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ــوراي  ــته، ش ــاه گذش ــتمين روز از تيرم در هش
فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاه فردوســي پکيــج 
قانونــي را بــه تصويــب رســاند کــه در ســکوت 
خبــري تابســتان انعــکاس چندانــي نيافــت؛  
»منشــور اجرايــي امــر معــروف و نهــي از منکــر« 
و بــه دنبــال آن »طــرح ارتقــاي عفــاف در 
ــي  ــال تحصيل ــاز س ــا آغ ــي«. ب دانشــگاه فردوس
جديــد، خبــر تصويــب قوانيــن فــوق دهــان بــه 
دهــان ميــان بخشــي از فعــاالن فرهنگي دانشــگاه 
چرخيــد. نکتــه جالــب توجــه آنجــا بــود کــه در 
ــراد از  ــر اف ــز، اکث ــال ني ــن قشــر فع ــان همي مي
وجــود اصــل چنيــن قوانينــي ابــراز بــي خبــري 
مي کردنــد. نشــريه »وقايــع اتفاقيــه« پــس 
ــم  ــگاه، تصمي ــي دانش ــاي فرهنگ ــد فض از رص
گرفــت ايــن ســوژه را مــورد کنــد و کاو بيشــتری 
ــگاه  ــور، ن ــا در دو مح ــديم ت ــر آن ش ــد. ب قرار ده
ويــژه اي بــه قوانيــن جديدالتصويب داشــته باشــيم.
در گام اول تصويــب قوانيــن جديــد را ميــان 
فعــاالن فرهنگــي دانشــگاه بــه بحــث گذاشــتيم. 

موافقــان و مخالفــان طــرح، دســت به قلــم بردند 
و نظــرات خــود را بــه طــور صريــح و شــفاف بيان 
کردنــد. خوانــدن نظــرات متفــاوت و بعضا متضاد 

در کنــار يکديگــر خالــي از لطــف نيســت.
امــا گام دوم را محکــم تــر برداشــتيم و تصميــم 
گرفتيــم بــه صــورت ميدانــی نيــز از دانشــجويان 

ــم. ــنجی کنيــ نظرســ
اوليـــــن  طبيعتـــــا 
ــي  ــا خال ــنجي م نظرس
از نقــص نيســت امــا 
مي تــوان بــه نتايــج ايــن 
ــوان  ــه عن ــنجي ب نظرس
پــروژه اي دانشــجويي 

نگريســت. جامعــه آمــاري انتخــاب شــده 
ــکده  ــازده دانش ــجويان ي ــر از دانش ــا 435 نف م
ــداد 315  ــن تع ــد. از اي دانشــگاه فردوســي بودن
زن و 120 مــرد در نظرســنجي مــا شــرکت 
ــال، 27  ــاي امس ــد ورودي ه ــد. 28 درص کردن
درصــد ورودي هــاي 93، 22 درصــد ورودي هــاي 

92، 16 درصــد ورودي هــاي 91 ، 5 درصــد 
ورودي هــاي 90 و 2 درصــد ســاير دانشــجويان 
بــه ســواالت مــا پاســخ دادنــد. دو پرسشــي کــه 
مــا از دانشــجويان پرســيديم عبــارت بودنــد از:
1( آيــا از منشــور اجرايــي »امــر بــه معــروف و 
نهــي از منکــر« و طــرح »ارتقاي عفاف« دانشــگاه 
فردوســي کــه تابســتان 
امســال بــه تصويــب 
فرهنگــي  شـــــوراي 
اجتماعي رســيده اســت، 
در  هســتيد؟  مطلــع 
صــورت اطــاع موافقيد 

ــف؟ ــا مخال ي
2( بــا توجــه بــه قوانيــن کشــور پيرامــون حجاب 
و عفــاف، آيــا بــا وضــع قوانيــن ويــژه پيرامــون 

ايــن موضــوع در دانشــگاه موافــق هســتيد؟
نتايج به دست آمده خواندني است؛

ــن  ــود چني ــجويان از وج ــد دانش 1( 88 درص
طرحــي بــي اطــاع بودنــد. از  ميــان 12 درصد 

مطلعيــن پيرامــون اين طــرح، 52 درصــد موافق 
ايــن طــرح بودنــد کــه نســبت بــه کل جامعــه 

آمــاري مــا، 6 درصــد را در بــر مــي گيرنــد.      
2( 65 درصــد دانشــجويان مخالــف وضــع 
پيرامــون  انحصــاري  و  ويــــژه  قوانيــن 
حجــاب و عفــاف در دانشــگاه بودنــد و 35 
ــن  ــب چني ــا تصوي درصــد از دانشــجويان ب

قوانينــي در دانشــگاه موافــق بودنــد.
تحليــل نتايــج به دســت آمــده از نظرســنجي 
را  بــه شــما دانشــجويان، صاحبـــان اصلـــي 
از  پايــان  در  واگــذار مي کنيــم.  دانشــگاه 
رضــا  محمد دوســت،  حســين  همکارانــم 
فاطمــه  يــاوري،  مهديــه  قلندرآبــادی، 
ــي،  ــرا کنعان ــي، زه رضــازاده، فاطمــه نصيرائ
کــه  قائــدي  مهتــاب  و   عرفانــي  غــزل 
در ايــن کار جمعــي مــرا يــاري دادنــد 

مي کنــم.    سپاســگزاري 

88 درصـــــــد دانشــــجويان 
دانشــــگاه فــــردوسی از وجود 
چنيـــن طــرحی بی اطاع هستند.
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چه بسیار رفتند... چه دردناک رفتند...
درنگــــی بر حاشیـــــه های فاجعــــــه منـــــا

در پیـــــچ و خــــــم اسـکار2016
نگاهـی به پروسـه انتخـاب فیلـم مجیـدی به عنـوان نماینـده ایـران در اسـکار

سهراب شریفی
کارشناسی عمران 91

مهدی میالنی راد
کارشناسی اقتصاد نظری 93

فاجعــه ای بهــت آور، غمگيــن ترين شــامگاه امــت اســامی را رقم 
ــا« و  ــزا پارچــه هــای »حــاج آق ــاس ع ــا لب ــه ب ــی ک زد. داغداران
»حاجيــه خانــم« را از ديــوار خانــه جمــع مــی کردند و اشــک هايی 
کــه غريبانــه ريختــه شــد تــا شــبانگاه تنهايی شــان را مملــو از رنج 
ــد.  ــاور کن ــت ب ــس آن را نمی خواس ــه هيچ ک ــد ک ــی کن جانکاه
حادثــه ای کــه بدتريــن حادثــه حــج در 25 ســال اخير نــام گرفت.
از آن ابتــدا همــه مــی خواســتند بداننــد کــه علت حادثه چيســت 
. بعضــی مــی گفتنــد حضــور کاروان شــاهزاده ســعودی کــه بــا 
هــدف مختــل کــردن مســير حــج آمــده بــود )آن هــم بــه خاطر 
جنــگ قــدرت درون خانــدان ســعودی کــه شــاهزاده ديگــری را 
ناکارآمــد معرفــی کنــد( باعــث تــراژدی منــا شــده اســت. عــده 
ديگــری می گفتنــد ايــن فاجعــه، طراحــی دســتگاه های اطاعاتی و 
جاسوســی عربســتان و اســرائيل بوده اســت تا شــماری از مقامات 
رده بــاالی کشــورمان را برباينــد. گروهــی ديگر می گفتنــد اثراتی از 
گاز ســيانور در محــل حادثه يافته شــده و کارشــکنی هــای مقامات 
ــی  ــای کمک ــرای حضــور نيروه ــا ب ــازه آنه ــدم اج ســعودی و ع
کشــورمان و مقامــات ناظــر را بــه عنــوان شــاهد مدعــای خويش 
مــی آوردنــد. گذشــته از آن، بــازار داغ شــايعات از جملــه کشــته 
شــدن علــی ضيــاء )مجــری تلويزيــون( و قاســم افشــار )گوينــده 
ســابق خبــر( گهگاهــی مســير انتقــال اخبــار را منحــرف مــی کرد. 
ــارغ از هــر خبــری و زمزمــه ای ، آنچــه کــه بيشــتر از همــه،  ف
هــر روح دردمنــدی را آزار مــی داد ، اظهــارات مقامــات عربســتان 
بــود. پادشــاه عربســتان در پيامــی از وليعهد خــود و برگــزار کننده 
مراســم حــج امســال تشــکر کــرد و از آنهــا خواســت بقيــه کارهــا 
ــز آل  ــيخ عبدالعزي ــد! ش ــام دهن ــی انج ــن خوب ــه همي ــم ب را ه
الشــيخ ، مفتــی کل آل ســعود و رئيــس شــورای علمــای ارشــد و 
اداره پژوهش هــای علمــی و فتــاوای ســعودی از تســليت گفتــن به 
خانــواده هــای قربانيــان ايــن فاجعه دلخــراش خــودداری کــرد و از 
لفــظ خودکشــی بــرای حجاج مظلــوم اســتفاده نمــود. وی همچنين 

اوليــن بــار در ســال 1356 بــود که فيلــم  »دايره مينا« ســاخته 
داريــوش مهرجويــی بــه عنــوان نماينــده ايــران در رقابت هــای 
اســکار توســط وزارت فرهنــگ و هنــر آن زمــان معرفــی شــد. 
ســال بعــد فيلــم »بــاد صبــا« ســاخته آلبــر الموريس عهــده دار 
ايــن مســووليت شــد. پــس از پيــروزی انقــاب، بــا 16 ســال 
وقفــه در ســال 1373 فيلــم »زيــر درختــان زيتــون« عبــاس 
کيارســتمی راهــی اســکار شــد. فيلــم هايــی کــه هيچکــدام در 
کســب اســکار طايــی توفيــق نداشــتند.  بــه جــز ســال هــای 
1375 و 1391کــه فيلمــی از جانــب ايــران معرفــی نشــد، تــا 
بــه امــروز ايــن رونــد ادامــه داشــته و هــر ســاله يــک فيلــم 
ــده شــدن و رســاندن  ــی، دي ــه ليســت نهاي ــرای رســيدن ب ب
پيــام کشــورمان ايــران، وارد ايــن صحنــه رقابتــی در عرصــه 
جهانــی شــده اســت. يافتــن پيــام مشــترکی کــه قــرار اســت 
تمــام مــردم دنيــا از هــر قشــر و طيــف را تحــت تاثيــر قــرار 
دهــد و ســرانجام اعضــای آکادمــی اســکار را بــرای رای دادن 
بــه فيلــم برگزيــده متقاعــد کنــد، دغدغــه تمامــی کارگردانان 
طالــب ايــن مجســمه طايــی اســت. نيــم نگاهــی بــه دو نمونه 
داخلــی و خارجــی برنــده اســکار در ايــن زمينــه خالــی از لطف 
ــورد دار  ــی و رک ــل اســتريپ« بازيگــر آمريکاي نيســت. »مري
ــادر از  ــی ن ــم »جداي ــدن فيل ــد از دي ــکار بع ــزدی در اس نام
ســيمين« )برنــده اســکار در ســال2012(  بــه فرهــادی نامه ای 
ــد کــه  ــزار هايــی می دان ــر از اب ــی را فرات مــی نويســد و جداي
مــی توانــد کشــور هــارا بــه هــم نزديــک کنــد؛» مــا بــه يــک 
جدايــی نيــاز داشــتيم تــا بــه هــم نزديکمــان کنــد« يــا مثــا 
ــت  ــل توانس ــال قب ــه س ــتان ک ــول لهس ــدا« محص ــم »آي فيل
ــا  ــرد، ب ــه بب ــه خان ــان را ب ــی زب ــم خارج ــش فيل ــکار بخ اس
ــس از  ــان پ ــت يهودي ــه ای سرنوش ــوع کليش ــاب موض انتخ
جنــگ جهانــی دوم، آنچنــان ســاختارمند و لطيف ســکوت يک 
زن جــوان را در آســتانه راهبــه شــدن پيــش چشــم بيننــده به 
ــا  ــوان ب ــا ســال های ســال مــی ت نمايــش مــی گــذارد کــه ت
هــر ســکانس آن مفهــوم جديــدی را در ذهــن تداعــی کــرد.

ــات  ــال در جلس ــه امس ــی ک ــه 10 فيلم ــيم ب ــی رس ــا م و ام
هيئــت معرفــی فيلــم ايرانــی بــه فرهنگســتان علــوم و هنر های 
ســينمايی ، مــورد بررســی قــرار گرفــت: »خداحافظــی طوالنی« 
اثــر فــرزاد موتمــن، »در دنيــای تــو ســاعت چنــد اســت« اثــر 
صفــی يزدانيــان، »رخ ديوانه« اثر ابوالحســن داوودی، »ســيزده« 
اثــر هومــن ســيدی، »شــيار 143« اثر نرگــس آبيــار، »قصه ها« 

مدعــی شــد که: »منتقــدان حســود و کينه توز هســتند، آنچــه رخ 
داد قضــا و قــدر بــود کــه بــه ســبب ازدحــام جمعيــت رخ داد. امــا 
اينهــا )منتقدان( در قلوبشــان مرض وجــود دارد و سخنانشــان هيچ 
ضــرری بــه پادشــاهی ســعودی و تــاش هــای گســترده اش وارد 

ــرد.«  نخواهد ک
بيــن ايــن حرفهايــی کــه حتــی يــک خريــدار در افــکار عمومــی 
مــردم جهــان نــدارد ، فرافکنــی هــای عــادل الجبيــر، وزيــر امــور 
خارجــه عربســتان در ســازمان ملــل از همــه وقيــح تــر بــود. پس 

اثــر رخشــان بنــی اعتمــاد، »ماهــی و گربــه« اثر شــهرام مکری، 
»ملبــورن«  اثــر نيمــا جاويــدی، »مــن ديه گــو مارادونا هســتم« 
اثــر  بهــرام توکلــی و  ســرانجام »محمــد رســول اهلل« ســاخته 
مجيــد مجيــدی. در حالــی کــه کمتــر از يــک هفتــه تــا پايــان 
ــی،  ــی طوالن ــم خداحافظ ــود. 4 فيل ــی ب ــی باق ــت معرف مهل
ســيزده، ملبــورن و مــن ديــه گــو مارادونــا هســتم از ليســت 
حــذف شــد تــا گمانــه زنــی هــا بــر ســر6 فيلــم باقــی مانــده 
ادامــه يابــد. در نهايــت فيلــم مجيدی عنــوان برگزيــده را لقب 
گرفــت. داســتان ســاخت ايــن فيلــم از آنجايــی شــروع شــد 
ــارک  ــنواره ای در دانم ــش جش ــال پي ــه  9 س ــب ب ــه قري ک
بزرگداشــتی را بــرای مجيــد مجيــدی گرفــت کــه بــا توهيــن 
بــه ســاحت مقــدس پيامبــر در جرايــد دانمارکــی هــم زمــان 

شــد. 
مجيــدی طــی نامــه ای ضمــن تشــکر از رئيس وقت جشــنواره 
اعــام کــرد کــه نمــی توانــد در جشــنواره کشــوری حضــور 
پيــدا کنــد کــه بــه مقــدس تريــن باورهايــش توهيــن کــرده 
ــد: » آن ماجــرا تمــام شــد و مــن  ــدی مــی گوي اســت. مجي

از ســخنان دکتــر روحانــی در مجمــع ســاالنه ســازمان ملــل کــه 
بــا انتقــادات صريــح وی از مقامــات ســعودی ، بــی کفايتی و ســوء 
مديريــت ســعودی هــا همــراه بود، عــادل الجبيــر در پاســخ گفت: 
ــن کســانی هســتند کــه  ــان و رئيــس جمهورشــان آخري »ايراني
می تواننــد دربــاره ســامت حجــاج و دموکراســی ســخن بگويند!« 
ايــن که ســامت حجــاج و وظيفه مقامات عربســتان در پاســداری 
از جــان حجــاج و زائــران چــه ربطــی بــه دموکراســی دارد بمانــد ، 
ايــن ســخنان باصابــت در رابطه با دموکراســی جــوری می نماياند 

مــدت هــا فکــر مــی کــردم کــه چــرا مــا هميشــه واکنشــی 
ــانه های  ــم در رس ــا را ه ــای م ــش ه ــم و واکن ــل کردي عم
خــود تصويــر می کننــد و مــی گوينــد ايــن احساســات پــاک 
ميليون هــا انســان کــه احيانــا بــه پرچــم آتــش زنــی و واکنش 
تنــدی منجــر مــی شــود. جهــان اســام در معرفــی فرهنــگ 
ــث  ــم کاری باع ــن ک ــرده و همي ــم کاری ک اســام بســيار ک
ــام  ــا اس ــل و ي ــر جه ــا از س ــرب ي ــای غ ــه دني ــده ک ش
ــا  ــدی ب ــد آورد.« مجي ــی زشــت از اســام پدي هراســی قرائت
ــا ســه ســال پيــش توليــد،  ايــن دغدغه هــا در ســال 1386 ب
ــم را  ــن فيل ــاخت اي ــه س ــرد. هزين ــاز ک ــرداری را آغ فيلمب
کــه شــرکت نورتابــان متحمــل شــده را 40 ميليــون دالر بــر 
ــر  ــتر از پ ــر بيش ــه ای 20 براب ــی هزين ــد. يعن ــرده ان آورد ک

ــليمان(. ــک س ــود )مل ــل از خ ــی قب ــم ايران ــن فيل هزينه تري
ــم  ــن فيل ــی اي ــه بررس ــفاف ب ــی ش ــا نگاه ــم  ب ــر بخواهي اگ
بپردازيــم، بايــد گفــت ايــن فيلــم خالــی از نقــص نيســت. چــه 
نقــص در فيلمنامــه و شــخصيت پــردازی و چــه در رســاندن 
پيــام خــود بــا ابزارهايــی کــه در دســت دارد. مجيــدی هدفش 

کــه انــگار مــا ايرانی هــا، شــيعيان عربســتان را ســرکوب می کنيم 
و يــا اينکــه در کشــور مــا تاش يــک زن بــرای کســب گواهينامه 

اعــوذ بــاهلل مساويســت بــا ادعــای خدايی!
امــا ايــن درگيــری هــا را بگذاريــم کنــار و از زاويــه ديگــری بــه 
ماجــرا نــگاه کنيــم کــه شــايد کمتر کســی توجهی بــه آن داشــته 
باشــد و آن هــم طيف واکنش هــای مردم در شــبکه های اجتماعی 
ا ســت. يکــی از واکنش هــا بيــرون ريختــن تعصبــات و احساســات 
نژادپرســتی بســياری از مــا بــود. ايــن حادثــه بهانــه مناســبی شــد 
ــه راه بيفتــد و  بعضــی  ــژاد عــرب ب ــا مــوج توهين هــا عليــه ن ت
خواســته يــا ناخواســته، اصــل فريضــه حــج را زيــر ســوال ببرنــد. 
مــی پرســيدند کــه آيــا ايــن پولــی کــه صــرف ســفر حــج مــی 
شــود مگــر نبايــد در مملکــت خودمــان بمانــد و صــرف ســاختن 
مدرســه ، بيمارســتان و يــا کمــک بــه فقــرا شــود؟ هيــچ کــس از 
مــا آريايــی هــای اصيــل)!( نمــی گويــد مگــر رفتــن به دبــی، جيب 
عــرب هــا را پــر پول تــر نمــی کنــد؟ هيچ کــس نگفت مگر کســی 
کــه تمــام کوچه پــس کوچه هــای آنتاليا را چشــم بســته مــی داند 
و حاضــر اســت بــرای ســه روز چند ميليــون تومان بدهد کــه برود 
آنجا در اســتخر شــيرجه بزند ســرمايه مملکــت را خــارج می کند؟ 
اگــر هواپيمايــی در راه تايلنــد ســقوط می کــرد آيــا کســی می گفت 
حقشــان بــود؟ اگــر هواپيمــا در راه دبــی منفجــر می شــد کســی 
می گفــت وقتــی بــه هواپيماهــا اعتبــاری نيســت، مــی خواســت 
نــرود تــا پولــش را بــه اعراب سوســمار خــور تقديم کند؟ گذشــته 
از اينکــه هــر کســی حــق دارد از مــال خويــش بــرای خــودش و 
خانــواده اش جهــت آرامــش )چــه مــادی چــه معنــوی( خــرج کند، 
ــه  ــويم؟! چ ــی انصــاف می ش ــه ب ــن هم ــا اي ــه م ــود ک ــه می ش چ
می شــود کــه هنــوز چنــد ســاعت از جــان دادن بيــش از هزار انســان 
نگذشــته مــا شــروع به ســاختن جــک و مطالب خوشــمزه می کنيم؟ 
ايــن ميــل ديوانــه وار مــا بــرای خنديــدن و فــرار از همــدردی از کجــا 
سرچشــمه می گيــرد؟ به هــر مکتــب اخاقی يا دينــی اعتقاد داشــته 
باشــيم مگر نه اينکــه نبايد وجدان انســانی مان را قربانی نشــئه شــدن 
در شــادی های افراطــِی حاصــل قــرن حاضــر کنيــم؟ واکنش هــای ما 
بعــد از ايــن اتفاقــات بــاز هــم حاکــی از ضعــف اخاق ميــان مــا بود  

و ســرانجام می تــوان گفــت: مــا چگونــه »مــا« شــديم؟

از ســاخت ايــن فيلــم را نشــان دادن شــخصيت مهربــان و بــا 
عظمــت پيامبــر در دوران کودکــی و  بيــان اســام دوســتی در 

برابــر اســام هراســی غــرب دانســته اســت.
ــا  ــه آي ــت ک ــن اس ــد اي ــی رس ــن م ــه ذه ــه ب ــه ای ک نکت
ايــن مفهــوم در ســينما مــی توانــد بــرای بيننــده جذابيــت و 

تاثير گــذاری داشــته باشــد؟
چنيــن مفهومــی کــه بــه طــور کامــل فضــای فيلــم را شــامل 

مــی شــود دارای زبــان مشــترک اســت؟
بــه نظــر نگارنــده چنيــن مفاهيمــی در قالــب کتــاب و مقالــه 
ــد و  ــاختار من ــينمای س ــا در س ــد ام ــی ده ــواب م خــوب ج

ــر. ــور، خي فرم مح
ذکــر ايــن نکتــه هــم خالــی از لطف نيســت کــه ســينما گرانی 
نظيــر آقــای شــورجه کــه تــا ديــروز از مخالفان جدی شــرکت 
فيلــم هــای ايرانــی در فســتيوال هــای خارجــی بودند، امــروز از 

مدافعــان جــدی حضور فيلــم مجيدی در اســکار شــده اند.
تاريــخ جشــنواره ای ماننــد اســکار رو بــه روی ماســت، هرگــز 
فيلــم هــای کلــی گــو و تــک بعــدی شانســی بــرای گرفتــن 

جايــزه نداشــته انــد.
پــس بــه راســتی اگــر قــرار اســت ايــن فيلــم نامــزد اســکار 
نشــود بهتــر نيســت فيلمــی بــا فــرم و محتــوای ســينمايی کــه 
بتوانــد شــخصی تريــن احساســات هــر انســانی را تحــت تاثيــر 
قــرار دهــد و شانســی بــرای ابــراز ايــن مفهــوم کــه مــا هــم 
دغدغــه هــای مشــترک انســانی داريــم را بــه عنــوان نماينــده 

راهــی جشــنواره هــا کنيــم؟
رضــا بابايــی، پژوهشــگر، منتقــد و کارشــناس در حــوزه ادبيات 
و تاريــخ اســام در يادداشــتی آورده : »ايــن فيلــم در خدمــت 
هيــچ ايــده و طرحــی نيســت، فيلمــی کــه بــرای آن شــهرک 
ســاخته انــد و آهنــگ ســاز و فيلمبــردار اســکاری آورده انــد 
هيــچ طرحــی نــدارد جــز  نمايــش پــر هزينــه چنــد معجــزه 
از پيامبــر.« همچنيــن از لحــاظ فــرم و ســاختار هــم مــی تــوان 
ــدی  ــم مجي ــرد: » فيل ــوع ک ــتی رج ــعود فراس ــد مس ــه نق ب
خنثــی اســت، نــه ســختی را مــی نمايانــد نــه مقاومــت را. 
فيلــم بــردار اســکاری کــه يــک کريــن درســت نــدارد و 
دوربينــش مســيحی يــا غربــی- اســت. مــا چــه کاره فيلــم 
ــی  ــردان؟ کارگردان ــا کارگ ــردار ي ــتيار فيلمب ــم؟ دس بودي
ــی  ــط و فضاي ــه محي ــرد، ن ــوب می گي ــازی خ ــه ب ــه ن ک
ــم  ــه خــدا در فيل ــر از هم ــی ســازد. و مهم ت ــک م دراماتي

ــت؟« کجاس
بــا همــه ايــن توصيفــات، قضــاوت دربــاره فيلــم »محمــد 
ــوان  ــه عن ــم و ب ــی کن ــذار م ــه شــما واگ رســول اهلل« را ب

ــت دارم. ــم آرزوی موفقي ــن فيل ــرای اي ــی ب ــک ايران ي

خبرنامه

جمعــی از دانــش آموختــگان و دانشــجويان دانشــگاه امــام صــادق)ع( در نامــه ای بــه وزيــر امــور خارجــه در اعتــراض بــه رفتــار غيرمتعــارف 
برخــی از دانشــجويان ايــن دانشــگاه در زمــان حضــور محمــد جــواد ظريف در مراســم ختــم مرحوم محمدرحيــم آقايی پور ســفير ســابق ايران 
در اســلونی، از وی عذرخواهــی کردنــد. در ايــن نامــه خطــاب بــه وزيــر امــور خارجــه کشــورمان آمــده اســت: ايــن مکتوب نــه بيانيــه ای برای 
حمايــت اســت و نــه اعانــی بــرای برائــت از دلواپســان! فقــط يــک نامــه صميمانــه اســت از ســوی کســانی کــه شــما را دوســت مــی دارنــد و 
عاقــه مندنــد کــه نشــان دهنــد عقانيــت در همــه جــا هســت و طرفــداران خــود را دارد، اگرچــه هرگــز ناســزا نمــی گويد، نــا آرام نيســت و 

عصبــی نمی شــود.
در ادامــه ايــن نامــه آمــده اســت: باخبــر شــديم کــه 15 مهــر 94 تنــی چند به گونــه ای غيرمتعــارف و يا دســت کــم به دور از شــأن دانشــگاه 
و دانشــجويان امــام صــادق)ع( متعــرض جنابعالــی شــده انــد. اگرچــه از افتخارات ماســت کــه خــود را در مضيقه قــرار دهيم تا مخالفــان بتوانند 
حــرف خــود را بزننــد و طبــع جنابعالــی نيــز بلندتــر از آن اســت کــه بــا چنيــن حرکاتــی، خدشــه ای بر نگاه شــما نســبت بــه دانشــجويان اين 
دانشــگاه ايجــاد شــود، امــا شــايد دســت کــم در چنيــن مراســمی و در چنيــن مکانی انتظــار ايــن برخورد عصبــی را نداشــتيد و حق با شماســت!

اگــر هواپيمايــی در راه تايلنــد ســقوط می کــرد آيا کســی می گفت حقشــان بود؟ اگــر هواپيمــا در راه 
دبــی منفجــر می شــد کســی مــی گفــت وقتــی بــه هواپيماهــا اعتبــاری نيســت ، می خواســت نــرود تا 

پولــش را بــه اعــراب سوســمار خور تقديــم کند؟

ــو و  ــی گ ــای کل ــم ه ــز فيل ــت، هرگ ــه روی ماس ــکار رو ب ــد اس ــنواره ای مانن ــخ جش تاري
ــد. ــته ان ــزه نداش ــن جاي ــرای گرفت ــی ب ــدی شانس تک بع



در تعیین مصداق دچار مشکل شده ایم!

هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد !
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معــاون فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاه فردوســي مشــهد ضمن اعــام اين خبــر در گفتگو با خبرنــگار فرهنگي اين دانشــگاه گفــت: با عنايت بــه لزوم 
توجــه بــه اقتضائــات ايــن امــر در محيــط هاي دانشــگاهي با تاش مســئوالنه کارگــروه امربــه معروف و نهــي از منکــر و حمايت ويــژه رئيس محترم 
دانشــگاه، منشــور اجرائــي امربــه معــروف و نهــي از منکــر و همچنيــن طــرح ارتقــاي عفــاف در دانشــگاه فردوســي مشــهد در تيرماه ســال جــاري به 
تصويــب نهايــي شــوراي فرهنگي و اجتماعي اين دانشــگاه رســيد و در آســتانه اجرايي شــدن مي باشــد.دکتر علي يوســفي افــزود: اين طرح در شــوراي 
دانشــگاه نيــز طــرح گرديــد و مقدمــات اجرايــي آن در ســال تحصيلــي جديــد مورد بررســي قــرار گرفــت و ان شــا اهلل بــا آغاز ســال تحصيلي جديد 
در تمــام واحدهــا و دانشــکده هــاي دانشــگاه اجرايــي مــي گــردد. دبيــر شــوراي فرهنگي دانشــگاه فردوســي در خصــوص ويژگي هــا و اهداف منشــور 
امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر اظهار داشــت: ايجاد انگيــزه اجتماعــی در توجه و اقبــال به امور معــروف و تقويت آن، پيشــگيری از بروز و گســترش 
گرايــش بــه منکــر، باالبــردن احســاس شــوق درونی به معــروف و نفــرت و انزجار از منکــر، برداشــتن گام  های مؤثــر در جلوگيری از منکــرات، تأمين 
امنيــت روانــی و معنــوی و تقويــت اميــد به بهبود و اصاح، گســترش روحيه مســئوليت پذيــری و از بين بــردن زمينه بی تفاوتی؛ و مســئوليت گريزی 

همگانــی و ارتقــای آگاهــی و بصيــرت عمومــی دربــارۀ آنچــه معــروف و منکر بــه شــمار مــی رود؛ از جمله ويژگي هــا و اهداف اين منشــور اســت. 
وي افــزود: عاقمنــدان جهــت آشــنايي کامــل بــا منشــور امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر و همچنيــن طــرح ارتقــاي عفــاف مــي توانند به ســايت 

معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاه فردوســي بــه آدرس Farhangi.um.ac.ir مراجعه نمايند.

اجراي منشور امربه معروف و نهي از منکر و طرح ارتقاي عفاف با آغاز سال تحصیلي در دانشگاه فردوسي مشهد

دیدگاه موافق

دیدگاه مخالف

»خانــم محتــرم! لطفــا حجابتــان را رعايــت کنيــد« شــايد 
کليشــه ای تريــن مصداقــی کــه بعــد از شــنيدن عبــارت 
ــا خطــور  ــه ذهــن م ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ــر ب ام
ــه باشــد. مســاله حجــاب و پوشــش  ــد هميــن جمل می کني
ــن مســائلی اســت  در جمهــوری اســامی يکــی از مهمتري
ــی و  ــزء فرهنگ ــا مســئوالن ج ــام ت ــزاران نظ ــه از کارگ ک
دولتــی نســبت بــه آن واکنــش نشــان مــی دهنــد و آن را 
مصــداق بــارزی بــرای اجــرای فريضــه امــر بــه معــروف 
ــن  ــوان اي ــی ت ــا م ــا آي ــد. ام ــی دانن ــر م ــی از منک و نه
ــد  ــرا باي ــرد؟ چ ــه ک ــاله خاص ــن مس ــه را در اي فريض
ــه  ــر ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــخن از ام ــی س وقت
ــم؟  ــن مصــداق آن را حجــاب بداني ــد اولي ــی آي ــان م مي
ــود  ــه وج ــری در جامع ــای ديگ ــرات و معروف ه ــا منک آي
ــن  ــل اي ــه ح ــد ب ــدا باي ــد ابت ــر می رس ــه نظ ــدارد؟ ب ن
مســاله بپردازيــم. شايســته اســت خاطــر نشــان کنــم کــه 
مــا خاطــرات خوبــی نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی 
ــاله  ــوص در مس ــه خص ــرای آن ب ــيوه اج ــر و ش از منک

ــم.  حجــاب نداري
ــهيد  ــون ش ــرادی چ ــامی اف ــاب اس ــل از انق ــی قب زمان
ــاب  ــی حج ــران ب ــه دخت ــران ب ــگاه ته ــری در دانش مطه
ــاب و  ــه حج ــان را ب ــا آن ــد ت ــی دادن ــه م ــری هدي روس
ــاب  ــس از انق ــد و پ ــد کنن ــه من ــامی عاق ــش اس پوش
نيــز بــا نوشــتن مقــاالت و کتاب هايــی، ادلــه اســام 
ــا  ــد. ام ــن کنن ــاب مناســب تبيي ــر حج ــد ب ــرای تاکي را ب
ــه  ــی و فرهنگــی آن در حــال حاضــر چگون پشــتوانه اجراي

ــد؟  ــد باش باي
بــه نظــر مــی رســد در قــدم اول بايــد مصاديــق معــروف 
و منکــر را تبييــن کنيــم. مســلما افــرادی کــه مخالــف بــا 

آنــان کــه گذشــته را بــه يــاد نمــی آورنــد ، محکــوم انــد کــه 
دوبــاره آن را تجربــه کننــد . »جــرج ســانتانيا«

در 17 دی مــاه 1314 بــود کــه رضاشــاه قانونــی را تصويــب کــرد 
کــه بــه موجــب آن، زنــان و دختــران ايرانــی از اســتفاده از چــادر، 
روبنــده و روســری منع شــدند. رضاشــاه حجــاب را دشــمن ترقی 
و پيشــرفت اعــام کــرد و در کان پــروژه تجــدد آمرانــه خــود، 
بــا زور بــه کشــف حجــاب پرداخــت.  بــا نگاهــی گــذرا بــه تاريخ 
می تــوان ديــد کــه در ايــن زمينــه هيــچ توفيقــی حاصــل نشــد 
ــت.  ــر آن صــورت گرف ــای بيشــتری در براب ــی مقاومت ه و حت
امــا در دهه هــای بعــد و در حکومــت جمهــوری اســامی، دقيقــا 
ــب  ــار در قال ــن ب ــد. اي ــی ش ــل ط مســيری عکــس مســير قب
ــان از  ــه معــروف و ناهي ــن ب ــت از آمري ــی چــون حماي طرح هاي
منکــر و... از حجــاب اجبــاری ســخن رانــده شــد. عــدم توفيــق در 
ايــن مســير هــم بــه وضــوح به چشــم ســر قابل مشــاهده اســت 
و بــه چشــم عقــل نيــازی نيســت. در واقــع هــر بــار مــا در کار 
فرهنگــی، ســرهنگی کرديــم نتايــج معکــوس آن مشــاهده شــده 
اســت. جامعــه، پــادگان نظامی نيســت که بــرای آن تصميمــی را 
از بــاال اتخــاذ کــرده و آن را موظــف کنيــم بــه انجــام. فعــل اجبار 
از آنجــا کــه متضمــن ناديــده انگاشــتن حــق انتخــاب و کرامــت 
انســانی اســت، فعــل غيراخاقــی اســت و محلــی از اعــراب در 
فقــه اســامی و آيــات قــرآن مقــدس نــدارد. )توجه شــود کــه در 
اصــل حجــاب هيــچ شــکی نيســت و تنهــا در حــدود آن بين فقها 
اختــاف نظــر وجــود دارد. بــه عــاوه هيــچ منبعــی در آيــات و 

روايــات بــرای حجــاب اجبــاری وجــود نــدارد.(
ــاف در دانشــگاه  ــای عف ــه اصــل طــرح ارتق ــه ب ــن مقدم ــا اي ب
فردوســی مشــهد می پردازيــم. طــرح ارتقــای عفــاف بــا عنــوان 
نخســتين ثمــره از منشــور اجرايــی امر به معــروف و نهــی از منکر 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، موافقان و مخالفــان زيــادی دارد. طبق 
هميــن منشــور، نقدگريــزی، خودپســندی، کبــرورزی، بی توجهــی 
بــه خواســته ها و مطالبــات درســت دانشــگاهيان از مصداق هــای 
منکــر اســت.با توجــه بــه هميــن اصــل، خواســتاريم تا دلســوزانی 
کــه چنيــن طرحــی را تهيــه و تنظيــم کرده انــد، پذيــرای نقد هــا و 
ايــرادات بــوده و اصاحــات الزم را اعمــال نماينــد. اما نقد منصفانه 
حکــم می کنــد تــا نــکات مثبــت در کنــار نــکات منفــی توأمــان 
گفتــه شــود. از جملــه نــکات مثبــت طــرح مذکــور می تــوان بــه 
ايــن اشــاره کــرد کــه بــرای اجــرای آن کارگاه هــای آموزشــی در 
نظــر گرفتــه شــده کــه امــکان گفت و گــو وتضــارب آرا را فراهــم 
مــی آورد و چکيــده ايــن کــه کار فرهنگــی بــا ســاز و کار فرهنگــی 
صــورت می گيــرد نــه بــا ابــزار قهر آميز.)البتــه در مراحــل انتهايي 

چنيــن طــرح هايــی هســتند بــا نفــس انجــام ايــن فريضــه 
ــت.  ــر روش هاس ــر س ــث ب ــه بح ــد بلک ــی ندارن مخالفت
زيــرا در ديــن اســام بــا ادلــه کافــی فريضــه بــودن امــر 
ــات شــده اســت و اگــر  ــه معــروف و نهــی از منکــر اثب ب
نقــدی وجــود دارد بايــد مســتدل و خــارج از احساســات و 

ــازی هــای سياســی مطــرح شــود. ب
چنــدی پيــش در دانشــگاه فردوســی مشــهد منشــور 
ــب  ــه تصوي ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ــر ب ــی ام اجراي
مســئوالن رســيد. پــس از انتشــار ايــن منشــور ديدگاه هــای 
ايجابــی و ســلبی گوناگونــی از طرف دانشــجويان و اســتادان 
دانشــگاه مطــرح شــد. طبيعــی اســت کــه هــر منشــوری 
مخالــف و موافقــی دارد و جــا دارد هــر دو گــروه بــا ادلــه 

از ابــزار قهرآميــز اســتفاده می شــود.( دوم اينکــه ارجاع دانشــجو به 
کميتــه انضباطــی در يــک پروســه 3 مرحلــه ای انجام می گيــرد نه 

از ابتــدا . ايــن بــه نســبت گذشــته اقــدام مبارکی اســت.
اما به نقاط ضعف اين طرح بپردازيم:

1. دانشــگاهی کــه قــرار بــود سرنوشــت يــک ملــت را تعييــن 
کنــد، دانشــگاهی کــه قــرار بــود اســتقال پيــدا کنــد، دانشــگاهی 
ــک کشــور  ــرات ي ــور باشــد و تقدي ــود در رأس ام ــرار ب ــه ق ک
ــت و  ــراغ راه هداي ــود چ ــرار ب ــه ق ــگاهی ک ــد، دانش ــم زن را رق
راهنمايــی ملــت شــود، حــال در وضعيتــی اســت کــه بــرای نحوه 
لبــاس پوشــيدن آن هــم بايــد از بيــرون تصميــم بگيرنــد. نحوه ی 
پوششــی کــه در ايــن طــرح مــراد اســت، بــر اســاس يک تفســير 
خــاص از فقــه اســامی اســت و همــه مــا می دانيــم کــه هــر نوع 
تفســير و قرائتــی از ديــن بايــد قابــل نقــد باشــد و اال تبديــل بــه 
بــت می شــود. قرائــت از ديــن امــری متکثــر و متنــوع اســت و 
اگــر فقــط يــک قرائــت را اصــل بپنداريــم و آن را قرائــت رســمی 
قــرار دهيــم، ايــن کار مســاوی بــا ايجــاد يــک قرائــت تکليــف 
گونــه از پيــام ديــن در عرصــه عمومــی اســت کــه بــر خــاف 

کافــی مواضــع خــود را بــه روشــنی منقــح کننــد.
ــد  ــور باي ــن منش ــت اي ــق کلي ــوان مواف ــه عن ــن ب ــا م ام
ــی را  ــور نکات ــن منش ــای اي ــد ه ــی از بن ــه برخ ــبت ب نس

ــم: ــوان کن عن
ــم  ــی يابي ــور در م ــن منش ــه اي ــذرا ب ــی گ ــا نگاه 1. ب
ــت.  ــده اس ــوان ش ــی در آن عن ــل دفاع ــکات قاب ــه ن ک
همانطــور کــه در مقدمــه بحــث خاطــر نشــان کــردم در 
ايــن منشــور شــبهه مصداقيــه تبييــن شــده اســت و ايــن 
ــی  ــت و حت ــده اس ــاب نش ــر حج ــر در ام ــه منحص فريض
بيشــتر مــوارد معــروف و منکــری کــه در منشــور آمــده 
ــر  ــته تقدي ــه شايس ــت ک ــی اس ــی و علم ــواردی اخاق م
ــروف  ــق مع ــی از مصادي ــه يک ــوان نمون ــه عن ــت. ب اس

ــن  ــی تري ــر در جزي ــتی اگ ــه راس ــد. ب ــی می باش حقيقت طلب
امور)نحــوه لبــاس پوشــيدن( اجــازه دهيم ديگــران بر اســاس رأی 
و رويــه ی خــود قيــد و بنــد بــر مــا تحميــل کننــد، اين مســير در 
ــه  ــر از جمل ــر و کلی ت ــور مهم ت ــردن ام ــه مســدود ک ــت ب نهاي
ــول  ــه ق ــد. ب ــم می رس ــق و آزادی قل ــده، آزادی نط آزادی عقي

فظ: حا
عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نيکم اگر بد تو برو خود را باش

هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
به راســتی کســی که خــود را مســلمان و تابــع احــکام قرآن)آيات 
ــد،  ــود و...( می خوان ــس، 28 ه ــرون، 99 يون ــوره کاف ــا 6 س 1 ت
چگونــه خــود را مجــاز می دانــد کــه قاضــی اعمــال ديگران شــود 
و در اصولــی کــه خداونــد علــم بــه آن هــا را مخصــوص بــه خــود 

کــرده اســت، از روی جــزم و يقيــن حکــم کنــد؟!
2. ايــراد ديگــری کــه بــه طــور جــدی به ايــن طــرح وارد اســت، 
ايــن اســت کــه اجــرای قانــون را نه بــه صــرف مامــوران انتظامی 

»مســئوليت پذيری، روحيــه کار و تــاش جهــادی« اســت. 
طبيعــی اســت کــه هــر دانشــجو و اســتاد موظــف اســت 
بــه کارمنــدان و اســتادانی کــه بــرای اعتــای امــر دانــش 
و علــم قــدم شــايانی بــر نمــی دارنــد تذکر هــای دوســتانه 
ــارز بــرای رعايــت  و مودبانــه بدهــد. ايــن خــود نمونــه ب
اخــاق حرفــه ای در دانشــگاه اســت. تنهــا در يــک بنــد 
از ايــن منشــور »رعايــت الگــوی حجــاب و عفــاف« ديــده 
می شــود و يــا در مــوارد منکــر »نقــد گريــزی« بــه عنــوان 
يکــی از مصاديــق مطــرح شــده اســت. ايــن نيــز از 
مســائلی اســت کــه بايــد در بيــن دانشــجويان، اســتادان و 

ــرد. ــرار گي ــورد توجــه ق ــدان م کارمن
ــات  ــه اقتضائ ــور ب ــن منش ــز در اي ــرا ني ــه اج 2. در حيط
دانشــگاه و دانشــجويان توجــه شــده و ســعی بــر آن اســت 
ــا  ــی متناســب ب ــن فريضــه اله ــام اي ــای انج ــه روش ه ک
فضــای حاکــم بــر دانشــگاه باشــد. يکــی از نــکات مثبــت 
ــی از  ــرانه برخ ــال خودس ــا اعم ــه ب ــور، مقابل ــن منش اي
افــرادی اســت کــه مســئوليتی در ايــن خصــوص ندارنــد. 
ــگاه  ــاب دانش ــاف و حج ــاء عف ــور ارتق ــاره منش ــا درب ام
ــت خــود  ــت و موافق ــه مخالف ــم ک ــد خاطــر نشــان کن باي
ــه  ــی ک ــاس ضوابط ــر اس ــوب و ب ــن منشــور مکت ــا اي را ب
مطــرح شــده اســت، نمــی توانــم اعــام کنــم. زيــرا برخــی 
ــار  ــز دچ ــر ني ــی ديگ ــت و برخ ــم اس ــا مبه ــاده ه از م
ــن  ــن آيي ــه چني ــی اســت. البت اشــکاالت روشــی و محتواي
نامــه ای تنهــا در کشــور مــا وجــود نــدارد بلکــه در ديگــر 
ــخصی  ــن مش ــز قواني ــی ني ــيايی و اروپاي ــورهای آس کش
ــی از  ــال نه ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب ــاب وج ــاره حج درب
پوشــيدن لبــاس هــای نامناســب بــرای خواهــران و برخــی 

ــان.  ــرای آقاي ــاس ب ــو و لب مــدل هــای م
در انتهــا بايــد بــه نکتــه ای اشــاره کنــم و آن هــم موافقــت 
خــود بــا منشــور امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت 

کــه نــکات ارزشــمند و قابــل دفاعــی در آن وجــود دارد.

بلکــه بــه عمــوم دانشــجويان)داوطلب يــاوران معــروف( واگــذار 
ــای الزم،  ــه آموزش ه ــورت هرگون ــی در ص ــد و حت می کن
حــوزه را بــرای اعمــال ســليقه بــاز می گــذارد کــه در نهايــت 

زمينــه ســاز تقابــل دانشــجويان خواهــد شــد.
ــد در ادامــه مــورد قبلــی  3. نکتــه منفــی ديگــر کــه می توان
بررســی گــردد، مبهــم و غيردقيــق بــودن واژگان ايــن طــرح و 
اســتفاده از عباراتــی چــون شــأن دانشــگاه، متعــارف، معمــول، 
و... اســت کــه صراحــت متــن را خدشــه دار می کنــد و موجب 
افزايــش احتمــال اعمــال ســليقه و تفســير بــه رأی می شــود.

4. برخــی از مفــاد طــرح مذکــور بــا اهــداف و اصــول آن در 
تضــاد اســت: مــاده 12 بنــد 3، بــه اشــتراک گذاشــتن پيام هــا، 
تصاويــر و... در فضــای مجــازی را مشــمول تذکــر و برخــورد 
می داند.ايــن در حالــی اســت کــه طــرح، حيطــه اجــرای خــود 
را در درون محيــط دانشــگاه تعريــف می کنــد و نــه خــارج از 
آن. ايــن امــر موجــب سرکشــی و تجســس مجريــان در حريم 

ــراد می شــود. شــخصی اف
ــت  ــت حرم ــر رعاي ــرح، ب ــی ط ــول اجراي ــد 4 اص 5. در بن
ــارت و  ــا نظ ــا آي ــت. ام ــده اس ــد ش ــراد تأکي ــت اف و کرام
تذکــر بــرای مــواردی چــون پاشــنه کفش)مــاده 5، بنــد 2(، 
پوشــيدن يــا نپوشــيدن جــوراب و حتــی ارائــه الگويــی بــرای 
ــد 3( و بهداشــت دانشــجويان)ماده 8،  ــاده 5، بن ــگ آن)م رن
بنــد 1( جايــی بــرای حفــظ حرمــت و کرامــت دانشــجو باقــی 

می گــذارد؟!
ــه  ــر ب ــروه ام ــکيل کارگ ــه تش ــوط ب ــرح من ــرای ط 6. اج
معــروف و نهــی از منکــر در هــر دانشــکده اســت کــه اعضای 
آن شــامل رييــس دانشــکده، نماينــده رييــس دفتــر نمايندگی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، دو نفــر از اعضــای هيئــت 
علمــی بــه پيشــنهاد رييــس دانشــکده و تأييــد شــورای امر به 
معــروف و نهــی از منکــر، نماينــده بســيج اســاتيد دانشــکده و 
يــک نفــر از کارکنــان دانشــکده به پيشــنهاد رييس دانشــکده 
و تأييــد شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هســتند. 
چنيــن ترکيبــی بــدون در نظــر گرفتــن حتــی يــک کرســی 
بــرای انجمــن اســامی اســاتيد، منجــر بــه ســوال های فراوانــی 

ــود. ــه می ش ــن زمين در اي
اميــد آن اســت کــه پيــش از اجــرای طــرح، اصاحــات الزم 
ــه  ــن نشــد، دســت ب ــر چني ــی اگ ــال شــود و حت در آن اعم
دعــا برداريــم کــه نگرانــی جامــي شــامل حــال دانشــجويان 

دانشــگاه فردوســی نشــود.
يا رب انصافی بده آن شيخ دعوي دار را
تا به خواري ننگرد رندان دردی خوار را
شرع را آزار اهل دل تصور کرده است

زان گرفته پيشه خود شيوه آزار را

نقطه سر خط
نیــــــم نگاهــــــی بـــه منشـــــور اجرایـــــی 
ــرح  ــر« و ط ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب »ام
»ارتقــای عفــاف« در دانشــگاه فردوســی مشــهد

ــج معکــوس آن مشــاهده  ــم نتاي ــا در کار فرهنگــی، ســرهنگی کردي ــار م ــع هــر ب در واق
ــاال اتخــاذ  ــرای آن تصميمــی را از ب ــی نيســت کــه ب ــادگان نظام ــه، پ شــده اســت. جامع

ــه انجــام. ــم ب کــرده و آن را موظــف کني

ــرادی  ــی از اف ــرانه برخ ــال خودس ــا اعم ــه ب ــور، مقابل ــن منش ــت اي ــکات مثب ــی از ن يک
ــد.  ــوص ندارن ــن خص ــئوليتی در اي ــه مس ــت ک اس
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معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزيرعلــوم از همــکاری ايــن معاونــت بــا بخش هــای مختلــف دانشــگاهی در راســتای ترويج فرهنــگ حجاب ، عفــاف و 
پوشــش مناســب در دانشــگاه ها خبــر داد. ضيــاء هاشــمی در گفتگو بــا مهر در خصوص سياســت های معاونــت فرهنگــی وزارت علوم دربــاره ترويج 
حجــاب و عفــاف در دانشــگاه هــا گفــت: نــگاه مــا، ترويــج حجاب بــه عنوان يــک آمــوزه دينــی در دانشــگاه ها اســت و اولويــت و تاکيد ما اين اســت 
کــه ايــن ترويــج از طريــق روش هــای تبليغــی و بــا رويکــرد فرهنگــی صــورت گيــرد. وی ادامــه داد: همــواره بــه همکاران مــان توصيــه کرده ايــم که 

در مســير ترويــج آمــوزه حجــاب، بــا برگــزاری نشســت های تبليغاتــی و محيطی مناســب، تاش خود را داشــته باشــند.
معــاون فرهنگــی وزارت علــوم بــا بيــان اينکــه هنجارشــکنی و بی مباالتــی نســبت بــه آموزه هــای دينــی و فرهنگــی نبايــد رخ دهــد، افــزود: معاونت 
فرهنگــی وزارت علــوم در راســتای ترويــج و توســعه فرهنــگ حجــاب و عفــاف بــا بخش های مختلــف دانشــگاهی همــکاری دارد تا شــاهد ترويج و 

توســعه فرهنــگ حجــاب، عفاف و پوشــش مناســب در دانشــگاه ها باشــيم.
وی افــزود: البتــه عفــاف مســاله ای اســت کــه در جامعــه و دانشــگاه های مــا رايــج اســت، عموم اصحــاب جامعه مــا را مــردان و زنان عفيفی تشــکيل 

داده انــد و ايــن موضــوع اصا معضل نيســت.
هاشــمی بــا بيــان اينکــه بايــد حجــاب را بــه عنــوان هنجار دينــی، اجتماعــی از عفــاف به عنــوان ارزش انســانی تفکيــک کنيم، افــزود: مســاله حجاب 

بــه عنــوان يــک ســبک پوشــش در آمــوزه هــای دينــی تعريف شــده و مــا تاکيــد داريــم در جامعــه ترويج شــود.

معاون فرهنگی وزیر علوم: حجاب؛ هنجار دینی، عفاف؛ ارزش انسانی

دیدگاه مخالف

»قــال علــی عليــه الســام: َوماأعمــاُل البـِـِرّ ُکلُّهــا َوالِجهــاُد فــی 
َســبيِل اللّ ِ ِعنــَد المــِر بِالَمعــُروِف َوالنَّهِی َعــِن الُمنَکــِر إاِلّ َکنَفثٍَة 
؛ همــه کارهای خــوب و جهــاد در راه خــدا در  ــٍیّ فــی بَحــٍر لُِجّ
برابــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر چــون قطــره ای اســت 

در دريــای عميــق. نهــج الباغه، حکمــت 374«
ــن  ــادی و همچني ــن ع ــون اساســی و قواني ــه قان ــی ب 1. نگاه
ــه  ــل فريض ــه اص ــه ب ــزوم توج ــی، ل ــی دين ــه در مبان مداق
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را فــارغ از همــه اختــاف 
ــاب  ــه در ب ــی ســازد. البت ــای ممکــن، قطعــی م برداشــت ه
ــخن  ــرش آن س ــل پذي ــروف و اص ــه مع ــر ب ــرورت ام ض
بســيار اســت، امــا شــايد ســخن فــوق از اميــر المومنيــن )ع( 
ــم  ــا ه ــس م ــد، پ ــا را ســبک کن ــار م ــد ب ــی بتوان ــه زيباي ب

ــم! ــی کني ــت م ــر صحب ــی ت ــم و عين روده درازی نمی کني
دانشــگاه،  فرهنگــی  شــورای  تقديــر  قابــل  اقــدام   .2
ــل  ــرای ح ــت ب ــن دول ــئوالن اي ــام مس ــان دهنده اهتم نش
ــرای  ــايد ب ــده دارد. ش ــون ش ــن و کهن م ــات چرکي معض
ــل  ــرب المث ــه ض ــه ب ــی و توج ــزان، عافيت طلب ــن عزي اي
ــا  ــود، ام ــدام مــی ب ــن اق ــد...« بهتري »ســری کــه درد نمی کن
تصويــب منشــور اجرايــی امــر بــه معــروف نشــان مــی دهــد 
برخــاف متوليــان امــر در دولــت قبــل، در اينجــا بناســت بــه 
جــای پــاک کــردن صــورت مســئله، قــدم در ميدان گذاشــته 
ــه صــورت توأمــان  ــون و وظايــف اســامی را ب و اجــرای قان
مــورد توجــه قــرار دهــد، پــس پيــش از هرنقــد و نظــری بايد 

ــر کــرد.  ــن اهتمــام تقدي از اي
3. بارهــا شــنيده ايــم کــه وجــود يــک قانــون بــد از بی قانونــی 
بدتــر اســت، حتــی برخــی فاســفه حقــوق معتقدنــد وجــود 
يــک ديکتاتــوری منضبــط و قانــون محــور از يک دموکراســی 
ــر را اول  ــرف آخ ــر ح ــن منظ ــت. از همي ــر اس ــه ای بهت ژل
می زنــم و عزيزانــی کــه احيانــاً منتقــد منشــور تصويــب شــده 
ــا  ــه ب ــه چ ــم ک ــی ده ــاع م ــزاره ارج ــن گ ــه اي هســتند را ب
ايــن منشــور و چــه بــدون ايــن منشــور، در محيــط دانشــگاه 

ــون اساســی »در جمهــوری اســامی  ــق اصــل هشــتم قان طب
ايــران، دعــوت بــه خيــر، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
وظيفــه ای اســت همگانــی و متقابــل بــر عهــده مــردم نســبت 
بــه يکديگــر، دولــت نســبت بــه مــردم و مــردم نســبت بــه 

دولــت.«
اينهــا، جمــات آغازيــن منشــوِر اجرايــی امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر در دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت. همانطــور 
کــه از ايــن اصــل برمی آيــد، انــگار قــرار اســت کــه در ايــن 
منشــور، دانشــجويان، باالخــره، جايگاهــی بــرای دســتيابی بــه 
ــئوالن  ــد مس ــالها و نق ــن س ــان در اي ــوق از دست رفته ش حق

ــند. ــت داشته باش وق
ــگاه  ــا ن ــا و باره ــد و 14 تبصــره را باره ــاده،  39 بن شــش م
انداختيــم تــا شــايد نامــی از دانشــجو و نقشــش در تبييــن اين 
منشــور و اجرايــی شــدن آن، بيابيــم. وقتــی ديديــم »تأميــن 
امنيــت روانــی و معنــوی و تقويــت اميــد بــه بهبــود و اصاح« 
يکــی از اهــداف ايــن طــرح هســت، در دل اميــد پيــدا کرديــم 
کــه ايــن بــار، قــرار اســت »تغييــر«ی صــورت بگيرد. کــه اين 
بــار قــرار اســت دانشــجو بــا آرامش خاطــر ســر کاس هــای 
درس بنشــيند و تمــام تمرکــزش را بــر روی يادگيــری علمــی 
بگــذارد کــه اولويــت ورودش بــه دانشــگاه اســت، نــه آنکــه 
بــا چهــره ای گريــان و فکــری مغشــوش بــه آنچــه کــه بــر او 
رفتــه اســت و آنچــه کــه قــرار اســت از ايــن بــه بعــد برايش 

ــاق بيافتد، بيانديشــد. اتف
ــت  ــراد، و رعاي ــت اف ــت و کرام ــظ حرم ــم، »حف ــی ديدي وقت
ــا منکــر« از اصــول اجرايــی  عدالــت و انصــاف در برخــورد ب
ايــن طــرح اســت، خوشــحال شــديم کــه ديگــر قــرار نيســت 
ــاف  ــليقه ای و دور از انص ــای س ــی برخورده ــجو، قربان دانش
شــود؛ ديگــر قــرار نيســت بــا او خــاف آنچــه کــه شايســته 
اوســت، رفتــار شــود. ديگــر قــرار نيســت شــنونده  ســرزنش ها 

و بی احترامی هــا باشــد.
ــد  ــا را دچــار تردي ــی منشــور، م ــه ســاختار اجراي رســيدن ب
کــرد. چــرا کــه هــر چــه ليســت افــراد را بــاال و پاييــن کرديم، 
نــه نامــی از يــک نماينــده دانشــجويی يافتيــم و نــه حتــی نامی 
از نماينــدگان تشــکل های دانشــجويی و يــا بــه عبــارت ديگــر 
ــه در شــورای  ــف در دانشــگاه؛ ن ــدگان تفکرهــای مختل نماين
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و نــه در کارگروه هــای هــر 
دانشــکده؛ تنهــا، شــايد تبصــره ای اختيــاری کــه البــه الی آن 

يــک ســری محدوديــت هــا وجــود دارد و برخوردهايــی نيــز 
بــر اســاس هميــن محدوديــت هــا صــورت مــی گيــرد، پــس 
چــه بهتــر کــه ســاز و کار شــفاف و مبنــای مشــخصی بــرای 
ــودن جــرم و  ــی ب ــا اصطاحــاً »اصــل قانون برخــورد باشــد ت
مجــازات« کــه بــه معنــای مشــخص بــودن محدوديــت هــا و 
چگونگــی برخــورد بــا آنهــا بــوده و بــرای حقوقدانــان اصالتــی 

ذاتــی دارد، هــم رعايــت شــود. 
ــده،  ــب ش ــرح تصوي ــم، ط ــه بگذري ــوق ک ــات ف 4. از مقدم
نقــاط قــوت و ضعــف فراوانــی دارد کــه پافشــاری بــر نقــاط 

همــه مقــام و مســئول گــم شــده بــود. بی اختيــار يــاد جمــات 
آغازيــن منشــور افتاديــم و نــاگاه ديديــم، همــه چيــز برخاف 
تصــور مــا چيــده شــده اســت. نــام دانشــجو در ايــن منشــور 
در جايــگاه منتقــد و آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر نبــود، 
بلکــه ايــن طــرح، خــود او را نشــانه گرفتــه بــود. »أتأمــرون 
النــاس بالبَــر و تَنســوَن أنُفســکم َو أنُتــم تَتلــوَن الِکتــاب أفـَـا 
ــا  ــد، ام ــر می کني ــی ام ــه نيک ــردم را ب ــا م ــون«. »آي تَعِقل
ــاب  ــما کت ــه ش ــا اينک ــد؛ ب ــوش می نمايي ــان را فرام خودت

ــره،44(. ــيد؟!« )بق ــا نمی انديش ــد، آي ــمانی را می خواني آس
شــايد يکــی از ترســناک ترين بندهــای اين منشــور مربــوط به 
مقتضيــات اجرايــی آن بــود؛ »الزم اســت کليــه فعاليت هــای 
آموزشــی، ترويجــی و غيــره از ســوی تشــکل ها و آحــاد 
ــت  ــورد حماي ــن، م ــای فريضتي ــتای احي ــجويی در راس دانش
ــا »الزم  ــرار گيــرد.« و ي جــدی معــاون فرهنگــی اجتماعــی ق
ــه امــر  اســت اقدامــات فــردی و جمعــی در زمينــه عمــل ب
بــه معــروف و نهــی از منکــر از ســوی اســتاد، دانشــجو و غيره، 
مادامــی کــه در محــدوده ضوابــط و اصــول انجــام گيــرد، مورد 

ــل  ــه عم ــف در حيط ــاط ضع ــردن نق ــرف ک ــوت و برط ق
می توانــد بســياری از نقــد هــا را ســالبه بــه انتفــای موضــوع 
ــازه  ــا اج ــه م ــی ب ــدات قانون ــه تقي ــا ک ــا آنج ــه ت ــد؛ البت کن
ــت  ــم ظرفي ــن منشــور ه ــد و خوشــبختانه خــود همي می ده
ــرای آن پيــش بينــی کــرده اســت. ترکيــب  ــادی ب هــای زي
ــده  ــن منشــور نشــان دهن ــی شــده در اي ــش بين شــورای پي
ــو  ــا 2 عض ــه تنه ــرا ک ــت؛ چ ــان آن اس ــت مصوب ــن ني حس
ــد  ــری و برخــوردی دارن ــی قه ــن شــورا وظايف از 7 عضــو اي
ــد.  ــرح باش ــن ط ــت اي ــه مثب ــن نکت ــد اولي ــی توان ــن م و اي

حمايــت واقــع شــود«. ايــن دو بنــد، از همــه دعــوت می کنــد 
کــه در چارچــوب قوانيــن و اصــول ذکــر شــده، بــه انجــام امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر بپردازنــد. ايــن اقــدام در ظاهــر 
پســنديده و عمــل بــه دســتور قــرآن اســت. امــا ايــن قوانيــن 
و اصــول ذکــر شــده، آنقــدر مبهــم هســتند کــه انــگار قــرار 
اســت دانشــگاه، بــار ديگــر جوالن گــه جريان هــای افراطــی و 
افــراد ســودجو، بــرای بــه بــار نشــاندن تفکــر خــود، باشــد و 
چــه ســخت خواهــد بــود مقابلــه  بــا ايــن جريان هــا درحالــی 
کــه »مســئوالن دانشــگاه موظفنــد حمايــت و تکريــم الزم را 
از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منکــر »در هــر  ســطحی« 
ــد«. ديگــر دانشــجو، در مقــام متهــم، وکيــل  ــه عمــل آورن ب
مدافعــی نيــز نخواهــد داشــت، چــرا کــه تمامــی دســتگاه قضا 

ــه او ســازمان دهی شــده اســت. ــل، علي از قب
ــر  ــی ام ــور اجراي ــِت منش ــاف«، پيوس ــای عف ــرح »ارتق ط
ــده  ــه  آن آم ــت. در مقدم ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــورد  ــی در م ــرح جزئيات ــه ش ــد ب ــاده و 56 بن ــه در 13 م ک
حــدود و نــوع پوشــش و روابــط دانشــجويان پرداختــه شــده 

هرچنــد می شــد حضــور عناصــر دانشــجويی را در ترکيــب اين 
شــورا پيــش بينــی کــرد، امــا بــه هــر حــال حضــور نماينــدگان 
دانشــجويان در کارگــروه هــای امــر بــه معــروف در دانشــگاه ها 

غنيمــت اســت. 
5. آمــوزش منابــع انســانی را در علــم مديريت يکــی از مهمترين 
ــکات  ــی مش ــبختانه برخ ــد. خوش ــته ان ــره وری دانس ارکان به
احتمالــی در اجــرا از هميــن آغــاز کــرد در منشــور تصويب شــده 
پيــش بينــی شــده؛ آنجــا کــه از لــزوم آمــوزش هــای گوناگــون 
مجريــان طــرح ســخن مــی گويــد و حتــی بــر لــزوم يادگيــری 
آمــوزه هــای دينــی و مهــارت هــای روان شــناختی بــه صــورت 
توأمــان تأکيــد مــی کنــد. توجــه بــه حقــوق افــراد موضــوع امــر 
بــه معــروف هــم يکــی از وجــود مثبــت ايــن منشــور اســت، بــه 
عنــوان نمونــه در بنــد 7 مــاده 5 منشــور تأکيــد می کنــد اقدامات 
خــارج از چارجــوب هــای مشــخص شــده خــود منکــر تلقــی 
ــد  ــن چن ــه اي ــرح محــدود ب ــن ط ــت اي ــکات مثب ــود. ن می ش
مــورد نمــی شــود؛ همچنــان کــه اشــکاالت متعــددی هــم وجود 
دارد؛ کــه شــرح يــک يــک ايــن مــوارد از حوصلــه ايــن بحــث 
خــارج اســت. در کنــار همــه ايــن مســائل بايــد دقــت کــرد که 
بخــش زيــادی از آنچــه در عمــل اتفــاق خواهــد افتــاد، معلــول 
تصميم گيــری هــای شــورايی اســت کــه در ايــن منشــور بــا نــام 
شــورای امــر بــه معــروف مــورد شناســايی قــرار گرفتــه اســت. 
6. در نهايــت بايــد توجــه داشــت ايــن منشــور بــه منزلــه قانون 
اساســی اجــرای امــر بــه معــروف در دانشــگاه فردوســی اســت. 
ممکــن اســت برخــی منتقديــن نســبت به برخــی مصاديــق ذکر 
شــده در ايــن منشــور ايراداتــی داشــته باشــند، امــا بايــد دقــت 
کننــد کــه يــک قانــون اساســی مترقــی در مــوارد مبتابــه الزم 
اســت وارد مصاديــق هــم بشــود و اتفاقــاً هرچــه ايــن مصاديــِق 
ــن  ــود، تضمي ــر بحــث ش ــر و روشــن ت ــاف دقيقت ــورد اخت م
ــی شــود. ســخن  ــن م ــوق اساســی  مخاطــب بيشــتر تأمي حق
ــی  ــگاه فردوس ــجويی دانش ــه دانش ــه جامع ــن ک ــی اي نهاي
ــت  ــارغ از خاصي ــد، ف ــتقبال کن ــور اس ــن منش ــد از اي باي
ــور  ــن منش ــگاه، اي ــا در دانش ــردن برخورده ــد ک قانونمن
ــکيل  ــم و تش ــه ارزش عل ــه ب ــار توج ــد در کن ــی توان م
ــال  ــی از 2 ب ــق يک ــی، دروازه تحق ــی های آزاد انديش کرس

ــد.  ــگاه ها باش ــردن دانش ــامی ک ــی اس اصل

ــا ايــن طــرح »جايــگاه  اســت و ايــن نويــد را می دهــد کــه ب
ــای  ــتن محيط ه ــالم نگهداش ــه س ــک ب ــع دانشــگاه و کم رفي
آموزشــی، پژوهشــی و تأميــن حقــوق عمومــی دانشــگاهيان، از 
ــو و از  ــکنی از يک س ــی و هنجارش ــا بی نظم ــه ب ــق مقابل طري
ســوی ديگــر حفــظ کرامــت دانشــجويان، اســاتيد و کارمنــدان 

ــود«. ــر می ش ميس
ــار  امــا، همانطــور کــه از بندهــای ايــن طــرح می گذشــتيم، ب
ديگــر بــا کلی گويی هــا و ابهاماتــی مواجــه شــديم کــه بيــم آن 
می رفــت، در آينــده دوبــاره تاريــخ تکــرار شــود و دانشــجويان 
دســتاويز برخوردهــای بــه دور از انصــاف و برخاســته از نظرات 
ــادل  ــگ متع ــا رن ــوراب ب ــوند؛ »از ج ــئوالن ش ــخصی مس ش
ــه  ــه چ ــد ک ــی کن ــن م ــی تعيي ــه کس ــود«؛ چ ــتفاده ش اس
رنگ هايــی متعــادل و چــه رنگ هايــی نامتعــادل اســت؛ 
»آرايــش ســر و صــورت بــه گونــه ای کــه جلــب نظــر کنــد، 
در محيــط آموزشــی ممنــوع اســت«؛ آيــا جلــب نظــر کــردن 
در ديــد همــه يکســان اســت؟؛ بــرای يــک فــرد ممکن اســت 
زيبايــی طبيعــی يــک زن نيــز جالــب توجــه باشــد )کمــا اينکه 
بارهــا بــه هميــن دليــل بــرای دانشــجويان دختر دردســرهايی 
ايجــاد شــده اســت( آن وقــت تکليــف چيســت؟ »طــول ناخن 
متعــارف باشــد«؛ مقيــاس اندازه گيــری طــول ناخــن يــک فرد 
چيســت؟؛ »اســتفاده نامناســب از چادر«؛ اســتفاده  نامناســب به 
چــه معناســت؟ و ده هــا چــرای ديگــر کــه پرداختــن بــه آن ها 
شــايد خنــده دار جلــوه کنــد، امــا واقعيــت تلخــی اســت کــه 
ــد و  ــای تن ــال ها، برخورده ــن س ــول اي ــر اســاس آن، در ط ب

زننــده ای بــا دانشــجويان شــده اســت.
بــه ماده هــای 11 و 12 طــرح ارتقــای عفــاف کــه رســيديم، 
ــگام  ــا، هن ــاتيد م ــه اس ــی ک ــم و از ذهنيت ــرو  رفتي ــر ف در فک
نوشــتن ايــن طــرح، نســبت بــه مــا، دانشجويانشــان، در ســر 
داشــتند، شــرمگين شــديم. دانشــجويی کــه در ابتــدای ايــن 
ــت،  ــخن می رف ــگاه س ــش در دانش ــگاه رفيع ــته، از جاي نوش
ــرای او مشــخص می  کردنــد کــه  »از پوشــيدن  حــال بايــد ب
ــاظ رکيــک«  ــر زن، اندام هــای جنســی و الف ــا تصاوي ــاس ب لب
ــه ايــن موضــوع، شــايد خــود،  خــودداری کنــد؛ پرداختــن ب
ــت انســانی دانشــجو را  مــروج منکــر اســت و شــأن و منزل

می گــذارد.  زير پــا 
دانشــجو، ايــن فلســفه وجــودی دانشــگاه، کــه همــواره بــر 
حفــظ کرامــت و جايــگاه ارزشــمندش تأکيــد شــده بــود، در 
انتهــای ايــن طــرح، محکومــی بــود دارای پرونــده، کــه يــا 
ــار  ــا دچ ــت و ي ــود داش ــی وج ــبهه ای دين ــورد او ش در م
ــان و  ــت درم ــد تح ــه باي ــود ک ــی ب ــال روان ــی اخت نوع

ــت. ــرار می گرف ــاوره ق مش

دیدگاه موافق

ــت؟  ــرد چيس ــک ف ــن ي ــول ناخ ــری ط ــاس اندازه گي ــد«؛ مقي ــارف باش ــن متع ــول ناخ »ط
»اســتفاده نامناســب از چــادر«؛ اســتفاده  نامناســب بــه چــه معناســت؟ و ده هــا چــرای ديگــر 

کــه پرداختــن بــه آن هــا شــايد خنــده دار جلــوه کنــد.

ــود و  ــم بش ــق ه ــت وارد مصادي ــه الزم اس ــوارد مبتاب ــی در م ــی مترق ــون اساس ــک قان ي
اتفاقــًا هرچــه ايــن مصاديــِق مــورد اختــاف دقيقتــر و روشــن تــر بحــث شــود، تضميــن 

ــن مــی شــود. حقــوق اساســی  مخاطــب بيشــتر تأمي

نقطه سر خط
نیــــــم نگاهــــــی بـــه منشـــــور اجرایـــــی 
ــرح  ــر« و ط ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب »ام
»ارتقــای عفــاف« در دانشــگاه فردوســی مشــهد
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برخی فکر می کنند پرفروش ترين گوشی آی فون اپل است اما سخت در اشتباهند.
اپــل توانســت  70 ميليــون آی فــون 6 را در عــرض ســه مــاه بفروشــد درحالی کــه بــا رقــم فــروش 250 ميليون گوشــی نوکيــا 1100 خيلی فاصله 
دارد.بله،گوشــی نوکيــا 1100 کــه در ســال 2003 همــراه بــا چراغ قــوه و کيبــورد ضــد غبــار راهــی بــازار شــد در عــرض 5 ســال توانســت 250 
ميليــون در جهــان فــروش کنــد و لقــب پرفروش تريــن گوشــی تاريــخ موبايــل و نيــز پرفروش تريــن ابــزار الکترونيکــی جهــان را از آن خــود کند. 
درواقــع نوکيــا فــروش يــک ميلياردميــن گوشــی خــود را در ســال 2005 بــا فــروش 1100 در نيجريه جشــن گرفــت و در تاريخ خود به ثبت رســاند.
روزهــای اولــی کــه ايــن گوشــی در بــازار جهانــی عرضــه  شــده بــود بــه قيمــت بــاالی 100 دالر بــه فــروش می رســيد امــا بعــدا زيــر 30 دالر 
قيمــت پيــدا کــرد. 36 آهنــگ از قبــل تعريف شــده، 7 آهنــگ قابل ســاخت توســط کاربــر، کاور قابل تعويض، 400 ســاعت اســتند بــای، کيبورد 
ضد غبــار، ذخيــره حداکثــر 50 پيامــک )25 پيامــک در صنــدوق ورودی و 25 پيامــک در صنــدوق ارســالی(؛ ازجملــه ويژگی هــای فنــی 1100 
بــود. نوکيــا در ســال 2009 ســاخت ايــن گوشــی را متوقــف کــرد امــا عاقه منــدان 1100 را نااميــد نکــرد؛ چراکــه قــرار اســت مــدل اندرويــدی 
ايــن گوشــی را بــا 4 هســته و پردازنــده مدياتــک MT-6582 بــا ســرعت 3/ 1 گيگاهرتــز راهــی بــازار کنــد امــا بــه دليــل فــروش کمپانــی بــه 

مايکروســافت تــا ســال 2016 بايــد صبــر کنــد و بعــدا ايــن گوشــی را راهــی بــازار کند.

نوکیا 1100؛ پرفروش ترین گوشــی تاریخ موبایل

کافه تریا
زنــــــده بـــــــاد خنـــــــدوانه!!!

نامـــه به کودکی که هرگز زاده نشد...

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

همــــا پر کشیــــــد

رضا قلندرآبادی
فارغ التحصیل فقه و مبانی حقوق 

زهرا کنعانی
کارشناسی روانشناسی بالینی 93

سینا سهیلی فر
کارشناسی ارشد سم شناسی 92

برنامــه خندوانه با شــعار گســترش يک شــعار ســاده شــروع شــد: 
بخنــد! بــا تاکيــد بــر اينکــه بــرای خنديــدن نيــاز بــه هيــچ اتفــاق 
خــارق العــاده ای نيســت. اصــا نيــازی بــه اتفــاق نيســت. بعــد 
هــم ايــن کــه ملــت مــا ملتــی اســت کــه عــادت بــه خنديــدن 
نــدارد و ايــن برنامــه قــرار اســت بــا تغييــر ذائقــه مــردم در جهت 
تغييــر روحيــه ماتــم گرفتــه و مرثيــه ســرای مــا گام بــردارد. خب 
بــا هميــن شــعار ســاده و البتــه تــاش بســيار زيــاد، واقعــا هــم 
تبديــل بــه يــک اتفــاق شــد. اندازه گيــری گســتردگی مخاطبــان 
ايــن برنامــه و ميــزان نفــوذ آن کار آســانی نيســت. همــه خندوانــه 
را دوســت دارنــد. همــه از آن حــرف مــی زننــد. حتــی آن هايــی 
کــه ديــدگاه مثبتــی هــم نســبت بــه آن ندارنــد زيــر چشــمی بــه 
آن نــگاه می کننــد و زيــر لــب می خندنــد. ايــن برنامــه موجــب 
شــد حرکتــی قاطــع در جهــت تغييــر ذائقــه مــردم کــه از زمــان 
حملــه مغــول بــه بعــد کا به هم ريخته بــود صــورت بگيــرد. البته 
ايــن فقــط يــک گام اســت و طبيعتــا نيــاز به زمــان هســت تا همه 
دســت بــه دســت هــم بدهيــم و بــا خنديــدن زيــاد و توصيــه هم 
بــه خنــده ايــن روحيــه را عــوض کنيــم. واقعــا اگر مــردم ايــران به 
انــدازه کافــی مــی خنديدنــد اصــا مغــول هــا مــی توانســتند ايران 
را تســخير کننــد؟ جواب روشــن اســت : هرگــز! آيا محمــود افغان 

ــا را  ــه چراه ــه آنک ــد، ب ــی هراس ــد نم ــه از تردي ــه آنک ب
می جويــد بــی پــروا از خســتگی مــرگ يــا درد. بــه آنکــه 
ــا دريــغ کــردن زندگــی را فــراروی خــود  معمــای دادن ي
قــرار مــی دهد.ايــن کتــاب هديــه ايســت از يــک زن بــرای 

همــه زنــان. »اوريانــا فاالچــی«
کتــاب »نامــه بــه کودکــی کــه هرگــز زاده نشــد« اثــر اوريانــا 
ــخص و در  ــد اول ش ــه دي ــا زاوي ــی ) 1929-2006( ب فاالچ
ــه  ــی جــوان )ک ــی زن ــر زندگ ــتانی،  روايتگ ــب روايی-داس قال
گويــا خــود فاالچــی ســت( بــا جنينــی در رحــم خــود اســت 

همــا روســتا متولــد 4 مهــر 1325 بازيگــر پــر تــوان ســينما 
ــاری ســرطان،  ــا بيم ــارزه ب ــد ســال مب ــس از چن ــر پ و تئات
در4 مهــر امســال چهــره در نقــاب خــاک کشــيد. او کــه بــه 
ــود،  ــه کرده ب ــر را هــم تجرب ــی تئات جــز بازيگــری، کارگردان
ــد ســمندريان« کــه او هــم  ــار همســرش »حمي ــر آث در اکث
ــار در ســال  ــن ب ــود. آخري ــازی کــرده ب شــادروان اســت، ب
ــه  ــو« ب ــاغ آلبال ــر »ب ــازی در تئات ــا ب ــه او ب ــود ک 1392 ب
ــار  ــن ب ــرای آخري ــا را ب ــی، م ــن معجون ــی حس کارگردان

موفــق بــه فتــح اصفهــان می شــد؟ هرگــز! آيــا جنبش مشــروطه 
شکســت مــی خــورد؟ هرگــز! آن وقــت کودتــای 28 مــرداد هــم 
رخ نمــی داد. معلــوم نيســت مــردم ايــران چــرا ايــن قــدر دلمــرده 
هســتند. البتــه اگــر کســی بگويــد دليــل ايــن افســردگی وضعيت 
زندگــی آن هــا اســت چرنــدی بيش نيســت. مشــکل مــردم ايران 
ايــن اســت کــه نمی خندنــد. و حــاال برنامــه خندوانه اين مشــکل را 
تــا حــدودی- اصــا نمــی خواهم اغــراق کنــم- مرتفع کرده اســت. 

کــه فرزنــد نــازاده اش را از مصيبــت هــای دنيــا و بــی رحمــی 
آن آگاه  مــی کنــد. قهرمــان داســتان در دوراهــی بــودن يــا 
ــه زاده  ــدی ک ــه فرزن ــی ب ــت. دادن زندگ ــده اس ــودن مان نب
ــا کودکــش مــی خواهــد  ــغ کــردن آن؟ آي ــا دري نشــده و ي

بــه ايــن دنيــا بيايــد؟ 
خوانــدن ايــن کتــاب بــرای تمــام زنــان و دخترانــی کــه روزی 
شــايد نعمــت مــادر شــدن نصيبشــان شــود توصيــه می شــود. 
در انتهــا، قســمتی از متــن کتــاب را آورده ام تــا بتوانــم جرئت 
ــود  ــده بوج ــادران آين ــود را در م ــردن از خ ــوال ک ــاد س ايج

بيــاورم. بخوانيــد و لــذت ببريــد.
»اينکــه بــه دنيــا آمدنــم کار خوبــی بــود يــا بــد نمــی دانــم. 
ــود و  ــی ب ــم کار خوب ــی کن ــال م ــبختم خي ــه خوش ــی ک وقت

ــوق  ــدرک ف ــتا م ــا روس ــرد. هم ــش ک ــر ناب ــذوب هن مج
ليســانس خــود را از دانشــکده هنــر هــای دراماتيــک 
ــه  ــال 1349 ب ــپس در س ــت. س ــی گرف ــت رومان بخارس
کشــور بازگشــت و در رشــته شــيمی بــه تحصيــل پرداخــت 

ــرد. ــا ک ــام ره ــه تم ــا آن را نيم ام
فيلــم »ديــوار شيشــه ای« ســاخته ســاموئل خاچيکيــان اوليــن 

حضــور او را در ســينما در ســال 1350 رقــم زد.
پــس از انقــاب در ســال 1365 بــود کــه در فيلــم »گــزارش 
يــک قتــل« محمــد علــی نجفــی بــازی کــرد. يــک ســال بعد 
ــاخته  ــبختی« س ــک خوش ــده کوچ ــم »پرن ــازی در فيل ــا ب ب
ــن  ــوح زري ــت ل ــزد درياف ــت نام ــنده توانس ــوران درخش پ

افــراد مغرضــی پيــدا مــی شــوند که مــی گوينــد دليل مرثيه ســرا 
نبــودن مــردم کشــورهای بــه اصطــاح آن هــا توســعه يافتــه تــر 
ايــن نيســت کــه فرهنــگ خنديــدن را تقويت کــرده اند بلکــه اين 
اســت کــه ايــن امــکان را دارنــد که هــرکار کــه دلشــان می خواهد 
انجــام بدهنــد. يــا ايــن کــه می تواننــد مشــکات اجتماعی خــود را 
در فضايــی آزاد بيــان کننــد. يا اينکه آينده شــغلی تضمين شــده ای 
دارنــد. يــا اينکــه از رفــاه نســبی برخوردارنــد و شــب با هــزار و يک 

زمانــی کــه بدبختــم فکــر مــی کنــم کار بــدی بــود. بــا وجــود 
ايــن حتــی موقعــی کــه بدبختــم فکــر نمــی کنــم کــه خوشــم 
نمــی آمــد بــه دنيــا نيايــم، زيــرا هيــچ چيــز از نيســتی بدتــر 
ــم مــن از درد نمــی ترســم.  ــت تکــرار مــی کن نيســت. براي
او بــا مــا بــه دنيــا مــی آيــد  و رشــد مــی کنــد و همچنــان 
کــه بــه داشــتن دو بــازو و دو پــا عــادت داريــم بــه درد خــو 
مــی کنيــم. در واقــع از مــرگ هــم بيمــی نــدارم ، زيــرا اگــر 
آدميــزاد می ميــرد مفهومــش ايــن اســت کــه بــه دنيــا آمــده، 
از نيســتی رهــا شــده. مــن از نيســتی بيمناکــم ، از نبــودن ، از 
اقــرار بــه وجــود نداشــتن ، حتــی اگــر آدم تصادفــا و در اثــر 

اشــتباه يــا تفريــح ديگــری بــه دنيــا بيايــد.«

ــن بازيگــر نقــش اول زن در ششــمين دوره جشــنواره  بهتري
فجــر شــود. او 2 بــار ديگــر هــم بــرای ايــن جايــزه نامــزد 
شــد، ســال 1368 بــرای فيلــم »تمــام وسوســه هــای زميــن« 
ــال 1371  ــر در س ــار ديگ ــمندريان و ب ــد س ــاخته حمي س
بــرای بــازی در فيلــم تحســين شــده »از کرخــه تــا رايــن« 

ــا. ــم حاتمی کي ــاخته ابراهي س
ــش  ــال 1383 نماي ــم وی در س ــی ه ــه کارگردان در زمين
نامــه »زمســتان« نوشــته اميــد ســهرابی و در ســال بعــد نيــز 
ــه روی  ــش را ب ــس فري ــته ماک ــانتاکروز« نوش ــش »س نماي

ــادش گرامــی. ــرد. روحــش شــاد و ي ــر ب ــه تئات صحن

دغدغــه ســر بــه بالــش نمــی گذارنــد. اين افــراد کــه اکثــرا مرض 
دارنــد، از ايــن کــه يــک برنامــه بعــد از مدت هــا موفق شــده زجر 
مــی کشــند. آن هــا مبتــا بــه بيمــاری نــادری هســتند کــه اصا 
تحمــل شــادی مــردم را ندارنــد. از آن بدتــر کــه ديده شــده برخی 
از آنهــا گفتــه انــد مرحــوم  مغفــور چارلــی چاپلين بــا نشــان دادن 
مشــقت هــا و ســختی هــا مــردم را از تــه دل مــی خندانــد و هيــچ 
کــدام از اربــاب قــدرت هــم دل خوشــی از او نداشــتند و اصــا هــم 
مــردم بعــد از ديــدن آثــارش افســرده نمی شــدند. می گوينــد حاال 
نابغــه ای مثــل آن مرحــوم هيــچ، حتــی آثــار طنز خوب ســينمای 
ايــران هــم هيــچ، اصــا هميــن برنامــه هــای تلويزيونــی خودمــان 
کــه هــم به لحــاظ هنــری در ســطح کيفــی فــوق العــاده ای نبودند 
پيــش از ايــن هــم کلــی مخاطــب داشــتند و هم مــردم را حســابی 
مــی خندانــد و هــم آدم هــا رنــج هــا و کــژ و کــوژی هــای جامعــه 
را در آن مــی ديدنــد. در مواجهــه بــا ايــن جــور افــراد ســاده لــوح 
بهتريــن کاری کــه مــی توانيــد انجــام بدهيد را هنــوز نمی دانــم. اما 
شــايد يکــی از کارهايــی کــه بتوانيــد انجام بدهيــد اين باشــد: بزنيد 
زيــر خنــده و آن قــدر بخنديــد کــه آن هــا هــم خنده شــان بگيرد. 
مــن ايــن را در مــورد چنــد زندانــی، چنــد بيمــاری روانــی، چنــد 
کارتــون خــواب، چنــد روزنامــه نــگار جانــی،  چنــد ســيگاری، ده ها 
معتــاد و هــزاران افســرده، امتحــان کــرده و همــه آن هــا هــم زيــر 
خنــده زده و شــعارهايی در حمايــت از برنامــه خندوانــه ســر دادند. 

پس: زنــده بــاد خندوانــه!!!
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ــا... خبــری کــه شــايد هــم  12 کشــته و 22 زخمــی در من
ــان را  ــم ذره ذره بدنم ــرد و ه ــد ک ــه منجم ــا را در لحظ م
ــر  ــا افــزون ت تبــدار و داغــدار، شــب و روزم يکــی شــد و ب
شــدن جانباختــگان اضمحال روح و جســمم را بيشــتر حس 
کــردم.  »تمــام شــد...ديگر تمــام شــد...« جملــه ای که لحظه 
ــا  ــا خــود تکــرارش می کــردم، آرزويــی بــود ب بــه لحظــه ب
انبوهــی دلهــره و تشــويش و تــرس و غمــی کــه انتهايــش را 
نمی ديــدم. شــايد آرزوی همــه مــا در ايــن روزهــا بــود... چند 
روز گذشــت و اکنــون در آســتانه 500 شــدن رقمی هســتيم 
کــه هــر روز خواســتيم ثابــت بمانــد. حــال و هــوای دنيــای 
مجــازی هــم دســت کمــی از حــال و روز خودمــان نداشــت. 
ــد  ــتان می ش ــرات دوس ــه الی نظ ــدوه و خشــم را در ال ب ان
حــس کــرد. عــده ای کــه از بی تدبيــری دولــت عربســتان 
خشــمگين بودنــد و ايــن فاجعــه را برنمی تابيدنــد و عــده ای 

امــروز زنــی را ديــدم پيــر و خســته مــداد ســياه رنــگ و 
ــن  ــل ويتري ــود و داشــت مقاب ــه ای را تراشــيده ب رو رفت
مغــازه ای صورتــش را هاشــور مــی زد. در خيابــان مقابل، 
دستفروشــی بــود کــه بســاط لواشــکش را در ظــل 

ژانــر ورزشــی در ســينما را مــی توان کليشــه ای تريــن و در عين 
حــال خــاص ترين ژانر ســينما دانســت. تاريخ نشــان داده اســت 
کــه اينگونــه فيلــم هــا نمــی توانــد با همــه اقشــار بيننــده ارتباط 
برقــرار کنــد و تنهــا عــده ای خــاص، بنا بــه داليلی ماننــد عاقه 
بــه ورزش يــا خشــونت موجــود در ايــن فيلــم هــا، طرفــدار 
پــر و پــا قــرص ژانــر ورزشــی هســتند. البتــه فيلم هايــی مانند 
»گاو خشــمگين« ســاخته اسکورســيزی و حتــی »راکــی 1« پــا را 
فراتــر از کليشــه های مرســوم گذاشــته و بــا نشــان دادن مفاهيم 
عميــق و احساســی، بيننــده را مجــذوب و متحــول کــرده انــد. 
می تــوان گفــت جنــب و جــوش موجــود در فيلــم هــای ژانــر 
ورزشــی اگــر بــه شــکلی منطقــی و درســت و بــا فرم دقيــق در 
پــرده نقــره ای نمايان شــود، پتانســيل تبديــل به اثــری ماندگار 

را دارا هستند.
امــا »چــپ دســت« جديدترين ســاخته »آنتونی فوکــوا« )محصول 
ســال2015(که در کارنامــه اش فيلــم هــای چــون »موازنــه گر« و 
»روز تمريــن« ديــده مــی شــود، بــه طــور کامــل  نتوانســته پــا را 

فراتــر از فرمــول هــا و کليشــه هــای ايــن ژانر بگــذارد.
ــی اســت  ــان مشــت زن ــک  قهرم ــورد ي ــم در م داســتان فيل
کــه از اوج  بــه پاييــن کشــيده مــی شــود و دوبــاره قــرار اســت 
بــرای اوج گرفتــن مبــارزه کنــد. ايــن مبــارزه  قبــل از آن کــه در 

ديگــر کــه رابطــه مســتقيمی بيــن زيــارت بيــت اهلل الحــرام 
ــئوليت آن  ــد و مس ــرح می کردن ــا مط ــه من ــوع حادث و وق
ــايد  ــتند!!! ش ــن می دانس ــه زائري ــت متوج ــم و کاس را بی ک
ايــن خشــم زيــاد، خبــر از غمــی مــی داد کــه تــاب آوردنــش 
ــگ زدن  ــتلزم چن ــش مس ــت و قبول ــخت اس ــت س بی نهاي
بــه هــر دليلــی، چــه منطقــی و چــه غيــر منطقــی... اظهــار 
نظر هــا در رابطــه بــا عمــدی و غيــر عمــدی بــودن فاجعــه 
ــری  ــه شــمار کثي ــه البت ــه چشــم می خــورد، ک ــز ب ــا ني من
ــا رييــس مجمــع  ــه ت ــت گرفت از مســئولين، از رييــس دول
تشــخيص مصلحــت و نايــب رييــس مجلــس و نماينــدگان 
مجلــس، ايــن اتفــاق را ناشــی از ســوء مديريت دولــت 
عربســتان دانســته و  جــزء اشــتباهات غيــر قابــل بخشــش 
در مديريــت حــج بيــان کردنــد. اظهــارات مخالــف هــم کم 
نبــود، آيــت اهلل نــوری همدانــی، حجــت االســام پناهيــان، 
آيــت اهلل علــم الهــدی، جعفــر شــجونی و ... تمام اقدامــات را 
بــا برنامــه ريــزی قبلــی و اســتکبار جهانــی را عامــل غائــی و 
مســبب تمــام اتفاقــات دانســتند. امــا دنيــای مجــازی درگير 
ــی  ــود کــه شــايد از نظــر بحران مســئله ای ديگــری هــم ب
بــودن بــا حادثــه منــا برابــری ميکــرد و بــرای قليلــی چــه 
بســا دردنــاک تــر و غيرقابــل تصورتــر!!! بلــه، مصافحــه وزير 

ــگاه  ــک فروش ــش ي ــود و روبروي ــرده ب ــن ک ــاب په آفت
ــراج  ــش را ح ــاس خوراکي ــه اجن ــه هم ــود ک ــی ب تعاون
ــرون  ــازه بي ــته از مغ ــته دس ــردم دس ــود م ــرده ب ک
ــه  ــتل ب ــد فابرکاس ــک ات ــان ي ــد و هرکدامش می آمدن
عنــوان اشــانتيون در دســت داشــتند و بــا آن روی 
پاســتيک خريــد يکديگــر را هاشــور ميزدنــد در کوچــه 
پشــتی فروشــگاه، چنديــن بــرج مســکونی ســاخته بودنــد 
ــک  ــی زد ي ــارو م ــه را ج ــت کوچ ــه داش ــوپوری ک و س
ســطل بــزرگ رنــگ ســياه را کنــار پايــش گذاشــته بود 
و بــا جارويــش روی ســاختمان ها را هاشــور مــی زد، 
دخترهــا در خيابــان غربــی دسته دســته از مدرســه 

رينــگ مشــت زنــی باشــد، يــک مبــارزه درونــی اســت. او کــه 
همــه چيــزش را از دســت داده ابتــدا بايــد انگيــزه مبــارزه پيــدا 
کنــد و ايــن انگيــزه بــرای او حفــظ سرپرســتی دختــرش اســت. 
ــن  ــت.جدا از اي ــش اس ــت دادن ــال از دس ــه در ح ــری ک دخت
داســتان کليشــه ای کــه روايتگــر فــراز و فــرود يــک قهرمــان 
اســت، »چــپ دســت« را مــی تــوان بــه خاطــر پرداخــت خوب 
تغييــر شــخصيت قهرمــان داســتانش ، فيلم ســر پايی دانســت.
قهرمــان بــا بــازی »جيــک جيلنهــال« شــخصيت تک بعــدی و 
غيــر قابــل تغييــری دارد که هيــچ چيز نه جلــو دارش هســت و 
نــه مــی توانــد تغييرش دهــد. بــه عنوان مثــال وقتی همســرش 
ــا و  ــم ه ــر زخ ــه خاط ــز« او را ب ــک آدام ــل م ــا بازی»ريچ ب
جراحــات بدنــی اش ترغيــب بــه کنار کشــيدن از دنيای مشــت 
زنــی می کنــد او گوشــش بدهــکار نيســت و حتــی ذهنــش را 
هــم درگيــر هــم نمــی کنــد. امــا می رســيم بــه عامــل تغييــر 
بــرای قهرمــان افــول کــرده؛ يــک مربــی ســياه پوســت بــا بازی 
»فارســت ويتاکــر« کــه قهرمــان را تعليم مــی دهد اما  نــه درس 
مشــت زنی، بلکــه درس زندگــی. کارگــردان در اين نقطــه از فيلم 
تمــام تاشــش را مــی کنــد تــا از فيلمهــای متعــارف ايــن ژانــر 
فاصلــه بگيرد،کــه البتــه تا حــدودی هــم موفق اســت. اما اشــتباه 
بــزرگ فيلمســاز ايــن اســت که بــه عامــل تغيير، »شــخصيت« 
می دهــد. عامــل تغييــر بايــد تيــپ باشــد نــه شــخصيت. بــه 
هميــن علــت ايــن رابطــه بيــن اســتاد و شــاگرد کمــی بــرای 
ــاق«  ــم »ش ــال فيل ــوان مث ــه عن ــود. ب ــم می ش ــده مبه بينن
)محصــول 2014( آمريــکا را در نظــر بگيريــد، در اين فيلم مربی 
عامــل تغييراســت امــا هيــچ وقت شــخصيت نمی شــود، چيزی 
از زندگــی شــخصی اش دســتگير بيننــده نمی شــود و ايــن عامل 

ــا در  ــگار!! واکنــش ه ــس ترشــان کــرد ان کشــور مان... دلواپ
ايــن فاجعــه هــم! متفــاوت بــود و صــادق زيبــا کام را وادار 
بــه يــادآوری خاطــره ای از مهنــدس بــازرگان کــرد: » تيــم 
بــازرگان پــس از ماقــات بــا تيــم آمريکايــی وقتــی در برابــر 
ــه  ــت ک ــه ای گف ــت جمل ــرار گرف ــا ق ــان و اعتراض ه مخالف
بســيار خاطره انگيــز شــد. مفهــوم آن جمله بدين معنی اســت 
کــه امــروز ديگــر مثــل گذشــته نيســت کــه وزير کشــورمان 
بــرای آب خــوردن هــم از برخــی نمايندگان مجلــس و بعضی 
رســانه ها اجــازه بگيــرد. چراکــه او مشــرف به خطــوط قرمــز 
ــز ديگــر  ــرای هيــچ چي ــن روزهــا ب ــه ... اي نظــام اســت«. بل

عمقــی را تصــور نمی کنــم نــه مصيبــت و نــه جهالــت... .
دروغ نمی گويم

باد را بنگريد
باد هم از وزيدن اين همه واژه

به آخرين جمله غم انگيز جهان رسيده است:
را ... را ... راحت ام بگذاريد،

من هم بدبين ام
من هم خسته ام
من هم بی باور

»سيد علی صالحی«

می آمدنــد و هرکــدام يــک مــداد ســياه در دســت 
ــور  ــر را هاش ــای يکديگ ــرم ه ــاس ف ــتند و روی لب داش
ــای  ــا از الب ــود ام ــياه شــده ب ــه س ــد شــهر هم می زدن
هاشــور هــا هنــوز هــم آفتــاب گــرم پاييــزی می تابيــد 
تــا آنجــا کــه لواشــک های دســتفروش همــه آب شــدند 
و او چهــار پايــه ای را کــه مقابــل تعاونــی بــود را 
برداشــت و رفــت و روی آن ايســتاد. انگشــتان آغشــته 
بــه لواشــکش را روی خورشــيد کشــيد و خورشــيد هــم 
هاشــور خــورد ســپس انگشــتانش را بــه صورتــش 
ماليد..حــاال ديگــر همــه شــهر يــک شــکل شــده بودند... 

تغييــر بــه بهتريــن شــکل از کار در می آيــد.
مــی تــوان گفــت ضعــف هــای فيلم بيشــتر بــه خاطــر فيلمنامه 
مــی باشــد تــا کارگردانــی. ميزانســن هــای کارگــردان در بعضــی 
ــان  ــه قهرم ــی ک ــل زمان ــد مث ــی آي ــوب از آب در م ــاط خ نق
احســاس نااميــدی مــی کنــد و عزيز تريــن فــرد زندگــی اش را از 
دســت مــی دهــد، ايــن درد کاما توســط بيننــده حس می شــود. 
يــا حتــی صحنــه هــای مبــارزه قهرمــان، بــا اينکــه می تــوان پايــان 
مبــارزه را حــدس زد ولــی بــاز هــم تعليــق به بيننده منتقل می شــود.

بــازی جيلنهــال را مــی تــوان جــزو نــکات خيلــی خــوب فيلــم 
دانســت، او کــه بــرای فيلــم »کوهســتان بروکبــک« نامــزدی 
اســکار را در کارنامــه اش دارد، در طــی ايــن ســال هــا ســعی 
ــه ســطح اول  ــاوت،  خــودش را ب ــای متف ــازی ه ــا ب ــرده ب ک
هاليــوود برســاند. فيلــم »شــبگرد« کــه ســال قبــل از او اکــران 
شــد تاييــدی اســت بــر ايــن مدعــا.  موســيقی فيلــم نيــز کــه 
توســط »جيمــز هورنــر« فقيــد ســاخته شــده از  ديگــر نــکات 

ــوان برشــمرد. ــم می ت مثبــت فيل
ــرای  ــی اســت، مخصوصــا  ب ــه خوب ــم تجرب ــن فيل ــدن اي دي

ــينما. ــی در س ــر ورزش ــه ژان ــدان ب عاقه من

در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

محمــد جــواد ظريــف؛ ديپلمــات پــرآوازه کشــورمان بــا 
انتشــار ايــن عکــس مغمــوم از خــود، حــال نــزارش از نقدهــای 
ــر  ــه  تصوي ــور را ب ــل کش ــردش در داخ ــه برعملک غيرمنصفان
ــور دارد. ــزار فال ــتاگرام363 ه ــف در اينس ــد. ظري ــی کش م

و  قديمــی  کاپيتــان  کريمــی  علــی  رفيــق«؛  »خداحافــظ 
قرمزهــا  جــوان  کاپيتــان  ســوگ  بــه  قرمزهــا  محبــوب 
نشســت. کريمــی در اينســتاگرام 450 هــزار فالــور دارد.

ــا  ــی ب ــط خط ــه خ ــد!«؛ مجل ــا بخندي ــه م ــد؛ ب ــم نخندي ــه ه »ب
ايــن شــعار بامــزه، تنهــا نشــريه تخصصــی در حــوزه طنــز 
ــور دارد. کشــور اســت.  خــط خطــی در اينســتاگرام 10 هــزار فال

»ناهــار رفيقانــه«؛ بهــرام رادان کــه پــس از بــازی مشــترک بــا 
ــا  ــه ب ــی« رفاقتــی صميمان ــل چوب ــم »پ ــری در فيل مهــران مدي
وی دارد، عکســی ناهارانــه در پيــج خــود منتشــر کــرده اســت. 
رادان در اينســتاگرام يــک ميليــون و صــد هــزار هــوادار دارد.

ســامانه 30007650005743 
بــا  مــا  طــی  تبا ر ا پــل 
مــی  ا گر ن  طبــا مخا شــما 
ســت. در صــورت تمايــل  ا
نشــريه،  بــا  همــکاری  بــه 
ــکاری«  ــه »هم ــد کلم می تواني
ــد. ــال کني ــامانه ارس ــه س را ب
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باشــــــــــــگاه
مخـــــــــاطبان
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