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»احمدی نــژاد از روز اول، به صــورت برنامه ریزی شــده کاری 
کــرد کــه بتوانــد در قشــر عظیمــی کــه از درآمــد بســیار پاییــن 
در جامعــه برخــوردار بودنــد، به لحــاظ عاطفــی حقــد و کینــه و 
نفــرت و خشــم نســبت بــه ثروتمنــدان ایجــاد کنــد. بــه تعبیــر 
دیگــر، بعــد از روی کار آمــدن احمدی نــژاد نه فقــط فقــر مــادی  
فقــرا عــالج نشــد، بلکــه آنهــا فقــر معنــوی و اخالقــی هــم پیــدا 

کردند.«
ــرای  ــان ب ــی ملکی ــی اســت از اســتاد مصطف ــاال دالیل جمــات ب
بزرگتریــن فســاد دولــت احمــدی نــژاد. روشــنفکری کــه مرزهای 
روشــنفکری دینــی را درهــم تنیــده اســت و شــجاعانه سیاســت و 
اجتمــاع را از منظــری متفــاوت نقد می کنــد. حتی او واژه نواندیشــی 
دینــی و تجدیدنظرطلبــی را بــه روشــنفکری دینــی که ســال ها لقب 
خــود او بــوده اســت اینگونــه رجحــان می دهــد: » مــن به هیچ وجــه 
قصــد نــدارم کارکــرد اجتماعــي و فرهنگــي کســاني را کــه از آنهــا 
ــدر و  ــا ق ــم ی ــکار کن ــم ان ــر مي کنی ــي تعبی ــنفکران دین ــه روش ب
قیمــت آنهــا و خدماتشــان را کــم و ناچیــز جلــوه دهم، بلکــه اعتقاد 
ــن قشــر در اصــاح فرهنــگ اندیشــه دینــي  راســخ دارم کــه ای
جامعــه نقــش بســیار مهمــي ایفــا کرده انــد. همــه ســخن مــن فقط 
دربــاره خــود اصطــاح روشــنفکري دینــي اســت... پیشــنهاد مــن 
ایــن اســت کــه آن را روشــنفکري دینــي ننامیــم بلکــه نواندیشــي 
دینــي یــا تجدیدنظرطلبــی بخوانیم«)مشــتاقی و مهجــوری. صفحــه 
112(. امــا ملکیــان چــه حــرف و فکــر بدیعــی داشــته اســت کــه 
از دیــد اهــل فکــر جــزء چهــار روشــنفکر شــاخص دوران معاصــر 
شــناخته شــده اســت؟)علی شــریعتی، عبدالکریــم ســروش، محمد 
مجتهــد شبســتری و مصطفی ملکیان( ملکیــان متولــد 1335 دارای 
تحصیــات حــوزوی و دانشــگاهی اســت امــا بــه »خودآموختگــی« 
و اســتقال فکــر شــهره اســت. بدیــن معنــا کــه درطــی حیــات 
علمــی خــود بیــش از اســتاد و مــدرس بــه خــود اتــکا داشــته و 
ــر روزی  ــه دچــار خودسانســوری نشــده اســت. اگ ــرس زمان از ت
پــای درس آیــت اهلل مصبــاح نشســته شــهامت آن را داشــته اســت 
کــه آن کاس درس را تــرک کنــد و بــه دانشــگاه و تحصیــات 
ــه در  ــیم ک ــل باش ــر قائ ــور کل اگ ــاورد. به ط ــک روی بی آکادمی
ــد  ــروش و مجته ــریعتی، س ــه، ش ــی متجددان ــخ دین اندیش تاری
شبســتری دغدغــه آشــتی دیــن و تجــدد را داشــته اند ملکیــان نیز 
منفصــل از ایــن دغدغــه نبــوده اســت البتــه بــا رویکــردی جدید و 
منحصربه خــود. » اگــر شــریعتي دربــاره نســبت دین با سیاســت و 
اجتماعیات مي اندیشــید و ســروش در نســبت آن با علــم و معارف 
بشــري تأمــل مي کــرد، ملکیــان بحــث نســبت دیــن بــا عقــل را 
ــرد.«) مهرنامه،اندیشــمند دوره اســتقرار، محمدمنصــور  مطــرح ک
هاشــمی، ش3، خــرداد 13۸۹( از دل همیــن کنــکاش رابطــه » عقل 
و دیــن« بــود کــه پــروژه »عقانیــت و معنویــت« ملکیان زاده شــد. 
هرچنــد وی در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »عقانیــت و معنویــت« 
که در 2۸اردیبهشــت 13۸۹ در دانشــگاه تهران، برگزار شــد گفت: 
»عقانیــت و معنویــت هــم نبایــد بــت جدیــدی بشــوند. همه چیز 
باید در اســتخدام انســان، برای کاســتن از درد و رنج هایش باشــد.« 
در بــاب سیاســت نیــز ملکیــان از منظــری جدیــد بــه ایــن عرصه 
نگریســته اســت: »روشــنفکری کــه از شــأن خــود تلقــی سیاســی 
ــه  ــا یگان ــکات ی ــل مش ــا علت العل ــکل ی ــن مش دارد بزرگ تری
مشــکل جامعــه را نظــام سیاســی حاکــم بــر آن جامعــه می دانــد و 
بنابرایــن مهم تریــن و ســودمندترین کار خــود را مقابله بــا آن نظام 
تلقــی می کنــد ]چنیــن روشــنفکری[ خــود را ســخنگو و نماینــده 
مــردم می انــگارد و به جهــت همیــن ســخنگویی و نمایندگــی بــه 
نقــد نظــام سیاســی دســت می یــازد ]چنیــن روشــنفکری[ مســتعد 
اســت کــه بــا فرهنــگ عامه مــردم مماشــات و مــدارا کنــد ]چنین 
ــت.  ــتابزدگی مبتاس ــان گیری و ش ــی آس ــه نوع ــنفکری[ ب روش
آســان گیر اســت چــون می پنــدارد کــه بــه صــاح آمــدن وضــع 
ــم  ــی در نظــام سیاســی حاک ــا صــرف دگرگون ــه ب ــال جامع و ح
بــر آن جامعــه ممکــن و میســور اســت و شــتابزده اســت چــون 
می خواهــد ایــن کار طــی چندیــن و چندســال بــه انجــام رســد.«

ــفر  ــه س ــردد ب ــماره برمی گ ــن ش ــژه ای ــگاه وی ــتان ن ــا داس ام
ــور  ــال به منظ ــاه امس ــهد در خردادم ــه مش ــان ب ــتاد ملکی اس
ــام  ــه ن ــاگردش ب ــد ش ــاب جدی ــی از کت ــخنرانی و رونمای س
»برابــری و جانبــداری«. صبــح روز بعــد از ســخنرانی بــه منــزل 
ــم.  ــواز ایشــان عزیمــت کردی ــان مهمان ن ــگ زاده میزب ــر بی دکت
متواضعانــه ســؤاالت مــا را پاســخ داد. شــماره های گذشــته 
نشــریه را بــا دقت نگریســت و بعــد از آن در چمدانش گذاشــت. 
گفــت حتمــاً می خوانــد. ماحصــل گفتگــوی مــا و اســتاد ملکیــان 
بــه انضمــام دو مطلــب تحلیلــی حاصــل کار ماســت بــرای نــگاه 
ــد. در انتهــا  ــن شــماره کــه در صفحــات بعــد می خوانی ــژه ای وی
ــازی و  ــه در پیاده س ــم زاده ک ــا قاس ــم فریب ــم از خان الزم می دان

ــد تشــکر کنــم. تدویــن مصاحبــه مــا را یــاری کردن
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جمعــه هفتــم اســفندماه ســرانجام پــس از ماه هــا انتظــار 
مجلــس  انتخابــات  دوره  دهمیــن  برگــزاری  موعــد 
شــورای اســامی فــرا رســید. انتخاباتــی کــه بــرای 
ــات  ــایر جریان ــز س ــختش و نی ــن سرس ــت، مخالفی دول
ماحظــه ای  قابــل  اهمیــت  از  سیاســی  گروه هــای  و 
نخســتین  انتخابــات  ایــن  چراکــه  بــود؛  برخــوردار 
ــر  ــوری دکت ــه در دوران ریاســت جمه ــود ک ــی ب انتخابات
ــابرجام«  ــه »پس ــوم ب ــی و در دوران موس ــن روحان حس
ــده  ــیر و راه آین ــه مس ــی ک ــد. انتخابات ــزار می گردی برگ

ــود. ــخص می نم ــادی مش ــد زی ــا ح ــور را ت کش
ــش از  ــی پی ــت حت ــف دول ــان مخال ــه جری ــم آنک علی رغ
ــا  ــات، ظرفیت ه ــی امکان ــی تمام ــارزات انتخابات ــاز مب آغ
ــت  ــخیر اکثری ــرای تس ــود را ب ــدرت خ ــای ق و اهرم ه
ــج  ــن نتای ــود لیک ــوده ب ــیج نم ــس بس ــی های مجل کرس
شــمارش آرای انتخابــات جمعــه کــه روز دوشــنبه دهــم 
اســفندماه از ســوی ســتاد انتخابــات وزارت کشــور اعــام 
ــای  ــان و نیروه ــه حامی ــت ک ــی از آن اس ــد حاک گردی
ــدل  ــتقلین معت ــان، مس ــم از اصاح طلب ــت اع ــد دول متح
ــس را  ــی های مجل ــر کرس ــه رو اکث ــان میان و اصول گرای
ــد. مجموعــه شــواهد نشــان می دهــد  از آن خــود کرده ان
کــه جریــان مخالــف دولــت کــه طــی دوســال ونیم اخیــر 
از ســوی جریانــات و گروه هــای سیاســی رقیــب خــود بــا 
صفــت و عنــوان »تنــدرو« در کشــور مــورد خطــاب قــرار 
می گیــرد، شکســت بســیار ســنگینی را در انتخابــات 
ــه  ــت و هرچ ــده اس ــل گردی ــاه متحم ــفند م ــم اس هفت
ــر  ــهرهای بزرگ ت ــمت ش ــه س ــر ب ــهرهای کوچکت از ش
ــت  ــن شکس ــاد ای ــم ابع ــور می روی ــای کش و متروپل ه
نیــز وســیع تر می گــردد. خاصــه در پایتخــت نتیجــه  
ــخصیت های  ــا و ش ــرای لیدره ــی ب ــده حت ــت آم به دس
غیرمنتظــره  دولــت  حامــی  و  اصاح طلــب  برجســته 
بــوده اســت. مــردم تهــران در رأیــی لیســتی، هماهنــگ، 
سیاســی، بی ســابقه و بســیار معنــادار تمــام ســی نفر 
ــه  ــًا ب ــه غالب ــد« ک ــه » امی ــوم ب ــت موس ــای لیس اعض
ــدان  ــخصیت های نه چن ــی ش ــان الباق ــن آن ــد ت ــز چن ج
شــناخته شــده ای بودنــد را روانــه مجلــس نمودنــد. 
ــته  ــای برجس ــادل از چهره ه ــداد ع ــی ح ــی غامعل حت
فراکســیون  رئیــس  دولــت،  منتقــد  اصول گریــان 
ــورای  ــس ش ــبق مجل ــس اس ــس و رئی ــان مجل اصول گرای
ــه  ــی ک ــد. اتفاق ــس بازمان ــه مجل ــن ب اســامی از راه یافت
ــرای  ــز ب ــس نی ــات مجل ــمین دوره انتخاب ــی در شش حت
وی اتفــاق نیفتــاده بــود. نتیجــه در ســایر شــهرهای 
ــه  ــهر مشــهد ب ــتثناء کان ش ــه اس ــز ب ــزرگ کشــور نی ب

ــت. ــیاق اس ــن س همی
البتــه آنچــه ذکــر آن رفــت بــه ایــن معنــی نیســت کــه 

کوچک تــر  انتخابیــه  حوزه هــای  و  شهرســتان ها  در 
نتیجــه ای بــه ضــرر جریــان حامــی دولــت رقــم خــورده 
نیــز  نواحــی  ایــن  از  از ســویی در بســیاری  اســت. 
کاندیداهــای مــورد حمایــت اصاح طلبــان و حامیــان 
دولــت بــه مجلــس راه یافته انــد و از دیگــر ســو بســیاری 
از منتخبیــن اصولگــرای ایــن نقــاط از کشــور جــزو 
اصول گرایــان مخالــف دولــت طبقه بنــدی نمی شــوند 
و چهره هایــی میانــه رو و دارای رویکــرد همراهــی بــا 
ــن  ــن ای ــیاری از منتخبی ــن بس ــتند. همچنی ــت هس دول
کــه  می دهنــد  تشــکیل  مســتقلینی  نیــز  را  مناطــق 
و  اصول گــرا  طیــف  دو  بــر  مبتنــی  جناح بنــدی  در 
ــا  ــه صحبت ه ــه ب ــا مراجع ــد و ب ــب نمی گنجن اصاح طل
و شــعارهای انتخاباتــی آنــان در حوزه هــای انتخابیــه 
خــود عائمــی از مخالفــت آنــان بــا دولــت یافــت 
ــود  ــی نم ــون پیش بین ــوان از اکن ــی می ت ــود و حت نمی ش
کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنــان مواضعــی اعتدالــی 

ــد. ــاذ نماین ــم اتخ ــتان دوره ده در بهارس
در  آمــده  به دســت  نتایــج  بــه  نظــر  فی الجملــه 
انتخابــات پشــت ســر گذاشــته شــده و درحالی کــه 
ــی  ــوع 2۹۰ کرس ــی از مجم ــش از 22۰ کرس ــف بی تکلی
اســت  گردیــده  مشــخص  نخســت  دور  در  مجلــس 
می تــوان پیــام منعکــس شــده از مشــارکت و آرای 
مــردم در آن را یــک نــه بــه مخالفیــن دولــت، یــک نــه 
بــزرگ دیگــر بــه افــراط و تنــدروی و نیــز یــک آری بــه 
ــردش  ــز عملک ــت ها و نی ــی، سیاس ــر روحان ــت دکت دول
ازجملــه در جریــان مذاکــرات هســته ای و دســتیابی 
ــت  ــود. اکثری ــیر نم ــام تفس ــمند برج ــق ارزش ــه تواف ب
قریــب بــه اتفــاق مخالفیــن جــدی دکتــر روحانــی 
بهارســتان  بــه  مجــدد  راهیابــی  از  سیاســت هایش  و 
بازمانده انــد. ازجملــه آنــان مــی تــوان بــه علیرضــا 

ــرای  ــترده ای را ب ــای گس ــه تاش ه ــره ای ک ــی چه زاکان
به نتیجــه نرســیدن مذاکــرات هســته ای ســامان داده 
ــی را  ــات بی اساس ــی اتهام ــای نفت ــون قرارداده و پیرام
بــه دکتــر روحانــی و دولتــش نســبت داده بــود، مهــدی 
ــف  ــواد ظری ــر محمدج ــه دکت ــده ای ک کوچــک زاده نماین
ــود، بهــرام بیرانونــد چهــره ای کــه  ــده ب را »خائــن« خوان
ــر امــور خارجــه کشــور  ــاظ بســیار ناپســندی وزی ــا الف ب
را مــورد خطــاب قــرار داده بــود، روح اهلل حســینیان 
ــه  ــد ب شــخصیتی کــه مذاکره کننــدگان هســته ای را تهدی
ــن  ــق ریخت ــور اراک ازطری ــب رآکت ــردن در قل ــن ک دف
ــعود  ــود، مس ــوده ب ــد نم ــان تهدی ــر روی آن ــیمان ب س
میرکاظمــی کــه وزرای امــور خارجــه و خصوصــًا نفــت را 
آمــاج انتقــادات و اتهامــات خــود قــرار مــی داد، الیــاس 
ــر  ــت دکت ــادی دول ــت های اقتص ــد سیاس ــادران منتق ن
روحانــی و از نمایندگانــی کــه نقــش فعاالنــه ای در جریان 
ــیدمرتضی  ــود، س ــا نم ــا ایف ــی دان ــا فرج ــتیضاح رض اس
ــا و  ــدی رویکرده ــف ج ــام و مخال ــد برج ــینی منتق حس
ــه  ــر ک ــیاری دیگ ــت و بس ــی دول ــت های فرهنگ سیاس
ــدل  ــار ب ــه طوم ــت را ب ــن یادداش ــان ای ــام آن ــر ن ذک
خواهــد نمــود، اشــاره کــرد کــه بــا رأی معنــی دار مــردم 

ــد. ــت بازمانده ان ــه مل ــه خان ــدد ب ــی مج از راهیاب
درمجمــوع می تــوان گفــت نتایــج انتخابــات هفتــم 
اســفند از یک ســو مســیر دولــت دکتــر روحانــی را 
ــط  ــترش رواب ــی و گس ــد تنش زدای ــه رون ــرای ادام ب
ــی  ــت غرب ــا دول ــاری ب ــی و تج ــای سیاس و همکاری ه
در  را  وی  دولــت  دســت  نیــز  و  نمــوده  هموارتــر 
ــر  ــق نظ ــادی مطاب ــت های اقتص ــاذ سیاس ــتای اتخ راس
خــود و معطــوف بــه تقویــت بخــش خصوصــی و جلــب 
ــن  ــرد. همچنی ــد ک ــاز خواه ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
نتایــج به دســت آمــده در ایــن انتخابــات رویکــرد 

ــته اش  ــی برجس ــی و حام ــر روحان ــی« دکت ــدت مل »وح
ــت  ــوزه سیاس ــنجانی را در ح ــمی رفس ــر هاش ــی اکب یعن

ــود. ــد نم ــت خواه ــدت تقوی ــی به ش داخل
ــق  ــار تواف ــوان معم ــه به عن ــور ک ــرم جمه ــت محت ریاس
هســته ای ایــران بــا قدرت هــای جهانــی نــام خــود 
را در تاریــخ ایــران مانــدگار کــرده اســت، اکنــون 
ــه  ــق ب ــی ازطری ــرای اصاحــات قانون فضــای بیشــتری ب
ــس را دارا  ــی در مجل ــی مترق ــاندن لوایح ــب رس تصوی
ــرکت ها و  ــا ش ــورش را ب ــاد کش ــد اقتص ــا بتوان ــت ت اس
ــم  ــس ده ــد. مجل ــر کن ــی جذاب ت ــرمایه گذاران خارج س
ــعه و  ــم توس ــه شش ــا برنام ــود را ب ــاالً کار خ ــه احتم ک
بررســی قراردادهــای جدیــد نفــت و گاز بــا شــرکت های 
ــب  ــا تصوی ــک ب ــدون ش ــرد ب ــد ک ــاز خواه ــی آغ خارج
ــه  ــه برنام ــک ب ــی نزدی ــا کیفیات ــعه ب ــه توس ــک برنام ی
چهــارم توســعه تدوینــی ازســوی مجلــس ششــم و 
تصویــب و تأییــد قراردادهــای جدیــد نفــت و گاز فصــل 
نویــن و درخشــانی از همــکاری دولــت و مجلــس در 
ــور را  ــرفت کش ــعه و پیش ــیر توس ــران در مس ــخ ای تاری

ــد. ــاز نمای آغ
ــرا  ــتمداری عملگ ــوان سیاس ــی به عن ــور روحان رییس جمه
کــه درنظــر دارد اصاحــات اقتصــادی بــرای یــک رشــد 
ــوص،  ــش خص ــترش بخ ــتغال، گس ــش اش ــدار، افزای پای
ــه   ــت جامع ــی، تقوی ــتانداردهای زندگ ــطح اس ــای س ارتق
ــن  ــات و ام ــال باثب ــن ح ــاز و در عی ــای ب ــی، فض مدن
سیاســی، وحــدت ملــی، ارتقــای موقعیــت بین المللــی 
اســامی  نظــام جمهــوری  پایه هــای  ایــران، تحکیــم 
ازطریــق رفــع چالش هــای نظــام سیاســی در حــوزه 
مشــروعیت، کارآمــدی و همبســتگی نخبــگان و... را بــرای 
ــا انتخابــات هفتــم  کشــورش محقــق ســازد اکنــون کــه ب
ــد و  ــود می بین ــش روی خ ــدل را پی ــفند، مجلســی هم اس
ــی  ــا رأی ــز ب ــری نی ــرگان رهب ــس خب ــات مجل در انتخاب
ــت  ــده اس ــه گردی ــران مواج ــردم ته ــوی م ــع از س قاط
درحــال حاضــر از موضعــی برتــر، بــا حمایت و پشــتوانه ای 
ــدگان  ــت تکیه زنن ــک اکثری ــوردار از کم ــر، برخ افزون ت
ــاد به نفســی  ــر کرســی های ســبزرنگ بهارســتان و اعتم ب
بیشــتر می توانــد بــه ســراغ دو هــدف عمــده خــود 
ــود  ــت جمهوری خ ــتین دوره ریاس ــه دوم نخس ــرای نیم ب
ــران و تحقــق وحــدت  ــی زدودن رکــود از اقتصــاد ای یعن
ملــی در سیاســت داخلــی خصوصــًا ازطریــق رفــع پــاره ای 

ــرود. ــا ب ــا و حصره حبس ه
ــی به عنــوان کســی  ــد گفــت حســن روحان در خاتمــه بای
کــه دولتــش مجــری انتخابــات بــود گرچــه از هرگونــه 
ــود و  ــز نم ــی پرهی ــارزات انتخابات ــد مب ــت در رون دخال
کم حاشــیه ترین  و  امن تریــن  ســالم ترین،  از  یکــی 
امــا  تاریــخ کشــور را برگــزار کــرد  انتخابات هــای 
پیــروز اصلــی  او را به عنــوان  بایــد  در عیــن حــال 

ــود. ــداد نم ــفند قلم ــم اس ــات هفت انتخاب

خبرنامه
ــی،  ــال 135۷ شمس ــران در س ــامی ای ــاب اس ــوی ازانق ــدس رض ــتان ق ــت آس ــی تولی ــظ طبس ــاس واع ــت اهلل عب آی
ــع  ــری و مجم ــرگان رهب ــس خب ــو مجل ــان، عض ــه خراس ــوزه علمی ــی ح ــر عال ــان، مدی ــه در خراس ــی فقی ــده ول نماین
ــد. ایشــان در کنــار مرقــد مطهــر حضــرت  تشــخیص مصلحــت نظــام بودنــد کــه در صبحــگاه 14 اســفند رحلــت کردن

ــه خــاک ســپرده شــد. ــن الحجــج)ع( ب ثام
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ــی،  ــه حواش ــا هم ــات ۹4 ب ــده انتخاب ــت پرون درنهای
ــب  ــه اوراق کت ــد و ب ــته ش ــیرینی هایش بس ــی و ش تلخ
ــن  ــده از ای ــه نخوان ــر ک ــه بهت ــت. و چ ــخ پیوس تاری
درس نگذریــم. چنــدی قبــل از انتخابــات در جلســه ای، 
یکــی از نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
ــت  ــگاه اس ــن دانش ــانی همی ــوم انس ــاتید عل ــه از اس ک
خاطــره ای تعریــف کــرد کــه تکــرارش خالــی از لطــف 
نیســت. گویــا در کاس درس 4۰ نفــره، او نامــی از 
»میــرزا تقی خــان فراهانــی« می بــرد و چنــد دقیقــه 
ــجویان  ــره دانش ــت چه ــه از حال ــذرد ک ــتر نمی گ بیش
نمی شناســد.  را  اســم  ایــن  کســی  گویــا  می فهمــد 
ــخصیت  ــن ش ــی ای ــا کس ــه آی ــد ک ــوال می کن وی س
ــد  ــود را بلن ــت خ ــر دس ــا 3 نف ــد؟ و تنه را می شناس
ــا شــک!... خــب اگــر  ــد و یکــی از آن هــا هــم ب می کنن

ــت. ــی نیس ــر او حرج ــرد ب ــی بمی ــم کس ــن غ از ای
در ایــن انتخابــات، جــو بــی روح و منجمــد دانشــجویان 
ــن  ــخص ای ــه ش ــی ک ــکده مهندس ــوص دانش و به خص
ــیار  ــودم بس ــر آن ب ــِر ب ــدت ناظ ــام م ــر در تم حقی
ــای آن  ــر به معن ــگاه دیگ ــًا دانش ــود. اساس ــف آور ب تأس
ــود  ــد از آن وج ــاب و بع ــخ انق ــه در تاری ــزی ک چی
ــه روز  ــه اینک ــر ن ــدارد. مگ ــی ن ــر معنای ــت دیگ داش
فنــی  دانشــجوی  ســه  شــهادت  به خاطــر  دانشــجو 
ــس ســهم  ــذاری شــده اســت؟ پ ــران نامگ دانشــگاه ته
ــی  ــده سیاس ــم زدن آین ــی در رق ــجویان مهندس دانش

ــرری  ــرده ش ــدم، خ ــعله نمی بن ــع ش ــت؟ »طم ــا رف کج
بی خیــال  بیاییــد  اساســًا  و  اصــًا  هنــوز؟«  هســت 
چــه  سیاســی  شــعور  شــویم،  سیاســی  فعالیت هــای 
تشــکل های  از  یکــی  انتخابــات  آســتانه  در  شــد؟ 
توزیــع  مهندســی  دانشــکده  در  بیانیــه ای  سیاســی 
ــرده  ــت ک ــجویان درخواس ــه در آن از دانش ــرد ک می ک
بــود در انتخابــات شــرکت کننــد و بــرای باقــی مــردم 
ــد  ــود چن ــی ب ــد، کاف ــنگری کنن ــورد روش ــن م در ای
ــره دانشــجویانی  ــه چه ــه ای بایســتی و ب ــه ای گوش دقیق
کــه ایــن بیانیــه را می گیرنــد دقــت کنــی، اصــًا 

کاغــذ  تکــه  ایــن  روی  نمی کــرد  فرقــی  برایشــان 
ــردو نوشــته شــده باشــد  ــه  آلف ــه  ســس پن دســتور تهی
ــناخت و  ــام ش ــه! تم ــفرنامه ابن بطوط ــمتی از س ــا قس ی
شــعور سیاســی دانشــجوی مــا دیگــر خاصــه می شــود 
ــط  ــه ای تبلیغــات! آن هــم فق ــک هفت ــازه  ی در همــان ب
در همــان حــد کــه از جلــوی ســتاد رد شــوند و ببیننــد 
ــود  ــن می ش ــام! ای ــود! و تم ــش می ش ــی پخ ــه آهنگ چ
ــه  ــر فرهیخت ــه، قش ــده  جامع ــی روح تپن ــناخت سیاس ش

ــت. ــن مملک ــده  ای ــر آین و مدی
ــردم  ــًا م ــود بعض ــزار می ش ــه برگ ــی ک ــر انتخابات ه

ــا  ــه ب ــود در رابط ــر خ ــورد نظ ــزد م ــدگاه نام از دی
ــا از  ــیده م ــت آن رس ــال وق ــند، ح ــگاه می پرس دانش
ــا دانشــگاهی  خودمــان بپرســیم »کــدام دانشــگاه؟« آی
ــردن  ــامی ک ــت از اس ــر وق ــت؟ ه ــده اس ــم مان ه
در  کــه  چیــزی  تنهــا  می بریــم  نــام  دانشــگاه ها 
ــای درس  ــیتی کاس ه ــک جنس ــد تفکی ــان می آی ذهنم
ــا  ــا آی ــتی آن( ام ــا نادرس ــتی ی ــارغ از درس ــت )ف اس
ــه بیمــاری  ــا وجــود اینکــه مــا دانشــجویان، همگــی ب ب
می شــود  هســتیم  مبتــا  اطرافمــان  از  عدم آگاهــی 
فراموش خانــه  ایــن  ســاخت؟  اســامی  دانشــگاهی 
بــزرگ بیشــتر شــبیه همــان دانشــگاه های لیبــرال 
ــم از آن  ــدام می خواهی ــه م ــت ک ــوی آب نیس آن س
فاصلــه بگیریــم؟ آنجــا هــم دانشــجویان مهندســی 
وقــت  هــر  و  اســت  کتــاب  در  همــواره  سرشــان 
حــرف از پدیده هــای سیاســی به میــان آیــد یــک 
می زنــد.  مــوج  چشمشــان  در  خاصــی  بی تفاوتــی 
فرهنگــی،  بعــد  بــر رشــد  دانشــجویی  تأثیــر دوره 
دقیقــًا مشــابه همــان  انســان  اجتماعــی  و  سیاســی 
ــکل گیری  ــر ش ــی ب ــه دوران کودک ــت ک ــری اس تأثی
ــد  ــاب نمایی ــر حس ــس دیگ ــان دارد پ ــخصیت انس ش

چــه بچه هــای لوســی بشــویم مــا!
ویــروس  ایــن  کــه  گذشــت  نخواهــد  دیــری 
خواهــد  درســخوان  زامبی هایــی  مــا  از  بی تفاوتــی 
ــنهاد  ــی پیش ــز قدیم ــه  طن ــول آن برنام ــاخت. به ق س
»دانشــگاه  عبــارت  به جــای  پــس  زیــن  می کنــم 
ــتفاده  ــی« اس ــتان فردوس ــظ »دبیرس ــی« از لف فردوس

والســام نماییــم. 

فرنام شکیبافر
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ــای  ــز علقه ه ــی آن را ج ــا حت ــد و ی ــود نمی دان ــه خ ــغل و حرف ــنفکری را ش ــق، روش ــنفکر موف ــک روش 1. نخســت ی
ــه  ــت ک ــش اس ــگان بخ ــتی رای ــد هس ــت. فرآین ــش اس ــگان بخ ــردی رای ــق ف ــنفکر موف ــمارد. روش ــر نمی ش ــود ب خ
ــق  ــرد محق ــی در ف ــی وقت ــگان بخش ــن رای ــذارد. ای ــا می گ ــار م ــگان در اختی ــور رای ــه ط ــیاری را ب ــای بس چیزه
ــگان در  ــور رای ــه ط ــود را ب ــته های خ ــد داش ــرد می توان ــن ف ــه ای ــا دارد، چراک ــزرگ و بی همت ــی ب ــود، ارزش می ش
اختیــار هموطنــان خــود قــرار دهــد. 2. ویژگــی دوم ایــن اســت کــه روشــنفکر بایــد حقیقــت طلــب باشــد و همــواره 
در مســیر حقیقــت گام بــر دارد و بــرای رســیدن بــه آن تــاش کنــد. یــک روشــنفکر واقعــی بــه دنبــال ایدئولوژی هــا 
نمــی رود او تنهــا بــه دنبــال حقیقــت اســت. 3. ویژگــی ســوم یــک روشــنفکر ایــن اســت کــه او آکادمســین بــه معنــای 
یــک فــرد دانشــگاهی صــرف نیســت، بلکــه او در میــان جامعــه نیــز حضــور دارد. 4. ویژگــی چهــارم ایــن اســت کــه 
ــد  ــد، روشــنفکر بای ــردم اطاعــت کن ــد از م ــردم نیســت، روشــنفکر نبای ــده و ســخنگو م ــق نماین ــک روشــنفکر موف ی
ــرای حــل ایــن مشــکل ها نیــاز  مــردم را داوری کنــد. اگــر یــک جامعــه اگــر سیاســت اگــر اقتصــاد مشــکل دارد، ب
ــی اســت، یــک روشــنفکر  ــع بین ــراد جامعــه ضــروری اســت. 5. ویژگــی پنجــم واق ــک اف ــک ت ــی ت ــه مرمــت روان ب

بایــد همــواره واقــع بیــن باشــد و از مــردم بــه انــدازه تــوان آن هــا انتظــار داشــته باشــد. نگاه ویژه

بگــو  مــن  بــا  را  حقیقــت 
بپاشــم هــم  در  اگــر  حتــی 

درباره مصطفی ملکیان و روشن فکری در ایران

ادامه از صفحه 1

حقیقــت را با من بگو حتی اگر در هم بپاشــم

ــون  ــن تلویزی ــه ای ــردم ک ــًا فکــر می ک اســت چــون قب
ــوم  ــه می ش ــت و االن متوج ــم اس ــون عال ــه تلویزی یگان
ــوز  ــو هن ــت ول ــم اس ــای عال ــی از تلویزیون ه ــه یک ک
ایــن  باشــد.  همــه محبوب تــر  از  مــن  بــرای  هــم 
ــه  ــا ب ــه قدم ــف ک ــای مختل ــه جاه ــیدن ب ــرک کش س
ــی هرجــا احتمــال  ــد »تحــری حقیقــت«. یعن آن می گفتن
ــیم.  ــرک بکش ــم س ــا ه ــد آنج ــت باش ــم حقیق می دهی
ــا  ــامی م ــگ اس ــی و در فرهن ــان عرب ــری در زب تح
ــک  ــک در ی ــر شــبی تاری ــه اگ ــن اســت ک ــش ای معنای
ــه  ــه ب ــه قبل ــد ک ــد و تشــخیص ندادی ــرود آمدی ــا ف ج
ــار  ــه چه ــاز ب ــار نم ــل چه ــت حداق ــرف اس ــدام ط ک
جهــت بگزاریــد کــه باالخــره احــراز کنیــد کــه در یکــی 
از ایــن جهــات قبلــه قــرار دارد. تحــری حقیقــت یعنــی 
ــی  ــر جهت ــه ه ــت، ب ــت کجاس ــم حقیق ــی نمی دانی وقت
ــا  ــه م ــم ک ــم و نگویی ــال دارد روکنی ــت احتم ــه حقیق ک
ــود،  ــه ب ــه قبل ــر رو ب ــم و حــاال اگ ــک نمــاز می گزاری ی
ــم  ــور می کن ــده تص ــود. بن ــود، نب ــم نب ــر ه ــود و اگ ب
کــه ایــن ســه شــرط، شــرط های ضــروری و الزم 
ــد امــا  ــن اســت کــه کســی تحــول فکــری یاب ــرای ای ب
ــع  ــت و آن راج ــم داش ــی ه ــمت دوم ــما قس ــؤال ش س
بــه تحــوالت فکــری خــود مــن بــود، مــن واقعــًا چیــزی 
ــدارم  ــودم ن ــری خ ــوالت فک ــاره تح ــن درب ــرای گفت ب
یعنــی نمی توانــم بگویــم طــرح و برنامــه ای در کار بــود 
و پیش بینــی می کــردم کــه چنیــن چیزهایــی پیــش 
بیایــد. البتــه از ایــام نوجوانــی همیشــه خارخــاری 
در ذهنــم بــود کــه باالخــره خیلی هــا بــا جدیــت 
و صداقــت کار کرده انــد امــا بــه عقایــدی خــاف 
عقایــد مــا رســیده اند پــس بایــد کمــی حســاس و 
ــا  ــا ب ــم آنه ــه ه ــا اینک ــرا ب ــه چ ــیم ک ــکاو باش کنج
صداقــت و جدیــت کار کرده انــد و هــم مــا، بــه نتایــج 
ــًا  ــودم و اص ــد ب ــن ح ــیم و در همی ــی می رس متفاوت
نمی دانســتم چــه خواهــد شــد. خــوب طبعــًا یــک 
دیــدگاه بنیادگرانــه ای در حوزه هــای علمیــه مــا وجــود 
ــت.  ــج اس ــیار رای ــا بس ــون م ــان روحانی دارد و در می
ــان  ــتم هم ــام داش ــه اس ــه ب ــردی ک ــن رویک ــن اولی م
ــوم  ــه مفه ــه ب ــه ن ــود. البت ــه« ب ــرد »بنیادگرایان رویک
ــرای  ــه ب ــا ک ــدان معن ــه ب ــروزی بلک ــونت آمیز ام خش
ــه کتــاب و  ــم ب ــد برگردی حــل مشــکات و مســائل بای
ــاب و ســنت صــدر اســام را  ــان کت ــًا هم ســنت و عین
بــه موقــع اجــرا بگذاریــم و بعــد رفتــم ســمت دیــدگاه 
ــلمان  ــنت گرایان مس ــم س ــًا ه ــنت گرایانه« و عمدت »س
ــز  ــن لینگ ــون و مارتی ــه دن ــر، رن ــین نص ــل سیدحس مث
ــر  ــنت را منک ــاب و س ــنتی، کت ــدگاه س ــن دی ــه ای ک
از کتــاب و ســنت دیــدگاه عرفانــی  بلکــه  نیســت 
ــرآن و  ــد ق ــم می گوی ــاز ه ــا ب ــد. ام ــت می ده به دس
ــاب  ــد کت ــم می گوی ــاز ه ــد روان، ب ــم می گوی ــاز ه ب
و ســنت و امــا به جــای تفســیر فکــری، شــریعتی و 
حقوقــی، یــک تفســیر عرفانــی و معرفتــی از کتــاب 
ــن  ــه ای ــد ک ــرم آم ــم به نظ ــد کم ک ــنت دارد. بع و س
ــت و  ــه اس ــدی مواج ــکات ج ــا مش ــم ب ــدگاه ه دی
روی آوردم بــه آن »اســام تجددگرایانــه« کــه در 
کشــور مــا بــه آن »روشــنفکری دینــی« می گوینــد. 

را  مدرنیتــه  و  دینــداری  می خواهــد  دیــدگاه  ایــن 
ــوق بشــر و اخــاق  ــد و عقانیــت، حق باهــم جمــع کن
جهــان را بــا آموزه هــای دینــی و مذهبــی تلفیــق 
ــوع  ــنت رج ــاب و س ــه کت ــم ب ــاز ه ــی ب ــد. یعن کن
ــًا  ــه حتم ــت ک ــیری اس ــال تفس ــه دنب ــا ب ــد ام می کن
ــان را  ــاق جه ــر و اخ ــوق بش ــدرن، حق ــت م عقانی
پــاس بــدارد. مــن مدتــی هــم در ایــن حــوزه درنــگ 
ــن  ــده دربی ــام بن ــه ن ــود ک ــان ب ــتم و در آن زم داش
آهسته آهســته  امــا  می آمــد.  دینــی  روشــنفکران 
ــه  ــازگاری هایی از مقول ــم ناس ــن دوره ه ــدم در ای دی
ــه تعــارض وجــود دارد  ــه تضــاد و مقول تناقــض، مقول
و ثانیــًا هــم مواضــع ایــن مســلک فکــری بســیار 
بــه  آوردم  روی  آنوقــت  و  نیســت  دفــاع  قابــل 
ــی«  ــم اله ــودم آن را »اگزیستانسیالیس ــه خ ــزی ک چی
ــل  ــانی مث ــم کس ــی اگزیستانسیالیس ــادم. یعن ــام نه ن
یــی  ارتــگا  و  اونامونــو  داستایوفســکی،  کرکگــور، 
هســتند  اگزیستانسیالیســت  کــه  کســانی  گاســت. 
دیدگاه هــای  نگوییــم  اگــر  یعنــی  الهی انــد.  امــا 
امــا الاقــل دیدگاه هــای  دارنــد  و مذهبــی  دینــی 
ــدن از  ــرون آم ــد بی ــت کنی ــر دق ــد. اگ ــی دارن اله
الهــی  اگزیستانسیالیســم  بــه  شــدن  وارد  و  آنجــا 
بــه ایــن معناســت کــه انــگار نیازهــای وجــودی 
ایــن  نمی خواســتم  امــا  مهمترشــده  مــن  بــرای 
ــاد و  ــه الح ــا را ب ــن نیازه ــودی و ای ــای وج دیدگاه ه
ــاد  ــر و الح ــم کف ــه بگوی ــه اینک ــم. ن ــنجاق کن ــر س کف
ــم  ــر و آتئیس ــتم کف ــن نمی توانس ــه! م ــت، ن ــاه اس گن
کــه  رســیدم  ایــن  بــه  کم کــم  ولــی  بپذیــرم  را 
وجــود  اندیشه شــان  در  ناســازگاری  نوعــی  اینهــا 
دارد. اگزیستاسیالیســم بــا همــه تکیــه جــدی کــه 
ــد  ن ــن نمی توا ــر م ــد به نظ ــل می کن ــی اصی ــر زندگ ب
کامــًا الهــی بمانــد چراکــه الهــی بــودن لوازمــی 
ــا زندگــی اصیــل ســازگار  ــوازم بعضــًا ب دارد و ایــن ل
ــی  ــه اله ــزی روی آوردم ک ــه چی ــت ب ــت. آنوق نیس
بودنــش محفــوظ بمانــد کــه اســمش را معنویــت 
اســت  معنویتــی  حــال  درعیــن  ولــی  می گــذارم. 
ــه  ــذا ب ــود. ل ــته نش ــازگار پنداش ــل ناس ــا عق ــه ب ک
می گــذارم  را  نامــش  کــه  آوردم  روی  ای  پــروژه 
ــه  ــدارم ک ــکی ن ــن ش ــت. م ــت و معنوی ــع عقانی جم
تحــول فکــری کار دشــوار و ناخوشــایندی اســت. 
امــا گاهــی حقیقت طلبــی انســان را الــزام می کنــد 
ــر  ــًا ه ــد. واقع ــن کار ناخوشــایند را انجــام ده ــه ای ک
ــت و درد و  ــری اس ــان فک ــک زایم ــری ی ــول فک تح
رنــج دارد. امــا انســان الــزام می شــود کــه ایــن 
زایمــان را انجــام دهــد. درعیــن حــال نمی گویــم 
ــن  ــت و ممک ــر اس ــت گام آخ ــت و معنوی ــن عقانی ای
ــم  ــه ببین ــم ک ــدا کن ــن پی ــزی تفط ــه چی ــن ب اســت م
ــود  ــکاتی وج ــله مش ــم سلس ــرح ه ــن ط ــود ای در خ
دارد امــا خــوب اســت انســان هویــت فرآینــدی 
ــا  ــت پوی ــرآورده ای. هوی ــت ف ــه هوی ــد ن ــته باش داش
ــا هیــچ  ــا و ایســتا. خــودش را ب ــه پای داشــته باشــد ن
ــد  ــی پیون ــا حقیقت طلب ــه ب ــد بلک ــد نزن ــی پیون حقیقت
ــد. ــن فرآین ــاص از ای ــرآورده ای خ ــا ف ــه ب ــد، ن بزن

ــاور  ــن ب ــا ای ــان را ب ــون خودت ــت.« چ ــف، ب اس »ال
کســی  اگــر  امــا  انگاشــته اید.  هم هویــت  و  یکــی 
ــاوری  ــر ب ــه ه ــد ک ــد نباش ــد و معقت ــیفته نباش خودش
ــل  ــب و بدی ــای رقی ــه باوره ــت ب ــن دارم نبس ــه م ک
ــت تر  ــال نادرس ــه احتم ــت، بلک ــر اس ــودش صادق ت خ
ــت در جســتجو  ــد؛ آن وق ــاور خــودش را بده ــودن ب ب
ــت  ــت تر اس ــاور درس ــدام ب ــره ک ــه باالخ ــد ک برمی آی
و چــون بــه ایــن تحقیــق دســت زد در بســیاری مــوارد 
ــاور خــودش غلــط اســت و  متوجــه خواهــد شــد کــه ب
باورهــای رقیــب درســت بــوده اســت. بــه قــول موالنــا 
کــه می گفــت: »تــو بــه هــر صــورت کــه آیــی بیســتی 
ــو  ــن نگ ــتی.« بنابرای ــو نیس ــن واهلل آن ت ــم ای ــه من ک
ــا اطــاع  ــه ام بلکــه بگــو ت ــن قضی ــه ای ــد ب ــن باورمن م
ثانــوی بــه ایــن قضیــه بــاور دارم. چــون ممکــن 
اســت فــردا جســتجو کنــم و بــاوری درســت تر از 
ــتلزم  ــر، مس ــن ام ــه ای ــم. و البت ــدا کن ــود پی ــاور خ ب
ــه دیگــر  آن اســت کــه شــما خودشــیفته نباشــید. وگرن
بــه  نمی کنیــد  تحقیــق  چــون  و  نمی کنیــد  جســتجو 
هــم دسترســی  بــاور خودتــان  از  درســت تر  بــاور 
ــی اول اســت  ــه نتیجــه ویژگ ــی دوم ک ــد. ویژگ نمی یابی
حقیقت طلبــی اســت. حقیقت طلبــی یعنــی یــک نــگاه 
ــود  ــه س ــتن و اینک ــور داش ــه ام ــبت ب ــه نس بی طرفان
ــود را  ــد خ ــایند و بدآین ــض، خوش ــب و بغ ــان، ح و زی
ــه،   ــی، بی طرفان ــگاه عین ــک ن ــا ی ــم و ب ــر نگیری درنظ
ــم. انســان  ــگاه کنی ــور ن ــه ام ــونگری ب خشــک و همه س
ببینــم  مــن می خواهــم  کــه  حقیقت طلــب می گویــد 
ــه  ــه از چ ــه اینک ــت و ن ــرار اس ــه ق ــت از چ ــه حقیق ک
ــم  ــب و بغض ــد و ح ــم می آی ــنیده ای خوش ــه و ش گفت
ــود  ــه س ــاوری ب ــه ب ــت و چ ــا اس ــه کج ــوف ب معط
ــب و  ــد فایده طل ــا را گفتی ــر اینه ــه اگ ــت ک ــن اس م
خوشــایندطلب می شــوید و نــه حقیقت طلــب. آدمــی 
بایــد  تنهــا  باشــد  حقیقت طلــب  می خواهــد  کــه 
بگویــد کــه مــن حقیقــت را می خواهــم. بــه قــول 
بــا  را  انگلیســی کــه می گفــت: حقیقــت  آن شــاعر 
ــم  ــن می خواه ــم، م ــم بپاش ــر دره ــی اگ ــو حت ــن بگ م
ــن  ــخ م ــت تل ــن حقیق ــر ای ــی اگ ــم حت ــت را بدان حقیق
را ازهــم بپاشــاند آن را بــر توهــم شــیرین ترجیــح 
ــیدن  ــرک کش ــا س ــه همه ج ــوم ب ــی س ــم. ویژگ می ده
اســت اگــر بــه جاهــای فــراوان ســرک بکشــید ممکــن 
اســت در عقایــد خودتــان شــک کنیــد وگرنــه بــا 
ــک  ــر ی ــد. اگ ــی می کنی ــان زندگ ــد خودت ــن عقای همی
تلویزیــون در عالــم دیــده باشــید و آن هــم تلویزیونــی 
اســت کــه در خانــه خودمــان داریــم آنــگاه مــن 
نه تنهــا شــیفته ایــن تلویزیــون خواهــم بــود بلکــه 
ــا  ــت ام ــم دانس ــان خواه ــون جه ــه تلویزی آن را یگان
ــدل  ــا م ــم و ده ه ــی رفت ــگاه تلویزیون ــه نمایش ــر ب اگ
ــدم آن  ــف دی ــزات مختل ــدازه و تجهی ــا ان ــون ب تلویزی
ــی کــه  ــه ام از تلویزیون ــر عاق ــه احتمــال قوی ت وقــت ب
ــی  ــال ضعیف ــا احتم ــود ام ــع می ش ــته ام قط ــودم داش خ
ــدل  ــا م ــه ده ه ــن ک ــد از ای ــه بع ــود دارد ک ــم وج ه
ــون خــودم  ــه تلویزی ــم ک ــم بگوی ــدم بازه ــون دی تلویزی
ــرق کــرده  ــا قبــل شــرایط ف ــا بازهــم ب ــر اســت ام بهت

ــران  ــزی در ای ــد دین گری ــده ای معتقدن ــتاد، ع - اس
افزایــش پیــدا کــرده اســت. نظــر شــما در ایــن بــاره 

چیســت؟
- به نظــر بنــده ماجــرای خداگریــزی و دین گریــزی 
کــه  نــدارم  شــک  بنــده  گرفــت.  یکــی  نبایــد  را 
تاریخــی  دیــن  از  گریــز  معنــای  بــه  دین گریــزی 
و نهادینــه و دینــی کــه از آبــاء و اجــداد بــه مــا 
ــه االن  ــا ب ــامی ت ــاب اس ــد از انق ــت، بع ــیده اس رس
ــاره  افزایــش پیــدا کــرده اســت. امــا ایــن نظــر را درب
به وجــود خداونــد  نــدارم کــه عقیــده  خداگریــزی 
بــه  اعتقــاد  اســت  ممکــن  اســت.  شــده  تضعیــف 
ــی  ــه یک ــی ک ــی خدای ــدای متشــخص انســان وار، یعن خ
ویژگی هــای  و  اســت  هســتی  جهــان  موجــودات  از 
هیجانــات،  عواطــف،  احساســات،  مثــل  انســانی 
ــال  ــاداش و امث ــر و پ ــی، کیف ــان، امرونه ــته ها، زب خواس
ــن  ــر م ــا به نظ ــت ام ــش اس ــال کاه ــا دارد، درح اینه
ــه  ــد کاهــش نیافت ــه وجــود خداون ــده ب به طــور کل عقی
ــان وار  ــدای انس ــه خ ــاد ب ــأله اعتق ــًا مس ــت و نهایت اس
ــت.  ــته اس ــودی گش ــدت وج ــدای وح ــه خ ــل ب تبدی
ــه  ــده ب ــن عقی ــر م ــز به نظ ــی نی ــطح جهان ــی در س حت
همیــن شــکل اســت و قرینــه و شــاهدی وجــود نــدارد 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــد کاه ــه خداون ــده ب ــم عقی ــه بگویی ک
اســت. بــا ایــن وجــود اینکــه گفتــه شــود کــه در ســطح 
ــردان  ــدادی رویگ ــاء و اج ــن آب ــردم از دی ــی م جهان
شــده اند و بــه راه هــای بدیــل رو آورده انــد جــای 

ــدارد. ــک ن ش
شــریعتی  دکتــر  ســتایش  در  بهشــتی  مرحــوم   -
»شــریعتی  می گوینــد:  کــه  دارنــد  جملــه ای 
جســتجوگری در مســیر شــدن بــود.« ایــن مســأله در 
ــود. در  ــده می ش ــز دی ــما نی ــری ش ــول فک ــیر تح س
ــای  ــدن به ــود مان ــرف خ ــر روی ح ــه ب ــه ای ک جامع
ــه  ــن شــجاعت را داشــته اید ک ــادی دارد، شــما ای زی
ــد.  ــه فکــری را طــی کرده ای ــج مرحل ــد پن اعــالم کنی
ــه  ــد ک ــر می کنی ــده فک ــوارد گفته ش ــه م ــه ب ــا توج ب
ــن  ــل روحــی و فکــری چیســت و ای بایســته های تکام

تغییــرات روحــی را چگونــه تعبیــر می کنیــد؟
ــع  ــردی جم ــی در ف ــه ویژگ ــر س ــده اگ ــر بن - به نظ
شــود او گریــز و گزیــری از تحــول فکــری نــدارد 
ــم  ــان خواه ــه بی ــری ک ــی فک ــه ویژگ ــر س ــون ه و چ
ــن  ــر بی ــان دائ ــی امرش ــتند یعن ــب هس ــرد ذومرات ک
صفــر و یــک نیســت بلکــه مرتبــه بــه مرتبه انــد، 
به همیــن  فکــری هــم می توانــد  تحــوالت  بنابرایــن 
ــن  ــد. اولی ــر باش ــی کمت ــتر و برخ ــی بیش ــت برخ جه
ــت  ــی اس ــن ویژگ ــده مهمتری ــر بن ــه به نظ ــی ک ویژگ
ــما  ــر ش ــرا اگ ــت. زی ــخص اس ــودن ش ــیفته نب خودش
ــاوری  ــه ب ــید ک ــد باش ــًا معتق ــید و مث ــیفته باش خودش
کــه مــن دارم فقــط از ایــن جهــت کــه بــاور مــن اســت، 
درســت تر از باورهایــی اســت کــه دیگــران دارنــد، آن 
ــچ  ــه هی ــان ک ــاور خودت ــه ب ــان می چســبید ب ــت چن وق
وقــت نخواهیــد خواســت آن را تغییــر دهیــد و اینگونــه 
ــد  ــت و می گویی ــد گف ــخن خواهی ــک س ــر ی ــک عم ی

- بنده شک ندارم که دین گریزی به معنای گریز از دین تاریخی و نهادینه و دینی که از آباء و اجداد به ما رسیده است، 
بعد از انقالب اسالمی تا به االن افزایش پیدا کرده است.

- اگر سه ویژگی در فردی جمع شود او گریز و گزیری از تحول فکری ندارد؛ اولین ویژگی که به نظر بنده مهمترین ویژگی 
است خودشیفته نبودن شخص است. ویژگی دوم که نتیجه ویژگی اول است حقیقت طلبی است. حقیقت طلبی یعنی یک نگاه 
بی طرفانه نسبت به امور داشتن. ویژگی سوم به همه جا سرک کشیدن است اگر به جاهای فراوان سرک بکشید ممکن است 

در عقاید خودتان شک کنید وگرنه با همین عقاید خودتان زندگی می کنید.
- راجع به مراحل پنج گانه تحول فکری خودم باید بگویم اولین رویکردی که به اسالم داشتم رویکرد »بنیادگرایانه« بود. 

دومین رویکرد من سمت و سوی »سنت گرایانه« و عمدتاً هم سنت گرایان مسلمان مثل سیدحسین نصر، رنه دنون و مارتین 
لینگز داشت. این دیدگاه سنتی، کتاب و سنت را منکر نیست بلکه از کتاب و سنت دیدگاه عرفانی به دست می دهد. بعد 
کم کم به نظرم آمد که این دیدگاه هم با مشکالت جدی مواجه است و روی آوردم به آن »اسالم تجددگرایانه« که در 
کشور ما به آن »روشنفکری دینی« می گویند. این دیدگاه می خواهد دینداری و مدرنیته را باهم جمع کند. آهسته آهسته 

دیدم در این دوره هم ناسازگاری هایی از مقوله تناقض، مقوله تضاد و مقوله تعارض وجود دارد. آنوقت روی آوردم به چیزی 
که خودم آن را »اگزیستانسیالیسم الهی« نام نهادم. یعنی اگزیستانسیالیسم کسانی مثل کرکگور، داستایوفسکی، اونامونو و 
ارتگا یی گاست. کسانی که اگزیستانسالیست هستند اما الهی اند. اگزیستاسیالیسم با همه تکیه جدی که بر زندگی اصیل 

می کند به نظر من نمی تواند کامالً الهی بماند چراکه الهی بودن لوازمی دارد و این لوازم بعضاً با زندگی اصیل سازگار نیست. 
آنوقت به چیزی روی آوردم که الهی بودنش محفوظ بماند که اسمش را معنویت می گذارم. ولی درعین حال معنویتی است 

که با عقل ناسازگار پنداشته نشود. لذا به پروژه ای روی آوردم که نامش را می گذارم جمع عقالنیت و معنویت.

گفتگــــــو خالصـــــه 



بــه عواقــب و عــوارض پروتستانیســم نیــز اشــاره 
ــوی  ــن دنی ــه دی ــی و چ ــام فقاهت ــه اس ــد: »چ می کن
ــتر  ــه بیش ــک نتیج ــریعتی ی ــوم ش ــل مرح ــانی مث کس
ــی  ــت.« بررس ــم اس ــت و آن سکوالریس ــد داش نخواه
ایــن  مهلــت  در  واضحــًا  پروتستانیســم  ریشــه های 
ــخ  ــه ها و تاری ــی ریش ــدم بررس ــد. ع ــال نمی گنج مق
چه بســا بــه اینجــا رســید کــه حکومــت دینــی از 
ــی  ــان بنیادگرای ــرد و بنی ــور ک ــنت عب ــریعت و س ش
ــق  ــی خل ــتبدادی دین ــاخت و اس ــتوار س ــی را اس دین
ــی  ــاح دین ــه اص ــط ک ــاور غل ــن ب ــع ای ــرد. درواق ک
ــیعه  ــام، ش ــان اس ــه جه ــت ب ــی اس ــه آزادی دین پای
ــنفکری  ــان روش ــم در جری ــه ه ــید. البت ــران رس و ای
ــتی  ــه به درس ــرادی هســتند ک ــی، اف ــم دین ــی و ه عرف
ــه  ــد. ازجمل ــان پرداخته ان ــن جری ــی ای ــه آسیب شناس ب
ــوان  ــًا نمی ت ــت:» اساس ــد اس ــه معتق ــی ک ــی رحمان تق
ــت  ــی اس ــه سیاس ــام ک ــتان را در اس ــروژه پروتس پ
ــن  ــی را از دی ــد زندگ ــعی دارن ــا س ــرد. آنه ــاده ک پی
ــه  ــت بنیادگرایان ــأ بازگش ــن خ ــه ای ــد ک ــی کنن ته
را  انســان  و  بیــن خــدا  واســطه  دارد.  به همــراه  را 
بــرد.  ازبیــن  انســان ها  همــه ی  بــرای  نمی تــوان 
ــال در  ــال و اقب ــید جم ــریعتی، س ــا ش ــا ب ــأله م مس
ــور  ــود کش ــرف نمی ش ــده ص ــا عقی ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــکا درس  ــرا در آمری ــران بنیادگ ــام رهب ــاخت. تم س
بازگشــت  دانشــگاه رفته اند.  مســلمانان  و  خوانده انــد 
در  بی پروایــی  منجربــه  گاهــی  صــرف  متــن  بــه 
دارد.«  را  خــودش  عواقــب  کــه  می شــود  تفســیر 
ــت  ــی نیس ــاح دین ــور از اص ــی عب ــن به معن ــه ای البت
ــه  ــی چگون ــاح دین ــه اص ــت ک ــر داش ــد درنظ ــا بای ام
ــاید آن  ــود و ش ــم ش ــی خت ــتبداد دین ــه اس ــت ب توانس
ــه اصــاح سیاســی  ــش هســتیم ب ــه دنبال ــه ب ــزی ک چی
ــن  ــه ای ــه ب ــا، توج ــه اینه ــا هم ــد. ب ــته باش ــاز داش نی
ــی  ــی خال ــت روشــنفکری ایران ــکات در تراشــیدن قام ن
ــا از  ــناخت م ــه ش از لطــف نیســت. نگــرش تاریخــی ب
ــی  ــدد ایران ــردن تج ــد بناک ــه در آن قص ــی ک محیط
جزئیــات  بررســی  و  می کنــد  کمــک  داریــم  را 
جریان هــای ملــل مختلــف و توجــه بــه مســیرهای 
ــا جامعــه دیگــر  مختلفــی کــه هــر جامعــه درمقایســه ب

ــازدارد. ــه ب ــد کورکوران ــا را از تقلی ــد م دارد بای

ــری  ــواس نظ ــه وس ــدان گاه وی ب ــی منتق ــگاه برخ از ن
ــش و  ــاده و بی آالی ــان در کام س ــود. ملکی ــم می ش مته
ــردن  ــی پیش ب ــود توانای ــال واضــح و روان خ ــن ح در عی
ــت. وی  ــی داراس ــی مثال زدن ــا دقت ــری را ب ــث نظ مباح
ــد  ــه و گزن ــش و کنای ــچ گاه نی ــود هی ــم خ در کام و قل
ــی از  ــود یک ــن خ ــد و ای ــار نمی کن ــود نث ــان خ ــه مخالف ب
ممیزه هــای مهــم شــخصیتی وی می باشــد. او زمانــی 
شــاگرد مصبــاح یــزدی در قــم بــود و زمانــی هــم 
ــن رو دارای  ــگاه و از همی ــفه دانش ــاتید فلس ــاگرد اس ش
ــر مباحــث حــوزوی و مــدرن اســت و  ــی ب اشــراف کامل
بنــا بــه تعریفــی کــه دکتــر ســروش از روشــنفکری ارائــه 
ــی از  ــه( یک ــنت و مدرنیت ــکاف س ــن ش ــت بی داده )حرک

ــی رود. ــمار م ــر به ش ــار معاص ــنفکران قه روش
ــی  ــنفکر فرهنگ ــد روش ــان را بای ــه ملکی ــه دوم آن ک نکت
دانســت و نــه روشــنفکر سیاســی. در تفکــر ملکیــان همــواره 
اصــاح نفــس مقــدم بــر اصــاح اجتمــاع بــوده و از همیــن رو 
حجــم کارهایــی کــه وی در بخش هــای فرهنگــی و اخاقــی 
ــنفکران  ــر روش ــه دیگ ــبت ب ــه داده نس ــناختی ارائ و روانش
ــت. ــه نیس ــل مقایس ــریعتی و ...( قاب ــروش و ش ــد س )مانن

هدف عمده حیات اخالقي غناي اخالقي یافتن است.

خــانه سیــاه روشنفکــری در ایـــران
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نیمه اول اسفند 494

هــدف عمــده حیــات اخاقــي غنــاي اخاقــي یافتــن اســت، نــه، چنانکــه فلســفه اخــاق جدیــد میگوید،ِصــرِف انجــام دادِن اعمــاِل 
ــر چــه  ــل ه ــر اســت. فضائ ــدور و میّس ــه برایمــان مق ــا آنجــا ک ــا اســت که،ت ــن معن ــات اخاقي،بدی درســت. غنایافتگــي، در حی
بیشــتري را، هــم در زندگــي درونــي خــود و هــم در اعمــال بیرونــي خود،محّقــق ســازیم. غنایافتگــي اخاقــي، از جملــه ،شــامل ایــن 
مــي شــود کــه زنگــي عاطفــي غنــّي اي داشــته باشــیم،مجموعه اي از احساســات و خواســته هــاي نیــک را واجــد باشــیم، و بر اســاس 
ملکاتــي ماننــد بردباري،مهربانــي،و بخشــندگي عمــل کنیــم. اشــخاصي کــه از بیشــترین میــزان غنــاي اخاقــي بــر خوردارنــد در 
ــروز  ــن ب ــد و ای ــي دهن ــروز م ــت ب ــي،از خــود فضیل ــردي و خصوصــي و جمعــي و عموم ــّم از ف همــه ســاحات زندگــي خــود، اع

فضیلــت امــري مســتمّر و مــدام و تــا آخریــن حــّد ممکــن اســت.
استاد مصطفی ملکیان

مقدمه سیطره خیر، صفحه 5۰

بگــو  مــن  بــا  را  حقیقــت 
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ــاس  ــم آم ــه اندام ــده ام ک ــدر خوابی ــدم آن ق »دی
ــود،  ــراغ مفق ــک، چ ــه تاری ــتم، خان ــرده، برخاس ک
کجــا  شــب  ظلمــت  ایــن  در  نیســت.  کبریــت 
بــروم؟ چــه بکنــم؟ تــا بیــرون از خانــه قــدم 
می شــوم.  بی داروغــه  عســس  دچــار  گذاشــتم 
بهتــر چیــزی  از خــواب  دیــدم  نشســتم،  متفکــر 
ــاز  ــتم و ب ــن گذاش ــه بالی ــود را ب ــر خ ــت، س نیس

خوابیــدم، تــا کــی بیــدار شــوم...«
ــوف تبریزی مسالک المحســنین، طالب

تبریــزی  طالبــوف  پیــش،  صدســال  بــه  قریــب 
روشــنفکر  روز  و  حــال  مشــروطه،  روشــنفکران  از 
ــن  ــدد را چنی ــنت و تج ــان س ــق می ــی در تعلی ایران
ــوز  ــی هن ن ــود تجــدد ایرا ــی تاروپ شــرح داد. امــا گوی
بافتــه نشــده و چه بســا گــره ای هــم جلــو نرفتــه 
ــود  ــاکش خ ــن کش ــه ای ــاند ک ــن می رس ــت و ای اس
ــه  ــأله ای ک ــت. مس ــی شده اس ــت و تاریخ ــأله اس مس
ــنفکرانی  ــدال روش ــود. ج ــرار می ش ــاد تک بع ــه ا از هم
آن  تــداوم  و  مستشــارالدوله  و  آخونــدزاده  چــون 
برابــر  در  دینــی  روشــنفکری  تقابــل  به صــورت 
کــه  می رســاند  همــه  این هــا  عرفــی.  روشــنفکری 
نــی در عیــن آنکــه مســأله ای تاریخــی  روشــنفکری ایرا
ــت.  ــی شده اس ــی غیرتاریخ ــار نگاه ــا گرفت ــت ام اس
در غیــاب ایــن نــگاه غیرتاریخــی چــه آنهــا کــه 
ــده اند«چه  ــی ش ــر فرنگ ــرق س ــا ف ــا ت ــوک پ »از ن
ــودرد  ــان گل ــردن اروپایی ــتمال گ ــا دس ــه »ب ــا ک آنه
ــه ای  ــان نقط ــود را از هم ــواره کار خ ــد«، هم ن گرفته ا
بودنــد.  ایســتاده  آنجــا  در  کــه  کرده انــد  آغــاز 
ــی  ــنفکری ایران ــیاه روش ــه س ــذرای خان ــرور گ ــا م ب
ــدن  ــخیر تم ــم. »تس ــادی برمی خوری ــواهد زی ــه ش ب
»ایرانــی  روایــت  شــادمان،  فخرالدیــن  فرنگــی« 
دارد،  نــام  »فکلــی«  کــه  نیمه زبانــی«  بی شــرم 
ــک و  ــتانی ایدئولوژی ــا داس ــدد را ب ــا تج ــاکش ب کش
ــت  ــی از واقعی ــه خال ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــی ب خیال
اســت. دغدغــه شــادمان ایــن بــود کــه »اگــر تمــدن 
ــن و  ــی از مهمتری ــخ یک ــرد، تاری ــا را بگی ــی م فرنگ

ــدد،  ــران تج ــه دل نگ ــنت ام، ن ــران س ــه دل نگ ــن ن »م
ــه  ــگ و ن ــران فرهن ــه دل نگ ــدن، ن ــران تم ــه دل نگ ن
ــل.  ــن قبی ــری از ای ــی  دیگ ــر انتزاع ــچ ام ــران هی دل نگ
گوشــت  وخون داری  انســان های  نگــران  فقــط  مــن 
ــد. ســعی  ــد و می رون ــج می برن هســتم کــه می آینــد، رن
ــه  ــت مواجه ــا حقیق ــر ب ــه بیش ت ــان ها هرچ ــم انس کنی
ــدا  ــری دسترســی پی ــق هرچــه بیش ت ــه حقای ــد و ب یابن
ــج  ــند و رن ــر درد بکش ــه کم ت ــرآن هرچ ــد؛ عالوه ب کنن
ببرنــد؛ و عالوه بــرآن هرچــه بیش تــر بــه نیکــی و 
نیکــوکاری بگراینــد. بــرای تحقــق ایــن ســه هــدف، از 
هــر چیــزی کــه ســودمند می توانــد بــود بهــره گیرنــد؛ 
از دیــن گرفتــه تــا علــم، فلســفه، عرفــان، هنــر، ادبیــات 

ــر.« ــری دیگ ــتاوردهای بش ــه  دس و هم
)مصطفی ملکیان، مشــتاقی و مهجوری(

ــا  ــت دلرب ــی اس ــان هدف ــی ملکی ــه اصل ــدف و دغدغ ه
هــم بــر »کامجویــان ســکوالر و غیرمعنــوی« و هــم 
ــط  ــان«. بس ــان و مؤمن ــن ورزان و معنویت گرای ــر »دی ب
نوعــی زیســت اخاقــی، شــاید شــریف ترین هــدف 
بشــر از آغــاز تــا بــه امــروز بــوده کــه همــواره درطــول 
ــاء کیفیــت زیســت بشــری می شــده.  تاریــخ موجبــه ارتق
ــی  ــم و تاریخ ــت عظی ــن خواس ــارغ از ای ــا ف ــان ام ملکی
حاجــت بشــر امــروز را بــه اخاقــی زیســتن بســی 
مؤکدتــر می دانــد. در دیــدگاه فکــری ملکیــان بیــن 
ــچ گاه  ــود دارد و او هی ــخصی وج ــز مش ــده تمای ــه پدی س
اختــاط آنهــا را درســت نمی دیــده. وی همــواره اخــاق 
ــت  ــا زیس ــی ی ــی و قانون ــت حقوق ــری ورای زیس را ام
ــر آداب  ــا  زیســت مبتنــی ب ــر آداب و رســوم ی مبتنــی ب
معاشــرت می دانــد. از همیــن رو بــرای ملکیــان فقــه نیــز 
غیــر اخــاق اســت چراکــه فقــه مخلوطــی از ســه مــورد 
ــه  ــان اخــاق را ب ــه انضمــام اخــاق اســت. ملکی فــوق ب
معنــای خالــص کلمــه امــری می دانــد کــه در ســه 
ســطح جامعــه، روان شــناختی و فــردی موجــب ســعادت 

بشــری می شــود.

قدیمی تریــن ملــل بــزرگ عالــم بــه ســر خواهــد 
آن  چــاره  یگانــه  گریــز،  راه  »تنهــا  و  رســید« 
آنکــه  از  پیــش  و  بگیریــم  را  آن  مــا  کــه  اســت 
مســخرش  خــود  گردیــم،  اســیرش  و  محصــورش 
را  ایرانــی  تجــدد  برســاختن  مســأله  او  کنیــم«. 
اصلــی  کار  بــرای  امــا  کرده بــود  درک  به خوبــی 
ــود  ــی ب ن ــدد ایرا ــن تج ــر ای ــاختن آجربه آج ــه برس ک
فکلی مآبــی  آل احمــد،  غربزدگــی  نداشــت.  حرفــی 
عیــن  در  و  کــرد  جایگزیــن  »قرتی بــازی«  بــا  را 
ــم  ــرورت تعلی ــر ض ــادمان ب ــد ش ــخره گرفتن تأکی س
ــی،  ــه فرنگ ــب ترجم ــان ترغی ــادری و توأم ــان م زب
ــی،  ــی تاریخ ــاب خوانش ــه در غی ــد ک ــخه ای پیچی نس
از واقعیــت بــه دور بــود. جــال اســطوره یــک نســل 
ــطوره  ــا اس ــت ت ــر شکس ــلی دیگ ــط نس ــد و توس ش
بمانــد.  باقــی  مشــکل  و  شــود  ســاخته  دیگــری 
نیســت.  مســتثنا  نیــز  دینــی  روشــنفکری  مســأله 
شــریعتی کــه می گفت:»روشــنفکر بایــد بــه ایجــاد 
ــه  ــا همچنانک ــردازد ت ــامی بپ ــم اس ــک پروتستانیس ی
را  وســطی  قــرون  اروپــای  مســیحی  پروتستانیســم 
ــت  ــه و حرک ــی از اندیش ــد فوران ــرد، بتوان ــر ک منفج
رابطــه ای  و همچنیــن  ببخشــد.«  بــه جامعــه  تــازه 

ــک  ــراد ی ــن اف ــان حضــور اخــاق در بی از نظــرگاه ملکی
جامعــه موجــب بــروز 5 مطلــوب اجتماعــی: آزادی، 
تعبیــر  بــه  اســت.  نظــم  و  امنیــت  رفــاه،  عدالــت، 
افــراد  کــه  جامعــه ای  در  گفــت  می تــوان  دقیق تــر 
آن دارای زیســت اخاقــی )صرفــًا اخاقــی به معنــای 
خالــص کــه بــدان اشــارت رفــت( باشــند تحقــق حداقــل 

ایــن 5 مطلــوب اجتماعــی ســهل تر خواهــد بــود.
ــی  ــرد دوم ــان کارک ــری ملکی ــه فک ــاق در زاوی ــا اخ ام
ــرد  ــک ف ــط ی ــی توس ــل اخاق ــام فع ــت، انج ــز داراس نی
بــروز حداقــل ســه مطلــوب روان شــناختی  موجــب 
یعنــی آرامــش، احســاس شــادی و رضایــت، معنایافتگــی 
ــواره به واســطه  ــی هم ــرد اخاق زندگــی خواهــد شــد و ف
اخاقــی بودنــش از ایــن مطلوب هــا حظــی متناســب 
بــا ظرفیت هــای وجــودی اش خواهــد بــرد. و نهایتــًا 
ــر  ــال و تغیی ــدل ح ــتن تب ــی زیس ــوم اخاق ــرد س کارک
ــد  ــی خواه ــرد اخاق ــودی ف ــای وج ــاء ظرفیت ه و ارتق
بــود کــه ایــن کارکــرد در تفکــر ملکیــان جایــگاه خاصــی 

ــت. داراس
بــا وجــود تمــام کارکردهــای مثبــت اخــاق کــه در بــاال 

اقتصــادی  رشــد  و  دینــی  اصــاح  بیــن  مســتقیم 
ــان  ــت مطلقش ــه اکثری ــکا ک ــان و آمری ــد: »آلم می دی
همــه  از  تمــدن  و  صنعــت  در  اســت  پروتســتان 
ــت  ــک و اقلی ــت کاتولی ــه اکثری ــه ک ــد. فرانس باالترن
ــا  ــپانیا و ایتالی ــط و اس ــد متوس ــتان دارد درح پروتس
کــه اکثریــت مطلقشــان کاتولیــک اســت ازلحــاظ 
ــا  ــد.« ام ــه کمترن ــی از هم ــرفت صنعت ــدن و پیش تم
ــریعتی  ــر ش ــط دکت ــم توس ــتایش پروتستانیس ــن س ای
ــب  ــدزاده ضدمذه ــی آخون ــود. حت ــدی نب ــز جدی چی
ــب  ــی داد از مذه ــح م ــی ترجی ــل اجتماع ــه عل ــم ب ه
بــرای رشــد بهــره ببــرد و مصــداق آن را ســکوالرهای 
مســلمانی می دانســت کــه مســلمانند امــا متشــرع 
درک  دچــار  نیــز  جمــال زاده  محمدعلــی  نیســتند. 
طلســم  لوتــر  »اگــر  بــود:  پروتستانیســم  اشــتباه 
ــتبداد  ــتیا و اس ــک اس ــد تاری ــی و س ــب مذهب تعص
کشیشــان کاتولیکــی را نشکســته بــود هنــوز اروپــا 
نرســیده بود  نورانیــت  و  تمــدن  درجــه   ایــن  بــه 
نمــو  نمی توانســت  تمــدن  تخــم  اصــا  شــاید  و 
پــس  پروتستانیســم  از  ناکامــل  درک  ایــن  کنــد.« 
عبدالکریــم  چــون  روشــنفکرانی  بــه  شــریعتی  از 
او  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  می رســد.  نیــز  ســروش 

ــه  ــروزی ب ــر ام ــر بش ــت مؤکدت ــت و حاج ــر آن رف ذک
اخــاق امــا، از نظــر ملکیــان اخــاق بــرای بشــر امــروز 
ــالت  ــن رو رس ــده. از ای ــر ش ــت نایافتنی تر و صعب ت دس
ــان  ــنفکری ملکی ــتم روش ــنفکر در سیس ــرد روش ــک ف ی
ــوق  ــتن و س ــی زیس ــز اخاق ــر چی ــش از ه ــش و پی بی
ــی  ــه اخاق ــک جامع ــه ســمت ی ــه ب ــت جامع دادن حرک

می باشــد.
امــا فــارغ از اهــداف ســه گانه حرکــت ملکیــان دو نکتــه 
دربــاره وی قابــل طــرح می باشــد. نکتــه  اول آنکــه 
ــری دارد  ــات بش ــه حی ــودی ب ــردی وج ــان رویک ملکی
ــتی  ــان هس ــه جه ــو ب ــی و ابژکتی ــک عین ــا عین ــذا ب ل
اندیشــه  در  ســوبژکتیو  دیــدگاه  کم تــر  و  می نگــرد 
ــه  ــن نکت ــر ای ــز ب ــان نی ــود ملکی ــود. خ ــت می ش وی یاف
بــه مســائل  همــواره  کــه  می نهــد  تأکیــد  انگشــت 
وجــودی )اگزیستانســیال( از رویکــرد تحلیلــی )آنالتیــک( 
می نگــرد، درحقیقــت بــرای ملکیــان فلســفه تحلیلــی 
ــه  ــه مثاب ــتی ب ــفه اگزیستانسیالیس ــزار و فلس ــه اب به مثاب
هــدف بــوده و از همیــن رو بــه مســائل وجــودی همــواره 
به دقــت نظــری مثال زدنــی می نگــرد، به حــدی کــه 
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ظزیف و جوان

نیم نگاه ویژه
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وزیــر  ظریــف  محمدجــواد  نخســتین بار  بــرای 
ــته ای  ــرات هس ــال مذاک ــورمان را در خ ــه کش خارج
ــات کــردم. آن  ــا کشــورهای گــروه 5+1 ماق ــران ب ای
ــاوری  ــر ســر سرنوشــت فن ــران ب ــود ای ــرار ب ــا ق روزه
ــت  ــورای امنی ــو ش ــورهای عض ــا کش ــته ای اش ب هس
ــد.  ــره کن ــان مذاک ــاوه آلم ــد به ع ــل متح ــازمان مل س
ــته ای  ــاوری هس ــرای فن ــط ب ــه فق ــرات البت ــن مذاک ای
ــید  ــر می رس ــه به نظ ــود. بلک ــاز نب ــور سرنوشت س کش
کــه ایــن مذاکــرات دوره جدیــدی را در نحــوه تعامــل 
بین المللــی  جامعــه  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آغــاز می کنــد. مــن بــا محمدجــواد ظریــف بــه برخــی 
شــهرها و کشــورهای اروپایــی ســفر کــردم. ویــن 
ــوزان یکــی  ــخ آلمــان و ل ــش، شــهر مونی پایتخــت اتری
از شــهرهای کوچــک ســاحلی ســوئیس. خاطــرم هســت 
کــه محمدجــواد ظریــف آن روزهــا اغلــب خســته 
ــئولیت  ــار مس ــنگینی ب ــی و س ــواری های فن ــود. دش ب
ــر  ــر س ــه ب ــت بلک ــک مل ــوق ی ــر حق ــر س ــره ب مذاک
ــی  ــرزمین، طوفان ــک س ــان ی ــی مردم ــت تاریخ سرنوش
ــرش آدم را  ــی تصــور ایســتادگی در براب ــه حت ــود ک ب

پیــر می کنــد. 
تجربــه مذاکرات قطعنامه ۵۹۸

ــاهدش  ــن ش ــه م ــت رخ داد و آنچ ــه درنهای ــا آنچ ام
بــودم نشــان داد کــه محمدجــواد ظریــف تیــری 
ــامی  ــاب اس ــان انق ــه کم ــه در چل ــه 3 ده ــود ک ب
ــه  ــن اش ب ــته ای دی ــرات هس ــود و در مذاک ــده ب مان
ــه او  ــود ک ــن ب ــوح روش ــرد. به وض ــاب را ادا ک انق
تجربیــات تلــخ روزهــای مذاکــره دربــاره پایــان جنــگ 
ــون  ــر دارد و اکن ــی و قطعنامــه 5۹۸ را به خاط تحمیل

ابزارهایــی  بین المللــی  ســازمان های  کــه  می دانــد 
ــس  ــا هرک ــان ت ــورهای جه ــت کش ــتند در خدم هس
ــع  ــن مناف ــرای تأمی ــا ب ــدرت اش از آنه ــدر ق ــه ق ب
کــه  می دانســت  ظریــف  کنــد.  اســتفاده  ملــی اش 
ــازمان  ــک س ــی ی ــه میزبان ــه ب ــرات چندجانب در مذاک
ــه  ــا اتحادی ــد ی ــل متح ــازمان مل ــد س ــی مانن بین الملل
اروپــا حــق گرفتنــی اســت. بنابرایــن بایــد بــا هریــک از 
ــی  ــرد. برخ ــو ک ــان گفت وگ ــان خودش ــه زب ــا ب طرف ه
ــال  ــن ح ــرد و در عی ــرح ک ــی مط ــات را علن موضوع
ــات  ــی موضوع ــه برخ ــرد ک ــم ک ــن فرصــت را فراه ای

به طــور محرمانــه پیگیــری شــوند.
تجربیات آقای ســفیر در اختیار آقای وزیر 

ــدی  ــر تعه ــرات ه ــن مذاک ــه در ای ــود ک ــخص ب مش
امنیــت  قطعنامه هــای شــورای  زبــان  بــه  بایــد  را 
تفاهم هــای  بــه  و  کــرد  ترجمــه  ملــل  ســازمان 
ــرد.  ــا نک ــه اکتف ــا چندجانب ــوب دو ی ــا مکت ــفاهی ی ش
در  ایــران  نمایندگــی  ســال های  تجربیــات  حــاال 
ــای  ــابق و آق ــفیر س ــای س ــک آق ــه کم ــازمان ملل ب س
از  وزیــر خارجــه کشــورمان  آمــد.  کنونــی  وزیــر 
ــی را  ــه متن ــت ک ــره نخواس ــرف مذاک ــورهای ط کش
ــد.  ــاده کنن ــان آم ــه تعهدات ش ــل ب ــن عم ــرای تضمی ب
ــه در  ــر از هم ــه فعال ت ــود ک ــی ب ــم ایران ــن تی ــه ای بلک
انتخــاب واژه بــه واژه قطعنامــه نهایــی تضمین کننــده 
برجــام حضــور داشــت. برخــی دانشــجویان ســابق 
محمدجــواد ظریــف در دانشــکده روابــط بین الملــل 
جوانــی  دیپلمات هــای  بــه  حــاال  خارجــه  وزارت 
ــن  ــر در ای ــای وزی ــه آق ــه ب ــد ک ــده بودن ــل ش تبدی

می کردنــد. کمــک  زمینــه 
از اتــاق مذاکره تا اتاق خبر

ــره  ــز مذاک ــه می ــط ب ــره فق ــون مذاک ــاد گوناگ ــا ابع ام
ــد.  ــه نمی ش ــی خاص ــی بین الملل ــون حقوق ــه مت ــا ب ی
ــن  ــادی خــارج از ای ــراد زی ــه اف ــف می دانســت ک ظری

دایــره مذاکــرات را دنبــال می کننــد. بــا برخــی از 
ــوان  ــز ت ــی نی ــا برخ ــت ی ــو نداش ــای گفت وگ ــا بن اینه
مذاکــرات  دشــمنان  نبــود.  گفتــن  ســخن  صریــح 
محــرم جزئیاتــش نبودنــد و شــرایط طــوری نبــود کــه 
ــر از  ــت. مهمت ــی ســخن گف ــا دوســتان به راحت ــوان ب بت
ــر  ــد ه ــز مانن ــدگان در 5+1 نی ــه اینکــه مذاکره کنن هم
ــکاری  ــری تحــت فشــار اف ــاز دیگ ــره سرنوشت س مذاک
ــم  ــا می توان ــا. ام ــم از کج ــن نمی دان ــد. م ــی بودن عموم
شــهادت دهــم کــه وزیــر خارجــه کشــورمان گاهــی بــا 
ــل  ــای مفص ــا مصاحبه ه ــی ب ــاه و گاه ــه کوت ــد جمل چن
نبــض رســانه ای مذاکــرات را دردســت داشــت و عاوه 
ــرد  ــک نب ــز ی ــاق رســانه ها نی ــره در ات ــاق مذاک ــر ات ب
ــید را  ــول کش ــال ونیم ط ــش از یک س ــه بی ــانه ای ک رس
ــه  ــا ک ــرد. م ــی می ک ــتقیم فرمانده ــتقیم و غیرمس مس
به عنــوان اهالــی رســانه یــا تحلیلگــران غیردولتــی 
ــم  ــاط بودی ــی در ارتب ــانه های بین الملل ــر رس ــا دیگ ب
ــود کــه از واژه واژه هــای ظریــف الهــام  کارمــان ایــن ب
ــی  ــچ کاره. موج ــه کاره و هی ــم هم ــده بودی ــم. ش بگیری

ــران. ــای اراده مــردم ای ــم در دری بودی
پیش رو پرحادثه  روزهای 

ــورهای  ــا کش ــران ب ــته ای ای ــرات هس ــک مذاک ــدون ش ب
ــا  ــه ت ــت ک ــی اس ــی تخصص ــک کار تیم ــه ی 5+1 نمون
ســال ها بایــد از جنبه هــای مختلــف مــورد بررســی 
ــا  ــاره کتاب ه ــن ب ــد در ای ــرد. بای ــرار بگی ــش ق و پژوه
چــاپ شــود و فیلمنامــه نوشــته شــود. آنچــه در مذاکــرات 
هســته ای به دســت آمــد قطعــًا نتیجــه ایــده آل و آرمانــی 
و  داشــته ایم  ضعف هایــی  حتمــًا  اســت.  نبــوده  مــا 
می توانســت بهتــر از ایــن هــم شــود. امــا تردیــد نداریــم 
ــن روز  ــه آخری ــوار و ن ــتین روز دش ــه نخس ــن ن ــه ای ک
ــه دارد و  ــی ادام ــت. زندگ ــوده اس ــردم ب ــن م ــوار ای دش
ــرای  ــه محمدجــواد ظریف هــای دیگــری ب ــران ب حتمــا ای

ــت. ــد داش ــاز خواه ــش رو نی ــه پی ــای پرحادث روزه

ــاز  ــای خبرس ــره ه ــاره چه ــنجی درب 1۵ روز نظرس
ســال۹4 در دو حوزه فرهنگی و سیاســی از دانشــجویان 
دانشــگاه فردوســی نتایجــی تعجــب برانگیز نداشــت! 
1340 دانشــجو محمــد جواد ظریــف و رامبد جــوان را 
بــه عنــوان دو چهــره خبرســاز ســال جــاری برگزیدند. 
اولــی دیپلماتی کارکشــته اســت که توانســت فرجامی 
ــدی  ــی هنرمن ــد و دوم ــم زن ــام رق ــرای برج ــو ب نیک
اســت کــه بــا تهیــه برنامــه ای مفــرح و شــاد بــه نــام 
ــی  ــو در برنامــه هــای تلویزیون ــه«، طرحــی ن »خندوان
ــجویان،  ــرات دانش ــودار نظ ــه نم ــت. در ادام درانداخ
ــده در ایــن نظرســنجی و ســه یادداشــت  نفــرات برن
پیرامــون چهــره هــای خبرســاز را بــا هــم مــی خوانیم.   

محمد اسالمی
خبرنگار بخش بین الملل روزنامه خراسان

ظریف؛ تیری در چله کمان ایران
خاطـرات یک روزنــامه نگــار از آقای وزیر

آقــای وزیــر
نگاهی به کتاب »آقای سفیر« خاطرات محمدجواد ظریف

ــخصیت های  ــی ش ــای بیوگراف ــی کتاب ه ــد تمام همانن
ــه  ــتند مصاحب ــات هس ــه در قیدحی ــان ک ــته جه برجس
ــوم  ــر، روش مرس ــورد نظ ــخص م ــا ش ــو ب ــا گفتگ  ی
محمدمهــدی  این بــار  هاســت.  کتــاب  اینگونــه 
ــن کار زده و شــخصیت شــاخص  ــه ای راجــی دســت ب
ــران و  ــت ای ــان سیاس ــای جه ــن روزه ــرد ای ــن ف تری
جهــان را واکاوی کــرده اســت. هرچنــد زمانی کــه 
ظریــف  محمدجــواد  شــده  انجــام  مصاحبــه  ایــن 
ــر  ــای ایران)عص ــی آن روزه ــرایط سیاس ــل ش به دلی
احمــدی نــژاد( منــزوی و خانه نشــین شــده بــود. 
زمســتان  طــی  چالشــی  و  طوالنــی  مصاحبــه   ایــن 
ــل  لمل ــن ا ــط بی ــکده رواب ۹1 در دانش ــار  ــا به ۸۹ ت
ــه   ــه به گفت ــده ک ــام ش ــه انج ــور خارج و وزارت ام
نویســنده بیــش از هرچیــز درپــی فهــم چگونگــی 
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران در پهنــه  
ــف  ــواد ظری ــد ج ــت. محم ــی آن اس ــه تاریخ تجرب
مــردان  متواضع تریــن  و  اخاق مدارتریــن  از  کــه 
ــه  ــت ب ــه و صداق ــا حوصل ــت ب ــت اس ــه سیاس عرص
ــن  ــت. در ای ــه اس ــخ گفت ــده پاس ــؤاالت مطرح ش س
ــورد  ــی وی م ــی سیاســی- اجتماع ــو شــکل زندگ گفتگ
به طوری کــه  می گیــرد  قــرار  بررســی  و  تحلیــل 
در  ســندی  به عنــوان  می تــوان  کتــاب  ایــن  از 
»دیپلماســی  کــرد.  یــاد  ایــران  بین الملــل  روابــط 
ــه  ــه ک ــت. همان گون ــی اس ــدرت مل ــر ق ــز متفک مغ
روحیــه ملــی جــان آن اســت کــه مســتقیمًا بــه 
کــه  به نحــوی  می شــود«  مربــوط  ملــی  منافــع 
هانس.جی.مورگنتــا مهمتریــن عامــل قــدرت ملــی 
را کیفیــت دیپلماســی می دانــد. ایــن مغــز متفکــر 
ایــران کــه امــروزه بیش ازپیــش قــدرش  کشــور 
را می دانیــم درخــال ایــن کتــاب بــه چالش هــا، 
ثابــت  و  پرداختــه  عدم حمایت هــا  و  حمایت هــا 
علل الخصــوص  و  بین الملــل  سیاســت  کــه  کــرده 
ــی  ــص اصل ــه تخص ــه )ک ــای چندجانب ــش گفتگوه بخ
ــت  ــای سیاس ــوارترین بخش ه ــف و از دش ــر ظری دکت
خارجــه اســت( نیازمنــد عــزم ملــی و حمایــت دولتــی 
ــر  ــس ه ــی اعتمادبه نف ــش اصل ــه بخ ــت در حالیک اس
کــه  اســت  حمایت هایــی  گــرو  در  سیاســت مدار 
ســفیر  آقــای  گفت وگــو  ایــن  در  می شــود.  او  از 
ــنگ اندازی  ــا از س ــروز بارهاوباره ــر ام ــابق و وزی س
مجامــع  در  چــه  گفتــه،  منفعت طلبــان  و  تندروهــا 
کــه   5۹۸ قطعنامــه  بخــش  در  چــه  لمللــی  بین ا
مــا  امــروزی  وزیــر  کارنامــه   درخشــان  نقطــه 
ــران  ی ــگ ا 5۹۸ جن ــه  ــش قطعنام ــت. بخ ــوده اس ب
ــد  ــور ش ــان دو کش ــح می ــه صل ــه منجرب ــراق ک و ع
ایــران  تأثیرگــذار  مهره هــای  از  ظریــف  دکتــر  و 
ــیدن  ــام رس ــر انج ــه س ــدی در ب ــش کلی ــود و نق ب
ایــن مجادلــه داشــت. جنــس ســؤال ها و درایــت 
منتظــر  را  بســیاری  پرســش ها  بــه  پاســخ دهی  در 
ــای  ــت آق ــن اس ــه ممک ــان ک ــاب دوم ایش ــاپ کت چ

ــت. ــته اس ــد، گذاش ــر باش وزی
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ــود(.  ــده ب ــارض ش ــه ع ــر خندوان ب
آن ســوی میــدان امــا موافقیــن مطــرح و متنوعــی 

بودنــد:  کــرده  صف آرایــی 
یادداشــتی  در  روزنامــه  گاردین)ایــن  روزنامــه   -
برنامــه  از یــک  تحلیلــی نوشــت: خندوانــه فراتــر 

نمایشــی صــرف اســت.(
- ســعید حدادیــان)وی طــی مصاحبــه ای عنــوان کــرد: 
ــم  ــا ایشــان تمــاس گرفت ــش ب ــاه پی ــن حــدود یک م م
ــن  ــدا. م ــدی در راه خ ــو مجاه ــن ت ــر م ــم به نظ و گفت
ــع  ــم راج ــدم نمی توان ــل ندی ــه ات را کام ــون برنام چ
ــر  ــک نف ــه ی ــا اینک ــم ام ــر کن ــه اش اظهارنظ ــه هم ب
هنرمنــد،  به عنــوان  ایــران  اســامی  جمهــوری  در 
ــام  ــایه اس ــر س ــه زی ــت ک ــش اس ــر دوش ــالتی ب رس
ــد.  ــاه نباش ــه در آن گن ــده ای ک ــد، خن ــود خندی می ش
ایــن خیلــی ارزشــمند اســت ایــن همــه مخاطــب 

ــد.( ــذب کن ج
مصاحبــه ای  طــی  وی  شــهیدی فر)  محمدرضــا   -
گفــت: می توانــم اســتدالل کنــم کــه هیــچ رقیبــی 
برنامــه  ایــن  نــدارد.  وجــود  برنامــه  ایــن  بــرای 
یــا  ماه هــا  در  برنامــه  موفق تریــن  و  بزرگ تریــن 
ــران  ــخ ای ــرم در تاری ــه نظ ــت. ب ــر اس ــال های اخی س
اول  مــاه  در  برنامــه  یــک  کــه  نمی کنیــد  پیــدا 

شــود.( پربیننــده 
ــه  ــه خندوان ــر برنام ــم عاوه ب ــر بخواهی ــا اگ در انته
نقــش کلیــدی در شــهرت رامبــد جــوان در  کــه 
ذکــر  را  دیگــری  عامــل  اســت،  داشــته  امســال 
کنیــم قطعــًا »زندگــی خصوصــی« او بــوده اســت. 
جــوان نیــز هــم چــون اکثــر ســتاره های ســینما و 
داشــته  پرحاشــیه ای  شــخصی  زندگــی  تلویزیــون 
اســت. طــاق کــم ســروصدای او از ســحر دولتشــاهی 
پــس از 6ســال زندگــی مشــترک و ازدواج مجــدد پــر 
ــات  ــه اتفاق ــان، ازجمل ــگار جواهری ــا ن ــروصدایش ب س
جنجالــی ســال ۹4 بــود. بــا ایــن وجــود رامبــد جــوان 
گویــا عاقــه ای بــه درز اخبــار زندگــی شــخصی اش بــه 
ــه  ــه او در برنام ــود ک ــدی پیــش ب ــدارد. چن ــرون ن بی
ــخ  ــاء، در پاس ــی ضی ــرای عل ــا اج ــب ها« ب ــن ش »ای
ــن  ــل ای ــن دلی ــت:» م ــورد گف ــن م ــؤالی در ای ــه س ب
ــرای ســرک کشــیدن در  هیجــان و شــهوت دیگــران ب
ــرا  ــم چیســت و چ ــراد را نمی دان ــی خصوصــی اف زندگ
ــی مطلــب نوشــتم کــه  ــاد اســت. حتــی جای اینقــدر زی
اینقــدر  برخــی  وقت هــا  بعضــی  چــرا  نمی دانــم 
ــد از  ــد. بای ــتجو می کنن ــی آدم جس ــه در زندگ وقیحان
ــد  ــرام بگذارن ــه انســان احت ــا خواســت ب برخــی آدم ه
ــته  ــن دوســت نداش ــاید اصــًا م ــد. ش ــه بگیرن و فاصل

ــود.« ــک ش ــن نزدی ــه م ــدر ب ــی اینق ــم کس باش

»اول دربــاره تنــش و اســترس توضیــح می دهــم و 
ــترس  ــرای اس ــری ب ــه پادزه ــده چ ــه خن ــد اینک بع
اســت. مــا هربــار کــه در روز دچــار تنــش و اســترس 
ــد.  ــان می افت ــک برایم ــات بیولوژی ــن اتفاق ــویم ای بش
ــود  ــترس وارد می ش ــان اس ــه انس ــه ب ــض اینک ــه مح ب
ــاال  ــش ب ــار خون ــد و فش ــرد از کار می افت ــای ف روده ه
مــی رود. در ادامــه میــزان ترشــح آدرنالیــن بــاال 

ــی رود. م
بــرای کنتــرل آدرنالیــن ذخایــر قنــدش را  کبــد 
آزاد می کنــد و ایــن میــزان ایــن قنــد تــا زمــان 
ــدر  ــر ق ــد. ه ــت می مان ــرد ثاب ــش از ف ــدن تن دور ش
میــزان بــاالی قنــد ادامــه پیــدا کنــد ایــن قنــد مــازاد 
بــه قلــب، چشــم، کلیــه، سیســتم گوارشــی، اســتخوان، 
ــاند.  ــیب می رس ــدن آس ــای ب ــایر اعض ــل و س مفاص
همچنیــن در طــول پروســه عصبــی شــدن عضلــه بطــن 
ــه  ــدن و درنتیج ــزرگ ش ــه ب ــد ب ــروع می کن ــپ ش چ
ــد  ــدا می کن ــاز پی ــتری نی ــون بیش ــه خ ــه ب ــن عضل ای
ــی  ــتر طراح ــانی بیش ــرای خون رس ــب ب ــون قل ــا چ ام
ــه  ــن مقدم نشــده کــم کاری قلــب آغــاز می شــود و ای
ــل  ــود. درمقاب ــد ب ــرد خواه ــی در ف ــکته قلب ــروز س ب
ــدن  ــول ســفید در ب ــک گلب ــد ی ــث تولی ــدن باع خندی
بــه اســم »ان کــی« می شــود کــه بــه آن قاتــالن 
ایــن  گلبــول  ایــن  کارکــرد  می گوینــد.  طبیعــی 
اســت کــه بــا حملــه بــه بافت هــای آســیب دیده 
ــا  ــد ت ــه می کن ــا را دفرم ــرطانی آنه ــلول های س و س
ــلط  ــه آن تس ــد ب ــدن بتوان ــد و ب ــن برون ــر از بی زودت
ــوان  ــه ت ــت ک ــن جاس ــب همی ــه جال ــد. نکت ــدا کن پی
ــی رود و از  ــاال م ــدن ب ــا خندی ــدن ب ــی ب ــتم ایمن سیس
ــی  ــی و طبیع ــده مصنوع ــان خن ــاوت می ــز تف ــر مغ نظ
ــا در  ــم م ــل ه ــن دلی ــت و به همی ــادار نیس ــان معن انس
ــه  ــم 30 ثانی ــاگران می گویی ــه تماش ــه ب ــدای برنام ابت
ــاال  ــدن ب ــی ب ــتم ایمن ــر سیس ــن اگ ــد. همچنی بخندن
ــر  ــود. به نظ ــع می ش ــا دف ــد بیماری ه ــد ۸۵ درص باش
ــت  ــت و راح ــود اس ــه خ ــم ب ــی ظل ــر نخندیدن ــن ه م
ــن نیســت کــه آدم ســلیقه اش  ــی ای ــه معن ــدن ب خندی
پاییــن اســت«. اگــر فکــر می کنیــد جمــات بــاال 
روانشــناس  یــک  را  خندیــدن  مزیت هــای  دربــاره 
ــد  ــتباهید! رامب ــه اســت ســخت در اش ــا پزشــکی گفت ی
ــده  ــاره خن ــاله درب ــی 13س ــا تأمل ــه ب ــت ک ــوان اس ج
توانســت »خندوانــه« را بســازد و اینگونــه از برنامــه اش 
ــوان در  ــد ج ــا رامب ــد. ام ــاع کن ــک دف ــو تئوری ــه نح ب
ســال ۹4 چــه کــرد کــه از ســوی دانشــجویان دانشــگاه 

ــد؟ ــی ش ــاز فرهنگ ــره خبرس ــی چه فردوس

نشــان  جــوان  رامبــد  کاری  کارنامــه  بــه  نگاهــی 
اســت!  نشــده  یــک شــبه جــوان  می دهــد جــوان 
ــد جــوان در عرصــه  ــاد دهــه شــکوفایی رامب دهــه هفت
تلویزیــون بــود. »خانــه ســبز« ســریال پررونــق اواســط 
ــتاره  ــام س ــگ و مســعود رس ــژن بیرن ــر بی ــه ۷۰ اث ده
ــا  ــه ب ــرد ک ــی ک ــه عرصــه بازیگــری معرف ــی را ب جوان
ــد صباحــی«  ــام »فری ــه ن ــری ب ــای نقــش در کاراکت ایف
نــام رامبــد جــوان را بــر ســر زبان هــا انداخــت. جــوان 
ــای  ــد و بازی ه ــینما ش ــریال وارد س ــن س ــس از ای پ
اســتانداردی از خــود ارائــه داد. »پشــت دیــوار شــب«، 
ــد  ــای رامب ــه فیلم ه ــی« ازجمل ــن« و »صورت ــم ک »کمک
جــوان در اواخــر و اواســط دهــه۸۰ بــود. پــس از 
ــت  ــی رف ــای کارگردان ــراغ دنی ــوان س ــه ج ــود ک آن ب
آقایــان  )ورود  خــود  فیلــم  دومیــن  در  توانســت  و 
ممنــوع( در مقــام کارگــردان فــروش 6 میلیــاردی 
ــرا  ــوان در عرصــه اج ــا حضــور ج ــذارد. ام ــای بگ برج
کــه محــل بحــث ایــن یادداشــت اســت بــه ســال ۹1 و 
ــه ای  ــردد. برنام ــپ« برمی گ ــور »گ ــو مح ــه گفتگ برنام
کــه بــا اجــرای رامبــد جــوان و ســحر دولتشــاهی 
ــازه تأســیس  همســر ســابقش همــراه بــود و از شــبکه ت
آن روزهــا »آی فیلــم« پخــش شــد. جــوان دربــاره 
ــت  ــا محوری ــه ب ــی برنام ــد کل ــد: » قص ــپ می گوی گ
آدمــی مثــل مــن کــه بــه فضــای مفــّرح معتقــد 
ــای  ــه حرف ه ــن اینک ــه در عی ــت ک ــن اس ــتم، ای هس
جــدی می زنیــم، شــاد و شــیرین و ســرحال هــم باشــد. 
ــرحال  ــرت س ــک معاش ــاچی ی ــرا تماش ــه ماج ــی ت یعن
می بینــد. خیلــی از بخش هــای دیگــرش هــم خیلــی 
جــدی و شــاید یــک ذره تلــخ باشــد.« گــپ بــا وجــود 
ــم توانســت  ــبکه نســبتًا کم مخاطــب آی فیل پخــش از ش
بــه علــت رویکــرد نوآورانــه اش توجــه مخاطبــان 
از آن  به خــود جلــب کنــد. پــس  را  و کارشناســان 
ــا اعتمــاد بــه نفســی کــه در اجــرای  بــود کــه جــوان ب
ــه ســراغ اجــرا  ــود ب ــی کســب کــرده ب شــوی تلویزیون
ــت؛ اســتندآپ کمــدی.  ــده قدیمــی خــود رف ــردن ای ک
ــده«  ــوع »خن ــود. موض ــن ب ــود م ــه از خ ــده اولی »ای
همیشــه برایــم بــا اهمیــت بــوده اســت. درطــول 
ــه کــردن و حرفــه ای شــدنم حــس کــردم  مســیر تجرب
ــازی  ــم ب ــازم و ه ــم بس ــدی ه ــم کار ج ــه می توان ک
ــدی از  ــه کار کم ــی ب ــک جای ــرارم از ی ــا اص ــم ام کن
ــرای  ــه ای ب ــم لحظ ــًا بتوان ــه واقع ــت اســت ک ــن جه ای
بیننــده فضــای شــاد ایجــاد کنــم. واقعیــت ایــن اســت 
ــتی  ــهم درس ــه س ــی ک ــداد کمدین های ــروزه تع ــه ام ک
در خندانــدن مــردم دارنــد نســبت بــه هنرمنــدان 
ــه  ــت. مقول ــر اس ــیار کمت ــری بس ــای هن ــر ژانره دیگ
ــت  ــردی اس ــای منحصربه ف ــدن« دارای ارزش ه »خندان

ــار  ــم در کن ــدم می توان ــه ش ــی متوج ــن وقت ــرای همی ب
ــا  ــار آنه ــا در کن ــازم ی ــی بس ــر فیلم ــای دیگ کمدین ه
ــزم را روی  ــح دادم تمرک ــم ترجی ــازی کن ــی را ب فیلم
ــده  ــش ای ــال پی ــدود 13 س ــذارم. ح ــه بگ ــن مقول ای
ــم را  ــه ذهنــم رســید. طبــق عــادت ایده های ــه ب خندوان
بــا یکســری از دوســتانم مطــرح کــردم و از آنهــا نظــر 
ــکل  ــه ش ــته خندوان ــته آهس ــت و آهس ــم. درنهای گرفت
یــک  می تــوان  می کــردم  حــس  همیشــه  گرفــت. 
شــوی تلویزیونــی ســاخت. یــک برنامــه تلویزیونــی 
ــکال  ــاگران تیپی ــا تماش ــکال و ب ــتودیو تیپی ــک اس در ی
یــک  کامــل  اســتانداردهای  بــا  موزیــک  به همــراه 
ــل  ــردم«. حاص ــادکردن م ــرای ش ــی ب ــوی تلویزیون ش
ــن  ــه روی آنت ــرداد ب ــار در 31خ ــن ب ــرای اولی کار ب
ــرف  ــت ظ ــت و توانس ــیم« رف ــب »نس ــبکه کم مخاط ش
ــبکه را  ــن ش ــن ای ــه مخاطبی ــک تن ــاه ی ــک م ــدت ی م
ــان  ــان اول موافق ــه از هم ــد. خندوان ــر کن ــن براب چندی
امــا دوســت و دشــمن  و مخالفــان جــدی داشــت 
ــادی دارد.  ــب زی ــه مخاط ــه خندوان ــد ک ــد بودن معتق
خندوانــه در برهــه ای از پخــش خــود توانســت برنامــه 
جاودانــه تلویزیــون یعنــی »نــود« را هــم از حیــث 
ــری دوم  ــذارد. در س ــر بگ ــت س ــب پش ــذب مخاط ج
رفــت،  آنتــن  ۹4 روی  فروردیــن  از  کــه  خندوانــه 
ــه  ــر« اضاف ــده برت ــام »خندانن ــه ن ــدی ب ــش جدی بخ
ــور در  ــرح کش ــن مط ــه در آن 16 کمدی ــود ک ــده ب ش
ــر  ــا یکدیگ ــب ب ــتر مخاط ــدن بیش ــرای خندان ــاش ب ت
ــز شــد  ــه سیاســی نی ــی ک ــد. رقابت ــت پرداختن ــه رقاب ب
بازســازی  آن  در  اصاح طلب_اصولگــرا  قطــب  دو  و 

ــد از: ــارت بودن ــه عب ــرح خندوان ــن مط ــد. مخالفی ش
-روزنامــه رســالت)این روزنامــه در یادداشــتی انتقــادی 
ــای رامبــد جــوان در تکــرار  نوشــت: ســبک خــاص آق
ایــن جملــه کــه »مــا خیلــی باحالیــم«، در نــگاه مخاطــب 

ــد(. ــر می رس ــف به نظ ــُبک و جل ــی، س نوع
ــرگردوانه،  ــوان »س ــا عن ــتی ب ــروز )یادداش ــن ام -وط
ــاپ  ــه چ ــن روزنام ــت؟!« در ای ــا هوی ــده ی ــأ خن خ

ــد.( ش
ــان  ــه بی ــن برنام - شــهرام شــکیبا )وی درخصــوص ای
داشــت: نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه 
ــدن  ــمت خندی ــه س ــد ب ــوق می دهن ــا را س ــد م دارن

بی شــعور و بــه مــا آمــوزش می دهنــد(
- انصــار حــزب اهلل )روزنامــه ایــن تشــکل سیاســی در 
ــق  ــه طب ــرا ک ــد ماج ــه ب ــرد: نکت ــوان ک ــتی عن یادداش
پوشــش دهنده  طایــِی  زرورق  به عنــوان  معمــول 
ــازم آن  ــه« م ــه »خندوان ــال در برنام ــه اعم این گون
ــد،  ــطه کام مرش ــه به واس ــود ک ــی ب ــّو مذهب ــود، ج ب
ــه،  ــی برنام ــای پایان ــز دع ــی و نی ــای نادعل ــر دع ذک
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وقایع اتفاقیه پرافتخارترین نشریه دانشگاه فردوسی در نهمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور

نیمه دوم بهمن 794

ه گــزارش وقایــع اتفاقیــه آیین اختتامیه نهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویان کشــور عصر پنج شــنبه گذشــته 13 اســفند مــاه ۹4  در 
تــاالر عامــه امینــی دانشــگاه تهــران با حضور مســئولین فرهنگــی وزارت علوم، بهداشــت و دانشــگاه آزاد اســامی و نامزدهــای برگزیده 
جشــنواره از ســاعت 16 برگــزار شــد. در ایــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد توانســتند بــا کســب ۹ عنوان 
برتــر و 4 عنــوان شایســته تقدیــر و در مجمــوع عنــوان دانشــگاه برتــر نهمیــن جشــنواره نشــریات کشــور را از آن خــود کننــد در آیین 
اختتامیــه ایــن جشــنواره، نشــریه وقایــع اتفاقیــه بــا دو عنــوان نخســت و یک عنــوان دومی توانســت لقــب موفق ترین نشــریه دانشــگاه 
هــای ســطح مشــهد را از آن خــود کنــد. پــس از وقایــع اتفافیــه نشــریات تاریــخ پژوهــی، گنجینــه ثقلیــن، ارغنون هــر کدام یــک عنوان 
نخســت، نشــریه سیاســت نامــه یــک عنــوان دومی و چهــار عنوان شایســته تقدیر و نشــریه داد و بیــداد و صاحــب یک عنوان ســومی را 
بدســت آوردنــد و دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا پنــج عنوان نخســت، دو عنــوان دومــی، دو عنوان ســومی و چهــار عنوان شایســته تقدیر 
از برتریــن دانشــگاه هــای ایــن دوره از جشــنواره در بیــن دانشــگاه هــای وزارت علوم، وزارت بهداشــت و دانشــگاه آزاد اســامی شــناخته 
شــد. در بخــش آثــار برتــر مقــاالت هنری، ســروش فرشــچین از نشــریه ارغنــون رتبه نخســت و رضا امیــرزاده از نشــریه وقایــع اتفاقیه 
حائــز رتبــه دوم شــدند. غــزل عرفانــی از نشــریه وقایــع اتفاقیــه نیــز توانســت رتبــه اول بخش آثــار برتــر طنــز را بدســت آورد. مهدیه 

یــاوری از نشــریه وقایــع اتفاقیــه در بخــش آثــار ویــژه بــا موضوع مذاکــرات هســته ای رتبه نخســت را بدســت آورد. دارالفنون

دی
جدی

یر 
: ام

س از
عک

اتمــام ســال ۹4 مــا را بــر آن داشــت تــا نگاهــی گذرا 
ــگاه  ــجویی دانش ــای دانش ــه ه ــرد مجموع ــه عملک ب
داشــته باشــیم و بــا بررســی و مقایســه کارنامــه 
ــم  ــم و غ ــا و ه ــه ه ــم، دغدغ ــا ه ــا ب ــک از آنه هری
ــی،  ــی تطبیق ــن بررس ــدوارم ای ــنجیم. امی ــان را بس آن
ــزی  ــه ری ــد و در برنام ــد باش ــا مفی ــکل ه ــرای تش ب
هــای آینــده آنهــا موثــر افتــد.در اینجــا الزم می دانــم 
از خانــم مریــم رضــازاده کــه در نوشــتن ایــن مطلــب 

ــم. ــکر کن ــد تش ــاری کردن ــا را ی م
بطــور کلــی درســال جــاری،  تاکنــون مجــوز اجــرای 
ــارت  ــت نظ ــوی از هیئ ــرح دانشــجویی از س ۸6۰  ط
دانشــگاه صــادر شــده اســت کــه البتــه پــس از 
ــه دالیــل مخةتلــف، تنهــا 56۸  ــا ب صــدور مجــوز، بن
ــیده  ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــا ب ــرح ه ــن ط ــدد از ای ع
ــی  ــت اجتماع ــی مدیری ــای فرهنگ ــه ه ــت. مجموع اس
ــه  ــده را درکارنام ــزار ش ــرح برگ ــگاه 221 ط دانش
ســازمان  و  دانشــجویی  بســیج  دارنــد،  خــود 
دانشــجویان جهاددانشــگاهی بــه ترتیــب بــا 3۸% 
ــه الزم  ــد. البت ــته ان ــهم را داش ــترین س و %31 بیش
ــدود  ــی )ح ــای علم ــن ه ــه انجم ــت ک ــر اس ــه ذک ب
دانشــگاه وجــود  علمــی مختلــف در  انجمــن   11۰
ــری  ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــرح و کان دارد( 135 ط
ــرح  ــال( 212 ط ــون فع ــی )24 کان ــت فرهنگ مدیری
ــه  ــد، ک ــه امســال خــود داشــته ان ــی در کارنام اجرای
ــه در  ــن دو مجموع ــدی ای ــاوت ج ــه تف ــه ب ــا توج ب
ســر فصــل هــا و زمینــه هــای فعالیــت، در ایــن 

ــد. ــده ان ــور نش ــی منظ ــه تطبیق مقایس

ــزار  ــات برگ ــکده ادبی ــگاهی در دانش ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــر س ــط دفت ــن« توس ــرای زمی ــبز ب ــری س ــجویی »چت ــرح دانش ــته ط ــنبه گذش ــر چهارش ظه
ــجویان  ــدا دانش ــد، در ابت ــزار میش ــت برگ ــط زیس ــترش محی ــظ و گس ــازی حف ــگ س ــدف فرهن ــا ه ــکاری و ب ــا روز درخت ــان ب ــه همزم ــرح ک ــن ط ــد. در ای ش
ــای فرهنگــی  ــون ه ــع کان ــر مجمت ــی تئات ــی خراســان رضــوی( در آمف ــط زیســت طبیع ــس اداره محی ــی )رئی ــدس توکل ــد از ســخنان و توضیحــات مهن ــه من عالق
ــن  ــدند. در ای ــر ش ــگاه فج ــتی خواب ــه پش ــازم محوط ــده، ع ــاده ش ــش آم ــای از پی ــال ه ــت نه ــرای کاش ــه ب ــدند و در ادام ــد ش ــره من ــی به ــگاه فردوس دانش
ــه  ــکاری صمیمان ــا هم ــود، ب ــده ب ــه ش ــکی مواج ــوم پزش ــی و عل ــای فردوس ــگاه ه ــر دانش ــر و پس ــجویان دخت ــب دانش ــبتا مناس ــتقبال نس ــا اس ــه ب ــم ک مراس

ــد. ــذاری ش ــالک گ ــته و پ ــال کاش ــدود ۵0 نه ــی، ح ــگاه فردوس ــتیبانی دانش ــت پش مدیری

بــرای مقایســه قالــب هــای محتوایــی و اجرایــی 
طــرح هــا، تمــام آنهــا در 11 ســرفصل تقســیم شــده 
ــش  ــخنرانی و همای ــه س ــرفصل ک ــن س ــد. در اولی ان
اســت، ســازمان دانشــجویان بــا 24 جلســه ســخنرانی 
در صــدر جــدول اســت و جامعــه اســامی و انجمــن 
اســامی نواندیــش هــر یــک بــا ۷ ســخنرانی در 
انتهــای جــدول قــرار دارنــد. در ســرفصل بعــدی کــه 
ــی  ــای آزاداندیش ــی ه ــرات و کرس ــه مناظ ــوط ب مرب
ــزاری 12  ــا برگ ــجویان ب ــازمان دانش ــز س ــت نی اس
ــت و  ــوردار اس ــی، رک ــی آزاد اندیش ــره و کرس مناظ
ــه  ــره در رتب ــزاری ۷ مناظ ــا برگ ــجویی ب ــیج دانش بس
دوم قــرار دارد. در ســایر ســرفصل هــا نیــز، بــه 
ــزاری  ــجویی در برگ ــیج دانش ــه بس ــزان ک ــان می هم
ــت،  ــاز اس ــه ت ــتاز و یک ــن و اردو پیش ــگاه، جش نمایش
ســازمان دانشــجویان نیــز در برگــزاری مســابقات 
ــر اســت  ــه ذک ــه الزم ب ــوده اســت. البت ــب ب ــی رقی ب
انجمــن اســامی دانشــجویان نــو اندیــش در ایــن 
ــاه  ــدای مهرم ــه و از ابت ــوری 6 ماه ــبات حض محاس
دارد، ضمــن آنکــه کلیــه آمــار و اطاعــات ذکــر 
ــای  ــر مبن ــال، ب ــن مق ــا در ای ــکل ه ــرای تش ــده ب ش
توضیحــات  و  فرهنگــی  معاونــت  پورتــال  خروجــی 
کارشــناس  عنــوان  بــه  موســمی  آقــای  جنــاب 
ــن  ــس از ای ــت. پ ــوده اس ــگاه ب ــارت دانش ــت نظ هیئ
ــط  ــده توس ــای رد ش ــرح ه ــراغ ط ــیم بندی، س تقس
ــای  ــاب آق ــم. جن ــی روی ــگاه م ــارت دانش ــت نظ هیئ
ــد  ــی گوی ــای اســامی م ــورد تشــکل ه موســمی در م
بــه جــز جامعــه اســامی کــه طــرح رد شــده نــدارد، 
ــامی  ــن اس ــرح و انجم ــا دو ط ــجویی ب ــیج دانش بس
ــک  ــر ی ــش ه ــجویان نواندی ــامی دانش ــن اس و انجم
هیئــت  ی  شــده  رد  هــای  طــرح  از  طــرح  ســه 

ــرای  ــد. ب ــی دهن ــاص م ــود اختص ــه خ ــارت را ب نظ
ــوع  ــم طل ــنهاد خان ــا پیش ــون ه ــه کان ــار مجموع آم
ــم. ایشــان در  ــی روی ــه ســراغ ســروش فرشــچین م ب
ــوب  ــا مطل ــون ه ــر کان ــرای اکث ــاع را ب ــه اوض حالیک
ــر  ــن نظ ــد: از ای ــی گوی ــد م ــی دان ــول م ــل قب و قاب
ــه  ــکل مواج ــا مش ــیقی ب ــر و موس ــون تئات ــط کان فق
ــط  ــده توس ــرح رد ش ــک ط ــر ی ــون تئات ــه کان ــد ک ان
ــا توجــه بــه  هیئــت نظــارت دارد و کانــون موســیقی ب
ــش  ــم طــرح های شــرایط خــاص و فضــای بســته حاک
قبــل از رســیدن بــه هیئــت نظــارت رد میشــود. آقــای 
ــرایطی  ــی ش ــای علم ــن ه ــرای انجم ــی ب ــا دانای رض
ــن  ــد انجم ــی گوی ــد و م ــی کن ــف م ــوب را تعری مطل
ــد طــرح رد  ــه علــت ماهیتــی کــه دارن هــای علمــی ب
شــده ای توســط هیئــت نظــارت نداشــته اندمگــر 
آنکــه درخواســتی خــارج از حــوزه فعالیتــی شــان 
داشــته باشــند کــه از ایــن بابــت انتقــادی بــر هیئــت 

ــت.  ــارت نیس نظ
ــت  ــه هیئ ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــه قاب ــی نکت ــور کل بط
نظــارت بــا تعییــن شــروط خــاص و گاهــا ممیــزی ســعی 
ــد  ــه و تاکی ــا دارد. و توج ــرح ه ــودن ط ــی نم در اجرای
ــی در  ــز گام ــی نی ــای آزاد اندیش ــی ه ــاختار کرس ــه س ب
همیــن جهــت اســت. امــا گاه آنقــدر ایــن شــروط زیــاد و 
چارچــوب هــا تنــگ مــی شــود کــه طــرح بــه طــور تغییــر 
مــی کنــد وبعــد بــه اجــرا مــی رســد. اگــر چنیــن سیاســتی 
ــاوت  ــده تف ــای رد ش ــرح ه ــداد ط ــا تع ــود قطع ــی ب نم
فاحشــی بــا آنچــه هســت داشــت. بــه امیــد زمانــی کــه 
ــون  ــاس قان ــتقانه و براس ــز مس ــی نی ــگاه فردوس دانش
ــه مصلحــت اندیشــی  ــا و ن ــایر دانشــگاه ه ــر س ــم ب حاک
اداره شــود.تعداد و ســهم تفصیلــی هریــک از ســرفصل هــا 

ــن شــرح اســت: ــه تفکیــک مجموعــه هــا بدی ب
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تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی در سالی که گذشت...

فــزون  ا روز  گســترش  شــاهد  روزهــا  یــن  ا
دانشــگاه هایی  هســتیم.  دانشــگاه  صندلی هــای 
کــه ماننــد قــارچ از هــر نقطــه شــهر ســر بــر 
چگونــه  کــه  نمی پرســد  کســی  امــا  می آورنــد 
قشــر  تعلیم وتربیــت  ســنگین  وظیفــه  ننــد  می توا
ــت  ــوند؟ سرنوش ــل ش ــه را متقب ــوان جامع ــم ج عظی
یــن همــه دانش آموختــه پــس از اخــذ مــدرک  ا
ــان  ــد گذاشتش ــط بای ــه فق ــی ک ــت؟ مدرک های چیس
ــکل  ــی مش . ول . ــت. ــا نگریس ــه آنه ــه و ب ــب طاقچ ل
ــت  ــد گف ــخ بای ــرد؟ در پاس ــأت می گی ــا نش از کج
ــاهد  ــی ش ــوزش عال ــام آم ــه در نظ ــتی هایی ک کاس
ــتند. از  ــذار هس ــن تأثیرگ ــن بی ی ا ــتیم در  ــا هس آنه
ــته های  ــب رش ــی مناس ــدم پراکندگ ــا ع ــه آنه جمل
قــع ضعــف دانشــگاه ها  تحصیلــی اســت کــه در وا

می شــود. محســوب 
پذیرفتــه  رشــته هایی  در  فــراد  ا گاهــی  همچنیــن 
یــن  ا و  نبــوده  آنهــا  اول  ولویــت  ا کــه  می شــوند 
دانشــجو  در  عاقــه  و  نگیــزه  ا نداشــتن  موجــب 
تحصیــل  دوران  درطــی  مشــکات  ســرآغاز  و 
نادرســت  یــت  تأثیــر هدا اگــر  وی می شــود کــه 
ــم،  ــر بگیری ــتان را درنظ ــی در دوران دبیرس تحصیل

مشــکل دوچنــدان خواهــد بــود.
ــت  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــری ک ــئله دیگ مس
دانشگاه هاســت  علمــی  کیفیــت  و  آمــوزش  ســطح 
ــوان  ــتند. به عن ــوردار هس ــه ای برخ ــه رتب ــه از چ ک
ــوزش  ــد آم ــه نیازمن ــی ک ــته های فن ــال در رش مث
فــراد  ا در  مهــارت  و  نایــی  توا ایجــاد  و  عملــی 
یــن امــر توجــه الزم  هســتیم تــا چــه حــد بــه ا
آموزش هــای  همــان  بــه  فقــط  یــا  می شــود؟ 
می کنیــم؟  بســنده  دانشــجو  بــه  تئوریــک 
شــاید سیســتم آمــوزش عالــی کشــور کــه تنهــا 
آمــوزش  دانشــجو  بــه  را  آکادمیــک  تحصیــات 
قعــی نمی تــوان  می دهــد و نشــانی از کار عملــی وا

نباشــد. بی تأثیــر  یافــت، 
ــازار  ب ــود  ــاهد رک ــا ش ــن روزه ی ــر ا ــرف دیگ از ط
دانشــگاه ها  فــزون  روزا رشــد  و  هســتیم  نیــز  کار 
امــا  نــدارد.  نــی  همخوا کســب وکار  فضــای  بــا 
ــازار کار  ب  ، ــگاه ها نش ــترش دا ــا گس ب ــه  درصورتی ک
ــری  ــیار بهت ــرایط بس ــد ش ــود یاب ــق و بهب ــز رون نی
ــجویانی  ــی دانش ــود. حت ــم می ش ــراد فراه ف ا ــرای  ب
بــه  تحصیــل،  حیــن  دوچنــدان،  تــاش  بــا  کــه 
ــتند  ــز هس ــه نی ــر و حرف ــک هن ــن ی ــر فراگرفت فک
مواجــه  دشــوار  و  دســترس  از  دور  فضاهــای  بــا 
ــاداب  ــای ش ــتگی در چهره ه ــار خس ــوند و آث می ش
و جوان شــان به خوبــی هویداســت. آیــا مشــکات 
تحصیــات  شــانس  فزایــش  ا بــا  تنهــا  نــان  جوا
صندلــی  هــر  روی  بــر  نشســتن  4ســال  و  عالیــه 
برنامــه ای  می شــود؟آیا  حــل  بی نام ونشــانی 
دانش آموختــگان  از  وســیع  حجــم  یــن  ا بــرای 
ــن  ــرای تأمی ــب ب ــغلی مناس ــد ش ــه نیازمن ــوان ک ج
زندگــی خــود هســتند، می تــوان داشــت و اجــرا 

ــرد؟ ک
به دســت  امــکان  دانشــجویان  از  چه میــزان 
آوردن شــغلی مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود 

داشــته اند؟ را 
لی در ذهــن مــن اســت کــه پــس تفــاوت  حــال ســوا
ــدون  ــه ب ــانی ک ــا کس ب ــی کار  ــای ب ــل کرده ه تحصی
در  ند  شــده ا کار  بــازار  وارد  عالیــه  تحصیــات 

ــت؟  چیس
و  شــدن  بی معنــا  بــه  نــد  می توا موضــوع  یــن  ا
طــی  بــرای  نــی  جوا هــر  نگیــزه  ا رفتــن  ازبیــن 
ــرای  ــد از آن ب ــال های بع ــی س ــال و حت 4س ــردن  ک
نــش و  تحصیــل منجــر شــود. پــس فراگرفتــن دا
ــردم  ــان و م ن ــگ جوا ــواد و فرهن ــطح س ــش س فزای ا
ــت؟ در  ــوان گذاش ــرادی می ت ف ا ــه  ــده چ ــه عه را ب
ــرز و  ــن م ی ا ــدان  ــده فرزن ــید آین ــد پرس ــا بای نته ا
نــی  بــوم و تربیــت آنــان توســط پــدران و مادرا
یــا  می شــود  تأمیــن  فرهیختــه  و  تحصیل کــرده 
از  تنهــا  ننــد  بتوا شــاید  کــه  کم ســواد  لدینــی  وا
ــند؟ ــربلند باش ــود س ــد خ ــت فرزن ــش تربی ــک بخ ی
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یادداشت وارده
توپ بیکاری قشر تحصیل کرده در زمین کیست؟

چتـری سـبز بـرای زمیـن



اســتاد یار دانشگاه شــهید بهشتی

نهـــم مجلـــس  نماینـــده  و 

چهــارشــــنبه
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14 ســـــاعت 

ــی ــگاه فردوس دانش

آمفـــی تئاتـــــر

ــکده مهندسی دانش

ــی ــد توکل ــر احم دکت ــغ ــی مبلّ ــر مرتض دکت

وزارت  سیاســــی  معــــاون 

اصالحـــات دولـــت  کشـــور 

اصولگــرا سیاســی  فعــال  فعــال سیاســی اصــالح طلــب

وقایع اتفاقیه و ثبات؛ نمایندگان نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی

نیمه اول اسفند 894

پانزدهمیــن انتخابــات مدیــران مســئول نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا مشــارکت  ۹۰ درصــدی واجدیــن 
اخــذ رای امــروز یکشــنبه ۹ اســفند مــاه ۹4 در دانشــکده دامپزشــکی برگــزار شــد. در ایــن انتخابــات کــه بــا حضــور 5۰ نفــر از 

56 نفــر واجــد شــرایط برگــزار شــد از ۷ نامــزد انتخابــات 3 نفــر بــه نفــع نامزدهــای دیگــر انصــراف دادنــد
نتایج آرای ماخوذه بدین شرح است:

- مهدیه یاوری 25 رای)نشریه وقایع اتفاقیه(
- علی پور حسینی  25 رای)نشریه ثبات(

- محمدامین خلیل زاده 23 رای)نشریه همت(
- محمدمصطفی محمدی یکتا 22 رای)دامپزشک ایرانی(

بدیــن ترتیــب خانــم مهدیــه یــاوری و آقــای علــی پورحســینی بــه عنــوان اعضــای اصلــی و آقــای محمدامیــن خلیــل زاده بــه 
عنــوان عضــو علــی البــدل انتخــاب شــدند. دارالفنون

فاطمه نصیرایی
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چهره سال 1394 دانشگاه فردوسی

همراه با سازمان دانشجویان در روزهای آینده

ــان ســال ازمســئولین تشــکل های  ــه روزهــای پای ــه بهان ب
ــات  ــوع اتفاق ــه مجم ــه ب ــا توج ــم ب ــجویی می خواهی دانش
فعالیــن  میــان  از  فردوســی  دانشــگاه  در   ۹4 ســال 
چهــره  مســئولین(  و  دانشــجویان  از  )اعــم  فرهنگــی 
ســال دانشــگاه فردوســی را برگزیننــد. از ایــن رو مســئله 
را بــا تمــام تشــکل های دانشــجویی ازجملــه بســیج 
ــن  ــامی، انجم ــن اس ــامی، انجم ــه اس ــجویی، جامع دانش
ــی و  ــای علم ــش و انجمن ه ــجویان نواندی ــامی دانش اس
ــه  ــه ب ــا توج ــم و ب ــرح کردی ــی مط ــای فرهنگ کانون ه
محدودیــت زمانــی و دغدغه منــدی دوســتان، تمــام 
ــامی در  ــه اس ــجویی و جامع ــیج دانش ــز بس ــکل ها ج تش
ــد.  در  ــه می آی ــه در ادام ــد ک ــرکت کردن ــر ش ــن ام ای
اینجــا از خانــم هــا فاطمــه احمــدی و پریســا فتاحــی کــه 
ــم. ــد تشــکر کن ــن همــکاری کردن ــا م ــب ب ــن مطل در ای

ــخصیت های  ــوان از ش ــخصیت را می ت ــده دو ش ــر بن از نظ
ــاری دانســت. شــخص  ــال ج ــگاه در س ــذار در دانش تأثیرگ
اول کــه تأثیــر مثبــت داشــتند جنــاب آقــای دکتــر طاهــری 
مدیــر محتــرم ورزشــی دانشــگاه هســتند. ایشــان بــا ســاخت 
دانشــکده تربیــت بدنــی، و آماده ســازی تیم هــای ورزشــی و 
همچنیــن زیرســاخت های ورزشــی دانشــگاه در برنامه ریــزی 
و حرکــت در مســیرموفقیت کاروان ورزشــی در المپیــاد 
ورزشــی دانشــگاهی و ارتقــاء جایــگاه ورزش دانشــگاه و بــه 

طبــع آن جایــگاه دانشــگاه فردوســی گام برداشــتند.
درطــرف مقابــل نیــز ســرکار خانــم دکتــر کاظمــی، اســتاد 
ــوان  ــد به عن ــز می توان ــاد نی ــوم اداری و اقتص ــکده عل دانش
شــخصیتی کــه باعــث حاشیه ســازی فــراوان بــرای دانشــگاه 

فردوســی، نامشــان مطــرح شــد، نــام بــرد.

ــه یــک حکومــت  ــران نمون حکومــت کشــور عزیزمــان ای
ــه  ــی ک ــد، نظام ــردم می باش ــر رأی م ــی ب ــی مبتن دین
همزمــان در آن هــم بحــث اســامیت و هــم جمهوریــت 
ــاالری  ــل مردم س ــن اص ــه همی ــر پای ــت، ب ــرح اس مط
دینــی بــود کــه دو ســال قبــل امیــد و همدلــی در جامعــه 
حاکــم شــد. بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت کــه در دولــت 
ــی و  ــرد خردگرای ــدن رویک ــم ش ــا حاک ــد ب ــر و امی تدبی
ــاید  ــه ش ــد ک ــاط و امی ــه، نش ــطح جامع ــدال در س اعت
پیــش از ایــن در جامعــه کمرنــگ شــده بــود، دوبــاره در 
ــگاه ها  ــی دانش ــه اصل ــه وظیف ــدند. اگرچ ــده ش ــا زن دل ه
ــی و  ــه ثمربخش ــال الزم ــن ح ــا ای ــت ب ــم اس ــد عل تولی
ــد و نشــاط  ــودن روح امی ــم ب حرکــت پرشــتاب آن حاک
ــًا  ــد و قطع ــگاهی می باش ــه دانش ــطح جامع ــی در س علم
بــر همــگان آشــکار اســت کــه ایجــاد ایــن امیــد و نشــاط 
ــا  ــی دانشــگاه اســت ام ــای مدیریت ــه نهاده اگرچــه وظیف
ــز بســیار مهــم و اساســی اســت. ــراد نی نقــش برخــی اف

بــدون شــک در یک ونیــم دهــه اخیــر آقــای رضــا 
و  دانشــگاه  توانمنــد  و  برجســته  کارشــناس  دانایــی 
ــای  ــذاری کانون ه ــود بنیانگ ــه خ ــه در کارنام ــور ک کش
و  هفتــاد  دهــه  اواخــر  در  دانشــگاه  فرهنگی وهنــری 
اوایــل دهــه هشــتاد و بــه اوج رســانی انجمن هــای 
علمــی در ۸ دوره جشــنواره ملــی حرکــت و نقــش مؤثــر 
ــی  ــگاه فردوس ــتمین دوره آن در دانش ــزاری هش در برگ
را دارنــد از چهره هــای تأثیرگــذار می باشــند. ایشــان 
ــوان  ــی به عن ــج دوره پیاپ ــب پن ــه کس ــق ب ــن موف همچنی
ــده  ــده انجمن هــای علمــی کشــور گردی کارشــناس برگزی
ــر در گســترش  ــل تقدی ــی بســیار قاب ــار نقش آفرین در کن
ــت  ــی اس ــگاه فردوس ــی در دانش ــابقه علم ــاط کم س نش
مباحــث  در  دانشــگاه  کارشناســان  مطمئن تریــن  و 
مشــورتی و همــکاری اکثــر تشــکل ها می باشــد کــه 

در نــگاه اول انتخــاب چهــره فرهنگــی ســال ۹4 ســاده می نمود. 
امــا وقتــی قلــم به دســت گرفتــم و اتفاقــات را در ذهــن مــرور 

کــردم گزینه هــا متعــدد و انتخــاب ســخت شــد.
ــد،  ــور می کن ــم خط ــه ذهن ــه ب ــی ک ــن ماجرای 1. پررنگ تری
ــه ســبب آن  ــه ب ــود ک ــا ب ــیقی کانون ه ــرای موس ــم اج مراس
دکتــر یوســفی معــاون دانشــگاه توســط دادســتانی بازداشــت 
شــد. وی دبیــر هیئــت نظــارت دانشــگاه اســت و بــا پایمــردی 
بــر تصمیــم قانونــی دانشــگاه از حــق دانشــجویان دفــاع کــرد و 

تســلیم ســلیقه دادســتان مشــهد نشــد.
2. پنــج ســال اســت کــه ســوریه دچــار جنــگ داخلــی اســت 
ــرد  ــن نب ــران در ای ــش ای ــنی از نق ــار روش ــا اخب ــن روزه و ای
می شــنویم. هــر روز بــر تعــداد کشته شــدگان و شــهدای مدافع 
ــر  ــجوی مهاج ــی« دانش ــا بخش ــود. »رض ــزوده می ش ــرم اف ح
افغاســتانی از شــهدای مدافــع حــرم اســت. او طعــِم تلــِخ جهــل 

بشــر را بــا گلولــه ای ُســربی چشــید. او شــهید اســت.
3. بعــد از امتحانــات پایانــی ترم گذشــته اتفاق عجیبــی رخ داد، 

ــادی  ــجویی نق ــش دانش ــجو و جنب ــت دانش ذات و ماهی
ــجویی  ــادی دانش ــه ی انتق ــت. روحی ــری اس و مطالبه گ
ــرد  ــت عملک ــوه مثب ــر وج ــتن ب ــم بس ــای چش به معن
بلکــه  نیســت،  آنــان  توانمندی هــای  و  اشــخاص 
ــواره  ــه هم ــت ک ــی دانشجوس ــت آرمان گرای ــن هوی ای

ــاالن  ــران و فع ــه مدی ــواه هم ــه گ ــته ب ــال گذش در س
افــراد  کارآمدتریــن  و  پرانرژی تریــن  از  دانشــگاه 
ــه  ــار این هم ــت. در کن ــگاه اس ــی دانش ــذار فرهنگ تاثیرگ
ــوص در  ــان به خص ــد ایش ــای به عه ــداری و وف اخاق م
ــات اخیــر مجلــس نیــز زبانــزد عام وخــاص  قضیــه انتخاب

شــد.  می با
ــخصیت  ــپاس از ش ــن س ــه ضم ــن مقدم ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــته معاون ــذاری برجس و تأثیرگ
دانشــگاه قطعــًا انتخــاب آقــای دانایــی به عنــوان ســپاس از 
21 ســال خدمــت فرهنگــی برجســته به خصــوص در ســال 
ــی،  ــه کار جمع ــت روحی ــترش و تقوی ــوزه گس ــر در ح اخی

ــود. ــد ب ــن نخواه ــی دور از ذه ــوار و انتخاب ــری دش ام

یــک دانشــجو بــه شــکل ناموفــق خودکشــی کــرد، ایــن ماجــرا 
دو طــرف داشــت، یــک ســمت دانشــجویی کــه ســاده انگارانه 
بــرای گرفتــن نمــره یــا تهدیــد اســتاد دســت بــه ایــن اقــدام 
غیرمنطقــی زد و ســمت دیگــر اســتادی کــه در نــدادن نمــره و 

دادن زجــر بــه دانشــجویان متبهــر شــده اســت.
4. از اتفاقــات تلــخ کــه بگذریــم، ســال ۹4 چندین اتفــاق خوب 
ــی حرکــت در دانشــگاه  ــزاری جشــنواره مل هــم داشــت، برگ
فردوســی، رویــدادی بــزرگ و افتخارآفریــن برای دانشــگاه بود. 
بچه هــای خــوب انجمــن علمــی و کارشــناس خوش فکر شــان 
رضــا دانایــی در ایــن اتفــاق نقــش مهمــی داشــتند. رضــا دانایی 
چندیــن ســال متوالــی به عنــوان برتریــن کارشــناس در کشــور 
انتخــاب می شــود و از ســه وزیــر علــوم دردوره هــای مختلــف 
تقدیرنامــه دریافــت کــرده اســت، پــس نقــش به ســزایی دارد.

5. بــرای فعالیــن دانشــجویی هیــچ امــری مثــل گسترده شــدن 
دانشــجویان  بیشــتر  تعــدد  و  دانشــجویی  فعالیت هــای 
دغدغه منــد دلنشــین نیســت. مــن هــم از ایــن قاعده مســتثنی 
نیســتم. امســال انجمــن اســامی نواندیــش بــه مجموعه هــای 
ــد تکثــر آرا و تعــدد  ــن امــر نوی ــه شــد و ای دانشــجویی اضاف

ــد. ــجویی را می ده ــن دانش ــتر فعالی بیش
ــرای اعطــای لقــب چهــره  ــوان شــش نامــزد ب ــاً می ت مجموع
فرهنگــی ســال انتخــاب کنیــم، دکتــر یوســفی، رضــا دانایــی و 
رضــا بخشــی )دانشــجو شــهید( چهره هــای مثبــت هســتند.

اســتاد زجردهنده، دادســتان مشــهد و دانشــجویی که شــکرخدا 
زنــده مانــد را می تــوان به عنــوان چهــره منفــی انتخــاب کنیــم. 
ــت  ــاب مثب ــت و انتخ ــال اس ــان س ــه پای ــی ک ــا از آنجای ام
دلنشــین تــر اســت ایــن ســه گزینــه منفــی را حــذف می کنــم.

و اما...
ضمــن ادای احتــرام بــه مقــام واالی شــهید مدافــع حــرم رضــا 
ــجوی  ــون دانش ــم چ ــر می کنی ــرف نظ ــز ص ــی از او نی بخش
ــردی  ــر از پایم ــن تقدی ــت. و ضم ــوده اس ــا نب ــگاه م دانش
دکتــر یوســفی کــه بــر ســر قــول و مصوبــه هیئــت نظــارت 
ــرای  ــون ماج ــم چ ــی می کن ــم چشم پوش ــان ه ــتاد از ایش ایس

ــاد. ــاق افت ــفند ۹3 اتف ــان در اس بازدداشت ش
ــت،  ــی اس ــا دانای ــگاه رض ــال دانش ــی س ــره فرهنگ ــس چه پ
خوش رفتــار  و  خوش فکــر  دغدغه منــد،  کارشــناس  او 
انجمن هــای علمــی اســت. درک درســتی از فعالیت هــای 
ــای دوران  ــه در فعالیت ه ــر ریش ــن ام ــجویی دارد و ای دانش
دانشــجویی وی دارد؛ در دهــه ۷۰ ســابقه حضــور در شــورای 
مرکــزی انجمن اســامی دانشــگاه فردوســی، شــورای عمومی و 
شــورای مرکــزی دفتــر تحکیــم وحــدت را دارد. او ادوار جنبش 
واقعــی دانشــجویی اســت و حــاال از ایــن تجربــه بــه بهتریــن 

ــد. ــتفاده می کن ــو اس نح

بــه  را  مختلــف  گروه هــای  و  مدیــران  مســئوالن، 
می کنــد. هدایــت  خــود  ایده آل هــای  ســمت 

تحــوالت   ۹4 ســال  در  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــادی را تجرب ــتمر زی ــی و مس تدریج
ــتن  ــر نشس ــه ثم ــیدن و ب ــات رس ــه ثب ــو ب ــک س از ی
سیاســت های فرهنگــی مدیــران دانشــگاه فردوســی 
ــد  ــب رش ــال موج ــس از 2 س ــم پ ــت یازده در دول
ــی  ــی، سیاس ــای فرهنگ ــی فعالیت ه ــی و کیف ــبی کم نس
ســوی  از  و  اســت  شــده  دانشــگاه  در  اجتماعــی  و 
ــروج  ــزوم خ ــر ل ــران دانشــگاه ب ــر ایســتادگی مدی دیگ
ــیس  ــت از تأس ــی و حمای ــای تک صدای ــگاه از فض دانش
بــا  تشــکل ها  ســایر  از  متفــاوت  و  جدیــد  تشــکلی 
نواندیــش«،  دانشــجویان  اســامی  »انجمــن  عنــوان 
بــه  پویایــی  و  طــراوت  نســبی  بازگشــت  موجــب 
ــد  ــت. هرچن ــده اس ــجویی ش ــای دانش ــای فعالیت ه فض
ــود« و  ــود دارد و »موج ــیاری وج ــخنان بس ــا و س نقده
»مطلــوب« دانشــجویان همچنــان فاصلــه ی زیــادی 
ــر  ــت تغیی ــگاه جه ــران دانش ــاش مدی ــا ت ــد، ام دارن
محدودیت هــا  علی رغــم  فردوســی  دانشــگاه  فضــای 
و فشــارهای فــراوان خارجــی کــه در شــهر مشــهد 
ــوده  ــر ب ــل تقدی ــوند، قاب ــال می ش ــاص اعم ــور خ به ط

ــت. اس
مؤســس  هیئــت  عضــو  به عنــوان  میــان،  ایــن  در 
»انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش« کــه ســال ۹4 
ــیس  ــد تأس ــی در فراین ــیب های فراوان ــا فرازونش را ب
ــگاه  ــوالت دانش ــت، تح ــوده اس ــی نم ــکل ط ــن تش ای
فردوســی مشــهد را در ســه ســال اخیــر و به ویــژه 
ــول  ــری محص ــرد دیگ ــر ف ــش از ه ــال ۹4، بی در س
ــگاه  ــی دانش ــاون فرهنگ ــتادگی های مع ــا و ایس تاش ه
ــو  ــک س ــه از ی ــردی ک ــم. ف ــهد می دان ــی مش فردوس
بیــش از تمامــی مســئوالن دانشــگاه در معــرض نقــد و 
ــر  ــوی دیگ ــرار دارد و از س ــجویان ق ــای دانش چالش ه
نهادهــای خارجــی نیــز بیــش از هــر فــرد دیگــری وی 
ــت و  ــد. متان ــرار می دهن ــام ق ــش و اته ــورد پرس را م
صبــوری همــراه بــا لبخنــد همیشــگی وی در پاســخ بــه 
ــر  ــتادگی او ب ــجویان و ایس ــد دانش ــای آرام و تن نقده
ــی،  ــای خارج ــر فشــار نهاده ــتقال دانشــگاه در براب اس
بی شــک مهمتریــن عامــل بهبــود فضــای سیاســی و 
ــته  ــال گذش ــک س ــی در ی ــگاه فردوس ــی دانش فرهنگ
ــه  ــود ک ــش ب ــال پی ــه یک س ــب ب ــت. قری ــوده اس ب
خبــر بازداشــت ایشــان توســط دادســتانی شــهر مشــهد 
مدیــران،  تمامــی  دانشــجویان،  از  حمایــت  به دلیــل 
بهــت زده  را  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویان  و  اســاتید 
ــدام  ــن اق ــه ای ــرد ک ــی را ایجــاد ک ــن نگران ــود و ای نم
ناگــوار رونــد حرکتــی مدیــران دانشــگاه و به ویــژه 
ــتادگی  ــک ایس ــد. بی ش ــد نمای ــی را کن ــت فرهنگ معاون
ــی  ــح مدیریت ــع صحی ــر مواض ــفی ب ــی یوس ــر عل دکت
ــواب  ــدام ناص ــر اق ــی پادزه ــه ی فرهنگ ــود در عرص خ
ــوده اســت  ــک ســال گذشــته ب ــی در ی ــای بیرون نهاده
ــر و ســپاس اســت. امیــد اســت کــه  و شایســته ی تقدی
بــا پایمــردی مدیــران دانشــگاه بــر اســتقال ایــن 
ایــن  در  چشــمگیرتری  پیشــرفت های  شــاهد  نهــاد، 

ــیم. ــی باش ــال های آت ــه در س عرص

علی توکلی
دبیر شورای دبیران انجمن های علمی

سروش فرشچین 
دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی وهنری
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اخالق مداری و وفای به عهد

فردی تأثیرگذار در دانشگاه

کارشناس دغدغه مند و خوش فکر

رضا امیرزاده 
عضو هیئت مؤسس انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش

پایمردی مرد خندان دانشگاه فردوسی بر استقالل دانشگاه
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10 فیلم پرمخاطب سینمای ایران پس از انقالب

ــا صحنه هــای واقعــی نبــرد و رویایــی  خــام حیــوان گرفتــه ت
ایــن بازیگــر بــا یــک خــرس گریزلــی. حتــی نورپــردازی فیلــم 
هــم صرفــاً بــه نورهــای طبیعــی متکــی بــوده و از هیچ گونــه 
جلــوه بصــری خاصــی در فیلــم اســتفاده نشــده. نقــش دشــوار 
ــه ایناریتــو کــه دشــواری  ــا ایده هــای بلندپروازان ــو ب دی کاپری
ــو را  ــع دی کاپری ــرده به واق ــدان ک ــر دوچن ــرای بازیگ آن را ب
شایســته دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش اول می کنــد 
و اولیــن جایــزه اســکار لئونــاردو دی کاپریــو بــرای فیلمــی بــه 
ــی از  ــت یک ــوان گف ــرأت می ت ــه به ج ــرد ک ــق می گ او تعل
ــوده. از دیگــر  ــر ب ــن چندســال اخی دشــوارترین نقش هــای ای
ــم  ــا فیل ــود کــه ب ــری الرســن ب ســتاره های اســکار امســال ب
اتــاق توانســت جایزه بهتریــن بازیگر نقــش اول زن را به دســت 
بیــاورد. اغلــب پیونــدی ناگسســتنی میــان یــک فیلم خــوب و 
بــازی خــوب بازیگــران آن فیلــم وجــود دارد اما الرســن اثبات 
کــرد کــه گاهــی بــازی یــک بازیگــر می توانــد فراتــر از فیلــم 

رفتــه و بــر شــانه های فیلــم ســوار شــود.
امــا بهتریــن فیلــم از نــگاه جشــنواره امســال در مســیر عاقــه 
همیشــگی داوران اســکار، بــه یــک موضــوع ملتهــب و جنجالی 
پرداختــه و برخــاف فیلــم از گور برگشــته که تمــام تمرکزش 
بــر روی یــک بازیگــر اســت، اســپاتایت تــاش دســته جمعی 
ــش  ــن کوش ــطه ای ــه به واس ــت ک ــران اس ــی از بازیگ گروه
یکدســت و منســجم، فیلمــی قابــل دفــاع و جــذاب می شــود و 
نــه صرفــاً تــاش فــردی یــک بازیگر و شــاید به همیــن جهت 
اســت که از شــش جایــزه ای که اســپاتایت نامــزد دریافت آن 
بــود دو جایــزه مربــوط بــه بازیگــر نقــش مکمــل بــوده اســت. 
ایــن فیلم کــه روایــت گروهــی روزنامه نــگار جنجالی و افشــاگر 
به نــام گــروه روزنامه نــگاران افشــاگر از بوســتون گلــوب اســت 
انــگار تنهــا وظیفــه خــود را روایــت دقیــق ماجــرا می دانســته 
و درواقــع بــا یــک وقایع نــگاری صــرف از عمــق بخشــی بــه 
وقایــع و شــخصیت ها کاســته اســت. شــاید بتــوان گفــت ایــن 
فیلــم بیــش از آنکــه جایــزه اش را مدیــون کارگردانــی بی عیب 
ــگارش  ــذاب و ن ــتان ج ــون داس ــد، مدی ــم باش ــص فیل و نق
خــوب و نســبتاً بی عیــب و نقــص فیلمنامه نویــس اســت. کــه 
البتــه جایــزه بهتریــن فیلمنامــه غیراقتباســی بــه حــق دیــن 
ــا  ــه ایــن فیلــم ادا کــرده. جشــنواره اســکار ب جشــنواره را ب
تمــام فــراز و نشــیب هایی کــه درطــی ایــن ســال ها پشــت 
ســر گذاشــته حــاال در هشتادوهشــت ســالگی همچنــان نــام 
عظیم تریــن و مهم تریــن جشــنواره ســینمایی را یــدک 
ــم  ــرخ عظی ــه چ ــت ک ــوری اس ــان مح ــد و همچن می کش

ــر گــرد آن می چرخــد. صنعــت ســینمای جهــان ب

بــه ســمت شــهردار، زندگــی اشــرافی در پیــش می گیــرد. ولــی 
ایــن نــوع زندگــی و قــدرت و ثــروت چیــزی از عشــق او نســبت 
بــه کمــک بــه فقــرا کــم نمی کنــد بلکــه از ایــن ثــروت اســتفاده 
کــرده وآن را صرف ســاخت نوانخانه، کارخانه و بیمارســتان )آزاده 
صمــدی در نقــش یکــی از پرســتاران ایــن بیمارســتان نیــز ایفای 
ــی  ــهراز( بازرس ــرو ش ــد. ژاوو )خس ــت( می کن ــرده اس ــش ک نق
اســت قانون مــدار کــه همیشــه درتضــاد میان عقــل و دل اســت 
و بعدهــا به دلیــل روشــن شــدن برخــی حقایــق بــرای وی، کــه 
پــرده از رازی که همیشــه در صحت آن شــک داشــته برمــی دارد 
و او کــه تــاب شــنیدن ایــن حقایــق را نــدارد، تصمیمی نــه چندان 
عاقانــه )بــه عقیــده بنــده( می گیــرد. در انتهــا بــه بازیگر نقشــی 
کوتــاه می پردازیــم که بیشــتر اســتقبال مخاطبــان از ایــن نمایش 
به دلیــل وجــود اوســت. پژمــان جمشــیدی بازیکــن ســابق تیــم 
فوتبــال پرســپولیس کــه در نقــش همســرکوزت درایــن نمایش 
ظاهــر می شــود و بــه گفتــه خــودش ۸1 تئاتــر تماشــا کــرده و 
بــه ایــن کارعاقمنــد اســت و درحال حاضــر ۸ نمایــش و 2 فیلم 
ســینمایی آمــاده اکــران عمومــی دارد. کارگــردان بینوایــان درباره 
پژمــان جمشــیدی معتقــد اســت اگــر او از ابتــدا به جــای فوتبــال 
بازیگــری را انتخــاب می کــرد بســیار در آن موفق تــر می بــود. امــا 
به عقیــده نگارنــده، جمشــیدی در اجــرای نقش هــای طنز بســیار 
تواناتــر عمــل می کنــد. همان طورکــه در انــدک لحظــات طنز این 
ــری از خــود نشــان می دهــد در حالی کــه  ــازی قوی ت نمایــش ب
ژانــر اصلــی ایــن نمایــش تــراژدی اســت. خانــواده تناردیــه نیــز 
در ایــن نمایــش برخــاف آن افــراد نامهربــان و خشــنی کــه 
می شناســیم افــرادی مهربــان و فقیــر می باشــند کــه بــه گفتــه 
ــد و او را  ــار می کنن ــا او رفت ــود ب ــد خ ــد فرزن ــوزت همانن ک
دوســت می دارنــد. آزاده صمــدی نقــش زن تناردیــه را در ایــن 
نمایــش ایفــا می کنــد. مــادر کــوزت، یافانتیــن )شــیرین بینــا( 
مــادری اســت فــداکار از کارگــران کارخانــه ای کــه ژان والــژان 
بــرای فقــرا بنــا نهــاده کــه به دلیــل داشــتن دختری نامشــروع 
)کــوزت( توســط ســر کارگــر اخراج شــده و ایــن امــر باعــث 
ــرا احســاس  ــه ماج ــردن ب ــس از پی ب ــژان پ ــود ژان وال می ش
گنــاه کنــد. شــیرین بینــا به خوبــی توانســته بــود نقــش ایــن 
فــرد را بــازی کنــد. به  طورکلــی خســرو شــهراز، آزاده صمدی، 
ــا اجراهــای قــوی از خــود در  کــوروش زارعــی و شــیرین بین
ایــن نمایــش ارائــه کرده انــد. بینوایــان بــه کارگردانی ســروش 
ــاه  ــادی از2۹ بهمن م ــی محمــد حکم آب طاهــری و تهیه کنندگ
تــا ۹ اســفند به مــدت 1۰ شــب درســالن اصلــی تئاتــر مشــهد 
بــه روی صحنــه رفــت و همچنیــن قراراســت ســال آینــده نیــز 

در تهــران چنــد اجــرا داشــته باشــد.

بلکــه از نــگاه جــک دنیــا تنهــا همــان اتــاق اســت و چیزهــای 
ــه  ــد و بقی ــایل اتاق ان ــان وس ــادرش هم ــودش و م ــی خ واقع
تنهــا اشــیای غیرواقعــی و تلویزیونــی هســتند: خانــه تلویزیونی، 

آدم هــای تلویزیونــی و...
تلویزیــون بــرای جــک به راســتی جعبــه ای جادویــی اســت کــه 
ــا جــادو مــی آورد!  حتــی نیــک پیــر هــم غــذا را از آنجــا و ب
همچنیــن خــارج از اتــاق »SPACE« نــام دارد. فضایــی خالــی 

از هرچیــز.
ــه  ــا و ســپس ورود او ب ــه دنی ــر نقطه نظــر جــک ب ــم تغیی فیل
دنیــای واقعــی را بــه تصویــر می کشــد و ایــده اصلــی آن بــه 
ــکانس های  ــردازد. در س ــدش می پ ــادر و فرزن ــن م ــه بی رابط
ــا  ــود ت ــت زن ب ــه می بایس ــود ک ــان داده می ش ــف نش مختل
ایــن داســتان را عمیقــاً لمــس کــرد. در ایــن قصــه هیچ کــس و 
هیچ چیــز بــه جــز جــک و جــوی مهــم نیســتند. حتــی عاقبــت 
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ــاوت  ــالیان متف ــت در س ــت بلی ــط قیم ــاب متوس ــا احتس ــی ب ــه تازگ ــی ب ــدون جیران ــردبیری فری ــه س ــینما ب ــه س روزنام
ــه ۷۰  ــدی در رتب ــر مجی ــم اخی ــام فیل ــن لیســت ن ــه در ای ــه داده اســت ک ــی ارائ ــای ایران ــن فیلمه لیســتی از پرمخاطــب تری
2و  ــا 2، اخراجیه ــها ــهر موش ــوع، ش ــان ممن ــر ورود آقای ــالیان اخی ــای س ــان فیلمه ــه از می ــی ک ــم در حال ــود آن ه ــده میش دی
ــا  ــخ ســینمای بعــد از انقــاب اســامی عقابه ــم تاری ــن فیل ــده مــی شــوند. پرمخاطــب تری ــم دی ــن فیل ــر از ای 3 باالت اخراجیهــا

ــت: ــرح اس ــن ش ــب بدی ــم اول پرمخاط ــوند. ده فیل ــی ش ــده م 2دی ــگا و اخراجیها ــی مان ــد از آن کان ــت و بع اس
۸-عــروس  ۷-اجــاره نشــینها  6-تــاراج  5-گــذرگاه  4-بگــذار زندگــی کنــم  3-اخراجیهــا2  2-کانــی مانــگا  1-عقابهــا 
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ــوان از  ــز اســکار امســال را می ت هفتادوهشــتمین مراســم جوای
جنبه هایــی متفــاوت و تــا انــدازه ای متمایز از مراســم ســال های 
پیــش دانســت. نخســت آنکــه بــرای اولین بــار یک کارگــردان 
موفــق شــد دو ســال پی درپــی جایــزه بهتریــن کارگردانــی را از 
آن خــود نمایــد. الخانــدرو گونزالــس ایناریتو که ســال گذشــته 
بــا فیلــم بردمــن برنــده جایــزه بهتریــن کارگــردان شــده بــود 
امســال بــا فیلــم بازگشــته از مــرگ توانســت درخشــش ســال 
گذشــته خــود را تکــرار کنــد و دیگــر آنکــه برخــاف ســنت 
معمــول هشــت دهــه گذشــته اســکار کــه تقریبــاً هیــچ فیلــم 
ــای  ــره گمانه زنی ه ــارج از دای ــری خ ــردان و بازیگ ــا کارگ و ی
و  لس آنجلس تایمــز  و  نیویورک تایمــز  هنــری  منتقــدان 
ــم  ــزه ای نشــده امســال رکوردشــکنی فیل ــده جای ــن برن گاردی
مدمکــس  در به دســت آوردن جوایــزه در زمینه هــای مختلــف 
فنــی و هنــری و اختصــاص جایــزه بهتریــن بازیگــر زن به خانم 
الرســن در فیلــم اتــاق اتفــاق نســبتاً تــازه ای بــود کــه نشــان 
ــد  ــر جهــان هــم می توانن ــرج عاج نشــین هن داد پیشــگویان ب

ــوند. غافلگیر ش
ــال  ــنواره امس ــر جش ــم ب ــی حاک ــت کل ــه سیاس ــا این هم ب
ــته  ــال های گذش ــد س ــه رون ــدا از ادام ــزی ج ــکار چی اس
ــت  ــکار قدم ــود اس ــه درازای خ ــه ب ــود سیاســت هایی ک نب
ــی  ــاخصه های اصل ــی از ارکان و ش ــر یک ــون دیگ دارد و اکن
ــی  ــه حواش ــی ک ــد. اصل ــاب می آین ــنواره به حس ــن جش ای
ــت  ــر از نحــوه روای ــن و موضــوع را جدی ت ــر از مت را مهمت
می دانــد و می کوشــد فیلم هایــی را برگزینــد کــه ایــن 
ــه  ــذرا ب ــی گ ــت شــده. نگاه ــت رعای ــا به دق اصــل در آنه
ــواه  ــنی گ ــی به روش ــنواره جهان ــن جش ــدگان ای ــت برن لیس
ایــن مدعــا اســت. ســالی نیســت کــه فیلمــی دربــاره یــک 
ــداد  ــک روی ــا ی ــری و ی ــا هن ــی ی ــاخص سیاس ــره ش چه
تاریخــی و پرجنجــال در صــدر برنــدگان جوایــز اســکار قــرار 
نگیــرد. و ایــن درســت درتقابــل بــا جشــنواره ای مثــل کــن 
اســت کــه تکیــه و تمرکــز اصلــی اش بر کشــف اســتعداهای 
ناشــناخته و محجــور اســت و جالــب آنکــه کارگردان هــای 
گمنامــی کــه محصــول کشــف جشــنواره کــن بودنــد امــروز 
ــد.  ــدم می گذارن ــکار ق ــرق اس ــز پرزرق وب ــرش قرم ــر ف ب
در یــک مــرور ســریع به خاطــر بیاوریــد برنــدگان تمــام ایــن 
ســال های اســکار اغلــب فیلم هایی بودندکــه ماجرایشــان چنان 
عظیــم و درگیرکننــده بــوده اســت کــه چگونگــی روایــت ایــن 
ــه و  ــرار می گرفت ــش آن ق ــتان پرکش ــاق داس ــرا در مح ماج
یــا به عبارتــی هنــر بــه نفــع تکنیــک و صنعــت عظیمــی کــه 
ــال  ــت. به هرح ــته اس ــب نشس ــرده عق ــخیر ک ــینما را تس س
ــه  ــت ک ــته اس ــته و نابایس ــای بایس ــن ویژگی ه ــه ای مجموع
اســکار را اســکار ســاخته و بــه مهمتریــن رویــداد هنــری جهان 
تبدیــل کــرده و بــه اینجــا رســانده. الخانــدرو گنزالــس ایناریتو 
امســال بــا فیلــم از مرگ برگشــته جســارت و بدعت در شــیوه 
روایــت را بــار دیگــر و بعــد از فیلــم جســورانه بــرد مــن به رخ 
بیننــده کشــید. از گــور برگشــته روایتی اســت برهنــه از مبارزه 
ــی.  ــی وحش ــدن در دل طبیعت ــده مان ــرای زن ــان ب ــک انس ی
ــد کــه  ــم تمــام تاشــش را می کن کارگــردان در سراســر فیل
مخاطــب را بــی هیــچ ســاحی در دل یــک نبرد نفس گیــر رها 
کنــد و در راه رســیدن بــه ایــن حــس از هیــچ کاری مضایقــه 
نکــرده؛ از وادار کــردن دی کاپریــو گیاهخــوار بــه خــوردن جگر 

ایــن روزهــا اجــرای تئاتــر »بینوایــان« رونق بخــش تئاتــر مشــهد 
اســت امــا چــرا تئاتــر؟ تئاتــر از این جهــت که زنــده و پویاســت، 
ــه مخاطــب منتقــل کنــد و  ــد حــس خــود را ب بازیگــر می توان
مخاطــب بــا قــراردادن خــود به جــای بازیگــر بــه درک متقابــل 
می پــردازد. علــت دوم ایــن انتخــاب محجــور بــودن ایــن هنــر 
ــه  ــینما ک ــاف س ــر برخ ــن، تئات ــت. عاوه برای ــور ماس در کش
عامه پســند اســت مخاطبان خاص خود را داراســت. در شــرایطی 
که شــهر مشــهد از حیث تعــداد تماشــاگران تئاتــر در رتبــه دوم 
بعــد از تهــران قــراردارد آنگونــه کــه بایســته اســت بــه ایــن هنر 
تاریخــی توجــه نمی شــود. نویســنده تئاتــر بینوایــان و همچنیــن 
مدیر هنرهای نمایشــی اســتان خراســان رضــوی »کیــوان صباغ« 
در ایــن بــاره معتقــد اســت:»هنر در مشــهد یک مبــارزه اســت و 
اگــر خواســته باشــید در مشــهد فعالیت هنــری انجام دهیــد باید 
همچــون یــک ســامورایی بجنگیــد تــا بتوانیــد یــک اثر هنــری را 
در ایــن شــهر روی پــرده نمایــش ببریــد.«  و اما بینوایان؛ نمایشــی 
برگرفتــه از رمان نویســنده معــروف فرانســوی »ویکتورهوگو« که 
بــدون تحریــف داســتان اولیــه ولــی بــا زاویــه دیــد متفــاوت بــه 
توصیــف اشــخاص و فضــای داســتان پرداخته اســت. این نمایش 
به دلیــل اســتفاده از بازیگران سرشــناس، لقــب پرهزینه ترین تئاتر 
ــی  ــود اختصــاص داده اســت. بازیگران ــان رضــوی را به خ خراس
چــون: خســرو شــهراز، کــوروش زارعــی، آزاده صمــدی، پژمــان 
جمشــیدی، شــیرین بینــا، ســتایش رجای نیــا، کــوروش شــاهونه، 
حمیــد احمــدی، الهــه بنی هاشــم و... گریــم بازیگــران و طراحــی 
لبــاس بســیار متناســب بــا بــازی و نقــش هریــک در داســتان 
ــا ذوق و از ســر  ــن داســتان بســیار ب ــردازی ای ــن نورپ و همچنی
خاقیــت صــورت گرفتــه به نحــوی کــه گویای شــرایط داســتان 
اســت و به اقتضــای زمــان پیش مــی رود. از ســوی دیگر، موســیقی 
کــه جــزء جدانشــدنی تئاتــر اســت بــا مهــارت و ســاختار ذاتــی 
نمایــش عجیــن شــده و احســاس را به خوبــی بــه مخاطب منتقل 
می کنــد. مجموعــه ایــن عوامل توانســته اســت نمایان گــر فاصله 
طبقاتــی و فقــر غالــب مــردم فرانســه در آن دوران باشــد. اینــک 
ــم:  ــی داســتان می اندازی ــه شــخصیت های اصل ــاه ب ــی کوت نگاه
کــوزت )مانلــی حســین پور( در ایــن نمایــش برخــاف کوزتــی 
ــردی اســت پول دوســت کــه از  کــه در ذهــن همــه ماســت ف
مهربانــی اطرافیانــش سوء اســتفاده می کنــد و بــرای رســیدن بــه 
اهــداف و مقاصــد شــخصی خــود و بــه گفتــه خــودش زندگــی 
کــردن درکنــار افــرادی خــوب و مهربــان، نیز نتوانســته اســت بر 
ذات و سرشــت او تأثیرگــذار باشــد. به طورکلــی داســتان حول این 
مفهــوم می گــردد کــه همــه شــخصیت های موجــود در نمایــش، 
آرزوی خوشــبختی کــوزت را داشــته اند امــا او از ایــن حســن نیت 
آنهــا بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود اســتفاده می کنــد و ذره ای 
بــه آنهــا نمی اندیشــد. او اینگونه می پنــدارد که مــادرش وضعیت 
مالی نســبتاً خوبــی دارد و تنها برای رفاه و آســایش کــوزت او را به 
خانــواده تناردیــه ســپرده و در ازای نگــه داری از او چنــد فرانــک به 
آنهــا می پــردازد. درحالیکــه مــادرش در فقــر و تنگدســتی به ســر 
می بــرد و بــا بیمــاری دســت وپنجه نــرم می کنــد. تنهــا ویژگــی 
مثبتــی کــه می تــوان بــرای او درنظــر گرفت عشــق او بــه پدرش 
ــان  ــا هم ــی( ی ــوروش زارع ــژان )ک ــت. ژان وال ــژان« اس »ژان وال
قهرمــان داســتان که پس از بخشــیده شــدنش توســط پادشــاهی 
کــه از او دزدی کــرده بــود گویــی از نــو متولــد شــده و از یــک 
دزد بــه انســانی شــرافتمند تبدیــل شــده اســت و پس از رســیدن 

اتاقــی کــه حتــی روی نقشــه هــم نیســت! یــک هشــت ضلعــی 
ــادری  ــد. م ــک فرزن ــادر و ی ــک م ــناک! ی ــت و ترس بی هوی
ــرزنده و  ــی س ــداکاری. کودک ــق و ف ــاس، عش ــز از احس لبری
ــه  ــی ب ــی دنیای ــی در کوچک ــادی. حت ــرژی و ش ــار از ان سرش

ــاق. ــک ات ــدازه ی ان
ــا  ــه نویســندگی »ام ــی آبراهامســن« ب ــر »لن ــاق« اث ــم »ات فیل
دونــو« براســاس رمانــی به همیــن مضمــون یکــی از فیلم هــای 
ــری  ــتان دخت ــر داس ــن اث ــد. ای ــال می باش ــروصدای امس پرس
اســت بــه نــام »جــوی« بــا هنرنمایــی »بــری الرســون« کــه در 
هفــده ســالگی توســط فــردی کــه او را »نیــک پیــر« می نامــد، 
دزدیــده و در آلونکــی در حیــاط پشــتی خانــه نیــک پیــر بــه 
مــدت هفــت ســال زندانــی شــده اســت. داســتان از دیــدگاه 
ــک  ــود. ج ــت می ش ــوی روای ــاله ج ــج س ــد پن ــک« فرزن »ج
کودکــی اســت کــه تــا به حــال تمامــی هیجانــات زندگــی اش 
را در اتاقــی کوچــک تجربــه کــرده اســت. پســری پنــج ســاله 
ــا و  ــا آرزوه ــی! ب ــاد لعنت ــگ و ش ــرم و رنگارن ــاق گ در آن ات
ــی  ــه گوی ــده اش. او ک ــناخته ش ــای ش ــدازه دنی ــی به ان رؤیاهای
همــه چیــز را می شناســد بــدون آنکــه آنهــا را تجربــه کــرده 
باشــد. ایــن شــناخت را به معنــای »وجــود داشــتن« نمی دانــد 

نیــک پیــر و ســزای اعمالــش.
ایــن فیلــم بــدون داشــتن حتــی یــک صحنــه خشــن، به طــور 
ــه رخ  ــا را ب ــون م ــای پیرام ــی دنی ــونت و بی رحم ــل خش کام
ــم به چشــم  ــام لحظــات فیل ــه در تم ــدی ک ــا امی می کشــد. ام
می خــورد هیچــگاه نمی گــذارد بیننــده افســردگی را حــس کنــد 
و در هــر لحظــه ناامیدکننــده کــه بیننــده با خــود می گویــد: »آه! 
تمــام شــد...آنها دیگــر کــم آوردنــد...« بــا یــک اتفــاق کوچــک 
چنــان متحیــر و متأثــر می شــود که حتــی پلــک زدن را ازدســت 

ــگارد! ــز می ان ــه ای حیرت انگی دادن صحن
در ایــن قصــه جــک و جــوی هــر دو قهرمانــان بی نظیری انــد. در 
نیمــه اول فیلــم قهرمــان اصلــی مــادر اســت کــه برای پســرش 
ــرت های  ــا و حس ــا و ترس ه ــام تلخی ه ــه دور از تم ــی ب دنیای
کشــنده دنیــای خــود ســاخته تــا او را از گزندهــا حفظ کنــد و در 
نیمــه دوم فیلــم پســر شــجاعانه ناجــی مــادر می شــود و هــردو 
ــرا و  ــتان گی ــر داس ــد. عاوه ب ــع می گذارن ــای واق ــه دنی ــا ب پ
کارگردانــی عالــی، بــازی بــه دور از اغــراق و قابــل بــاور بازیگران 
اصلــی از دیگــر برجســتگی های ایــن اثــر به شــمار می آیــد. ایــن 
فیلــم در مراســم »گلــدن گاب« امســال نامــزد بهترین فیلمنامه 
ــری الرســون« گلــدن گاب را  ــم درام شــد و »ب ــن فیل و بهتری
ــود.  ــت نم ــم درام دریاف ــر زن در فیل ــن بازیگ ــوان بهتری به عن
همچنیــن ایــن فیلــم نامــزد دریافــت »اســکار« بــرای بهتریــن 
بازیگــر نقــش اول زن، بهتریــن فیلــم بلنــد، بهتریــن کارگردانی و 

همچنیــن بهتریــن فیلمنامه اقتباســی شــده اســت.

کافه تریا
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محمدرضــا عــارف نماینــده اول تهــران بــا کســب بیــش از 
ــود  ــاز ش ــخ س ــت تاری ــزار رای توانس ــصد ه ــون و شش ــک میلی ی
و باالتریــن رای ادوار مجلــس را بــه نــام خــود ثبــت کنــد. 
ــرش در  ــارف و همس ــه رای دادن ع ــت ب ــق اس ــاال متعل ــر ب تصوی
ــتند.  ــوادار او هس ــتاگرام ه ــر در اینس ــزار نف ــاد.12۸ ه ــینیه ارش حس

هوشــنگ ابتهاج)ه.الــف ســایه( شــاعر پــر آوازه معاصر ایــران پس 
از ســالها پــای صنــدوق رای آمــد. مهــدی یزدانــی خرم)نویســنده( 
ــا  ــروز و ب ــات، ام ــه اصاح ــایه ب ــت:»رای س ــاره گف ــن ب در ای
ــت، آن  ــر او رف ــاب ب ــای انق ــال ه ــه در س ــه آن چ ــه ب توج
قــدر بــزرگ اســت کــه لحظــه ای تردیــدم را دربــاره کاری کــه 
کــردم از بیــن بــرد.« صفحــه هــواداران ابتهــاج ۷6۰۰ فالــور دارد.

ــات  ــوش ذوق مطبوع ــت خ ــاد کارتونیس ــاک نه ــی پ ــی از عل طرح
ــوادار دارد. ــتاگرام 45۰۰ ه ــاد در اینس ــاک نه ــات. پ ــون انتخاب پیرام

هرچنــد حمیــد علیدوســتی در نظرســنجی برنامــه نــود در جــدال بــا 
ــس از انقــاب را از  ــوروارد پ ــن ف ــوان بهتری ــی نتوانســت عن ــی دای عل
ــا انتشــار عکــس  ــه علیدوســتی ب ــرش، تران ــا دخت ــد ام آن خــود کن
ــه علیدوســتی  در  ــد. تران ــدر همــه اعصــار« نامی ــن پ ــاال او را »بهتری ب
اینســتاگرام قریــب بــه یــک میلیــون و هفتصــد هــزار دوســتدار دارد.

کافه تریا
بــه جعبــه کوچکــم نــگاه می کنــم چیزی کــه نامــش را جعبه 
ــن  ــد چــراغ عاءالدی ــی آن را مانن ــی گذاشــته ام! وقت جادوی
لمــس مــی کنــم نــاگاه خــودم را در دنیــای دیگــری مــی بینم 
حســی بیگانــه شــبیه حســی کــه وقتــی کاس اول بــودم در 
مواجهــه بــا انبــوه جمعیــت دبســتان بــا آن مواجه شــده بودم 
بــه ســراغم مــی آیــد. آدمهــا را مــی بینــم کــه بــه ســرعت 
از کنــار مــن عبــور مــی کننــد. گاهــی مــی ایســتند و بــه مــن 
ســام مــی کننــد و اندکــی تامــل بــرای شــنیدن جــواب.. من 

ســکوت مــی کنــم و آنــان بازهــم عبــور مــی کننــد. 
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــن ش ــی در م ــه ورودم حس از لحظ
کــه هــر دقیقــه دگرگــون مــی شــود و شــدت و ضعــف 
ــم.  ــی کن ــگاه م ــه اطــراف ن ــه ب ــد. گاه کنجکاوان ــی یاب م
ــم و...  ــی پرس ــواالتی م ــم س ــی بین ــه م ــی ک از آدم های
ــا ترتیــب مشــخصی  ــرم کــه غالب ــی مــی گی جــواب های
دارنــد: نــام، ســن، محــل زندگــی و... و از تــو مــی خواهنــد 
کــه همیــن پاســخ هــا را بــه آنهــا بدهــی! هراســان می شــوم 
از کودکــی بــه مــن گوشــتزد شــده بــود کــه »اصلــت« را بــه 
همــه کــس نگــو و مــن مجبــورم بــه خاطــر ایــن توصیــه 
دروغ بگویــم - البتــه در ایــن گمنامــی هــراس برمــا شــدن 
دروغــم را نــدارم- گاه از ایــن اجتمــاع مــی گریزم کمــی دور 
تــر مــی نشــینم و تنهــا نــگاه مــی کنــم... آدمهــا را مــی بینــم 
کــه بــه هــم ســام مــی کننــد با هــم قــدم مــی زننــد لبخند و 
شــادی نثــار هــم می کننــد وگاهــی با هم اشــک مــی ریزنــد... 
و بعضــی هایشــان... تنهــا گاهــی بــه هم عشــق مــی ورزند.. 
امــا کســی در درونــم هشــدار مــی دهــد کــه آنــان را بــاور نکنم!

ــم خــودم را در رختخــواب  ــاز مــی کن ــه ب چشــمانم را ک
مــی بینــم و مــادرم کــه مــرا از خــواب بیــدار مــی کنــد و 
... جعبــه کوچــک جادوییــم را در دســت! و دنیــای پیــش 
ــه دروغ  ــداری.... ن ــه بی ــود و ن ــه خــواب ب رویــش کــه ن
ــی شــوم  ــا م ــن دنی ــر ای ــه درگی ــن ک ــت و م ــه حقیق و ن
ــا تــو  درگیــر دروغ هــای شــیرینش، انســان هایــی کــه ب
ــنوند..  ــی ش ــت را م ــد و درد دل های ــی کنن ــت م صحب
اشــک هایــت را مــی فهمنــد گرچــه دســتی بــرای پــاک 
کردنشــان ندارنــد...و بــه یکبــاره.. )والبتــه کــه نــه بــه یک 
ــم..  ــاورش کن ــه ب ــی شــوم...نه اینک ــه م ــاره(.... دل باخت ب
ــرده  ــدن از دور آن دلخــوش ک ــه دی ــه ب ــود ک ــرابی ب س
بودم..وهمــه دنیــا برایــم بــه انــدازه او کوچــک شــد. جعبه 
کوچــک حــاال برایــم تنهــا او بــود و حتــی اگــر نبــود.. بــاز 
ــی  ــم.. وقت ــی در خوابهای ــود حت ــود! او همیشــه ب ــم او ب ه
شــعر مــی خوانــدم وقتــی لبخنــد مــی زدم و وقتــی راســت 
مــی گفتــم..! او را دوســت داشــتم و... شــاید کمــی بیشــتر! 
روزهــا از پــی هــم مــی گذشــت و مــن هنــوز ســراغ غریبه 
آشــنایم را از جعبــه کوچــک جادوییــم مــی گیــرم و بــاز 
ــم  ــم ... نگاه ــی کن ــگاه م ــرش را ن ــم نامــش را و تصوی ه
بــه گوشــه ســمت راســت و بــاال خیــره مــی شــود.....اما او 

مــدت هاســت کــه آنایــن نشــده اســت!
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رود تــاب سیــاهی نداشـت

صدای موسیقی در دانشگاه فردوسی گــــاهی

ــگ زاده شــده.  ــی رن ــم انســان ب ــی کن ــر م ــن فک م
نــه، بهتــر اســت  ِ بــی رنــگ هــم  بــی رنــگ 
بگویــم بــا یــک رنــِگ پایــه زاده شــده. رنــگ 
ــی  ــگر وقت ــم آرایش ــه خان ــت ک ــی اس ــه اصطاح پای
ــرد!  ــه کار مــی ب ــد ب ــگ کن مــی خواهــد موهــا را رن
ــی و  ــه بزن ــگ پای ــو رن ــه م ــد ب ــد اول بای ــی گوی م
ــو  ــه م ــی ک ــی زن ــی را م ــگ اصل ــد روی آن، رن بع
امــا  نــدارد  اثبــات  ام  فرضیــه  بپذیــرد.  را  آن 
ــد.  ــی انجام ــول م ــه ط ــا ب ــرن ه ــش ق ــض کردن نق
ــر  ــد کم ــودم بیای ــوادگاِن خ ــی از ن ــاید یک ــا ش اص
ــه  ــن ب ــت م ــدد! آن وق ــه ببن ــن نظری ــِض ای ــه نق ب
ــم  ــار خواه ــه او افتخ ــا ب ــش، قطع ــد بزرگ ــوان ج عن
ــس  ــی تنف ــد. ط ــی ان ــا رنگ ــم. آدم ه ــرد. بگذری ک
ــذر  ــای دوره ای و گ ــاش تفکــر ه ــان ریخــت و پ می
از خــوان هــای زندگیشــان، بــه لــوح درونشــان 
ــا  ــد باره ــی توان ــگ م ــن رن ــند و ای ــی پاش ــگ م رن
ــا دروِن  ــد. ام ــر بخواهن ــود... اگ ــد ش ــا تجدی و باره
هــر کــس یــک رنــگ اصلــی وجــود دارد. یــک نفــر 
ــی زرد  ــروزه ای، یک ــر فی ــک نف ــت، ی ــی اس ارغوان
ــث  ــر بح ــن دیگ ــوردی... . ای ــری الج ــاری و دیگ قن
مــد نیســت! مــی توانــی هــر ســال رنگــت را عــوض 

خاله ســرما امسال باري نداشت...
ــه  ــش را ب ــد و باران ــده بودن ــش را دزدی ــرف های ب

ــد.. ــاراج بردن ت
خالــه ســرما امســال غــم داشــت و غصه!آخــر تــاب 

نیــاورد و آخــر ســال را حســابي گریســت...
و  جســت  بــه  رود  کــرد؛و  روان  رود  و  گریســت 

جــوي بهــار خــوش ســیما رفــت..
در راه همســایه بهار را دید...

خانــه اش را تکان مي داد..
خــاک مي ریخت و غبار!

رود تاب ســیاهي نداشت..
گفــت خانه تکاني با تــو؛دل تکاندنت با من..

رود جاري شــد در دل و عشق شــد و تبخیر شد..
عشــق به جست و جوي بهار رفت..

در راه قهر را دید..
عشــق تاب قهر نداشت..

ــه  ــر پیچید؛پیل ــرد؛دور قه ــل ک ــود ح ــر را در خ قه

پــس از حــدود 2 ســال ، دانشــگاه فردوســی بــار دیگــر میزبان 
یکــی از اســاتید بــه نــام موســیقی ایرانــی بود 

پــس از علــی قمصــری و محمــد معتمــدی کــه بــه همــت 
کانون موســیقی دانشــگاه فردوســی مشــهد اردیبهشــت ۹3 در 
ایــن دانشــگاه و بــا اســتقبال کــم نظیــر دانشــجویان و اســاتید 
بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد، ایــن بــار اســتاد کیــوان ســاکت 
نوازنــده بــه نام تار و ســه تــار میهمان ویــژه و ســخنران  برنامه 
ی »بررســی ســیر موســیقی ایرانــی از قبــل انقــاب تــا کنون« 

بــود .
ــه  ــای ســال ۹4 ب ــد برجســته در واپســین روزه ــن هنرمن ای
همــراه اعضــای گروهــش بــه امفــی تئاتــر پردیــس دانشــگاه 

ــرود. ــه روی ســن ب ــار در زادگاهــش ب ــن ب ــا ای ــد  ت آم
ــام ابوالقاســم و ســیاوش  ــن اجــرا بهن ــوان ســاکت را در ای کی

ــد . ــو و تنبــک همراهــی مــی کردن ــدگان پیان ســاکت نوازن
علیرغــم اتفاقــات تلخ و کارشــکنی هایــی کــه  در اخرین برنامه 
موســیقی دانشــگاه انجــام گرفــت ، اســتقبال از ایــن برنامــه بــه 
ماننــد تمامــی برنامــه هــای موســیقی کــه در ســال هــای اخیر 
در دانشــگاه برگزار شــده بود ، بســیار چشــمگیر و قابــل توجه .

حضــور دکتــر یوســفی ، معاونت فرهنگی دانشــگاه فردوســی از 
دیگــر نــکات جالــب توجــه ایــن برنامــه بود

برنامــه بــا ســخنرانی اســتاد ســاکت در مــورد ســاز تــار آغــاز 
شــد، وی مختصــری پیرامــون تاریحچه این ســاز ســخن گفت 

پنتــون  اینکــه شــرکت  از دغدغــه  فــارغ  کنــی، 
ــد. مــی پرســید  رنــگ ســال را چــه معرفــی مــی کن
رنــگ هرکســی را چگونــه مــی توانیــم بفهمیــم؟ 
پاســخ مــی دهــم: از حضــورش، از چشــم هایــش، از 
واژه هایــی کــه بــه تــک تــک نقــاط ایــن کهکشــان، 
ــن  ــوم نیوت ــون س ــل قان ــد. حاص ــی ده ــان م کوچش
بــه بیــان رنگــی، ایــن مــی شــود کــه بــا هــر کســی 
هــم رنــگ خــودش بپــری! اگــر ســفید اســت، نبــض 
ســپیدی بــه او هدیــه کــن. اگــر فانــی بــا تــو ســیاه 
ــا  ــاور! ام ــازی دربی ــیاه ب ــش س ــم برای ــو ه اســت، ت
ــم  ــر ن ــل داد، اگ ــیاهی اش را تقلی ــک روز س ــر ی اگ
ــره زد،  ــن گ ــی روش ــه صبح ــیاهی اش را ب ــم، س ن
ــوان  ــه عن ــو ب ــن. ت ــاورش ک ــر و ب ــرش را بپذی تغیی
ــر، مســئولیت رنگــی  ــن تغیی ــرای ای ــی ب عکــس العمل
ــانه اش  ــه ش ــانه ب ــی روی دوش ات داری. ش بزرگ
پــرواز کــن و تمرکــز کــن. اگــر دســت هایــش 
آنقــدر آبــی شــده بــود کــه ماهــی هــای دریــا بــرای 
آرمیــدن درون آن پــرش ارتفــاع انجــام مــی دادنــد، 
ــر  ــن. اگ ــفر ک ــش س ــت های ــاز و در دس ــی بس قایق
ــرده  ــول ک ــدش حل ــید درون کالب ــه ای از خورش تک
ــو  ــود، پرت ــیده ب ــه او پاش ــانی ب ــگ زرد درخش و رن
ــه  ــرا ک ــزن، چ ــد ب ــینه ات پیون ــه س ــش را ب گرم
زردی همیشــه نشــانه ی بــی رمقــی نیســت. اگــر نگاهــش 
ســبز بــود، اگــر بــی پــروا دســتت را گرفــت و بــه بلنــدای 
کــوه هــای ســبز رنــگ افــکاِر تپنــده جدیــدش بــرد، بــا او 
ســبز بــاش. بــه او ســبز نــگاه کــن... »اصــا بنشــین و یک 

دل ســیر، ســبز تماشــایش کــن«.

ــد.. ــه ش ــرد و پروان ک
پروانه به جســت و جوي بهار رفت..

بهار اســیر آتش شده بود..
رفیقي مي خواســت که راه نجاتش باشــد.. 

ــرد.. ــکش ک ــد؛رفاقت پیش ــش ش ــیر آت ــه اس پروان
ــرد.. ــه ک ــوخت و آزادي هدی س

یــاد  بهار،بــه  و  آزادي  کــه  شــد  گونــه  ایــن  و 
کردنــد... رفاقــت  هــم  بــا  همیشــه  پروانه،تــا 

آنقدر که یکي شــدند...
آزادي.. بهار  شدند 

و از آن زمــان تا کنون
بهــار در جســت و جــوي رود،عشــق و بــه یــاد 

را مــي گــردد پروانه؛دنیــا 
در میان غنچــه هاي خجالتي 

در صــداي رقص پرنده ها..
نوازش هوا.. در 

در زمین ســبز پوش...
مــي گردد و مي گردد

و هرجــا دلــي خــوش پیــدا کــرد،رود مــي شود؛عشــق 
ــي  ــه م ــي وصل ــه آزادگ ــال پروان ــه ب ــد و ب ــي ده م

کنــد
ــار  ــا به ــت ت ــه گریس ــرمایي ک ــه س ــاد خال ــه ی ب

ــود... ــده ش زن

و در ادامــه بــه نکاتــی راجــع بــه مســائل تخصصــی این تــار از 
قبیــل شــیوه ی صحیــح پوســت انــدازی آن پرداخت.

پــس از حــدود بیســت دقیقــه و درمیــان انتظــار  دانشــجویان 
هنردوســت ، نوبــت بــه اجــرای قطعــات رســید و در ســکوت 
حضــار ،قطعــات یکــی پــس از دیگــری اجــرا شــد و مــورد 

اســتقبال قــرار مــی گرفــت.
حســن ختــام این برنامــه ،اجــرای دو قطعــه فاخــر و جاودانه ی 
»ای ایــران« و »مــرغ ســحر« بــود کــه بــا توجــه بــه همخوانــی 
هماهنــگ تمامــی افــراد حاضر،جــو پرشــوری بــر آمفــی تئاتــر 

ــس حاکم شــد.    پردی
بــا توجــه بــه اســتقبال دانشــجویان از برنامــه هــای فرهنگــی و 
هنری،امیــد اســت شــاهد برنامــه هــای بیشــتری ازاین دســت 

ــگاه باشیم. در دانش

ــان  ــودک زب ــا ک ــت. دنی ــد نیس ــردن بل ــر ک ــه صب ــا ک دنی
ــگار  ــو ان ــی دود و ت ــی دود و م ــی دود و م ــه م ــت ک نفهمی س
کــه مــادر باشــی. فریــاد مــی زنــی کــه صبــر کــن. آهســته تر...

جــا مانــدم و او بــی اعتنــا، بــه راهــش ادامه مــی دهــد. دنیا صبر 
کــردن بلد نیســت. دنیا مــی دود و بازی هــای خــودش را دارد و 
مــا یک مشــت آدمیم کــه گرفتارش شــدیم. گاهی ســرگرممان 
مــی کنــد. گاهــی دوســتمان دارد. گاهــی آدم هایی را کــه مال ما 
نیســتند بــه اشــتباه می نشــاند ســر راهمــان. گاهی هم درســت 
دســت همانــی را کــه بایــد مــی گــذارد کــف دســتمان. بعــد ما 
مــی خندیــم و مــی چرخیــم و می رقصیــم و مــی زنیم زیــر آواز 
کــه از ایــن خوبتــر هــم مگــر مــی شــود، و آنوقــت اســت کــه 
بــازی تــازه اش را شــروع مــی کنــد و در ایــن بــازی تــازه تــو 
تنهــا مــی مانــی و فریــاد مــی زنــی کــه صبــر کن...مــن آدمــم 
را گــم کــردم. مــن آدمــم را از دســت دادم. نمــی دانــم بایــد 
چــه کنــم. از اینجــا بــه بعــدش را بلــد نیســتم. صبــر کــن... 
و دنیــا صبــر کــردن بلــد نیســت. مثــل آهــوی رمیــده ای 
مــی دود. مثــل کــودک گریــزان از خشــم پــدر مــی دود. 
مثــل مــوج در پــی دریــا مــی دود. آنقــدر مــی دود کــه تــو 
را از رســیدن خســته مــی کنــد. بعد تــو راه و رســم تنهایی را 
یــاد مــی گیــری و کم کــم خطــوط چهــره آدمــت را فراموش 
مــی کنــی و گاهــی معطــل مــی مانــی میــان اینکــه خدایــا...

چشــم هایــش قهــوه ای بــود یا مشــکی؟


