت و جریــان سیاســی کــه از درون فضــای 
دانشــجویی بیــرون می آمــد نیــز خــود حــق تمایــز را بــرای تفکر 
ــش  ــت. در نتیجــه توجــه جنب ــاوت دانشــجویان نمی پذیرف متف
دانشــجویی بــه حقــوق فرهنگــی و حــق متنــوع بــودن و تعریــف 
ــک  ــر سیاســی اســت، از قضــا ی ــر غی ــه در ظاه ــای ک برنامه ه
نــوع داللت هــای 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 فعالیت هــای سیاســی جهت گیری 
کنــد و نمی تــوان پیش بینــی کــرد کــه دو ســال دیگر در دانشــگاه 
چــه اتفاقــی خواهــد افتاد. یــک نــوع ســیالّیت و ناپایــداری و حتی 
شــاید بتــوان گفــت، هوشــمندی پنهانــی در جنبــش دانشــجویی 
وجــود دارد کــه نــوع کنــش در هــر زمــان را تغییــر مــی دهــد.

ــد. ــه و تفســیر می گردن به اختصــار ارائ
1. توسعه و تحقیق

ــور  ــه  ط ــه ب ــاره دارد ک ــه ای اش ــه کار خاقان ــوم ب ــن مفه ای
سیســتماتیک انجــام می شــود تــا بــه دانــش موجــود بیفزایــد و 
ایــن دانــش را بــرای ابــداع کاربردهــای تــازه بــه  کار بگیــرد. در 
ــرار  ــه 5۲ ق ــران در رتب ــان 14۲ کشــور، ای ســال 13۹۲ و در می
ــداد  ــش تع ــود کاه ــا وج ــال 13۹6 ب ــه در س ــود ک ــه ب گرفت
کشــورهای مــورد مطالعــه بــه 1۲7 کشــور، ایــران تنــزل رتبــه 

ــت. ــرار گرف ــه 5۸ ق ــته و در رتب داش
2. هزینه هــای صــورت گرفتــه در توســعه و تحقیــق )درصــد 

نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی(
ــه در  ــه نســبت ســرمایه گذاری صــورت گرفت ــن شــاخص ب ای
زمینــه ی توســعه و تحقیــق در مقابــل کل تولیــد ناخالــص داخلی 
کشــورها اشــاره کــه بــه  نوعــی اهمیــت ایــن موضــوع را نیــز در 
خــود مســتتر دارد. در ســال 13۹۲ ایــران رتبــه 41 را در میــان 
کشــورهای جهــان بــه خــود اختصــاص داده بــود کــه ایــن رتبــه 
در ســال 13۹6 بــا اُفــت شــدید مواجــه شــده و بــا تقریبــاً صفــر 
درصــد کاهــش، بــه رتبــه 7۸ رســیده اســت. بــه  بیــان  دیگــر، 
در بــازه زمانــی مــورد بررســی، افــت شــدیدی در هزینــه بــرای 

توســعه تحقیــق در ایــران صــورت گرفتــه اســت.
3. نسبت اشتغال زایی دانش

ــازار کار کشــورها اشــاره دارد  ــه آن بخــش از ب ــن شــاخص ب ای
کــه شــاغان آن بــر اســاس تحصیــات دانشــگاهی مشــغول به 
خدمــت هســتند. این شــاخص در ایــران در ســال 13۹۲، رتبه ۸3 
را در جهــان داشــته کــه در ســال 13۹6 بــا اندکــی بهبــود، رتبــه 
۸1 را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بنابرایــن، در ایــن شــاخص 

حتــی همیــن پیــش بینــی هــا نیز ممکــن اســت نادرســت باشــد. 
بــرای مثــال، دهــه هــای 50-1۹40 طرفــداران 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 انقابی مارکــوزه پدیــدار مــی شــود و اتفاقات 
1۹60 و اعتراضات دانشــجویی گســترده در کشــورهای غربی رقم 
می خــورد. 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 ظرفیت هــای 
ــبکه های  ــازی و ش ــای مج ــور در فض ــا حض ــود ب ــوژی خ تکنول

اجتماعــی، بــرای تغییــر اجتماعــی اســتفاده کند.
نحــوه ی نهادســازی در ایــران در حــوزه ی آموزشــی و مســئله ی 
ــگاه را  ــر دانش ــد؟ اگ ــتایی می بینی ــه راس ــگاه را در چ دانش
ذیلــی از دولــت بدانیــم، مفهــوم اســتقالل دانشــگاه و واگــذاری 
تصمیم گیــری در ایــن حــوزه بــه خود مســئولین دانشــگاهی، به 

چــه ترتیبــی خواهــد بــود؟ 
در بررســی دولــت مــدرن، معمــوال از تقســیم  بنــدی دوگانــه ی 
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 
ــازه  ــب شــده اســت و دانشــگاه، اج ــاد ســرکوب گر ترکی ــا نه ب
نمی یابــد، یــک نهــاد ایدئولــوژی بــه مفهــوم درســت کلمه شــود. 
اگــر قــرار اســت دانشــگاه، دســتگاهی ایدئولوژیــک باشــد، دیگــر 
نبایــد ســرکوبگر باشــد. زمانــی کــه یــک نهــاد، هم ســرکوب گر 
و ایدئولوژیــک اســت، بــه نهــادی بی تاثیــر بــدل مــی  شــود 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 پایه گــذاری کــرد، در راســتای 
تحــوالت عصــر امپراتــوری میجــی و نوســازی ژاپن بــود. بنابراین 
ــوازی  دانشــگاه داللــت و پیامدهــای سیاســی و در واقــع یــک ت
ــوازات  ــای م ــه معن ــوازی را ب ــت دارد. واژه ی ت ــم سیاس ــا عال ب
بــه کار مــی بــرم. نهــاد دانشــگاه و دولــت بــه ماننــد دو جریــان 
مغناطیســی، باید بــه مــوازات یکدیگر حرکــت  کننــد. در میانه ی 
ایــن رابطــه، میــدان مغناطیســی ایجاد می شــود کــه هــر دو نهاد 
بــر یکدیگــر تاثیــر مــی گذارنــد. معمــوال در جامعــه ی مــدرن، 
دانشــگاه بایــد بــه صــورت قدرتمنــد و مســتقل شــکل بگیــرد. 
دانشــگاه و دولــت، نهادهــای مســتقلی هســتند کــه بــه صــورت 
غیروابســته تصمیم گیــری و در یــک رابطــه ی تــوازی، یکدیگــر 
را تقویــت مــی  کننــد. دانشــگاه نقــش ایدئولوژیــک بــرای دولــت 
ایفــا می کنــد 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 
ــات و  ــادی، ارتباط ــت اقتص ــد. وضعی ــه می نماین ــود را ارائ موج
ــه  مــراودات بین المللــی، وضعیــت نهادهــای سیاســی و... از جمل
ــوان زیربناهــای  ــه  عن ــی اســت کــه ب ــن ویژگــی  های مهــم  تری
وضعیــت علمــی یــک کشــور، در بررســی وضعیــت علمــی آن 
مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد و در کســب رتبــه نیــز تأثیرگــذار 
هســتند؛ امــا واضــح اســت کــه چنیــن ویژگــی  هایــی الزامــاً بــه 
 معنــی مناســب بــودن وضعیــت علمــی نیســت. بــه  طــور مثــال، 
ســرانه ی درآمــد ایرانیــان در گــزارش ســال ۲013، حــدود 13 
هــزار دالر اعــام گردیــده کــه در ســال ۲017، بــه بیــش از 17 
هــزار دالر افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن بایســتی در بررســی 
وضعیــت علــم، بــه شــاخص  هایی کــه مســتقیماً به شــرایط علم 

ــد، رجــوع شــود.  و دانــش اشــاره دارن
ــت  ــل تخصصــی وضعی در بررســی 5 شــاخص مهــم در تحلی
ــاخص  ــه ش ــی 13۹6-13۹۲، س ــازه زمان ــران در ب ــم در ای عل
تنــزل یافتــه و دو شــاخص بهبــود یافته انــد، امــا برآینــد کلــی، 
ــار  ــذارد. انتظ ــش می گ ــه نمای ــت را ب ــودن وضعی ــوب ب نامطل
ــا  ــن اســت کــه ب ــت دوازدهــم ای جامعــه ی دانشــگاهی از دول
ــه ی  ــی الزم، برنام ــادی و سیاس ــاخت های اقتص ــود زیرس بهب
ــا وضعیــت  مدونــی نیــز بــرای بهبــود شــاخص های مرتبــط ب
ــار  ــت انتش ــه وضعی ــاً ب ــد و صرف ــته باش ــور داش ــی کش علم
مقــاالت علمــی کــه ســاده ترین شــاخص اســت، بســنده ننماید. 
فراهــم  ســازی ارتبــاط بــا بخــش صنعــت کــه عمدتــاً دولتــی 
اســت، ســرمایه گذاری شــایان و شایســته در بخــش توســعه و 
ــر، از  تحقیــق و در نهایــت افزایــش اشــتغال در بخــش دانش ب
جملــه اقداماتــی اســت کــه می توانــد برنامــه ی کوتــاه و یــا میان 

مــدت بــرای بهبــود وضعیــت موجــود باشــند.
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پیــش مصاحبــه: محمدامیــن قانعــی راد، عضــو هیئــت علمــی 
ــدود  ــه مح ــور، از جمل ــی کش ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق مرک
جامعــه شناســانی اســت کــه در زمینــه ی سیاســت گذاری 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، 
ــران،  ــا در خصــوص نهــاد دانشــگاه در ای ــی دســت داد ت فرصت
وضعیــت کنونــی دانشــگاه هــا و تحلیل فعالیــت های دانشــجویی 
در چنــد ســال اخیــر، گفــت و گویــی داشــته باشــیم. آن چــه در 

ادامــه مــی خوانیــد، خاصــه ای از ایــن گفــت و گــو اســت.
در گذشــته پیــروی اتفاقاتــی نظیر تجمــع نوجوانــان در مجتمع 
کــوروش، بحث هایــی 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 
می شــود، دغدغــه ی سیاســی و اجتماعــی چندانــی نــدارد. برای 
مثــال در چنــد ســال اخیــر حتــی در روز 16 آذر نیــز بــه جــای 
ایــن کــه مطابــق گذشــته، برنامه هــای تحلیلــی بــرای بررســی 
جنبــش دانشــجویی برگزار شــود، برنامــه های ســرگرم کننده 
از جملــه جشــن بــرش کیــک و ماننــد آن برگــزار می شــود. 
تحلیــل جنابعالــی از ایــن تجربــه ی متفــاوت از فضــای 
دانشــگاه چیســت؟ بــه صــورت خــاص رونــدی کــه در چنــد 
ــوان ناشــی از  ــی ت ــم را م ســال گذشــته در دانشــگاه می بینی

ــت؟ ــجویان دانس ــتیزی دانش ــت گریزی و سیاست س سیاس
بحثــی کــه در ایــن خصــوص مطرح اســت، بــه تعبیــر گیدنزی، 
ــی  ــی رهای ــل زندگ ــی در مقاب ــت زندگ ــدن سیاس ــگ ش پررن
بخــش اســت کــه در تمــام دنیــا نیــز ســابقه دارد. جنبش هــای 
ــه  ــا ب دانشــجویی در ایــران نیــز در طــول حیــات خــود، عمدت
سیاســت های رهایــی بخــش تاکیــد داشــته انــد و بــر روی دو 
محــور  آزادی و برابــری تاکیــد مــی کننــد. همیــن امــر باعــث 
مــی شــود کــه سیاســی عمــل کننــد و کنش هایشــان بــه نحوی 
بــا جریــان هــای سیاســی بــرون دانشــگاهی، هــم راســتا باشــد. 
امــا حــال، شــاهد آن هســتیم کــه دانشــجویان بــه ســوی یــک 
ــی  ــا سیاســت زندگ ــاط ب ــه در ارتب ــد ک ــی می رون ــوع فعالیت ن
اســت. حتــی سیاســت زندگــی نیز ظاهــر سیاســی دارد، چــرا که 
پذیــرش متفــاوت بــودن انســان ها بــا یکدیگــر، حــق متفــاوت 
بــودن و تنظیــم فعالیت هــای 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 

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 نتیجــه ای را برای کشــورها 
ــا  ــد ت ــن ســؤال موجــب گردی به همــراه داشــته اســت. طــرح ای
ســازمان ها و نهادهــای مختلــف بین المللــی، شــاخص هایی را بــرای 
بررســی آنچــه امــروزه »وضعیــت علــم« نامیــده می شــود، ایجــاد 
کردنــد کــه یکــی از آن هــا، شــاخص جهانــی نــوآوری اســت کــه 
هــر ســاله بــه ارائــه گــزارش در مــورد ابعاد مختلــف وضعیت علم 
در کشــورهای جهــان می پــردازد: از حمایــت اقتصــادی از علــم تــا 

ــی دانشــگاه ها. ــای علم ــی و خروجی ه سیاســت های دولت
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 شــفاف تر از عملکــرد دولــت 
یازدهــم ارائــه گــردد؛ زیــرا آنچــه تاکنــون ارائه شــده اســت، اعام 
وضعیــت کلــی ایــران در ایــن شــاخص بــدون توجه بــه ابعــاد آن 
اســت؛ یعنــی اگرچــه بــه صــورت کلــی بهبودهایــی ایجــاد شــده 
اســت، امــا در شــاخص هایی کــه مســتقیماً بــه وضعیــت علمــی 
مرتبــط هســتند، چندان وضعیــت مطلوبــی وجود نــدارد. در ســال 
۲013، وضعیــت آمــار رســمی کــه در مــورد کشــور ایــران وجــود 
ــه در  ــن رتب ــوده کــه ای ــه 113 در جهــان ب ــران دارای رتب دارد، ای
ســال ۲017 بــه 75 صعــود کــرده اســت. امــا ایــن صعــود الزامــًا 
بــه  معنــای بهبــود شــاخص های علمــی در ایــران نبــوده اســت. 5 
شــاخص مهــم در وضعیــت علــم ایــران در بــازه مــورد بررســی، 

ــوع فعالیت هایــش کــه در  ــان دانشــجویی و تن ســیالیّت جری
ــر شــما، فعالیت هــای خــاص  ــه تعبی برهــه هــای مختلــف، ب
ــی  ــه عوامل ــی از چ ــی دارد، ناش ــی را در پ ــی و فرهنگ سیاس
ــال  ــه دنب ــته و ب ــود خواس ــئله را خ ــن مس ــا ای ــد؟ آی می دانی
تغییــر نســل تحلیــل مــی کنیــد یــا آن کــه سیاســت گذاری 
دولت مــردان و چینــش مدیــران وزارت علــوم و دانشــگاه ها را 

در ایــن مســئله موثــر می دانیــد؟
بــا یــک وضعیــت پارادوکســیکال مواجــه هســتیم؛ دولــت مــردان، 
فــردی را بــه عنــوان وزیــر علــوم انتخــاب می کننــد کــه کنتــرل 
بیشــتری بــر روی دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی داشــته باشــد، 
امــا بــه صــورت برعکــس و ناخواســته، فعالیت هــای  دانشــجویی 
رادیکال تــر می شــود. 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 دانشــگاه ها، کنتــرل بیشــتری صــورت می گیــرد و افــرادی 
اداره ی وزارت علــوم را در اختیــار می گیرنــد کــه بیشــتر رویکــرد 
امنیتــی دارنــد، بــه صــورت معکــوس و ناخواســته ای چیــز دیگری 
درو می کننــد. 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 شــیوه ی 
ســیال عمــل می کنــد و مواضع خــود را به صــورت هوشــمندانه ای 
در دوره هــای مختلــف تغییــر می دهــد. تغییر نســل  ها نیــز حداقل 
ــه  ــوان ب ــط می ت ــدارد. فق ــر گســترده ای ن ــدت، تاثی ــاه م در کوت
صــورت کلــی در یــک پیــش بینــی، نســلی کــه در حــال تکویــن 
اســت را، از آینــده ی آن، بــرآوردی مقطعــی و نســبی داشــت کــه 

نیــز تفــاوت چندانــی در دولــت یازدهــم ایجــاد نشــده اســت.
4. همکاری پژوهشی دانشگاه/صنعت

ایــن شــاخص بــه فراوانــی همکاری هــای پژوهشــی انجــام شــده 
ــک کشــور و بخــش صنعــت آن، اشــاره  ــان دانشــگاه های ی می
دارد؛ یعنــی مســائل بخــش صنعــت کــه بــه دانشــگاه منتقــل 
شــده و چاره جویــی علمــی بــرای رفــع آن در دانشــگاه ها صــورت 
پذیرفتــه اســت. در ســال 13۹۲ ایــران رتبــه نــه  چنــدان مطلوب 
۸5 را دارا بــوده کــه ایــن وضعیــت نامطلــوب طــی چهــار ســال 
منتهــی بــه 13۹6 بــاز هــم بــا افــول مواجــه شــده و بــه رتبــه 
نــازل ۹7 رســیده اســت. ایــن بــه  معنــی بدتر شــدن رابطــه میان 

دانشــگاه و صنعــت اســت.
5. وضعیت تولید مقاالت علمی

ایــن شــاخص کــه بــه شــاخص اچ نیــز شــهرت دارد، شــاخصی 
عــددی اســت کــه می کوشــد بهــره وری و تأثیرگــذاری علمــی 
دانشــمندان را به صــورت کّمــی نمایــش دهــد. ایــن شــاخص بــا 
در نظــر گرفتــن تعــداد مقــاالت پر اســتناد افــراد و تعــداد دفعات 
اســتناد شــدن آن مقــاالت توســط دیگران محاســبه می شــود. در 
ســال 13۹۲ در میــان کشــورهای جهــان در شــاخص اچ، ایــران 
ــای  ــه تاش ه ــا توجــه ب ــه ب ــوده اســت ک ــه ی 50 را دارا ب رتب
صــورت گرفتــه در بــازه مــورد بررســی، ایــن شــاخص در ســال 
13۹6 وضعیــت مطلوب تــری یافتــه و ایــران را در رتبــه ی 41 
قــرار داده اســت. بــه  بیــان  دیگــر، وضعیــت تولید مقــاالت علمی 

در دولــت یازدهــم، رونــد صعــودی داشــته اســت.
فرجام سخن

همان گونــه کــه در آغــاز اشــاره گردیــد، شــاخص  هایــی کــه بــه 
بررســی وضعیــت علــم در کشــورها می پردازنــد، چنــد ویژگــی 



چرخش شدید روحانی را تایید نمی کنم

فائــزه هاشــمی در گفت و گــو بــا دنیــای اقتصــاد گفــت: مــا بایــد محدودیت هــا و فشــارها بــر آقــای روحانــی را درک کنیــم، شــک دارم 
ــی را  ــم چرخــش شــدید را تاییــد کنــم و از طرفــی هــم روحان ــی از اصــاح  طلبــان درســت باشــد. مــن نمی توان ــه گرفتــن روحان فاصل
همــراه کامــل اصــاح  طلبــان نمی بینــم. آقــای روحانــی عضــو حــزب اعتــدال و توســعه اســت و طبعــا هــر کســی کــه قــدرت را در اختیــار 
می گیــرد اولویــت اول را بــه حــزب خــود می دهــد. 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 محدودیت هــای جدیــد ایجــاد  شــده بــرای برخــی افــراد، بیــان کــرد: 
تصمیم هــای 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 اصاحــات در هــر دوره نقــش عظیمــی بــرای بــه صحنــه آوردن مــردم 
دارد. انتخابــات پرشــور نیــز یکــی از خواســته های نظــام اســت و چنیــن برخــوردی پاســخ ایــن اقــدام رئیــس دولــت اصاحــات نیســت. 

وقایع اتفاقیه / شماره سی و نهم / نیمه اول آبان 696 نگاه ویژه
تجسم ایده بازار در دانشگاه

نشریات دانشجویی در دولت اعتدال

ــی  ــن انســان همان ــد. ای ــت کن ــش را رعای ــا اصول ــد ت می کن
اســت کــه »از آمــوزش به عنــوان ســرمایه گذاری خصوصــی« 
اســتفاده می کنــد، تــا »درآمــد آینــده  خــود را ارتقــا دهــد«، 
ایــن انســان بــه »انســان کارآفریــن« معروف اســت. از ســوی 
دیگــر نهــاد قــدرت ایــن امــکان را پیــدا می کنــد کــه نظــارت 
ــن انســان  ــرا تکلیــف ای ــر انجــام دهــد؛ زی خــود را دقیــق  ت
ــرای  ــت و ب ــادی اس ــا اقتص ــداف او کام ــت: اه ــوم اس معل
ــت  ــد. دول ــاب کن ــزاری انتخ ــد اب ــا بای ــه آن ه ــیدن ب رس
ــد و از  ــهیل می  کن ــدف را تس ــزار و ه ــاق اب ــد انطب فرآین
ــارت  ــوند و نظ ــی می ش ــش بین ــا پی ــه کنش ه ــن رو هم ای
ــد و  ــز رش ــود. »مراک ــام می ش ــکل انج ــن ش ــه راحت  تری ب
فنــاوری« ســازمان  هایــی هســتند کــه بــرای آمــوزش نیــروی 
انســانی یا ســرمایه انســانی متأثــر از ایــده  های نئولیبرالیســتی 
ــد. ایــن ســازمان ها مســتقیما زیــر نظــر  ــه وجــود آمــده  ان ب
»وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری« ایجــاد شــده  انــد« تــا به 
شــرکت  هــا کمــک کننــد کــه هرچــه بیشــتر نــوآور باشــند، 
ــت  ــود وضعی ــد و در نتیجــه موجــب بهب ــی عمــل کنن رقابت
اقتصــادی در منطقــه خــود باشــند. تذکــر ایــن نکتــه بســیار 
ــق  ــاوری از طری ــم و فن ــای عل ــارک  ه ــه پ ــت ک ــم اس مه
ــگاه ها  ــاورت دانش ــرکت ها در مج ــب وکار ش ــت ازکس حمای
در حقیقــت بــه افزایــش قــدرت رقابــت دانشــگاه  هــا و نقــش 
آن هــا در پاســخ گویــی بــه نیازهــای جامعــه کمــک شــایان 

توجهــی مــی  نماینــد«.
ــای  ــن پارک ه ــاوری و همچنی ــد و فن ــز رش ــترش مراک گس
علــم و فنــاوری از 40 ســال 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 پــارک  هــای رشــد و فنــاوری دو وظیفه ی مهــم را بر 
عهــده دارنــد. آن هــا هــم مســئولیت تربیــت نیــروی انســانی 
ــد و  ــکل دهی، رش ــم ش ــد و ه ــده دارن ــر عه ــن را ب کارآفری
ــازده  ــای زودب ــگاه  ه ــب بن ــا در قال ــده  ه ــازی ای ــاری س تج
ــه  ــور خاص ــه ط ــزرگ. ب ــک و ب ــای کوچ ــب وکاره و کس
کارکــرد اصلــی پــارک  هــا 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 
در جامعــه گســترش مــی  دهنــد و یکــی از مهــم تریــن ابــزار 
تولیــد فضــای نئولیبرالیســتی در جامعــه هســتند. در یک کام 
هــدف آن هــا »شــرکتی کــردن« جامعــه اســت. تــا ایــن جــا 
دربــاره ی بهــره نخســت نئولیبرالیســم از دانــش بحــث شــده 

بودنــد. در واقــع دانشــجویانی کــه دیگــر نــه تشــکلی بــرای 
ــری  ــرح و پیگی ــرای ط ــادی ب ــه نه ــه و ن ــزاری برنام برگ
مطالبــات خــود داشــتند، زیــر چتــر نشــریات پنــاه آوردنــد 
ــا  ــگاه را کام ــد و دانش ــاز نمانن ــیر ب ــه  ی مس ــا از ادام ت
ــه ی  ــد. در آن بره ــواه نکنن ــت  خ ــی تمامی ــلیم جریان تس
ــد  ــدان یافتن ــی دوچن ــجویی اهمیت ــریات دانش ــی نش زمان
ــا  ــا ب ــتند ت ــعی داش ــجویی س ــف دانش ــای مختل و گروه  ه
ــه  ــف و محــدود، ب ــد نحی ــاد هرچن ــن نه ــری در ای قرارگی
ــود را  ــائل خ ــد و مس ــات بپردازن ــری مطالب ــرح و پیگی ط
مطــرح کننــد. اگرچــه در ایــن حــوزه نیــز ایــن جریــان، از 
ــان  ــگاه در ام ــر دانش ــم ب ــای حاک ــات جریان ه ــغ حم تی
ــه  ــگاهی، ب ــریات دانش ــر نش ــر ب ــای ناظ ــود و کمیته ه نب
محلــی بــرای تســویه  حســاب  هــا و ابــزاری بــرای اعمــال 
ــن عرصــه  ــن ای ــر فعالی ــا ب ــت  ه ــش محدودی ــش از پی بی
ــد  ــق امی ــا تزری ــه ب ــت ک ــر دول ــد از تغیی ــد. بع ــدل ش ب
بــه دانشــگاه ها همــراه بــود، نشــریات دانشــجویی همچنــان 
بــا قــدرت بــه مســیر خــود ادامــه دادنــد تــا زمانــی کــه 
تشــکل  هــا و نهادهــای دانشــجویی خــود را احیا و بازگشــایی 
ــت  ــته تح ــای گذش ــال  ه ــه در س ــی ک ــع  های ــد. جم کنن
ــد، حــاال خــود تبدیــل  ــوای نشــریات شــکل گرفتــه بودن ل
بــه جریــان  هایــی شــدند کــه بتواننــد دانشــگاه های خــود 
را از فضــای تــک  صدایــی در عرصــه ی تشــکل ها برهاننــد. 
اگرچــه مســیر بازگشــایی تشــکل ها مســیری بــس ســخت 
و پــر پیــچ  و خــم بــود، در ایــن بیــن امــا، همچنان نشــریات 
ابــزاری بــرای پیشــبرد مطالبــات بودنــد. در چنیــن 
شــرایطی کــه اهمیــت نشــریات دانشــگاهی بیــش از پیــش 
ــود  ــه خ ــی ک ــیت جریان ــی  داد، حساس ــان م ــود را نش خ
ــفانه  ــد. متأس ــتر ش ــت، بیش ــگاه می دانس ــب دانش را صاح
فضــای حاصــل از سیاســت  هــای اعتدالــی در دانشــگاه  هــا 
ــر  ــف، ب ــای مختل ــه بهانه ه ــی ب ــه برخ ــد ک ــن ش ــز ای نی

ــت و  ــرده اس ــری ک ــه تغیی ــاوری« چ ــات و فن ــوم، تحقیق عل
بــازار آمــوزش عالــی بــه چــه میــزان گســترش یافتــه اســت. 
ــود داشــت،  ــدود 13 دانشــگاه وج ــران ح ــه 50 در ای در ده
ــی 1367،  ــه 60، یعن ــی ده ــای پایان ــداد در ســال  ه ــن تع ای
بــه ۲0۸ دانشــگاه رســید و بــا رشــد اعجــاب  انگیــزی کــه 
داشــته در ســال 13۹4 به ۲۸00 دانشــگاه رســیده اســت. در 
کنــار تحــول عظیــم کمیــت دانشــگاه، همیــن تحــول عظیم را 
ــی تعــداد  ــه عبارت ــز داشــته ایم. ب در تعــداد دانشــجویان نی
ــوده  ــر ب ــدود 34۹،۸4۸ نف ــال 1367 ح ــجویان در س دانش
ــر  ــش از 4،۸00،000 نف ــا بی ــال 13۹4 م ــا در س اســت، ام
دانشــجو داشــته  ایــم و درســت از دوره ی وزارت دکتــر معین 
و پیگیــری الیحــه تغییــر ســاختار وزارت علــوم توســط وی، 
ایــن افزایــش رخ داده اســت بــه نحــوی کــه از ســال 13۸0 
ــده اند.  ــر ش ــه براب ــور س ــجویان کش ــداد دانش ــون تع تاکن
ایــن تغییــرات کمــی در عرضــه و تقاضــای آمــوزش عالــی، 
ــد  ــاد می کن ــا ایج ــر عرصه ه ــی را در دیگ ــرم تغییرات الج
ــی  ــه ســمت دانشــجویان پول کــه در ابتــدا دانشــجویان را ب
ــرد،  ــت اول« می ب ــتریان دس ــان »مش ــا هم ــهریه ای ی و ش
بــه نحــوی کــه بنــا بــه گــزارش دکتــر هاشــمی )سرپرســت 
ــوم(، در حــال حاضــر فقــط 13 درصــد از  ســابق وزارت عل
دانشــگاه های کشــور دولتــی هســتند و در مابقــی دانشــجویان 
ــر  ــویی دیگ ــد و از س ــول می پردازن ــف پ ــاء مختل ــه انح ب
اســاتید را بــه ســمت اســاتید پــاره  وقــت و حــق  التدریســی 
ــایت  ــات در وب س ــر اطاع ــی ب ــه مبتن ــد ک ــوق می ده س
موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی در آمــوزش عالــی، تعــداد 
ــر  ــال 137۸ از 14،10۸ نف ــس در س ــق التدری ــتادان ح اس
ــه ۲36،۸50 نفــر در ســال 13۹4 رســیده اســت. همــه ی  ب
ــرد  ــم ک ــوان فه ــق می ت ــی دقی ــا را در صورت ــار ه ــن آم ای
کــه بدانیــم تعــداد نســبت دارنــدگان مــدارج دانشــگاهی در 
میــان بیــکاران کشــور از ســال 13۸0 از 10 درصــد بــه 40 
درصــد در ســال 13۹3 رســیده اســت و ایــن یعنــی تمامــی 
ادعاهــای سیاســت گذاران آمــوزش عالــی مبنــی بــر اینکــه 
ــش و  ــان دان ــاط می ــه ارتب ــد ب ــی  توان ــازاری م ــگاه ب دانش
صنعــت و ایجــاد هرچــه بیشــتر کارآفرینــی و ثروت آفرینــی 
کمــک کنــد، ادعایــی بیــش نیســت و ایــن سیاســت  هــا نــه 
ــت و  ــه ی صنع ــدی عرص ــکاری و ناکارآم ــکل بی ــا مش تنه
تولیــد کشــور را بهبــود نبخشــیده  انــد، بلکــه تقریبــا دیگــر 
ــا  ــه ج ــی ب ــوزش عال ــرای آم ــی ب ــت و محتوای ــچ کیفی هی
نگذاشــته و دانشــگاه را صرفــا بــه کارخانــه تولیــد مــدرک 

تبدیــل کــرده اســت.

قانونــی در دانشــگاه  هــا، کمیتــه  هــای ناظــر و وزارت علــوم 
کردنــد و پرونــده  هــای بســیاری در شــورای مرکــزی بــه 
ــا  ــت و پ ــد اداری دس ــا رون ــد، ام ــه ش ــان تبرئ ــت آن هم
ــاد  ــوم در ایج ــی وزارت عل ــدم توانای ــن ع ــر و همچنی گی
وحــدت رویــه در دانشــگاه  هــا و آمــوزش و ابــاغ صحیــح 
مقــررات نشــریات دانشــگاهی، همچنــان مشــکات پابرجــا 
ــت  ــته اس ــوم نتوانس ــه  ی وزارت عل ــت. مجموع ــده اس مان
ــام و  ــجویان انج ــارات دانش ــا انتظ ــب ب ــه  ای متناس مقابل
ــتقال  ــه اس ــد. در نتیج ــش ده ــا را کاه ــم برخورده حج
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 
ــا  ــاالن دانشــجویی در تشــکل  ه ــه بســیاری از فع ــه اینک ب
ــای  ــدن فض ــر ش ــن دامن گی ــد و همچنی ــده ان ــز ش متمرک
مجــازی و کــم  حوصلــه شــدن خواننــدگان مطالــب 
ــد  ــی، باعــث شــده اســت نشــریات دانشــجویی مانن طوالن
ســابق مخاطــب نداشــته باشــند و رکــود نشــریات را 
شــاهد باشــیم. محدودیــت  هــای مالــی در چــاپ و تکثیــر 
نشــریات و عــدم حمایــت مناســب دانشــگاه ها از نشــریات 
نیــز مهــم  تریــن معضلــی اســت کــه فعــاالن نشــریاتی بــا 
ــل راه  ــد در مقاب ــن س ــزرگ تری ــد و ب ــر و کار دارن آن س
کیفیــت نشــریات اســت. در مجمــوع بایــد گفــت نشــریات 
ــف  ــای مختل ــه  ه ــه در زمین ــکاتی ک ــا مش ــجویی ب دانش
ــای  ــی، برخورده ــائل مال ــی، مس ــکات مقررات ــم از مش اع
ــای  ــرو هســتند و در ســال  ه ــلیقه  ای مســئولین و... روب س
ــن  ــد. در ای ــده  ان ــل ش ــا را متحم ــر بیشــترین هزینه ه اخی
میــان از دولــت انتظــار مــی  رود بــا پایبنــدی بــه شــعارهای 
انتخاباتــی خــود در قبــال دانشــگاه و بــا توجــه بــه مطالبــات 
ــگاه  ها  ــن آزادی را در دانش ــای ای ــه  ه ــگاهیان، زمین دانش
فراهــم آورد و بــا حاکمیــت قانــون بــر دانشــگاه ها، اعمــال 

ــد. ــار بزن ســلیقه را کن
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ــدن  ــازاری ش ــوه ی ب ــا نح ــت ت ــاش اس ــتار در ت ــن نوش ای
نظــام آمــوزش عالــی را در دوران پــس از جنــگ بــه صــورت 
ــوزش  ــارت دیگــر نظــام آم ــه عب ــد. ب مختصــر بررســی کن
ــی آن از  ــا بررس ــد ب ــه بای ــت ک ــردی« اس ــری ف ــی »ام عال
»واقعیتــی کلــی« پــرده برداشــت. ایــن واقعیــت کلــی، بــازاری 
ــای  ــت  ه ــه دول ــن ک ــا ای ــت. ب ــه اس ــدن/کردن جامع ش
مختلــف ایــران پــس از جنــگ بــا شــعارها و عناویــن متفاوت 
ــابه  ــی مش ــا نقش ــد، ام ــادی روی  کار آمده ان ــی متض و حت
ــترش  ــدف گس ــا ه ــه ب ــه در جامع ــد؛ مداخل ــازی کرده ان ب
ــت  ــرای دول ــه نئولیبرالیســم ب ــازار در آن، نقشــی ک ــم ب نظ

ــف کــرده اســت. تعری
ــف  ــورت تعری ــه دو ص ــش را ب ــم از دان ــره ی نئولیبرالیس به
ــترش  ــرای گس ــی ب ــوان منبع ــه عن ــدا از آن ب ــود؛ ابت می ش
ــرد. از  ــک می گی ــی کم ــای اجتماع ــود در فض ــت خ و تثبی
ایــن منظــر دانــش بــه عنــوان ابــزار قــدرت عمــل می  کنــد. 
ــود  ــا خ ــدرت ی ــزار ق ــوان اب ــه عن ــش ب ــدی از دان بهره من
قــدرت، پدیــده ی جدیــدی نیســت امــا آن چــه نئولیبرالیســم 
را متمایــز مــی  کنــد، تولیــد و گســترش اقتصــاد دانــش  محور 
ــا قــدرت، در  ــد آن ب اســت. اقتصــاد محــوری دانــش و پیون
ــرو  ــود. کار و نی ــادار می ش ــانی« معن ــرمایه انس ــوم »س مفه
)ســرمایه انســانی( همیشــه پــای اصلــی تحلیل هــای اقتصادی 
در رابطــه بــا نیروهــای تولیــد بــوده  انــد. امــا اهمیت ســرمایه 
انســانی بــرای نئولیبرالیســم این اســت کــه در نظام آموزشــی، 
خــود پرونــده ی جدیــدی بــرای »نیــروی انســانی کارا، نــوآور 
و خــاق« بــاز مــی  کنــد. رویکردهــای دیگــر نقــش ســرمایه 
انســانی و نیــروی کار را تحلیــل کــرده  انــد، امــا نئولیبرالیســم 
تربیــت نیــروی انســانی در مقــام نیــروی کارآفریــن را مدنظر 
دارد. برهمیــن اســاس در کتــاب منتشــر شــده توســط دولت، 
ــوزش  ــاختار آم ــر س ــر تغیی ــه  ای ب ــوان »مقدم ــل عن ذی
ــن  ــا« چنی ــش ه ــا و چال ــت ه ــات، فرص ــران، الزام ــی ای عال
آمــده اســت: »در ارتقــای قابلیــت و تــوان نیــروی انســانی و 
آماده ســازی نیــروی کار بــرای بــه کارگیــری فنــاوری برتــر، 
ــی  ــت نوع ــوزش در حقیق ــه آم ــد ک ــی  ش ــری م نتیجه گی
ــط آن  ــراد توس ــه اف ــت ک ــی اس ــذاری خصوص ــرمایه  گ س
ــد«. ــا می دهن ــده ارتق ــدرت ایجــاد درآمــد خــود را در آین ق

زمانــی کــه آمــوزش، محوریــت اقتصــادی پیــدا کنــد، از یــک 
 ســو مطابــق هــدف ایدئولــوژی نئولیبرالیســتی، انســانی تربیت 

نهادهــای  و  تشــکل ها  کنــار  دانشــجویی در  نشــریات 
محورهــای  مهم  تریــن  از  یکــی  همــواره  دانشــجویی، 
فعالیــت دانشــجویان در دانشــگاه  هــا بــوده  انــد. نشــریات 
دانشــجویی نقطــه  ای بــرای فعالیــت جمــع  هــای کوچــک با 
ــزار  هــدف مشــترک در دانشــگاه  هــا هســتند و اگرچــه اب
آنــان محــدود بــه قلــم زدن اســت، امــا در خــال همیــن 
ــر دانشــگاه و  ــه ب ــزایی ک ــه  س ــرات ب ــه تأثی ــتن ها، چ نوش
مخاطبــان نگذاشــته انــد. نشــریات، مهــم  تریــن وســیله ی 
ــل  ــع غیرقاب ــه جم ــانی ب ــاع  رس ــی و اط ــی  بخش آگاه
ــن  ــت و ای ــوده اس ــجویان ب ــری از دانش ــترس و کثی دس
ــرای فعالیــن آن فراهــم مــی  آورد کــه عــاوه  امــکان را ب
ــذب  ــا ج ــی، ب ــجامی درون ــد و انس ــه رش ــتیابی ب ــر دس ب
مخاطبانــی هــم  ذوق و هــم  دغدغــه، نیــازی را پاســخ 
دهنــد، دغدغــه  ای را ایجــاد کننــد و بــا تشــکیل جمع هــای 
ــد. نشــریات  ــذاری پیــش برون ــر در مســیر تأثیرگ بزرگ  ت
ــون  ــر و گونا گ ــواره متکث ــی، هم ــطح کل ــگاهی در س دانش
بــوده  انــد و ایــن تنــوع بــه دلیــل اســتقال ســاختاری آن 
ــب  ــوان صاح ــه عن ــرد ب ــک ف ــر ی ــت نظ ــه تح ــت ک اس
 امتیــاز و مدیرمســئول و یــا جمــع کوچکــی اســت. همچنیــن 
هــر دانشــجویی مــی  توانــد نشــریه  ای در زمینه هــای 
ــر  ــه تکث ــن موضــوع ب ــف داشــته باشــد و ای انتشــار مختل

ــود. ــی ش فضــای نشــریات منجــر م
ــته  ــی بس ــدال و در پ ــت اعت ــش از دول ــای پی ــال  ه در س
 شــدن و تعطیلــی بســیاری از تشــکل  هــا و نهادهــای 
دانشــجویی و یکه تــازی جریانــی خــاص در عرصــه ی 
فعالیــت  اصلــی  محــور  دانشــجویی،  فعالیت هــای 
ــریات  ــجویی نش ــواه دانش ــول  خ ــد و تح ــای منتق جریان ه

ــل  ــه تبدی ــردازم ک ــی  پ ــره دوم آن م ــه به ــال ب ــت، ح اس
دانــش بــه کاالیــی بــرای مبادلــه اســت. نکتــه ی مهــم ایــن 
ــوآوری  ــش« ن ــازی دان ــدن/ تجاری س ــه »کاالیی ش ــت ک اس

نئولیبرالیســم اســت. 
ــزوم  ــر ل ــا 10۲ ب ــواد 100 ت ــه ســوم توســعه در م در برنام
حمایــت از بخــش غیردولتــی در بخــش پژوهــش تاکید شــده 
اســت. ایــن مــواد، صنــدوق  هــای دولتــی حمایــت از بخــش 
غیردولتــی، خدمــات بیمــه و حتــی نحــوه ســرمایه  گــذاری در 
ایــن بخــش را بررســی کــرده و در دســتور کار قــرار داده انــد. 
امــا ایــن تاکیــد چــه ضرورتــی دارد؟ پاســخ بــه این ضــرورت 
اصــا پیچیــده نیســت. ورود بخــش غیردولتــی بــه عرصــه ی 
ــی  ــای دولت ــگاه  ه ــر دانش ــاری ب ــرم فش ــون اه ــش چ پژوه
عمــل می کنــد تــا بــه عرصــه رقابــت در جــذب پروژه  هــای 
تحقیقاتــی وارد شــوند. مســئله اصلــی در نظــام آمــوزش عالی 
ــی  ــای پژوهش ــه رقابت ه ــت. ورود ب ــن اس ــز همی ــران نی ای
ــی  ــز تحقیقات ــی تاســیس مراک ــل اصل ــود از دالی ــد س و تولی
ــی  ــش اساس ــت. چال ــی اس ــگاه های دولت ــی در دانش پژوهش
ــت.  ــی اس ــای تحقیقات ــروژه  ه ــذب پ ــا ج ــگاه  ه ــن دانش ای
صنــدوق  هــای حمایتــی و بیمــه  هــای پژوهشــی کــه برنامــه 
ــر تاســیس آن هــا اصــرار دارد، حرکتــی در  ســوم توســعه ب
ــت.  ــی اس ــت پژوهش ــری رقاب ــک  پذی ــش ریس ــت کاه جه
ایــن صنــدوق  هــا تضمیــن مــی  کننــد کــه ورود بــه تجــارت 
ــری ضعیــف و ســودآوری سرشــار  پژوهــش از ریســک  پذی
برخــوردار اســت. بنابرایــن امــر آمــوزش در دانشــگاه 
فرامــوش مــی  شــود و دانشــگاه ها در دام پژوهــش  محــوری 
مــی  افتنــد و دانشــجویان هــم چــون اســاتید بــه جــای مطالعه 
ــد.  ــدا می کنن ــوق پی ــش  س ــمت پژوه ــه س ــری ب و یادگی
اینجاســت کــه از مفهــوم دانشــگاه، مفهــوم  زدایــی می شــود و 
جــای خــود را بــه بنگاهــی اقتصــادی مــی  دهــد، بنگاهــی کــه 
بایــد بــا ورود در بــازار چــرخ خــود را بچرخانــد و دانــش را 
بــازاری کنــد. در ادامــه بــه بخشــی از مــوارد بــازاری  شــدن 
دانشــگاه در ایــن دوره بــه صــورت فشــرده خواهــم پرداخــت. 
ــازاری  شــدن دانــش و کاالیی شــدن آن نســبت مســتقیمی  ب
ــجویان  ــرای دانش ــتر آن کاال ب ــه بیش ــه هرچ ــا عرض دارد ب
کــه همــان مشــتریان آمــوزش عالــی هســتند. جالــب اســت 
بدانیــم کــه در برنامــه ی پیشــنهادی دکتــر غامی که توســط 
تیــم مشــاوره ی دکتــر روحانــی یعنــی حلقــه ی معــروف بــه 
»حلقــه معیــن« نوشــته شــده بــود، یکــی از ویژگــی  هــای مهم 
وزارتخانــه موردنظرشــان را »مشــتری  مــداری« نامیــده بودند، 
ــتریان »دکان  ــداد مش ــه تع ــرد ک ــی ک ــد بررس ــن بای بنابرای

مســئولین دانشــگاه  هــا فشــار مــی  آوردنــد تــا برخوردهــا 
ــا نشــریات دانشــجویی افزایــش یابــد. در ایــن بحبوحــه،  ب
بهانــه  هــای جدیــدی از جملــه ادعــای ممنــوع  التصویــری 
برخــی از شــخصیتهای سیاســی، تبدیــل بــه ابــزاری بــرای 
ــا نشــریات دانشــجویی  ــورد ب ــر در برخ ــای ناظ ــه  ه کمیت
شــد و در ایــن میــان عــدم موضــع  گیــری شــفاف شــورای 
ــوم،  ــگاهی وزارت عل ــریات دانش ــر نش ــر ب ــزی ناظ مرک
ــه  ی  ــی زد و زمین ــن م ــا دام ــای برخورده ــام فض ــه ابه ب
برخوردهــای بیشــتر را فراهــم می کــرد. شــورای مرکــزی 
ناظــر بــر نشــریات کــه یکــی از وظایفــش ایجــاد وحــدت 
رویــه بیــن کمیتــه  هــای ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه  هــا 
ــد مــورد  ــه کــه بای ــن وظیفــه ی خــود را آن گون اســت، ای
توجــه قــرار نــداد و اعتراضــات جمعــی فعــاالن نشــریاتی را 
بــا طــی کــردن رونــد قانونــی بــرای اعتــراض و درخواســت 
تجدیــد نظــر پاســخ مــی داد؛ کــه ایــن موضــوع منجــر بــه 
ــراض در وزارت  ــای اعت ــی از پرونده ه ــم انبوه ــد حج تولی
 خانــه شــد و نشــریات زیــادی بودنــد کــه در صــف انتظــار 
بــرای تجدیــد نظــر در حکــم شــان، زمــان توقیفشــان بــه 
اتمــام مــی  رســید و فعالیــت خــود را از ســر مــی  گرفتنــد 
و همچنــان اســیر برخوردهــای غیرقانونــی و ســلیقه ای 
ــوه  ــار حجــم انب ــد. در کن مســئولین دانشــگاهی خــود بودن
ــای  ــگاه ها، پ ــجویی در دانش ــریات دانش ــا نش ــا ب برخورده
ــاز  ــی ب ــع قضای ــه مراج ــادی ب ــریات زی ــای نش پرونده  ه
ــر  ــجویان ب ــی دانش ــلط کاف ــدم تس ــی از ع ــه ناش ــد ک ش
ــگ   ــن تن ــان و همچنی ــت آن ــدم دق ــی و ع ــائل حقوق مس
ــف  ــود کــه تحمــل شــنیدن صــدای مخال نظــری برخــی ب

ــا خــود را نداشــتند. ب
ــوم  ــدگان نشــریات دانشــجویی در وزارت عل اگرچــه نماین
تــاش بســیاری بــرای تســهیل بســیاری از روندهــا و 
ــه دانشــجویان در پیگیــری روندهــای  مقــررات و کمــک ب



موسیقی در کوران حادثه
نگاهی به موسیقی جنگ، به بهانه  ی مستند »بزم رزم«

بیشتر مخاطبان ناراضی از سینما خارج می شوند

بــه گــزارش افکارنیــوز، خشــایار الونــد فیلمنامه نویــس، 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 می شــود 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 نداشــته اید. 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 
افــزود: در ایــن ســال  هــا شــکل قصــه  گویــی مخاطــب پســند )قصه گویــی کاســیک( در حــال کمرنــگ شــدن اســت. برخــی  بــا قصــه 
ــه نحــوی نیســت کــه مخاطــب  ــد امــا شــکل روایــت ب ــد؛ بعضــی قصــه دارن ــان آن را باتکلیــف می گذارن شــروع می کننــد امــا پای
را جــذب کنــد. تعــدادی از فیلــم  هــا فــروش باالیــی داشــتند امــا جــزو ســینمای قصــه گــو محســوب نمی شــوند. در مجمــوع فــرم 
قصه گویــی تغییــر کــرده و فــرم جدیــدی در حــال تجربــه شــدن اســت. ایــن فیلمنامــه نویــس تصریــح کــرد: چیــزی کــه می دانــم ایــن 
اســت کــه حــدود هفتــاد یــا هشــتاد درصــد مخاطبــان ناراضــی از ســینما خــارج مــی شــوند و بــا فیلــم  هــا همــذات پنــداری نمی کننــد.

وقایع اتفاقیه / شماره سی و نهم / نیمه اول آبان 796 فر هنگ و هنر

نوشتاری بر فیلم »خانه/ ِاو«

پدیــده جشــنواره نــام گرفــت و در جشــنواره جهانــی فیلــم 
ــم و فیلمنامــه را از  ــن فیل ــزه بهتری ــز توانســت جای فجــر نی

ــد.  آِن خــود کن
ــس  ــه پ ــت ک ــری اس ــر دخت ــت گ ــه/ اِو« روای ــم »خان فیل
ــه  ــه خان ــدر ب ــرگ پ ــان م ــت در زم ــال، درس ــش س از ش
ــه  ــل ب ــازه ی وی و عم ــال جن ــع از انتق ــردد و مان برمی  گ
وصیتــش مــی شــود و در ادامــه پــرده از چرایــی ممانعــت 
ــوگ  ــر دیال ــی پ ــه/ اِو« فیلم ــی دارد. »خان ــر م ــر ب دخت
ــز  ــود را نی ــانی خ ــام رس ــی از پی ــش عظیم ــه بخ ــت ک اس
ــد.  ــی ده ــام م ــش انج ــوگ های ــن دیال ــطه ی همی ــه واس ب
ــه  ــت ک ــی اس ــکانس طوالن ــان س ــد پ ــکل از چن کار متش
اجــرای آن بــا توجــه بــه ایــن حجــم از دیالــوگ قطعــاً امــر 
دشــواری چــه بــرای بازیگــران و چــه بــرای عوامــل پشــت 
دوربیــن خصوصــاً مدیــر فیلمبــرداری و کارگــردان اثــر بــوده 
اســت. همچنیــن کارگــردان بــازی هــای خوبــی از بازیگــران 
ناشــناس  اش گرفتــه اســت، بــه طــوری کــه مــی تــوان گفت 

ملــت و تبدیــل موســیقی بزمــی و اشــرافی بــه موســیقی رزمــی 
و حماســی و ارائــه آن بــه خلــق بــود.

ــان  ــاب و هیج ــا الته ــراه ب ــر روز آن هم ــه ه ــال 57 ک س
ــه  ــی ب ــئله اساس ــک مس ــه ی ــاز ب ــود، نی ــاب ب ــس از انق پ
شــدت احســاس مــی شــد و آن »اتحــاد« بــود. اتحــادی کــه 
بــه ســبب آن، از بــروز اتفاقاتــی در جهــت ســرکوب شــدن 
ــن مهــم میســر  ــی ای ــری شــود و تنهــا زمان انقــاب، جلوگی
می  شــد تــا »مــن« بــدل بــه »مــا« شــود. در ایــن زمــان بــود 
کــه هنرمنــدان عرصــه ی موســیقی، تصمیمــی بســیار زیرکانه 
گرفتنــد؛ تشــکیل گــروه هــای مختلــف ُکــر! چراکــه حنجره ی 
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 
ــوش  ــه گ ــررا ب ــا، مک ــه و رس ــوده را فریادگون ــعارهای ت ش
مــردم رســاند. در ایــن راســتا از برخــی ســرودهای آمریــکای 

ــرودهای  ــد س ــن در تولی التی
ــرداری  ــی ب ــل انقــاب کپ اوای
شــد، امــا بــا همــه ی این  هــا در 
یــک برهــه ی زمانی مشــخص 
از پخــش برخــی آثــار ســاخته 
شــده تنهــا بــه دلیــل داشــتن 
ســازنده  چــپ  گرایشــات 
آن و یــا اشــعار آن قطعــه 
جلوگیــری شــد. از اولیــن افراد 
ــروع  ــرای ش ــده ب تصمیم  گیرن
ــوان از  ــاید بت ــان ش ــن جری ای
رئیــس  حمیــد شــاهنگیان، 
و  موســیقی  وقــت شــورای 
شــعر صــدا و ســیما، نــام بــرد.

ــن  ــده ای شــاید در ذهــن خوانن
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 
کاســیکی کــه با اســتفاده از گــروه کرال و ارکســتر ســمفونیک 
ــد،  ــی کردن ــد م ــرم حماســی تولی ــاری در ف ــا آث در آن روزه
بــا همراهــی حســین علیــزاده و پرویــز مشــکاتیان و بــه پشــت 
گرمــی هوشــنگ ابتهــاج، با تشــکیل گــروه موســیقی چــاووش، 
ــرای  ــی ب ــر انتخــاب اشــعاری انقاب ــدای امــر عــاوه ب در ابت
تولیــد آثــار، از ابــزار دکاماســیون نیــز بهــره بــرد. همچنین در 
آثــار بعــدی ماننــد »ســرود آزادی« از طبــل در قطعه اســتفاده 

ــد.  ــه نمی کن ــم اضاف ــتان فیل ــا از داس ــم م ــه فه ــدی ب جدی
ــی و ســطحی اســت؛ افشــای  ــز بســیار ابتدای گره گشــایی نی
راز داســتان فیلــم کــه مــی توانســت بــه روشــی پیچیده  تــر 
ــوگ  ــب دیال ــم در قال ــد، بازه ــاق بیفت ــر اتف و تکان  دهنده  ت
ــز از  ــورد نی ــی م ــای ب ــن ه ــر لح ــرد. تغیی ــورت می  گی ص
ــه  ــردان ب ــی کارگ ــت؛ گوی ــم اس ــی فیل ــکات منف ــر ن دیگ
صــورت ناخــودآگاه و بــه اصــرار، میــل بــه گنجانــدن وجــوه 

ــرش داشــته اســت. دراماتیــک در اث
ــی  ــه فیلم ــر چ ــه/ اِو« اگ ــت »خان ــوان گف ــان می ت در پای
ــاعد  ــت و مس ــر مثب ــد نظ ــاید نتوان ــت و ش ــوری اس آمات
ــه ی  ــود هم ــا وج ــا ب ــد ام ــب کن ــاگران را جل ــی تماش تمام
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.

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 ارائــه ی آثــار موســیقیایی در جهــت 
افزایــش روحیــه رزمنــدگان، قدمــی هرچند کوچــک بردارند 
ــی مســئولین  ــه ی برخ ــت ســخت و متعصبان ــا مخالف ــا ب ام
وقــت مواجــه شــدند. هرچنــد ایــن ایــده بــه وهلــه ی عمــل 
نرســید، امــا مشــابه آن توســط مرکــز ســرود و آهنگ  هــای 
انقابــی رقــم خــورد و کاروان هــای موســیقی به جنــگ اعزام 
شــدند تــا جانــی تــازه بــه تــن هــای خســته ی رزمنــدگان 
ببخشــند. کاروانــی متشــکل از آوازخوانــان انقابــی 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 
ــروز  ــان، فی ــی رحیمی ــهبازیان، عل ــدون ش ــی، فری میرزمان
برنجــان )بابــک رادمنــش( و دیگــر بــزرگان، فــرم و رنــگ و 
بویــی تــازه در موســیقی ایجــاد کــرد. بســیاری از ایــن آثــار 
ــان  ــه می ــد ک ــکل گرفتن ــام ش ــن پی ــاندن ای ــت رس در جه
موســیقی و اســام تقابلــی وجــود نــدارد. حرکــت قــدم بــه 
قــدم و آهســته در جهــت پیشــرفت موســیقی ادامــه داشــت 
ــنگ  ــن روان، هوش ــز روش ــر کامبی ــاتیدی نظی ــار اس و آث
ــه ی  ــان و... در بره ــد پژم ــی، احم ــد انتظام ــکار، مجی کام
ــرعی  ــع ش ــاز من ــا آهنگس ــتن ب ــرار داد بس ــه ق ــی ک زمان

داشــت، بــه تولیــد انبــوه رســید.
ــاکان  ــت و کم ــی گذش ــگ م ــاب و جن ــال از انق ــد س چن
ــر  ــه، زنجیــر محکمــی ب برخوردهــای ســلیقه ای و متعصبان
دســت و پــای موســیقی بســته بــود. موضــع گیــری ســران 
نظــام در خصــوص موســیقی و حضــور آن هــا در محافــل 
ــه ای،  ــت اهلل خامن ــخنرانی آی ــن س ــیقیایی و همچنی موس
ــه  ــه و صح ــاز جمع ــون نم ــت در تریب ــور وق ــس جمه رئی
ــی  ــدس شــمردن آن، همچــون پل ــر و مق ــر هن ــذاردن ب گ
بــزرگ بــرای عبــور از ایــن جریانــات عمــل کــرد. بــه نظــر 
نگارنــده، شــاید در ایــن بیــن، اجــرای گــروه ســرود بــا تــک 
ــد  ــیقی مانن ــا آالت موس ــراه ب ــری هم ــدی نظ ــی مه خوان
ــود  ــام ب ــاران و در محضــر ام ــی در حســینیه جم اُرگ و نِ
ــان  ــرای مخالف ــادی تکلیــف موســیقی را ب ــا حــد زی ــه ت ک
آن مشــخص کــرد. از دیگــر ســو بــا اتمــام جنــگ، صــورت 
ــمفونیک و  ــار س ــد آث ــرد و تولی ــر ک ــار تغیی ــت آث و ماهی
ــای  ــا و دالوری ه ــادت ه ــاب رش ــرای بازت ــترال ب ارکس
ــم  ــای حاک ــف فض ــب تلطی ــی موج ــگ تحمیل ــال جن ۸ س
بــر کشــور شــد. آثــاری نظیــر »نــی نــوا« کــه شــبانه روز 
ــی شــد، ســرانجام فضــای  ــون پخــش م ــو و تلویزی از رادی
ــرت  ــن کنس ــد و اولی ــته ش ــور شکس ــم کش ــنگین حاک س
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 

ــد. ــی کنن ــارزه م ــن مب ــرای وط ــه ب ــد بلک نمی  کنن
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ــران از  ــینمای ای ــی س ــان اصل ــه جری ــر ک ــال  های اخی در س
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 
ــرای مخاطبیــن خــاص ســینما( برآمــده  کمبــود )حداقــل ب
اســت. فیلــم هایــی کــه غالبــا ســاخته ی فیلمســازان جــوان 
ــز  ــادی را نی ــی اســت و متاســفانه ســالن  های زی ــم اول و فیل
ــار  ــه خصــوص در شهرســتان هــا، دراختی ــرای نمایــش، ب ب
ــم  ــی فیل ــران عموم ــه ی اک ــه بهان ــز ب ــار نی ــن ب ــد. ای ندارن
ــد ســینمایی اصغــر یوســفی  ــن ســاخته بلن ــه/ اِو«، اولی »خان
ــم  ــن فیل ــه ای ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــدم ت ــرآن ش ــژاد، ب ن
ــن  ــی و پنجمی ــه در س ــی ک ــم. فیلم ــته باش ــرا داش تجربه  گ
ــن  ــیاری از منتقدی ــوی بس ــر، از س ــم فج ــنواره ی فیل جش

ــراز  ــران همــواره در طــول ســال  ها ی متمــادی ف موســیقی ای
ــک  ــدون ش ــه ب ــرده ک ــه ک ــیاری را تجرب ــیب های بس و نش
ــروزی آن  ــرم ام ــری ف ــکل گی ــر در ش ــع بی تأثی ــن وقای ای
نبــوده اســت. نگاه هــای ســلیقه ای، فتواهــای ضــد و نقیــض، 
ــی از  ــه ی ناش ــن متعصبان ــه و همچنی ــای غرض ورزان رفتاره
بــی اطاعــی، 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 
ــران  ــیقی ای ــی موس ــای زمان ــن برهه ه ــاس تری ــی از حس یک
ــد  ــید وحی ــردان مســتند، س ــراح و کارگ ــد. ط ــت کن را روای
ــی کــم  ــا ب ــر آن گمــارده ت حســینی، تمــام ســعی خــود را ب
ــه دهه  هــای پنجــاه  و کاســت، بخشــی از موســیقی مربــوط ب
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 جانــب داری 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.
ــا شــنیدن قطعــه  ی  ــان ب ــران، همچن ــب مــردم ای شــاید غال
ــگ  ــی جن ــای ابتدای ــان روزه ــرای ش ــروزی، ب ــارش پی م
ــروزی  ــا اعــان پی ــان ب ــه همزم ــه ای ک تداعــی شــود. قطع
در نبردهــا توســط دالورمــردان کشــور در رادیــو و تلویزیــون 
طنیــن انــداز مــی شــد. قطعــه ای با نــام »شــهریار«، که شــاید 
تــم و لحــن اولیــه ی آن بــه دلیل تحصیــل آهنگســاز آن، علی 
ــر  ــتان( متأث ــدن )انگلس ــال لن ــج ندره ــری، در کال ــر دلب اکب
ــرای رژه  ی  ــه ب ــه ای ک ــد. قطع ــور باش ــیقی آن کش از موس
ــز در مراســمات  ارتــش قبــل از انقــاب ســاخته و بارهــا نی
ــه  ــود، امــا ب ــوی اجــرا شــده ب رســمی و تشــریفاتی دوره پهل
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 »۲1 حمــزه« در بخــش موســیقی 
ــیر  ــرای س ــرآغازی ب ــا س ــد ت ــدگار ش ــر و مان ــام بازنش نظ

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 
ــرم خصوصــی،  ــران، بیشــتر ف ــی ته ــاالر رودک و متعــدد در ت
بزمــی و مختــص دربــار داشــت کــه آثــاری از موزیســین  های 
غربــی نظیــر موتســارت، ســاموئل باربــر، ادوارد الــگار، بتهــوون 
ــد از  ــد. بع ــی ش ــه م ــار نواخت ــواده ی درب ــور خان و... در حض
ــن  ــو ای ــه عض ــی ک ــای غرب ــا نوازنده  ه ــه تنه ــاب 57 ن انق
ارکســتر بودنــد، بلکــه برخــی از نوازنــدگان ایرانــی نیــز از ایران 
مهاجــرت کردنــد و ارکســتر ســمفونیک بــه گونــه ای از هــم 
متاشــی 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 

تمامــی آن هــا، حتــی بازیگــران فرعــی نیــز بــازی درســتی 
ــده ی  ــان دهن ــر نش ــن ام ــه ای ــد ک ــه داده ان ــود ارائ از خ
ــت. ــرداری اس ــش از فیلمب ــران پی ــاد بازیگ ــای زی تمرین  ه

مخاطــب در ایــن فیلــم صرفــا در روایتــی واقع  گــرا، شــاهد 
یــک ســاعت کلنجــار خانــواده ای بــر ســر موضــوع وصیــت 
ــژاد )در  ــفی ن ــد یوس ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــت ام ــدر اس پ
ــدک،  ــان ان ــدت زم ــن م ــس(، در همی ــه نوی ــام فیلنام مق
ــرده  ــی ک ــی را معرف ــای اصل ــت کاراکتره ــده اس ــق ش موف
ــایی را  ــره گش ــی و گ ــره افکن ــز گ ــم نی ــتان فیل و در داس
رعایــت کنــد. روایــت فیلــم در لوکیشــنی خــارج از پایتخــت 
)آذربایجــان( و انتخــاب زبــان مــادری )آذری( نیــز از دیگــر 

ــه/ اِو« اســت. ــم »خان ــه هــای مثبــت  فیل جنب
ــدون  ــینمایی، ب ــدات س ــر تولی ــون دیگ ــه/ اِو«، هم  چ »خان
ایــراد نیســت و فیلــم از میانــه ی 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 نکتــه ی 

نمــود و بــرای تکــرار شــعر، »همخوانــی گروهــی« را جایگزیــن 
صــدای شــهرام ناظــری کــرد.

امــا دیــری نپاییــد کــه برخــی متصدیــان امــور در رادیــو و 
ــا نــگاه هــای متعصبانــه و متحجرانــه، از انتشــار  تلویزیــون ب
آثــار گــروه چــاووش کــه در در تــک تــک وقایــع قبــل و بعد 
انقــاب، ماننــد واقعــه ی 17 شــهریور بــا قطعــه ی »ژالــه خون 
ــورد(« و در تســخیر  ــا شــب ن ــی قــراره )ی ــرادر ب شــد« و »ب
ســفارت آمریــکا بــا قطعــه ی »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. 
ــی  ــه حت ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــا ت ــازی ه ــن فضاس ای
ــات  ــط قطع ــر ضب ــه درگی ــون ک ــو و تلویزی ــدگان رادی نوازن
ــد  ــد، بای ــی بودن حماســی و مل
ــود  ــازهای خ ــل س ــرای حم ب

جــواز دریافــت مــی کردنــد!
در ســالهای 5۹-5۸ بازدارندگی 
موســیقی از جانــب حــوزه های 
علمیــه، بیــش از آنکــه بــر 
مبنــای فقهــی و علمــی باشــد، 
ــردن از  ــاب ک ــت اجتن در جه
ظهــور مجــدد محتــوای رادیــو 
ــاب  ــل از انق ــون قب و تلویزی
بــود. فرآینــد پاالیش موســیقی 
ــد. در  ــاز ش ــا آغ ــن فض در ای
ایــن زمــان امــا »ســرود شــهید 
مطهــر« از محمــد گلریــز کــه 
در رســای شــهید مطهــری 
ســاخته شــده بــود، مــورد 
ــی )ره(  ــام خمین ــت ام مقبولی
ــو  ــی ن ــا فصل ــت ت ــرار گرف ق
ــیقیایی  ــای موس ــت ه در فعالی
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، کام بر موســیقی ســوار شــده اســت. 
موســیقی بعــد از انقــاب همچون خــود انقاب بــا تهدیدهایی 
روبــرو بــود، زیرا هــم هنرمنــدان و هم مســئولین در باتکلیفی 
کامــل بــه ســر مــی بردنــد. وزارت ارشــاد اســامی کــه جای 
وزارت فرهنــگ و هنــر را گرفتــه بــود، مشــغول پــاک کــردن 
ــن راســتا، شــعار جــای شــعر و  ــر شــد و در ای ــذال از هن ابت
ســرود جــای موســیقی را گرفــت. بــه گمانــی »ســرود« یــک 
ــای  ــه ج ــیقی، گاه ب ــوزان موس ــود؛ دلس ــه ب ــت عوامان سیاس
آگاهــی بخشــی بــه مــردم، خــود را در جایــگاه مــردم نــاآگاه 
ــیقی  ــه موس ــه ب ــاب از ضرب ــرای اجتن ــد و ب ــی دادن ــرار م ق
کــه حتــی لفــظ آن بــرای برخــی حساســیت برانگیــز اســت، 
واژه ی ســرود را جایگزیــن آن کردنــد. از دیگــر شــیوه هایــی 
کــه بــرای زدودن حساســیت هــا بــه موســیقی انجــام گرفــت، 



نسـل  ما آرمان خواه بود

شــهرام ناظــری در گفت و گــو 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 خیلی هــای 
دیگــر نخوانــده باشــد، عجیــب اســت. امــا نســل جدیــد بــا کتــاب بیگانــه اســت و همیــن باعــث می شــود آثــار مانــدگاری پدیــد نیایــد. 
ــرای خوانــدن، صــدای خــوب کافــی نیســت، بایــد دانشــی پشــت آن باشــد. موســیقی  هــای جدیــد در حافظــه کســی  چــون تنهــا ب
ــی در  ــروزه کتابخوان ــد. ام ــا می مان ــاه در حافظه ه ــا شــش م ــه ت ــا س ــد، نهایت ــدگار باش ــم مان ــر ه ــود. اگ ــدگار نمی ش ــد و مان نمی مان
ایــران رو بــه زوال اســت، امــا کتــاب و کتــاب خوانــدن می توانــد 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 بــه  دســت می آیــد، آن رابطــه ای کــه از نظــر درونــی بــا کتــاب برقــرار می شــود، تاثیــرش را مــی  تــوان 
در آرامــش و فرهنــگ جامعــه دیــد. مــن یــک زمانــی خیلــی رمــان می خوانــدم چــون بــا بســیاری از اهــل ادب و هنــر همنشــین بــودم.

وقایع اتفاقیه / شماره سی و نهم / نیمه اول آبان 896 فر هنگ و هنر

هیــچ چیــز تــا ابــد پایــدار نمــی مانــد! اگــر نیــم نگاهــی بــه 
ــا دیگــران  ــه ی فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی خــود و ی عقب
بیاندازیــم، بــه اصالــت ایــن نظریــه ی تجربــی ایمــان 
می آوریــم. 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. 
ــا  ــدون شــک جــز ب ــدرن« ب ــر در جامعــه ی م بررســی »هن
ــرت مارکــوزه،  ــه ســه اندیشــمند نامــی، یعنــی هرب اشــاره ب

والتــر بنیامیــن و برتولــت برشــت میســر نخواهــد بــود.
دگرگونی در شناخت زیبایی هنری از نظر بنیامین

بنیامیــن در »خیابــان یک طرفــه« 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 
ــت و در  ــدن را می یاف ــوب ش ــنای مغل ــره ی آش ــکا چه کاف
واقــع بــا نوشــتن دربــاره  ی آن  هــا، زیبایــی شناســی شکســت 
را شــرح مــی داد کــه همــان هنــر ویران گــری اســت. بــرای 
ــت تاریخــی اســت.  ــری از حقیق ــر شــرح دیگ ــن، هن بنیامی
او در کتــاب »نهاده هــا« گفته اســت: »تاریــخ را فاتحــان 
می نویســند«. امــا خــود از هنــر، »تاریــخ بــه روایــت 
ــه  ــت ک ــن آموخ ــد. بنیامی ــت خوردگان« را می طلبی شکس
هیــچ جمله،گــزاره و اثــری وجــود نــدارد کــه فقــط یــک معنا 
ــل نوآوری هــای  ــه دلی دهــد. از نیمــه ی ســده ی نوزدهــم ب
تکنولوژیــک، امــکان تکثیــر آثــار هنرهــای تجســمی فراهــم 
آمــد؛ ماننــد صنعــت چــاپ یــا عکاســی در ســینما. بنیامیــن 
ــا  ــی ی ــری تجل ــر هن ــی، اث ــر مکانیک ــا تکثی ــود ب ــد ب معتق
ــزی  ــر چی ــی دیگ ــی خــود را از دســت داد؛ یعن ــش اصل من
یکــه محســوب نمــی شــد کــه بــا حفــظ فاصلــه از مخاطب و 
تماشــاگر، مــوردی جاودانــه بــه نظــر آیــد. اثــر هنــری فاقــد 
ــه  ــر شــده ای خــود ب ــه صــورت تکثی ــا ب ــت شــده ام اصال
میــان مــردم مــی رود و ایــن بــه هیــچ وجه بــه معنــای تنزل 
هنــر نیســت بلکــه در حکــم ترفیــع ادراک هنــری توده هــا 
ــر را  ــدن هن ــی ش ــل، همگان ــن دلی ــه ای ــن ب ــت. بنیامی اس
مثبــت می دانــد؛ 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 گونــه ی 
تاریخی-اجتماعــی اثــر توجــه مــی کــرد  و گاه نیــت مؤلــف 
ــر  ــت تأثی ــدی تح ــا ح ــن ت ــمرد. بنیامی ــی ش ــم م را مه
برشــت بــود. او تماشــای تئاتــر را یــک »تغییــر جهــت کامل 
فرهنگــی« می دانســت و علیــه برداشــتی از هنــر قیــام کــرد 
کــه آن را تســلی خاطــر و دلــداری دهنــده می شــناخت. بــه 
گمــان او هنــر و تئاتــر ناتورئالیســتی از یــک ســو و مکتــب 

ــدر  ــا مخ ــر تنه ــر، از هن ــوی دیگ ــر« از س ــرای هن ــر ب »هن
ــن  ــد روش ــر بای ــه هن ــی ک ــازند. در صورت ــکن می س و مس
کننــده ی امــکان دگرگونــی کامــل زندگــی اجتماعــی باشــد. 
ــگاه هنــر را یــک ســره مســتقل از  ــرای هنــر«، جای »هنــر ب
ــر ناتورالیســتی در حــد  ــی مــی شناســد و هن شــرایط بیرون
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 
ــی، تقلیــد  داشــته باشــد، اطــاق مــی شــود و از جهــت ادب
ــی از  ــود. برخ ــی ش ــر م ــت تعبی ــق از طبیع ــو و دقی موبه م
ــر  ــات و هن ــه ادبی ــد ک ــت، معتقدن ــندگان ناتورالیس نویس
بایســتی جنبــه علمــی داشــته باشــد. بــه گفتــه ی امیــل زوال 
همــان طــور کــه زیســت شــناس دربــاره ی موجــود جانــدار 
ــد از شــیوه ی یــک  ــردازد، نویســنده بای ــه بررســی مــی پ ب
ــد مــورد  ــی بای زیســت شــناس پیــروی کنــد و روش تجرب
ــدن«  ــی ش ــت »یک ــرد. برش ــرار گی ــندگان ق ــه نویس توج
ــر  ــان در تئات ــا آن زم ــه ت ــئله ای ک ــر - مس ــب و اث مخاط
ــاگر  ــرد. تماش ــی ک ــود -  را نف ــی ب کاســیک اصــل مقدس
ــه داوری  ــد ب ــا بتوان ــرد ت ــه می گی ــش برشــت فاصل از نمای
بپــردازد. نــه تنهــا داوری دربــاره ی اثــر یــا حتــی برخوردهای 
درونــی آن، بلکــه دربــاره ی زندگــی خــودش. برشــت روش 
ــه ی خــود  ــه گفت ــی کــرد. ب ــه ســازی« معرف خــود را »بیگان
ــه ی بدیهــی  ــا شــخصیت، جنب ــداد ی ــردن روی ــه ک او: »بیگان
ــرد، آن را شــگفت آور نشــان می دهــد  ــودن را از آن می گی ب
و قابلیــت انتقــادی بــه آن می دهــد«. اثــر نمایشــی نبایــد بــه 
گمــان تماشــاگر، امــری بدیهــی به نظــر آیــد؛ چون معمــوال در 
ایــن صــورت انســان تــاش بــرای درک را کنــار می گــذارد.

ــل  ــه، اص ــردورزی نقادان ــرد و خ ــت، خ ــه ی برش در نظری
شــناخته مــی شــود. مفهــوم پاالیــش کــه ارســطو در )فــن 
شــعر( پیــش کشــید، بــه اثرگــذاری تســکین دهنــده ی هنــر 
ــر مطــرح  ــه برشــت از هن ــی ک ــی شــود. مفهوم ــوط م مرب
کرد،کامــا »ضــد ارســطویی« اســت. امــا نتیجــه ی ایــن دو 
ــه  ــت ک ــاد داش ــطو اعتق ــود. ارس ــر نب ــان دور از یکدیگ چن
ایــن کار باعــث مــی شــود مخاطــب از جهــل بیــرون آیــد. 
برشــت هــم معتقــد بــود مخاطــب بایــد بــا ایــن معضــات 

ــل  ــدارد. تقاب ــا ن ــزی از آن ه ــا بفهمــد گری ــر شــود ت درگی
ــبک  ــژه س ــه وی ــتی و ب ــر ناتورالیس ــا تئات ــت ب ــی برش اصل
استانیسافســکی 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 گفته ی 
خــود برشــت، فــاش مــی کنــد. بنیامیــن ســپس بــه توضیــح 
ــه ســازی برشــت پرداخــت؛ قطــع شــدن  شــگردهای بیگان
ناگهانــی مســیر روایــی، جهــش به جلــو، نقــش نوشــتار هایی 
کــه مــدام بــر دیــوار یــا... ظاهــر مــی شــوند، گریــز از تحلیل 
روانشناســانه ی 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.
زمینه ی اجتماعی هنر از نظر مارکوزه

از نظــر مارکــوزه، شــرایط زندگــی هنرمنــد دو نــوع اســت؛ 
یــا در یــک جامعــه ی یــک دســت زندگــی مــی کندکــه در 
ایــن صــورت اثــر آن بازتابــی از رویکــرد اخاقــی 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 
ــاند. در  ــی رس ــی م ــداری از آزادی و رهای ــه پن ــا را ب م
جهــان امــروز هنــر اکنــون دو موقعیــت متفــاوت را بیــان 
مــی کنــد؛ توجیــه وضــع موجــود، وعــده ی ســعادت موهوم 
ــدن  ــوان تم ــا بت ــادی ت ــرد انتق ــه خ ــایی ب ــز راه گش و نی
ــه  ــوزه نتیج ــرد. مارک ــران ک ــود را وی ــرکوب گر موج س
ــه  ــی ک ــه در پیام ــر ن ــادی هن ــروی انتق ــه نی ــرد ک می گی
ارائــه می کنــد بلکــه در شــکلی اســت کــه بــر می گزینــد. 
بــه همیــن دلیــل انقــاب در اشــعار تغزلــی برشــت اســت، 

نــه در نمایــش هــای سیاســی او.
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قیام هنر در جامعه ی مدرن

سینمای سوررئال

اگــر تصویــری کــه دیــده مــی شــود بــرای ذهــن عاقل بســیار 
ســنگین باشــد، دیگــر نمــی تــوان آن را نفــی یــا رهــا کــرد؛ از 
ناخــودآگاه بــه خــودآگاه آدمــی مــی آیــد.         مایــکل گولــد

ــوزه ی  ــدرن در ح ــردی م ــینمای سوررئالیســتی، رویک س
نظــری، نقــد و تولیــد فیلــم اســت کــه ریشــه ی آن بــه 
ــینمای  ــد س ــردد. مانن ــس بازمی گ ــه 1۹۲0 در پاری ده
بــارز ســینمای سوررئالیســتی،  دادا، مشــخصه  هــای 
اســتفاده  و  دراماتیــک  روان شناســی  انــکار  تلفیــق، 
ــم  ــده اســت. نخســتین فیل ــکان  دهن ــر ت ــرر از تصاوی مک
سوررئالیســتی، »صــدف و مــرد روحانــی«  اســت کــه در 
ــو،  ــن آرت ــناریویی از آنتون ــاس س ــر اس ــال 1۹۲7، ب س
ــر  ــت. از دیگ ــده اس ــاخته ش ــن دوالک س ــط ژرم توس
ــگ  ــوان از »س ــی  ت ــه م ــن گون ــاخص ای ــای ش ــم  ه فیل
ــل و  ــس بونوئ ــی« ســاخته لویی اندلســی« و »عصــر طای
ــای بســیار  ــم  ه ــل، فیل ــرد. بونوئ ــام ب ــی ن ســالوادور دال

ــتی  ــر سوررئالیس ــی از اث ــات مختلف ــا درج ــری را ب دیگ
ــا  ــم تقریب ــری سوررئالیس ــکل گی ــرد. دوران ش ــد ک تولی
بــا نخســتین موفقیــت هــای ســینمای صامــت هــم زمــان 
ــیاری  ــتم بس ــرن بیس ــینما در ق ــترش س ــا گس ــت. ب اس
از سورئالیســت هــا، رســانه ای آرمانــی یافتنــد کــه 
ــد.  ــر راکاوش کنن ــای دیگ ــا آن دنیاه ــتند ب ــی توانس م
ــان شــورانگیزی  ــا ســینما را شــیوه ی بی سوررئالیســت ه
ــگفتی  ــا »ش ــر ی ــراف خاط ــیله ی انص ــمردند؛ وس ــی ش م
ــا نیــروی تاثیرگــذاری کــه مــی تواننــد فــرد  آفریــن« ب
را بــرای لحظاتــی از زندگــی شــخصی خــود جــدا کننــد.

ــر عــادی  ــه صــورت غی ــن رو سوررئالیســت هــا ب از ای
بــه ســینما مــی رفتنــد؛ آن هــا وارد یــک ســالن ســینما 
ــم  ــان فیل ــه و پای ــه دنبال ــه ب ــدون توج ــی شــدند و ب م
ــه ســراغ ســالن دیگــر از فیلمــی  خــارج مــی شــدند، ب
ــک  ــه کوچ ــی آن ک ــد، ب ــی رفتن ــر م ــم دیگ ــه فیل ب
ــند.  ــته باش ــم داش ــناریوی فیل ــه س ــی ب ــن توجه تری
ــه  ــتند ک ــه داش ــری توج ــه تصاوی ــا ب ــاگران تنه تماش
ــد  ــی ش ــه ای م ــان بهان ــی  ش ــه ی روای ــدا از زمین ج

ــا در ســاخت  ــی. آن ه ــا و ســاختارهای خیال ــرای روی ب
ــوررئال  ــای س ــاد فض ــرای ایج ــاژ ب ــز از مونت ــم نی فیل
ــکان  ــم ام ــاژ فیل ــه مونت ــرا ک ــد، چ ــی کردن ــتفاده م اس
مــی دهــد کــه زمــان و مــکان را بــه کلــی تغییــر دهنــد 
ــم  ــوس در ه ــی محس ــال را در نمایش ــت و خی و واقعی
ــا  ــیس پیکابی ــتر، فرانس ــس ریش ــن ری، هان ــد. م آمیزن
هنرمندانــی بودنــد کــه بــا رویکــرد سوررئالیســتی 
ــر و  ــه کل ــد. رن ــم پرداختن ــی در فیل ــه گرای ــه تجرب ب
ــکاری  ــا هم ــود را ب ــت خ ــر دو فعالی ــز ه ــل نی بونوئ
ــازی  ــم س ــبک فیل ــد. س ــاز کردن ــا آغ سوررئالیســت ه
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــبک گزینش ــا س ــت ه سوررئالیس
ســینمایی  تصاویــر  هــا  سوررئالیســت  کــه  معنــی 
ــام  ــی اله ــا از نقاش ــود ی ــی خ ــوال از رویای ــود را معم خ
فیلــم  در  مجــددا  را  آن  نمونــه ی  کــه  می گیرنــد 
»ســگ اندلســی« شــاهد هســتیم. در صحنــه ای از 
ــم تعــدادی مورچــه روی ســاعتی در حــال حرکــت  فیل
هســتند کــه ایــن صحنــه برگرفتــه از گوشــه ای از 

ــت. ــی اس ــالوادر دال ــره« س ــدد خاط ــی »تم نقاش

ــان  ــوع و حــق انتخــاب می ــی کــه محصــوالت متن در دنیای
کاالهــای مشــابه اســاس و بنیــان بــازار را تشــکیل می دهــد، 
مصــرف  کننــدگان بــرای تصمیم گیــری نیازمنــد راهنمایــی 
افــرادی خبــره هســتند کــه پیــش از آن  هــا ایــن محصوالت 
را امتحــان کــرده باشــند؛ همیــن نــگاه کاال محــور بــه فیلــم، 
پایــه و اســاس سیســتم نقــد امتیــازی مــدرن اســت. 
ــری و  ــار هن ــه آث ــی ب ــرای امتیازده ــی ب ســایت های مختلف
ــا مصــرف   ــا تشــکیل شــده ت ــن امتیازه ــاری ای ــل آم تحلی
ــر، در  ــک اث ــی ی ــره  ی نهای ــه نم ــگاه ب ــا ن ــد ب ــده بتوان کنن
ــری  ــرای آن تصمیم گی ــت ب ــه و وق ــرف هزین ــورد ص م
کنــد. IMDB شــاید بــرای مــا شــناخته  شــده  تریــن باشــد، 
ســایتی کــه نمــره ی خــود را بــر اســاس میانگیــن آرای تمــام 
ــد.  ــکل می  ده ــد ش ــاز داده ان ــم امتی ــه فیل ــه ب ــرادی ک اف
ســطح دانــش ســینمایی ایــن افــراد و حتــی دیــدن یــا ندیدن 
ــت دارد  ــه اهمی ــدارد و آن چ ــت ن ــا اهمی ــم در اینج فیل
ــرد اســت. بارهــا  ــم محبــوب هــر ف ــاز فیل ــردن امتی ــاال ب ب
دیده ایــم کــه فیلــم  هــای مطــرح و معروفــی بافاصلــه پــس 
از اکــران توســط خیــل بیننــده  هــای راضــی یــا طرفــداران، 
نمــره ی کامــل دریافــت مــی  کننــد و در حــد شــاهکارهای 
ســینما بــاال مــی  رونــد، امــا بــه مــرور زمــان بــا ورود نظــر 
افــراد دیگــر، امتیــاز و جایــگاه شــان افــت می  کنــد. ســایت 
ــودن نمــرات، قطعــا  »متاکریتیــک« از نظــر قابــل اســتناد ب
ــره  ی  ــط نم ــایت فق ــن س ــری دارد. ای ــوب  ت ــت مطل وضعی
ــر را در  ــده و معتب ــناخته  ش ــای ش ــایت  ه ــن و س منتقدی
میانگیــن خــود حســاب مــی  کنــد، امــا بــر اســاس میــزان 
اعتبــار و اهمیــت ایــن ســایت  هــا یــا منتقدیــن بــه امتیــاز 
آن  هــا وزن مــی  دهــد. فرمــول دقیــق مورد اســتفاده توســط 
ایــن ســایت مشــخص نیســت امــا عیــب بــزرگ آن واضــح 
اســت؛ معیارهــای منتقدینــی کــه از سیســتم  هــای امتیازدهی 
متفــاوت اســتفاده مــی  کننــد، یکســان نیســت. راجــر ایبــرت 
هنگامــی کــه متهــم بــه آســان  گیــری و دادن ســتاره  هــای 
اضافــی بــه فیلــم  هــا شــد، بیــان کــرد در سیســتم شــخصی 
ــم  ــی از فیل ــی نارضایت ــه معن او )4 ســتاره  ای( ۲.5 ســتاره ب
ــک 6۲.5  ــازی متاکریتی ــد امتی ــتم ص ــا در سیس ــت، ام اس
ــود. در  ــی  ش ــوب م ــی محس ــاز خوب ــادل۲.5 از 4( امتی )مع
ایــن میــان، ســایت Rotten Tomatoes از عجیب تریــن و 
ــایت  ــد. س ــی  کن ــتفاده م ــن سیســتم اس ــده  تری ــراه  کنن گم
ــی از  ــا درجــات متفاوت ــت شــده ب ــد ثب حــدود 3000 منتق
ــم تعــدادی از آن هــا نقــد  ــرای هــر فیل ــار دارد کــه ب اعتب
ــا را در  ــن نقده ــایت کل ای ــد و س ــی  کنن ــت م ــود را ثب خ
مثبــت یــا منفــی بــودن خاصــه مــی  کنــد. معمــوال نقدهــای 
بــا امتیــاز بــاالی 60% )معــادل 3 ســتاره از 5( نقــد مثبــت 
ــوند.  ــوب می  ش ــی محس ــر از آن منف ــم ت ــای ک و امتیازه
ــه  ــه کل نقدهــا ب ســپس نســبت تعــداد نقدهــای مثبــت ب
عنــوان امتیــاز نهایــی فیلــم اعــام مــی  شــود. در ایــن جــا 
ــط  ــدارد، فق ــی ن ــم معنای ــودن فیل ــد ب ــا ب ــوب ی ــزان خ می
ــن سیســتم  ــد. ای ــف وجــود دارن ــک طی ــی ی دو ســر انتهای
ســینمای امــن، تکــراری و قابــل قبــول را تشــویق مــی  کنــد 
و فیلــم  هایــی کــه صرفــا بــه خاطــر »قابــل قبــول بــودن« و 
ســاختار اســتاندارد و معمولــی خــود از اکثــر منتقــدان نمره  ی 
ــا  ــدون هیــچ ویژگــی چشــم گیر ی ــی دریافــت کننــد، ب قبول
ــار  ــاالی ۹0% در کن ــی ب ــاز نهای ــا امتی ــده  ای ب ــکان  دهن ت
ــه  ــا ارزشــمند ســینما قــرار مــی  گیرند.)ب ــار کاســیک ی آث
 Star Wars بــاک باســترهای جدیــد دیزنــی نــگاه کنیــد، از
TFA گرفتــه تــا خــط تولیــد مک دونالدیــزه شــده ی مــارول( 
ــان بیشــترین آســیب متوجــه فیلم هــای بحــث  ــن می در ای
برانگیــز و جــاه  طلبانــه اســت، فیلــم  هایــی کــه جــرات بــه 
ــی  ــد، اتفاق ــدی امتحــان می کنن خــرج داده و چیزهــای جدی
ــث  ــده و باع ــوش نیام ــده  ای خ ــذاق ع ــه م ــاید ب ــه ش ک
نارضایتــی آن هــا شــود. ایبــرت در جایــی دیگــر می گویــد: 
»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 
کامــل او بیانگــر ویژگــی  هایــی از فیلــم باشــد کــه در نظــر 
ــا حتــی آن را جذاب تــر جلــوه  بیننــده  اهمیتــی نداشــته و ی
دهنــد. دنبــال کــردن بحث هــا و تحلیل هــای مختلــف 
دربــاره  ی یــک فیلــم پیــش از تماشــای آن شــاید کار 
ــتان و از  ــوث شــدن داس ــا ل ــه ی م ــد )هم ــه ای نباش عاقان
بیــن رفتــن قســمتی از هیجــان آن را تجربــه  کــرده  ایــم(، اما 
شــاید بهتریــن راه بــرای تشــخیص »خــوب« یــا »بــد« بودن 

ــرای تماشــا باشــد. ــم و ارزش آن ب یــک فیل
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کرده است در خصوص شکاف جنسیتی، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب 

لیــا فاحتــی، در گفت وگــو 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 
ــوده اســت.  ــا 140 ب ــر ب ــران در شــاخص اقتصــاد براب ــه ای ــزارش رتب ــن گ ــق ای ــه طب ــرار داده ک ــورد بررســی ق سیاســی را م
فاحتــی همچنیــن رتبــه ی ایــران نســبت بــه مجمــوع کشــورهای دنیــا )144 کشــور( در زمینــه ی آمــوزش را 100، ســامت را 

135 و مشــارکت سیاســی زنــان را 136 اعــام کــرد.
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ــت  ــل تح ــازمان مل ــط س ــده توس ــه ش ــای تهی ــزارش  ه گ
عنــوان »توســعه منابــع آب جهــان«، تصویــر نگران کننــده ای 
را ترســیم می کنــد. طبــق ایــن گــزارش  هــا ســهم عمــده ای 
از مشــکل آب، متوجــه برنامــه  هــا و مدیریــت ضعیــف منابع 
آب خصوصــا در کشــورهای فقیــر اســت. در چنــد ســال اخیر 
ــا آشــکارتر شــدن تغییــرات بلندمــدت در رونــد بــارش  و ب
در کشــور از یــک ســو و برداشــت غیــر بهینــه از منابــع آب 
ــر زیرزمینــی از ســوی دیگــر، مســئله بحــران  غیرتجدیدپذی
آب در ایــران را در مرکــز توجــه قــرار داده و واکنــش هــای 

گســترده ای را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــد  ــی جدی ــی، موضوع ــرات اقلیم ــران آب و مســئله تغیی بح
ــه بیشــتر  ــران نیســت و مســئله ای اســت ک ــا مختــص ای ی
کشــورهای دنیــا بــا آن مواجــه هســتند. وضعیــت کلی کشــور 
ــا ســایر دنیــا متفــاوت نیســت. جهــان ظــرف دو  مــا نیــز ب
ــرای  ــی ب ــخ  های ــت پاس ــرده  اس ــاش ک ــته ت ــه ی گذش ده
تطبیــق بــا مشــکل کــم  آبــی بیابــد و تــا حــدی هــم بــه راه  
حــل  هایــی دســت  پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن مــا در ایــن 
جــدال تنهــا نیســتیم و حجــم قابــل توجهــی از تجــارب جهانی 
پیــش روی مــا اســت. در کشــور مــا مصــرف بخــش خانگــی 
ــارد مترمکعــب در ســال  ــزی حــدود 10 میلی ــی چی و صنعت
ــد از کســر  ــای ســطحی کشــور )بع ــص آب ه ــزان خال و می
ــدود ۹0  ــزی ح ــی( چی ــفره های زمین ــه س ــر و تغذی تبخی
میلیــارد مترمعکــب اســت. بــا ایــن شــرایط بخش کشــاورزی 
کــه معمــوال مصــرف  کننــده ی باقــی  مانــده 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 حکم هــای 
ــرد. در  ــو ک ــی کشــاورزی جســت و ج ــر تعطیل ــی نظی قطع

ــا  ــدود ام ــور مح ــد مح ــر روی چن ــد ب ــت  گذاری بای سیاس
ــه دو  ــوان ب ــی ت ــان م ــن می ــز شــد و در ای ــدی متمرک کلی
ــرد.  ــون« اشــاره ک ــال قان ــح قیمــت« و »اعم محــور »تصحی
سیاســت های جدیــد در راســتای ایــن دو محــور بایــد تنظیــم 
ــود.  ــام ش ــاورزی اع ــش کش ــه بخ ــفاف ب ــورت ش و ص
بخــش کشــاورزی در مواجهــه بــا ایــن سیاســت  هــای جدید 
ــه شــرایط  ــذار ب ــرای گ ــا 10 ســال ب ــن 5 ت ــزی بی ــه چی ب
جدیــد نیــاز خواهد داشــت. در بازتعریــف بخــش کشــاورزی 
تحوالتــی مثــل بــه روز کــردن شــیوه  هــای آبیــاری، 
ــی، حرکــت  ــر در شــرایط کــم  آب ــاوم  ت تولیــد بذرهــای مق
ــر و ارزش  ــم ت ــا مصــرف آب ک ــه ســمت محصــوالت ب ب
ــت  ــه و مدیری ــای بیم ــردن بازاره ــال ک ــاال، فع ــزوده ی ب اف
ــرمایه   ــای س ــت انگیزه ه ــم درس ــاورزی، تنظی ــک کش ریس
گــذاری مقیــاس  بــزرگ، کارا کــردن بازارهــای محصــوالت 
و وصــل شــدن بــه زنجیــره ی جهانــی صنعــت غذایــی جــزو 

ــود. ــد ب ــا خواه ــن قدم ه ــم  تری مه
ــازی  ــوم آب مج ــه مفه ــه ب ــتا، توج ــن راس ــن در ای همچنی
می توانــد راه گشــا باشــد.آب مجــازی بــه مقــدار آبــی گفتــه 
ــه کار  ــول ب ــک محص ــد ی ــد تولی ــه در فرآین ــود ک ــی ش م
مــی رود و معــادل جمــع کل آب مصرفــی در مراحــل مختلف 
زنجیــره ی تولیــد از لحظــه شــروع تــا پایــان مــی  باشــد. 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 برنامــه  ریزی و سیاســت گــذاری کان 
ــا  ــز ب ــون نی ــده برخــوردار شــده اســت. هــم اکن آب در آین
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 
پارچــه و آینــده نگــر بــرای منابــع آب را حیاتــی مــی  ســازند. 

اهمیــت آب مجــازی در ســطح دنیــا بــه طــرز گســترده  ای 
افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن انتقــال آب مجــازی نهفتــه 
ــی  ــوان جزئ ــه عن ــود ب ــی  ش ــارت م ــه تج ــی ک در غذای
ــطح  ــز در س ــی و نی ــطح جهان ــت آب در س ــم از مدیری مه
ــت.  ــرح اس ــم آب مط ــی ک ــژه در نواح ــه وی ــه ای و ب منطق
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 می تواننــد 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.
ــی  ــر نفت ــادرات غی ــعه ص ــت توس ــتن سیاس ــر داش در نظ
ــی شــود  ــث م ــوم بحــث آب مجــازی باع ــراه مفه ــه هم ب
نســبت بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی و هزینــه فرصــت 
ــری  ــع بینانه ت ــد واق ــا، دی ــد آن ه ــل از تولی ــع حاص و مناف
داشــته باشــیم و اهــداف ملــی را طــوری تنظیــم نماییــم کــه 
ــی در  ــاظ کارای ــا لح ــه ب ــدت جامع ــع بلندم ــر مناف حداکث
ــع ملــی حاصــل گــردد. از ابزارهــای  تولیــد و مصــرف مناب
مختلــف از جملــه شــکل دادن بــه بــازار آب، تقویت تشــکل   
ــتفاده  ــی، اس ــرمایه اجتماع ــر س ــه ب ــه  ای و تکی ــای منطق ه
ــت  ــف و تقوی ــی، تعری ــری اجتماع ــای یادگی از مکانیســم  ه
ــرژی  ــای ان ــه  ه ــی کــردن یاران ــوق مالکیــت آب، منطق حق
ــت ریســک،  ــازار مدیری در بخــش کشــاورزی، گســترش ب
حمایــت از فنــاوری  هــای نویــن و نهایتــا تقویــت نظــارت و 
اعمــال قانــون در برداشــت آب بایــد وجــود داشــته باشــد تا 
همــه ی ایــن مــوارد در کنــار هــم، منجــر بــه نتیجه ای شــود 
ــد و هــم زندگــی  کــه در آن هــم مصــرف آب کاهــش یاب

ــا اختــال  هــای جــدی مواجــه نشــود. کشــاورزان ب
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ســخن از نفــوذ فضــای مجــازی بــه زندگی شــخصی مــا، حرف 
ــاوت و  ــر روز در اشــکال متف ــا ه ــانه ه ــازه ای نیســت. رس ت
ایــن روزهــا در قالــب کانــال هــای آموزشــی، فرهنگــی، اطــاع 
رســانی و حمایتــی بخشــی از نیازهــای مــا را پوشــش می دهند. 
امــا بــه نظــر مــی رســد بــر وســعت دایــره ی رســوخ و نفــوذ 
ــرای  ــاله ب ــن مس ــود. ای ــی ش ــزوده م ــه روز اف ــا روز ب آن ه
ــا ویژگــی  ــودن، ب ــی ب ــی کــه بیشــتر از عقان جامعــه ی ایران
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 نــوع  دوســتی و کمک به 
اقشــار آســیب پذیــر اســت. فضــای مجــازی بــا راه انداختــن 
پویش هایــی بــرای جلــب کمــک هــای مــادی و معنــوی برای 
قشــر خاصــی از مــردم مــی توانــد از یــک ســو بــه نحــوه ی 
ــد  ــا جهــت ده ــن کمک ه ــروه هــدف ای کمــک رســانی و گ
و از ســوی دیگــر بــا ارضــای احســاس نیــاز شــهروندان بــرای 
کمــک بــه دیگــری، بــه عنــوان یــک اصــل اخاقــی، 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 واســطه ی سســت شــدن و بــی 

ارزش شــدن هنجارهــا متهــم شــمارد.
ایــن گروه ســازی هــا بــا ارائــه گزارشــی از زندگــی مشــقت بار 
افــراد نیازمنــد، بــه طــور ضمنــی شــهروندان را مســئول ایــن 
وضعیــت خطــاب مــی کننــد و از آن هــا مــی خواهنــد بــرای 
جبــران کاســتی هــا و کــم کاری اجتماعــی خــود هزینــه ی آن 
ــراد  ــودکان و اف ــان، ک ــان زن ــن می ــد. در ای را پرداخــت کنن
ــا ســکوت  ــون و ی ــه قان ــه واســطه ی جهــل ب ــی کــه ب ناتوان
آن بــه زنــدان افتــاده انــد، جایــگاه ویــژه ای دارنــد. افــرادی 
کــه بــه واســطه ی 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 روحیــه ی 
مطالبــه گــری دربــاره ی اصــاح قوانیــن و ســاختارها را را بــه 
اغمــا ببــرد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه جــای جمــع آوری 
کمــک هــای مــادی مــی تــوان بــه اصــاح قوانیــن و افزایــش 
گســتره ی  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 
ــروط  ــا آزادی مش ــا ب ــف و ی ــا تخفی ــه را ب ــت دی پرداخ
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 
باواســطه نهادهــای خیرخــواه بــه شــهروندان عــادی، جامعه 
مدنــی از تحــرک بــاز مــی ایســتد. ایــن کمپیــن ها بــا درنظر 
گرفتــن اهــداف کوتــاه مدت کــه معموال بــه واســطه ی غلیان 
احساســات شــهروندان ســریع بــه هــدف می رســند، فــرد را 
جــدا از پایــگاه اجتماعــی خــود مخاطــب قــرار مــی دهنــد و 
ــه  ــه نهــادی ب ــال هــای روابــط فــردی و شــخصی و ن از کان
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــدا می کنن ــود دســت پی ــدف خ ه
ــا ایــن پویش هــا و افــزودن  تنهــا راه حــل، عــدم همراهــی ب
بــر وســعت دیــد در ریشــه یابــی معضــات اجتماعی اســت. 
ایــن امــر بــه معنــای نفــی مددرســانی بــه نیازمنــدان نیســت 
ــی  ــع مال ــن ســرریز شــدن مناب ــد توجــه نمــود ای بلکــه بای
ــال هایــی چــه مخاطــرات و تبعاتــی را در پــی  از چنیــن کان

خواهــد داشــت.

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: »دین عبــارت اســت از نظامي هم بســته 
از باورهــا و اعمــال مربــوط بــه امــور الهوتــي و ماورایي، ایــن باورها و 
اعمــال همــه ی کســاني را که پیــرو آن ها هســتند در یــک اجتماع 
اخاقــي واحــد بــه نــام کلیســا یــا امت متحــد مــي کنند«. روشــن 
اســت کــه بــراي دورکیــم دین بــدون جامعــه ی دیني، تشــکیات 
دینــي و کارکردهــاي اجتماعــي وجــود نــدارد. خصلــت و خاصیت 
اصلــي دیــن از نظــر او، ایجــاد وفــاق یــا همبســتگي اجتماعــي از راه 
باورهــاي دینــي و نیــز اعمــال دینــي مشــترک اســت. بــه عبــارت 
دیگــر دیــن، کامــا خصلــت جمعــي و اجتماعــي دارد و یــک امــر 
صرفــا فــردي یا شــخصي نیســت. 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: »دیــن 
امــر واحــد یــا تــک ســاحتي نیســت، بلکــه داراي ابعــاد گوناگــون 
اســت. از ایــن رو، کارکردهــا و نقــش هــاي متفاوتــي در زندگي فرد 
و حیــات اجتماعــي ایفــا مي کنــد«. مناســک دینی، خصوصــا آن جا 
کــه ویژگــی جمعــی پیــدا مــی کننــد، بیــش از هــر زمــان، بازتاب 
ــان  دهنــده ی ابعــاد اجتماعــی حیــات دینــی مــی  باشــند. در ادی
ــژه مذهــب  ــه طــور وی ــزرگ و توحیــدی، خصوصــا اســام و ب ب
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 
می تــوان 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 پدیده ای، پرســش از 
چگونگــی پیدایــش و بــه عبارت دقیق تر، علت توســعه چشــم گیر 
و ســاالنه ی 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 تعامات 
عاطفــی و خنثــی تقســیم می شــوند. تعامــات عاطفــی مــی توانــد 
تعامــل گــرم یعنــی بــا عاطفــه مثبــت و یــا تعامــل ســرد باشــند؛ 
ــه دیگــری. از حیــث  ــا عاطفــه منفــی نســبت ب یعنــی همــراه ب
تــوازن نیــز مــی  تــوان تعامــات اجتماعــی را بــه برابــر و نابرابــر 
تقســیم کــرد. بــه عنــوان مثــال، هدیــه دادن تعامــل گــرم نابرابری 
اســت کــه بیــن هدیــه دهنــده و هدیــه گیرنــده برقــرار می  شــود. 
تعامــات گــرم الزمــه ی 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 گــرِم 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 می باشــد. 
بــا ایــن توضیحــات می تــوان گفــت پیــاده روی اربعیــن، مینیاتوری 
از جامعــه ی 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 ســال  هــای 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 داشــته اند. دفاع هشــت ســاله ی 
ایــران در برابــر تهاجم دشــمن، بســتری برای شــکل گیــری چنین 
اجتماعــی را فراهــم آورده بــود. اکنــون نیــز بــا گذشــت ســال ها، 
ــاع را  ــور در آن اجتم ــه ی حض ــه تجرب ــرادی ک ــان اف ــم چن ه
داشــته اند بــا حســرت از تجربــه ی زیســته ی خــود یــاد مــی  کنند. 
فرقــی نمی کنــد 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! 

محمدرضا محمدی
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ــاری از  ــاده و ع ــی س ــا زبان ــتارها ب ــن سلســله نوش ــدرن. در ای م
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 دوره ی کاســیک بــا ســبک هایــی هــم چــون 
بــاروک، گوتیــک و هــم چنیــن خــود ســبک کاســیک ســروکار 
ــر آن هــا همــه را در یــک دوره ی  ــرای شــناخت بهت ــم و ب داری
خــاص قــرار داده ایــم. فلــذا مــی توانیــم ایــن گونــه عنــوان کنیــم 
کــه دوره ی کاســیک 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 گفتــه ی رنه ولــک در 
تمامــی آثــار ادبــی ایــن چهــار عنصــر را مــی تــوان بــه عنــوان 
پایــه و اســتخوان بنــدی در نظــر گرفــت. ایــن عناصــر مشــخص 
کننــده ی ســبکی خواهنــد بــود کــه بــه یــک دوره ی ادبــی خاص 
تعلــق دارد. مهــم تریــن ایــن عناصــر کــه موضــوع اصلــی ایــن 
سلســله یادداشــت ها خواهد بــود، عبارتنــد از: 1( شــخصیت های 
اثــر ۲( روایــت اثــر 3( ویژگی هــای زبانــی 4(مفاهیــم و معناهــای 
خلــق شــده در یــک اثــر ادبــی خــاص. بــا اتــکا بــه تحلیــل این 
چهــار عنصــر مــی تــوان مشــخص کــرد کــه بــرای مثــال یک 

ــب،  ــا مخاط ــاط ب ــراری ارتب ــما در برق ــتاری ش ــبک نوش س
آثارتــان را نســبت بــه دیگــر نوشــته هــای حــوزه ی ادبیــات 
عرفانــی متمایــز مــی کنــد. آیا تکنیــک و یــا قاعــده ی 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 کاس 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. همــه ی ایــن هــا محتــاج شــناخت عمیق اســت 
و توصیــه ی مــن این اســت کــه زندگــی را در اعماق آن جســت 
و جــو کنیــم. فلســفه، روانشناســی، جامعــه شناســی و... بخوانیم و 
بدانیــم روزگار مطالعــه ی 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 شــده اند. 

ــارزی فرهنگــی  ادبیــات روســتایی باشــد. او خــود را همــواره مب
مــی  دانســت و ایــن شــاید یکــی از دالیل اصلــی ممنوع  الــکاری و 

انفصــال از خدمــت  اش در پیــش از انقــاب بــود. 
درویشــیان در جایــی می گویــد: »هرگز نوشــته ای 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 »ســال های ابــری« را بــه نوعــی خودزندگینامه  اش 
نامیده اند. 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 »ســلول1۸« شــرح 
داد. شــاید نخســتین داســتان  اش کــه هرگــز منتشــر نشــد را نیز 
در زندان کرمانشــاه نوشــته  باشــد. در ســی  و  دو ســالگی نخستین 

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 دوره ی خاص اســت. 
زبــان ســبک هــا و مکتــب هــای ادبــی در یــک دوره ی خــاص 
بــه مــا ســرنخ مــی دهــد تــا بتوانیم یــک شــعر نئوکاســیک را 
از شــعر پســت مــدرن تشــخیص دهیــم. ویژگــی هــای زبانــی 
عبارتنــد از واژگان، الگوهــای آوایــی )شــامل موســیقی درون مثا 
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 
ــش  ــی نق ــر ســبک ادب ــه در ه ــی ک ــم های ــات و ت از موضوع
پــر رنــگ تــری دارنــد. بــه عنــوان نمونــه در دوره ی مــدرن 
موضوعاتــی هــم چــون تنهایــی بشــر، نوســتالژی زندگــی پاک، 
نقــد اجتماعــی و سیاســی و غیــره، بــه شــکلی پــر رنــگ مطرح 
ــی کــه در دوره ی کاســیک دغدغه هــای  مــی شــوند، در حال
نویســندگان کامــا متفــاوت بــوده اســت. ایــن چهــار عنصــر، 
پایــگاه هــای تحلیــل مــا خواهنــد بــود. اولیــن بخــش از ایــن 
ــه معرفــی ســبک  ســری یادداشــت هــا در شــماره ی بعــد، ب
ــد  ــاص خواه ــن دوره اختص ــار ای ــی آث ــیزم و بررس کاسیس
داشــت. بــه منظــور آشــنایی بــا تحلیــل عملــی هــر مکتــب، 
ــا  ــن آن ه ــده و از بی ــی ش ــاص معرف ــم آن دوره خ ــار مه آث

شــاخص تریــن اثــر مــورد تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت.

ــن  ــوان ای ــی ت ــه م ــت و چگون ــر چیس ــای اخی ــال ه در س
معضــل را برطــرف کــرد؟

ســال های طوالنــی در دانشــگاه هــا، بــا دانشــجویان مختلفــی 
ــن  ــا فضــای دانشــگاه آشــنا هســتم.  بزرگتری کار کــردم و ب
ــن  ــد، ای ــی بینن ــا م ــجویان م ــروزه دانش ــه ام ــای ک لطمه ه
اســت کــه مطالعــه ی همــه جانبــه ندارنــد و فقط در رشــته ی 
تحصیلــی خــود فعالیــت مــی کننــد و بــه جنبــه هــای مختلف 
ــد. در  ــل ندارن ــراف کام ــز اش ــود نی ــی خ ــته ی تحصیل رش
صورتــی کــه یــک نویســنده، بایــد جهــان بینــی و فلســفه ی 
خاصــی بــرای زندگــی داشــته باشــد. دانشــجویی کــه درس 
ــاس کــردن واحدهــا و کســب مــدرک ببینــد،  را فقــط در پ
حتــی نمــی توانــد نویســنده متوســطی شــود. دانشــجویانی که 
عاقمنــد بــه نویســندگی هســتند، بایــد تــاش کننــد تــا بــه 
یــک جهــان بــزرگ تــر برســند و از جنبه هــای مختلــف بــه 
آن نــگاه کننــد تــا بتواننــد حرفــی بــرای گفتن داشــته باشــند 

و آن را بــا بقیــه تقســیم کننــد.

گــردآوری فرهنــگ عامــه نیــز بســیار عاقــه داشــت. دقت  نظر 
ــای  ــتان  ه ــه و داس ــات عامیان ــردآوری ادبی ــتمرارش در گ و اس
مرتبــط، باعــث خلــق اثــری مانــدگار در دوازده جلــد در 
خصــوص ادبیــات و داســتان  هــای عامیانه ی 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 جابه جایــی  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 13۹۲، در هفدهمیــن دوره ی 
جشــنواره ی »گاویــژ« در کردســتان عــراق، جایــزه  ی »هــردی« 
را بــه پــاس یــک عمــر خدمــت در راســتای اعتــای ادبیــات 

کــردی بــه او اهــدا کردنــد.
ــم  ــا رژی ــی ب ــی طوالن ــابقه  ی مبارزات ــم س ــی رغ درویشــیان، عل
ــورد  ــارش م ــود و آث ــا خ ــز، عموم ــاب نی ــد از انق ــوی، بع پهل
بی مهــری 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 
دهمیــن دوره ی جایــزه ی ادبی هوشــنگ گلشــیری، از علی  اشــرف 
ــون  درویشــیان، داســتان نویس پیــش  کســوت و از اعضــای کان
ــه آزادی  ــرای »تعهــد بــی چــون و چــرا ب نویســندگان ایــران، ب
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.
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نوشــته ی پیــش رو مقدمــه ای اســت پیرامــون تحلیــل 
سبک شــناختی 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 ده هــا 
ــای  ــان ه ــه در زب ــه البت ــور دارد ک ــاب قط ــا کت ــی صده و حت
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 پایــه ی 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 زمینــه ی 
نقــد و تحلیــل ادبــی رجــوع کننــد.  لــذا در پایــان هــر یادداشــت 
منابــع جامعــی کــه مــی تواننــد بــه فهــم عمیــق هــر یــک از این 

ســبک ها 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 می شــوند؛ ایــن 
چهــار دوره عبارتنــد از: کاســیک، نئوکاســیک، مــدرن و پســت 

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 
ــی،  ــات عرفان ــه ی ادبی ــام کشــورمان در زمین شــاعر صاحــب ن
ــد اســت.  ــه ی هلن ــران و ســاکن اله ــد ســال 1353 در ته متول
آثــار او برنــده ی جوایــز متعــددی چــون جایــزه ی ادبــی پرویــن 
ــر  ــری نظی ــارات دیگ ــن افتخ ــده اســت و همچنی ــی ش اعتصام
ــوری  ــال جمه ــاب س ــوان کت ــه عن ــارش ب ــدن آث ــده ش برگزی
اســامی ایــران را در کارنامــه ی افتخاراتــش دارد. آثــار نظرآهاری 
تاکنــون بــه زبان هــای مختلفــی ترجمــه شــده اســت. بــه بهانه ی 
جشــن امضــای آثــارش در کتابکــده ی دلشــدگان، با ایشــان گفت 
و گویــی داشــتیم کــه خاصــه ای از آن را در ادامه خواهیــد خواند.

ــت،  ــار اس ــس اخب ــر نوی ــد زی ــاه در ح ــر و کوت ــر مختص خب
علــی  اشــرف  درویشــیان نویســنده و پژوهشــگر ادبیــات عامــه 
در ســن هفتــاد و شــش ســالگی 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 13۲0 در 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 
دغدغه هــای انســانی، رنــج و ســختی های زندگــی عجیــن شــود. 
نــگاه او از آغــاز در جســتجوی توصیفــات و روایــات زندگــی مردم 
ــا  ــانه های مادربزرگ ه ــه، افس ــتان های عامیان ــت. داس ــه اس عام
و زندگــی ســخت پاییــن  دســتی  هــای جامعــه، مــواد نوشــته های 
او را تشــکیل می دهنــد. نویســندگی را از گــردآوری داســتان های 
مادربــزرگ  هــا در روســتاهای کرمانشــاه و ســنقر شــروع کــرد، 
هرچنــد در مصاحبــه ای می گویــد: »دقیقــا یــادم نیســت اولیــن 
نوشــته ام کــدام اســت، مگــر شــما می دانیــد چــه زمانــی اولیــن 
ــردم و  ــج م ــدن درد و رن ــد؟« دی ــیده ای ــان را کش ــس ت نف
روســتاییان در زمانــی کــه بــه عنــوان آمــوزگار مشــغول بــه کار 
شــده بــود و آشــنایی بــا صمــد بهرنگــی، او را بیــش از پیــش بــر 
ادامــه ی شــیوه ی 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 

اثــر ناتورالیســتی چــه نــوع شــخصیت هایــی را وارد حــوزه ی 
ــه  ــار چگون ــه آث ــن گون ــب در ای ــت غال ــرده، روای ــات ک ادبی
ــی ســروکار داشــته و دارد  ــا چــه ویژگــی هــای زبان اســت، ب
ــار شــامل چــه  ــوع آث ــن ن ــب در ای ــم غال و در نهایــت مفاهی

مــواردی مــی شــود. 
مهــم اســت بدانیــم »شــخصیت« و شــخصیت هــای داســتان، 
رمــان یــا هــر نــوع ِ ادبــی دیگــری، در یــک دوره ی 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، طبقــه ی اجتماعــی، مذهــب و تغییر 
ــا  ــخصیت ی ــه ی ش ــا از دریچ ــر. م ــول اث ــی آن در ط و پویای
ــر وارد شــویم.  ــای اث ــه دنی ــم ب شــخصیت ها اســت کــه قادری
ــال، قهرمــان هــای حماســه را تحلیــل و واکاوی  ــه عنــوان مث ب
ــه  ــت ب ــم و در نهای ــی کنی ــا را بررســی م ــای آن ه و ویژگی ه
ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه مثــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
قهرمان هــا 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 مثا 
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 
دارد. نــوِع بــه تصویــر کشــیدن و تعریــف کــردن قصــه در هــر 

واکنــش خواننــدگان نســبت بــه ترجمــه ی ایشــان را چگونه 
ارزیابــی مــی کنید؟

ــان  ــتند. ایش ــن داش ــه م ــیاری ب ــف بس ــی لط ــر وثوق دکت
کتاب هــای »لیلــی نــام تمــام دختــران زمیــن اســت«، 
»پیامبــری از کنــار خانــه ی مــا رد شــد«، »در ســینه ات نهنگی 
ــان  ــه زب ــان« را ب ــان جه ــه پای ــده ب ــد« و »دو روز مان می تپ
ــود و  ــی ب ــای موفق ــه ه ــه ترجم ــد ک ــه کردن فرانســه ترجم
ــا آن هــا ارتبــاط خوبــی برقــرار کردنــد. زمــان  فرانســویان ب
فــوت ایشــان، ششــم آوریــل، چنــد خطــی را بــه یــاد اســتاد 
نوشــتم و افســوس خــوردم کــه آن زمــان در مشــهد نبــودم. 
ــران  ــه، جب ــی و ترجم ــه ی ادب ــرای جامع ــان ب ــدان ایش فق
ــتی و در  ــان هس ــود را در جه ــهم خ ــی س ــت ول ــر اس ناپذی
ــت  ــادی تربی ــاگردان زی ــد. ش ــام دادن ــاب انج ــوزه ی کت ح
کردنــد و رســالت یــک انســان را در حــد اعــا تبلــور دادنــد.
ــازل در نوشــته هــای  در نظــر شــما، علــت ســطح کیفــی ن
نســل جــوان، بــه خصــوص در حــوزه ی نویســندگی داســتان، 

داســتان هایش را منتشــر کرد. نخســتین نوشــته های درویشــیان، 
ماننــد »فصــل  هــای نــان« یــا »آبشــوران«، در فضایــی کودکانــه، 
ــد.  ــو می کن ــه را بازگ ــتان جامع ــان فرودس ــر و عصی ــِج فق رن
ــتایی او را  ــع روس ــاگردان اش و مشــکات جوام ــتان های ش داس
نویســنده ای رئالیســت معرفــی می کنــد کــه هدفــی جــز بیــان 
ــت.  ــور نیس ــود متص ــرای خ ــان  اش ب ــج اطرافی ــف رن و توصی
درویشــیان در ایــن رابطــه گفتــه اســت: »زندگــی تلــخ مــن در 
دوران کودکــی و همیــن  طــور همکاســی هایــم باعــث شــد تــا 
بــه نوشــتن روی بیــاورم، بــه خــودم مــی گفتــم بایــد کاری بکنم. 

احســاس می کــردم 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 

درآمدی بر مکاتب ادبی

دانشجــــــــــویان  سازمـــــــــــــــان 
جهاددانشــگاهی خراســــــــــان 
ــواری  ــام سوگـــ ــوی، ایـــــــ رضــــــــ
اربعیـــــــــن ســـــــــرور و ســــــــــاالر 
شـــهیدان حضـــرت اباعبــــداهلل 
الحســــــــین )علیه الســــــــــالم( 
را تســـــلیت عــــرض می کنــــد.


