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خشونت بورز، حکومت کن!
نگاهی به پیروزی حزب عدالت و توسعه 

در انتخابات پارلـــمانی ترکیــه
صفحه 3

پیوند آوا و تصویر در پرده سفید
نیم نگاهی به تأثیر موسیقی متن

در سینــــما
صفحه 7

نگاه ویژه:

ما جماعت      جـــوگیر!
              درنگی بر رفتار هیجانی مردم ایران

روســی  شــهیر  نویــس  داســتان  تولســتوی،  لئــو   -1
گفتــه  کــم  کــه  هــا  گفتنــی  برخــی  اســت  معتقــد 
می شــود، گفتنی هایــی هســتند کــه احتمــاال بســیاری 
ــرای  ــراز آن را حتــی ب ب ــی جــرات ا ننــد ول آن را می دا
ــم نظــر  ــن ه ــا م ــم ب ــاید شــما ه ــد. ش خودشــان ندارن
ــا ایرانی هــا،  ــی م ــار هیجان ــا رفت باشــید کــه جوگیــری ی
ــن شــماره،  ــذا در ای ــا اســت. ل ــان گفتنی ه ــه هم از جمل
ــی  ــه بررس ــژه« ب ــگاه وی ــش »ن ــم در بخ ــم گرفتی تصمی

ایــن مقولــه از جنبه هــای مختلــف بپردازیــم. 
49 ســال پیــش محمــد علــی جمالــزاده، پــدر    -2  
بــه  کــه  بــود  فــردی  اولیــن  ایــران،  داستانویســی 
طــور مفصــل دســت بــه آســیب شناســی خلقیــات 
اســتقرائی،  روش  بــا  جمالــزاده   زد.  ایــران  مــردم 
توصیفــی و رجــوع بــه خاطــرات ســیاحان خارجــی 
ــان  نی ــا ایرا ــت م ــال مثب ــی، خص ــال منف ــار خص در کن
مهجــور  کتــاب  ایرانــی«  »ســازگاری  برشــمارد.  را 
لبتــه  ا کــه  بــود  کتابــی  دومیــن  بــازرگان  مرحــوم 
ــت.  ــوع پرداخ ــن موض ــه ای ــر ب ــی ت ــی علم ــا نگاه ب
دوگانگــی  ایرانــی  روحیــه  بــود  معتقــد  بــازرگان 
خاصــی بیــن خیــر و شــر دارد و میــان صفــر و صــد در 
نوســان اســت؛» در اشــعار فارســی اســم خــدا را زیــاد 
ــی  ــم م ــات، اس بی ــان ا ــور در هم ــم و همینط ــی بینی م
و معشــوق را، در شــدیدترین دوران هــای تقــدس و 
تشــیع و در دربارهــای صفویــه و قاجاریــه بــه حداکثــر 
ــم.«  ــر می خوری ــی ب ــازی و عیاش ــرابخوارگی و زن ب ش
ــران  ی ــردم ا ــتی م ــتم معیش ــود سیس ــد ب ــازرگان معتق ب
ــات  ــه روحی ــد، بن مای ــاورز بودن ــان کش ــه در آن زم ک
رفتارهــای  دربــاره  بررســی  و  غــور  اســت.  مــردم 
متناقــض مــا پــس از انقــاب اســامی نیــز ادامــه 
ــن  ــر در ای ــای اخی ــال ه ــر س ث ــهورترین ا ــت. مش یاف
ــی« آرش نراقــی اســت  ــاب، »جامعــه شناســی خودمان ب
ــید.  ــم رس ــت و هفت ــاپ بیس ــه چ 90 ب ــال  ــه در س ک
ــورد  ــردم، م ــب م ــتقبال عجی ــود اس ــا وج ــه ب ــی ک کتاب
ــا  نتقاده ــت. ا ــرار گرف ــان ق ــه شناس ــر جامع ــاد اکث نتق ا
ــود کــه کتــاب رویکــرد علمــی  ــر ایــن ب بیشــتر ناظــر ب
نــدارد و علــت العلــل مشــکات رفتــاری مــردم را 
ــت  ــرای دول ــی ب ــچ نقش ــد و هی ن ــی دا ــردم م ــود م خ

ــت. ــل نیس قائ
ــا  ــاب »م ــوزه، کت ــن ح ــش در ای ــن پژوه 3- جدیدتری
ــن  ــت. ای ــتخواه اس ــود فراس ــر مقص ــر دکت ث ــان« ا نی ایرا
ــده  ــام ش ــی انج ــی آزمایش ــه پیمایش ــر پای ــه ب ــر ک ث ا
اســت.  شــده  انجــام  تحقیــق  تریــن  علمــی  اســت، 
متــد  تلفیقــی،  رویکــرد  و  یانــه  نهادگرا نــو  رهیافــت 
ــران  ــردم ای ــات م ــرای واکاوی خلقی ــاب ب ــی کت اصل
ــک  ــیس ی ــرای تاس ــت ب ــد اس ــتخواه معتق ــت. فراس اس
ــان  نی ــار ایرا ــن رفت ــور تبیی ــه منظ ــی ب ــتگاه معرفت دس
یانــه در  4 ســطح را در چارچوبــی نــو نهادگرا بایــد 
ــت  ــاختارها، عاملی ــا و س ــرار داد: نهاده ــم ق ــار ه کن
و  وقایــع  و  ای،جهانــی  منطقــه  محیــط  انســانی، 

رویدادهــا.
ــی  ــار هیجان ــم »رفت ــر بخواهی ــده، اگ ــده نگارن ــه عقی ب
مــردم ایــران« را در ایــن دســتگاه بررســی کنیــم، 
ــاد  ــاختار نه ــت س ــه عل ــاختارها« ب ــا و س ــش »نهاده نق
ــر  ــگ ت ــر رن ــا پ ــایر متغیره ــران، از س ی ــت در ا دول
اســت. سیاســت هــای شــتابزده و خلــق الســاعه تمامــی 
ــخ هــم چــون راهنمــای عمــل  ــان در طــول تاری ن حکمرا
ــت  ــت. عاملی ــوده اس ــن ب ــران زمی ــوده ای ای ــه ت جامع
رفتــار  دیگــر  مســتقل  متغیــر  عنــوان  بــه  انســانی 
ــا دارد و از  ــوم م ــت ب ــه در زیس ــه ریش ــان ک نی ایرا
ــرد،  ــات می گی ــادی نش ــت اقتص ــاه و وضعی ــطح رف س
ــادآورده  ــای ب ــت. ثروته ــذار اس ــل تاثیرگ ــن عام دومی
و آمارهــای مرتبــط بــا آن، از جملــه دالیــل نقــش 
ــط  ــای محی ــر ه ــت. متغی ــانی اس ــت انس ــگ عاملی پررن
ــم  ــه دره ــا ک ــع و رویداده ــی و وقای ــه ای، جهان منطق
ــدی  ــد، در رده بع ــر دارن ــا یکدیگ ــژه ای ب ــی وی تنیدگ
ــه  ــه ک ــای خاورمیان ــت دیرپ ــد. اهمی ــی گیرن ــرار م ق
ــخ  ــول تاری ــازی در ط ــت س ــوادث سرنوش ــتن ح آبس
بــوده و باالتریــن تعــداد جنــگ و تخاصــم را از آن 
خــود کــرده ، بــه طــور مســتقل تاطــم و عــدم ســکون 
ــه  ــت. ب ــته اس ــراث گذاش ــه می ــه ب ــن منطق را در ای
ــری  ــه گی ــامح، نتیج ــا تس ــوان ب ــی ت ــه، م ــور خاص ط
ــاختارها  ــات و س ــت خلقی ــد اس ــه معتق ــتخواه را ک فراس

پذیرفــت. ســکه اند،  روی  دو 

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی

ما جمـــــــاعت جـــــوگیــر!



علی الریجـــاني: :هرکســی که نظـــر مخالـــف داشت منحـــرف نیـــست.
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دکتر مطهرنیا در گفتگو با وقایع اتفاقیه عنوان کرد:
برجام؛ بهترین اقدام در بدترین موقعیت بود

I accept the Terms & Conditions
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پیــش مصاحبــه: »ممنــوع التصویــر هســتم«. شــاید بهانــه ای بود 
بــرای ایــن فــارغ التحصیــل مقطــع دکتــرای علــوم سیاســی از 
دانشــگاه هاوایــی آمریــکا کــه نظرات خــود را شــفاف و بــی پرده 
بــا مــا در میان گذاشــت. دکتر مطهر نیــا از جمله صاحبنظــران در 
عرصــه روابــط بیــن الملــل اســت کــه بــا شــهامت خاصی ایــران 
را شــریک اســتراتژیک آمریکا در ســالیان نــه چنــدان دور آینده 
می دانــد. ادعایــی کــه چنــدان بــا واقعیــات روز مطابقــت نــدارد. 
گپ و گفت مفصلی با ایشــان داشــتیم کــه خالصــه ای از آن را در 

ادامــه بــا هــم مــی خوانیــم.
-  دکتــر ســریع القلــم در مقالــه اخیــر خــود بــا عنــوان »چالــش 
بــزرگ سیاســت خارجــی ایــران« از ضــرورت بازتعریــف مفهوم 
قدرت در دســتگاه دیپلماســی کشــور ســخن گفته اند و معتقدند 
در جهــان امــروز، قــدرت نــزد بنگاه هــای اقتصــادی اســت. نظــر 

شــما پیرامــون دیدگاه ایشــان چیســت؟ 
- قــدرت یــک دال پــر نوســان و پــر مصــداق اســت و مدلــول هــای 
فراوانــی را مــی پذیــرد. قــدرت اساســا مفهومــی اســت کــه از منظر 
فلســفی، دانشــواژه ای فقیر محســوب می شــود. ما دانشــواژگان را در 
حــوزه فلســفه، به دانشــواژه فقیر و غنی تقســیم مــی کنیم. دانشــواژه 
غنــی دانشــواژه ای اســت که مدلــول ها یا مصــداق های کمــی را می 
پذیــرد ولــی دانشــواژه ای کــه مصــداق هــای فراوانــی داشــته باشــد، 
فقیــر محســوب مــی شــود. البته این فقــر به معنــای نداری نیســت، 
چــون گســتره معنایی بیشــتری دربــر می گیــرد تقســیم پذیرترمی 
شــود. لــذا قــدرت بــا واژه هایــی همچــون زور، نفــوذ، اقتــدار، نیــرو و 

انــرژی تــا حــدود زیــادی هــم آغــوش مــی شــود.
آنچــه کــه آقــای ســریع القلــم عنــوان کــرده اند یکــی از جلــوه های 
ــه  اساســی قــدرت اســت کــه در چارچــوب »نفــوذ« خــودش را ب
نمایــش مــی گــذارد. نفوذ مقدمــه ای بــرای ایجــاد فضای مناســب، 
جهــت اعمــال قــدرت بیشــتر اســت. مادامــی کــه مــا در حــوزه 
منطقــه ای و بیــن الملــل نفــوذ نداشــته باشــیم نمــی توانیــم اعمــال 
قــدرت کنیــم. در نوشــته هــای خــودم سیاســت را اینگونــه تعریف 
مــی کنــم؛ »سیاســت یعنــی توانایــی ســامان دهــی و ســازمان دهــی 
قــدرت و نحــوه  اعمــال آن«. وقتــی از نفوذ صحبت می کنیم بیشــتر 
بــه ســامان دهــی و ســازمان دهــی قــدرت عنایــت داریــم. یعنــی ما 
بایــد منابــع قــدرت خــود را گردآوریم و ســپس آنها را ســامان دهی 
کنیــم. ســامانه ای از قــدرت خودمــان ایجاد کنیــم و ارتباطــات میان 
عناصــر ایــن ســامانه را بــا یک دیگر مشــخص کنیم و تشــکیل یک 
ســازمان بدهیــم. وقتــی مــا نفــوذ می کنیــم این نفــوذ کردن مــا، پلی 
اســت میــان ســامان دهــی و ســازمان دهــی قــدرت و نحــوه اعمــال 
آن. هرچــه نفــوذ مــا بیشــتر باشــد، اعمــال قــدرت ما، گســتره عمق 
و ارتفــاع بیشــتری مــی پذیــرد. لــذا آنچــه کــه دکتــر ســریع القلــم 
مــی گوینــد مبجث جدیــدی نیســت بلکــه در واقــع بازتعریف یک 
مفهــوم در قالبــی اســت کــه تــاش دارد تعریف عملیاتی بهتــری را 

بــرای سیاســت خارجــی مــا فراهــم کند.
- آقــای مطهــر نیــا شــما از جملــه کارشناســان سیاســت خارجه 
بودیــد کــه پــس از صحبــت انتقــادی دکتــر جلیلــی مبنــی بــر 
چشــم پوشــی ایــران از 100 حق مســلم در برجام، واکنش نشــان 
دادیــد و در مصاحبــه ای ایــن ســوال را مطــرح کردیــد کــه آیــا 

تــالش هــای تیــم مذاکــره کننــده قبلــی بــرای دســتیابی بــه این 
100 حــق کافــی بــوده اســت. علــت حمایــت شــما از عملکــرد 

تیــم هســته ای فعلی چیســت؟ 
- برجــام بهتریــن اقــدام در بدتریــن موقعیت بــود. در دی ماه ســال 
1384 زمینــه هــای ایجــاد یــک توافــق بــر مبنــای تعامــل ســازنده 
فراهــم شــد. در واقــع، توافــق نامــه ژنــو3 در ســال 1384 نگاشــته 

ــه  ــه ای ک ــق نام ــده بود. تواف ش
در لــوزان ســوئیس بــه پذیــرش 
برجــام منتهــی شــد. در این ســال 
ــزار  ــه 19 ه ــا توانســتیم ب ــا م ه
ــا  ــم و ب ــت یابی ــانتریفیوژ دس س
تکیــه بــر ایــن دســتاورد اکنــون 
بتوانیــم حق غنــی ســازی اورانیوم 
ــزار  ــا 6 ه ــور را ب ــل کش در داخ

ســانتریفیوژ داشــته باشــیم. این دریچه نگرش به بحث هســته ای از 
زاویــه بدبینانــه اســت ولــی از یــک زاویــه دیگر، مــی توان گفــت اگر 
مــا در همــان ســال هــا، توافــق را می پذیرفتیــم، هم اکنون نــه تنها 6 
هزار ســانتریفیوژ و حق غنی ســازی را داشــتیم، بلکه حدود 10 ســال 
بــرای گریــز از وضــع کنونی فرصت داشــتیم. لــذا امکان داشــت که 
مــا هــم اکنــون در وضعیــت باثبات تری نســبت بــه امروز هــم قرار 

داشــته باشــیم. ایــن هــم یــک دریچــه نگــرش اســت. 
مــا در شــرایطی برجام را پذیرفتیم که رســیدن بــه آن، بــرای ایاالت 
متحــده امریــکا یــک »الــزام« و بــرای مــا یــک »اجبــار« بــود. مــا در 
زمانــی برجــام را پذیرفتیــم کــه یــک ادبیــات تهاجمــی گســترده، از 
زبــان مســوالن دولتــی وقــت، مبنــی بــر بــی اثــر بــودن تحریــم 
ها،کاغذپــاره خوانــدن آنهــا در جامعــه جهانــی انعــکاس یافته بــود. 
مــا در شــرایطی مذاکــره کردیــم کــه بیــش از آنکــه تاکیدمــان بــر 
دســتیابی بــه حــق هســته ای باشــد، نقطــه اتکای مــا و اصلــی ترین 
خواســت مــا، برداشــتن همــان تحریــم هایــی بــود کــه بــی اثــر می 
دانســتیم. اکنــون نیــز رهبــری نظــام جمهــوری اســامی، اجــرای 
برجــام را از جهتــی منــوط بــه عــدم تحریــم هــای دیگــر بــا بهانــه 
هــای مختلــف علیــه ایــران مــی داننــد. لــذا مــا کامــا اعتــراف 

می کنیــم کــه تحریــم هــای غــرب اثــر گــذار اســت. 
از ســوی دیگــر، توافــق هســته ای بــرای ایــاالت متحــده امریــکا هم 
یــک الــزام اســت. مــن در تئــوری خــود بــه نــام »هارتلند بــزرگ«، 
کمربنــد طایــی قــدرت در قــرن 21 میــادی را از مصــر تــا هند و 
چیــن تجســم کــرده ام. »هارتلنــد بــزرگ« تبدیــل بــه ســه هارتلند 
مــی شــود:1. »هارتلنــد نــو« یــا خاورمیانــه بویــژه خاورمیانــه عربــی 
ــی  ــد غرب ــع هارتلن ــه در واق ک
ــری  ــرد. 2. دیگ ــی گی را در برم
هارتلنــد مرکــزی اســت کــه من 
ــم  ــد« مــی گوی ــو هارتلن آن را »ن
)نــه هارتلنــد نــو(. نــو هارتلنــد در 
برگیرنــده فــات ایــران و خلیــج 
فــارس اســت. این هارتلنــد میانی 
اســت.3. »هارتلنــد علیــا« یعنــی 

تبــت کــه هارتلنــد شرقیســت.
امریــکا در پی تســلط بــر هارتلند بزرگ اســت که خاورمیانــه عربی، 
ایــران، فــات ایــران و تبــت را در برمــی گیــرد. بنابرایــن نزدیکی به 
ایــران و ایجــاد یــک پیوند معنــادار بــا ایــران بــرای مدیریت امنیتی 
هنــد و چیــن و در واقــع هارتلنــد علیــا و تبــت بــرای ایــاالت متحده 
امریــکا یک الزام اســت. ایــاالت متحده امریــکا در قــرن 21 میادی 
بــه واســطه دکتریــن امنیتــی خــود جهــت گســترش قــدرت خود 
بــه شــرق، نیازمنــد شــرکای اســتراتژیک جدیــد اســت. بــر ایــن 
اساســا آمریکا در آینده دیگر شــریک اســتراتژیک خــود را، انگلیس، 
فرانســه، آلمــان یــا حتــی اســرائیل و عربســتان نمــی داند. شــرکای 
اســتراتژیک آینــده امریــکا عبارتنــد از: مکزیک،که بــه خاطر امنیت 
داخلــی بــه امریکا نزدیــک اســت،کانادا، ژاپن،کــره جنوبی، اســترالیا و 
ایــران. بنابرایــن بــه بــاور مــن، بــرای امریــکا یــک الــزام اســت کــه 
بــا ایــران پیونــد بیشــتری بخــورد لــذا ممکــن اســت روزی واقعیت 
ــد، چــه در  ــه آرمــان سیاســی تحمیــل کن سیاســی، خــودش را ب
ایــران و چــه در ایــاالت متحــده امریــکا. امــا اگــر بخواهیــم از منظــر 
اقتصــادی دســت بــه تحلیــل بزنیــم باید بگوییــم حل همه مســائل 
اقتصــادی ایــران پــس از برجــام، یــک نگــرش خــوش بینانه اســت. 

از طــرف دیگــر هــم، اعتقــاد بــه عــدم تاثیــر برجــام بــر حــوزه های 
گوناگــون سیاســی و اقتصــادی در آینــده، یــک نــگاه بدبینانه اســت. 
اگــر بخواهیــم یــک رویکــرد اعتدالــی بــه برجام داشــته باشــیم باید 
بدانیــم کــه برجــام فرصتی گرانســنگ بــرای بازنگــری در بســیاری 
از فعالیــت هــای مــا در ســاحت هــای گوناگــون زندگــی و حیــات 
اجتماعــی اســت. می توانیــم برجام و پذیــرش برجــام را نقطه عطفی 
در تاریــخ حیــات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی و در نهایــت ملی خود 
قــرار دهیــم و بــه تجدیــد نظــر در آرای گذشــته خــود و احیــاء آنها 

متناســب بــا زمانــه ای کــه در پیــش داریــم روی بیاوریم.
-آقــای دکتــر ســوالی کــه اینجــا پیــش مــی آیــد ایــن اســت که 
نســبت واقعیــات زندگــی سیاســی بــا آرمان هــا و شــعارهایی که 
ســالیان ســال مطــرح شــده اســت، چــه مــی شــود؟ آیــا مــا باید 

در آرمــان هایمــان هــم تجدید نظــر کنیم؟
- مــا وقتــی از ارزش هــا و اصــول صحبــت مــی کنیــم، از آرمان های 
انتزاعــی حــرف مــی زنیــم. اصــول و ارزش هــای سیاســی مــا 
ــت؟  ــا چیس ــادی م ــای اقتص ــول و ارزش ه ــت؟ اص چیس
ــا چیســت؟ اصــول و ارزش  ــی م ــای امنیت اصــول و ارزش ه
ــب و  ــد مناس ــا را بای ــن ه ــت؟ ای ــا چیس ــی م ــای فرهنگ ه
متناســب بــا زمانــه ای کــه در آن زیســت مــی کنیــم، ترجمه 
مجــدد کنیــم. یعنــی اصــول و قواعــد یــا هنجارهــای تعریــف 
شــده ای بــرای آنهــا مناســب و متناســب بــا زمانــی کــه در 
آن هســتیم بدســت آوریــم. مــا نیازمنــد تحولیــم. »رولوشــن« 
ــک  ــا ی ــی. م ــی دگرگون ــاب؛ یعن ــی انق )revolution( یعن
ــک  ــد ی ــه بای ــر ده ــاب ه ــن انق ــم، ای ــرده ای ــاب ک انق
تحــول و اولوشــن )evolution( را تجربــه کنــد. چــرا؟ بــرای 
اینکــه دیگــر تغییــرات در جهــان بطئــی و آرام نیســت. دیگــر 
تغییــرات در جهــان پــر ســرعت نیســت. تغییــرات در جهــان 
پــر شــتاب شــده اســت. شــتابی کــه مــا را مجبــور مــی کنــد 
تــا خودمــان را بــا آن همگــن کنیــم. مــا نمــی توانیــم دیگــر با 
ــات دهــه 50 و60 در دهــه 90 و ســال  1500 هجــری  ادبی
شمســی عمــل کنیــم. هــر دهــه ای، گفتمــان خــودش را دارد. 
تغییــر گفتمــان بــه معنــای تغییــر اصــول و تغییــر ارزش هــا 
نیســت. اصــول و ارزش هــا، آرمــان هــای انتزاعــی هســتند 
ــر دوره ای  ــه، در ه ــای فرهیخت ــان ه ــط انس ــد توس ــه بای ک
ــای  ــزاره ه ــده و گ ــف ش ــد تعری ــول و قواع ــه اص ــل ب تبدی
اثــر گــذار شــوند. مــا در هــر دهــه اصــول و ارزش هایمــان 
ــی  ــت ول ــت اس ــا ثاب ــی م ــای انتزاع ــت؛آرمان ه ــت اس ثاب
دلیــل نــدارد هنجارهایمــان ثابــت باشــد. لــذا مــا بایــد ایــن 
ــک  ــا ی ــم. اقتصــاد م ــه کنی ــداوم را تجرب ــی هــای م دگرگون
اقتصــاد بنگاهــی اســت. ســازمانی نشــده اســت. بایــد حالــت 
ــک نهــاد اقتصــادی  ــا ی ــک هــای م نهــاد داشــته باشــد. بان
نیســتند کــه رســالت ملــی داشــته باشــند. اینهــا بنــگاه هــای 
اقتصــادی هســتند و بــه جــای هــم افزایــی بیشــتر بــرای بــاال 
بــردن ارزش پــول ملــی بــه برابــری و تقابــل بــرای افزایــش 
ســود بنگاهــی خــود مــی اندیشــند. ایــن اقتصــاد هیــچ وقــت 
نمــی توانــد ســامان بگیــرد. برجــام کــه هیــچ، پــدر برجــام 
ــذا  ــد! ل ــن اقتصــاد ناســالم را درمــان کن ــد ای هــم نمــی توان
بایــد یــک جهــاد اقتصــادی مبتنــی برگــزاره هــای علمــی و 
آینــده اندیشــی در هــر ســاحتی را انجــام داد کــه متاســفانه 

مــا در ایــران ایــن کار را انجــام نمــی دهیــم.

خبرنامه

بــه گــزارش »وقایــع اتفاقیــه« بــه نقــل از خبرگزاري هــا، علــی الریجانــی در پایــان ســفر یــک روزه اش بــه کــرج گفــت: اختــاف 
نظــر در کشــوری بــا رشــد  یافتگــی سیاســی طبیعــی اســت امــا حــرف زدن علیــه یکدیگــر در جلســات پنهانــی و پخــش شــب 
نامــه باعــث انقبــاض در کشــور و ایجــاد دشــمنی می شــود کــه در نهایــت دشــمنی اجــازه هــم افزایــی در کشــور را نمی دهــد. 
رئیــس قــوه مقننــه در ادامــه اظهــار کــرد:  گاهــی در کشــور مناقشــاتی بــه دلیــل اختــاف نظــر دیــده می شــود کــه نبایــد ایــن 
اختــاف نظــر بــه دشــمنی کشــانده شــود مثــا فــردی راجــع بــه موضــوع ملــی نظــری دارد کــه بایــد اجــازه دهــد دیگــری 
نیــز نظــرش را بیــان کنــد نــه اینکــه آن فــرد را بــه خائــن تبدیــل کنــد ایــن لســان غلــط اســت. بــه همــان انــدازه کــه انســان 
بــه خــودش اجــازه بیــان نظــر می دهــد بایــد چنیــن اجــازه ای بــه دیگــری داده شــود پــس چــرا صحبــت از خائــن بــه میــان 

ــی در کشــور ایجــاد نمی شــود. ــم افزای ــن صــورت ه ــم. در ای می آوری

هــر دهــه ای، گفتمــان خــودش را دارد. تغییــر [
گفتمــان بــه معنــای تغییــر اصــول و تغییــر ارزش ها 
نیســت. اصــول و ارزش هــا، آرمــان هــای انتزاعــی 
ــه،  ــد توســط انســان هــای فرهیخت هســتند کــه بای
در هــر دوره ای تبدیــل بــه اصــول و قواعــد تعریــف 

ــوند. ــذار ش ــر گ ــای اث ــده و گزاره ه ش

]

ــم  ــد، آن ه ــی کنن ــی م ــران زندگ ــان در ته ــه ایرانی هم
ــکاس،  ــکار، ع ــدل، ورزش ــه م ــرب. هم ــهرک غ در ش
ــوده  ــان ب ــی 5 سالش ــد. وقت ــت ان ــس و روشن ژس پرنس
مادرشــان برایشــان »تهــوع« ژان پــل ســارتر مــی 
خوانــده و در قفســه  کتابــی کــه ندارنــد مجموعــه 
ــت  ــادق هدای ــاو، ص ــارد ش ــرج برن ــار ج ــی از آث نفیس
ــن در  ــتان م ــط دوس ــد و فق ــی دارن ــه م ــه را نگ و نیچ
ــد و  ــده ای دارن ــکم گن ــد، ش ــی کنن ــی م ــهد زندگ مش
بیشــتر از همــان کتــاب ادبیــات آمــوزش و پــرورش را 

ــند.( ــده باش ــر خوان ــم اگ ــد!)آن ه ــده ان نخوان
ــره  ــر چه ــی ب ــر نقاب ــران تئات ــتان بازیگ ــان باس در یون
ــی   ــای اجتماع ــبکه ه ــونا«. ش ــام »پرس ــه ن ــد ب می زدن
امــروز دقیقــًا همــان نقــش را بــرای مــا دارنــد، دنیــای 
روتــوش شــده ای کــه هیــچ نقصــی نداریــم، وقتــی مــی 
گویــم هیــچ نقصــی یعنــی حتــی اگــر عکــس پروفایلمــان 
ــگاه کننــد یــک جــوش خشــک و خالــی هــم دیــده  را ن
ــای  ــس کده ــم از پ ــل های ــم نس ــن و ه ــود. م ــی ش نم
باینــری، ابرقهرمــان هــای کتــاب هــای کمیــک مــارول 

شــده ایــم. 
ــان  ــک هم ــای کوچ ــه ه ــن جعب ــگار درون ای ــًا ان اص

فیزیکدانــان  کــه  دارد  وجــود  ای  مــوازی  دنیاهــای 
ــا  ــد ت ــی زنن ــش م ــه آب و آت ــان را ب ــان خودش چن

ثابتــش کننــد. 
درون هــر دنیایــی هــم کــه باشــی بایــد بــا بقیــه 
ارتبــاط داشــته باشــی، حــرف بزنــی، نظــر بدهــی، 
ــن  ــره بی ــی باالخ ــه باش ــم ک ــی ه ــر آدم ــدی و ه بخن
ایــن همــه تنــوع ، یــک آدم را پیــدا مــی کنــی و 
ــق،  ــار عش ــده گیت ــک نوازن ــام ت ــرزد.» بن ــی ل ــت م دل
بــر دروازه قلبــم نوشــتم ورود عشــق ممنــوع، امــا 
عشــق آمــد و گفــت مــن بــی ســوادم!« امــا حیــف کــه 

طبیعــت انســان را درزی ازل جــور دیگــری دوختــه، 
بــه مجــاز راضــی نمــی شــود، کشــش خــارق العــاده 
Asl را مــی گیــری و مســیری  ای بــه واقعیــت دارد. 

ــود. ــی ش ــروع م ــت ش ــو در زندگی ن
ایــن  از  پایدارتــر  خیلــی  طبیعــت  سیســتم  ولــی 
بــرای  نــه  چاقــو  از  مــا  می دهــد  حرفهاســت. 
ــرای کشــتن هــم  ــًا ب پوســت کــردن میــوه، کــه دقیق

ــم. ــی کنی ــتفاده م اس
ــان  ــه ج ــدر ب ــه آنق ــای اینک ــه ج ــت ب ــر نیس بهت
ــر ــا غ ــو شــدن کنســرت ه ــر لغ ــر ارشــاد بخاط وزی

بزنیــم ، کمــی هــم نگــران ســونامی بــی هویتــی 
باشــیم کــه مــا و بچــه هــای مــا را درون خــود خواهد 
بلعیــد؟ کمــی نگــران جامعــه افســرده آینــده باشــیم! 

ــیدن اســت! ــر رس ــر از دی ــیدن بهت ــز نرس هرگ
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ــت  ــزب عدال ــال، ح ــس از 12 س ــش پ ــاه پی ــج م 1- پن
و توســعه در انتخابــات پارلمانــی ترکیــه، اکثریــت را 
ــدی  ــع بن ــن جم ــه ای ــران را ب ــل گ ــت داد و تحلی از دس
ــت.  ــک اس ــزب نزدی ــن ح ــان دوران ای ــه پای ــاند ک رس
ــد  ــات چن ــعه در انتخاب ــت و توس ــود عدال ــن وج ــا ای ب
ــه  ــر ترکی ــای اخی ــران ه ــت بح ــه عل ــه ب ــش ک روز پی
ــگفتی  ــان ش ــد، در می ــزار ش ــگام برگ ــکل زودهن ــه ش ب
تحلیل گــران اکثریــت را بــار دیگــر بــه دســت آورد. امــا 
ایــن حــزب چگونــه توانســت ظــرف 5 مــاه دوبــاره خــود 

ــد؟ ــا کن را احی
2- کافــی اســت کمــی خبرهــای ترکیــه را در مــاه هــای 
اخیــر دنبــال کــرده باشــید تــا از شــدت ناآرامــی هــا در 
ــن  ــه آگاه باشــید. در همی ــاه گذشــته در ترکی ظــرف 5 م
مــاه هــا بــود کــه آتــش بــس دو ســاله بیــن ) پ.ک.ک( 
ــاال  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــونت ه ــد و خش ــته ش ــت شکس و دول
گرفــت. ده هــا نفــر در بمــب گــذاری هــا جــان باختنــد. 
ــه  ــدی از ترکی ــزی جدی ــری و خونری ــر درگی ــر روز خب ه
ــه  ــور روز ب ــن کش ــاع ای ــید و اوض ــی رس ــوش م ــه گ ب
روز نابســامان تــر مــی شــد. شــاخص هایــی چــون آمــار 
بیــکاری باالتــر مــی رفــت و ارزش پــول ملــی ایــن کشــور 
رونــد نزولــی شــدیدی داشــت. تمــام ایــن مــدت، مخالفان 
دولــت در یــک چیــز اتفــاق نظــر داشــتند: دولــت عامــل 

ــن نابســامانی هــا اســت! ای
3- حــزب عدالــت و توســعه از وضعیــت موجود بیشــترین 
بهــره را بــرد. سیاســت هــای اردوغــان علیــه )پ.ک.ک( 
و همچنیــن علیــه کردهــای ســوریه آرای بســیاری از 
ــه  ــش آورد. البت ــه اردوگاه حزب ــرک را ب ــای ت ــی گراه مل
نمی تــوان از رفتارهــای پوپولیســتی اردوغــان هــم در ایــن 
میــان گذشــت. بــه هــر حــال او کســی اســت کــه  بارهــا 
ــل  ــش از قبی ــا رفتارهای ــه ب ــش و چ ــرف های ــا ح ــه ب چ
ــن تشــریفات،  ــرک در آیی ــای ت ــوری ه ــازی امپراط بازس
ایــن طــور نشــان داده کــه رویــای بازســازی امپراطــوری 
ــر  ــای او اگ ــن رفتاره ــه اســت. ای ــی را جــدی گرفت عثمان
ــود  ــراه ب ــه هم ــده ای در ترکی ــا ریشــخند ع ــا ب ــه باره چ
ــوز  ــن جــا آسیاســت و هن ــه ای ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــا نبای ام
رفتارهــای عــوام گرایانــه حتــی در یکــی از پیشــرفته تریــن 
کشــورهای آســیایی هــم خریــدار دارد. در انتخابــات اخیــر 
اگــر بــه آرای حــزب ملــی گــرای » حرکــت ملــی« دقــت 

ــه ایــن حــزب وارد شــده اســت. ــه اصلــی ب کنیــم، ضرب

ــه  ــا ک ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی ــر ح ــرف دیگ 4- از ط
مــورد حمایــت کردهــا اســت نیــز بســیاری از رای هایــش 
ــر  ــه نظ ــت داد. ب ــعه از دس ــت و توس ــع عدال ــه نف را ب
در  شکســت  از  بعــد  اردوغــان  اســتراتژی  می رســد 

انتخابــات پارلمانــی پنــج مــاه 
ــی کــردن جامعــه  ــل، قطب قب
بــود. مولفــه هــای اصلــی این 
ــود از  ــارت ب ــتراتژی عب اس
دامــن زدن بــه جنگــی تمــام 
ــران  ــزب کارگ ــا ح ــار ب عی
و  )پ.ک.ک(  کردســتان 
منســوب کــردن همزمــان 
ــزب  ــی ح ــود یعن ــب خ رقی
ــه  ــا ب ــق ه ــک خل دموکراتی
ــم  ــش ک ــزب، افزای ــن ح ای
علیــه  خشــونت  ســابقه 
ــتان و  ــی کردس ــه مدن جامع

ترکیــه، ســرکوب نیروهــای رادیــکال ترکیــه و...
بــه نظــر مــی رســد اردوغــان و حزبــش با ایــن اســتراتژی 
مــردم ترکیــه را در یــک دو راهــی قــرار دادنــد. دو 

ــت  ــات و امنی ــدم ثب ــه ع ــش ب ــک راه ــه ی ــی ک راه
ــرش  ــید و راه دیگ ــی رس ــادی م ــامانی اقتص ــا به س و ن
ــداوم  ــعه و ت ــت و توس ــزب عدال ــدد ح ــاب مج ــه انتخ ب
اقتدارگرایــی هــای ایــن حــزب و بخــش وســیعی از مــردم 
راه دوم را برگزیدنــد چــرا 
ــان داد  ــزب نش ــن ح ــه ای ک
ــا سواســتفاده از  مــی توانــد ب
ــات را  ــت و ثب ــش امنی قدرت
ــا  ــا آن را احی ــد ی ــلب کن س

ــد. کن
ــد  ــاال بای ــائل ب ــه مس 5- ب
و  گســترده  تبلیغــات 
ناعادالنــه و ایجــاد فضــای 
وحشــت و ارعــاب از طــرف 
توســعه  و  حــزب عدالــت 
ــوان  ــه عن ــزود. ب ــز اف را نی
ــی  ــی ت ــون دولت ــال تلویزی مث
آر تــی کــه قانونــا بایــد وقــت یکســان بــرای تبلیغــات در 
ــه  ــت 18 دقیق ــر وق ــد در براب ــرار ده ــزاب ق ــار اح اختی
ــاص  ــا اختص ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی ــه ح ــه ب ای ک

ــعه  ــت و توس ــار عدال ــاعته را در اختی ــی 30 س داد وقت
گذاشــت. همچنیــن روز 10 اکتبــر هــم بیــش از صــد نفــر 
از جملــه بســیاری از هــواداران حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــح  ــر بمــب گــذاری انتحــاری در تظاهــرات صل ــا در اث ه
ــال آن  ــه دنب ــکارا کشــته شــدند و ب ــان در آن چــپ گرای
حــزب دموکراتیــک خلــق هــا گردهمایــی هــای انتخاباتــی 

ــرد. ــو ک ــود را لغ خ
ــه  ــگام ترکی ــی زودهن ــات پارلمان ــال انتخاب ــر ح ــه ه 6- ب
ــه  ــت را ب ــعه اکثری ــت و توس ــزب عدال ــد و ح ــام ش تم
دســت آورد لکــن نتایــج ایــن انتخابــات نشــان مــی دهــد 
کــه بیــش از نیمــی از مــردم ترکیــه مخالــف ایــن حــزب 
هســتند. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون 
ــترده آزادی  ــت گس ــی و محدودی ــان سیاس ــای خفق فض
ــس از اعتراضــات  ــر خصوصــا پ ــد ســال اخی ــان در چن بی
ــق  ــای عمی ــکاف ه ــدن ش ــاد ش ــارک« و ایج ــزی پ »گ
سیاســی اجتماعــی در ترکیــه، بــه نظــر مــی رســد رســیدن 
ــای  ــا دشــواری ه ــن کشــور، ب ــت در ای ــات و امنی ــه ثب ب

ــه رو اســت. بســیاری رو ب
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بــا دســتور ویــژه رییــس جمهــور و پیگیری هــای وزارت ورزش و وزارت امــور خارجــه تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــه 
رقابت هــای جــام جهانــی گواتمــاال اعــزام خواهــد شــد. پــس از آن کــه علــی کفاشــیان رییــس فدراســیون فوتبــال 
ایــران از عــدم اعــزام تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــه رقابت هــای جــام جهانــی بــه دلیــل مشــکات مالــی و همچنیــن 
ــم  ــن تصمی ــه ای ــی نســبت ب ــادات فراوان ــود، انتق ــر داده ب ــاال خب ــزای گواتم ــذ وی ــرای اخ ــی ب ــود فرصــت کاف نب
ــس  ــتقیم ریی ــت مس ــا دخال ــه ب ــد ک ــر می رس ــون خب ــا اکن ــد، ام ــرح ش ــف مط ــانه های مختل ــیون در رس فدراس
محتــرم جمهــوری اســامی ایــران و پیگیــری هــای وزارت ورزش و همــکاری جــدی وزارت امــور خارجــه مقدمــات 
ایــن اعــزام فراهــم شــده اســت. بــر ایــن اســاس تیــم ملــی فوتســال بانــوان خواهــد توانســت در رقابت هــای جــام 
جهانــی فوتســال در گواتمــاال در تاریــخ 28 و 29 آبــان حضــور پیــدا کنــد. در حــال حاضــر بــا فراینــد اداری کــه 
ــام  ــای ج ــه رقابت ه ــران ب ــت های زن ای ــزام فوتسالیس ــر اع ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــم دول ــت تصمی ــده اس ــی ش ط

جهانــی قطعــی اســت.

پـــــرواز به گواتماال بـا دستــور روحــانی

ــد  ــعار »نق ــا ش ــات ب ــگاه مطبوع ــن نمایش ــت و یکمی بیس
ــن  ــه کار کــرد. در ای ــاز ب ــه؛ پاســخ مســئوالنه« آغ منصفان
دیگــر  و  تســنیم  و  فــارس  خبرگزاری هــای  نمایشــگاه 
ــروز،  ــن ام ــا، وط ــان، رج ــان، جه ــه کیه ــانه ها از جمل رس
ــه در نمایشــگاه امســال  ــد ک ــام کردن 9 دی و مشــرق اع
مطبوعــات شــرکت نخواهنــد کــرد. بهانــه ایــن رســانه هــا، 

ــود! ــود ب ــن خ ــت از موافقی ــت و حمای ــض دول تبعی
از جملــه اقدامــات مهمــی کــه از ســوی معاونــت مطبوعاتی 
ــه و  ــع عادالن ــت، توزی ــورت گرف ــم ص ــت یازده در دول
ــت  ــه مخالف ــود ک ــا ب ــن رســانه ه ــه بی ــد یاران ضابطــه من
جــدی رســانه هــای دلواپــس را بــه دنبــال داشــت. 
ــی،  ــت مطبوعات ــت و انصــاف در معاون ــراری نظــم، دق برق

ــد. ــا ش ــانه ه ــن رس ــای ای ــی ه ــاده خواه ــع زی مان
از  خــود  گزارشــهای  در  »ملــی«  ظاهــر  بــه  رســانه 
ــون رســمی  نخســتین روز برگــزاری نمایشــگاه، نقــش تریب
ــرا در  ــای اصولگ ــانه ه ــن رس ــرد. ای ــا ک ــها را ایف دلواپس
ــه را تشــکیل  ــت، ده درصــد جامع ــن حال ــوش بینانه تری خ
ــا  ــور م ــت در کش ــن اقلی ــی ای ــه دالیل ــا ب ــد، ام ــی دهن م
ــزاق از بیــت المــال، منتشــر مــی  ــا ارت ــوده و ب قدرتمنــد ب
شــوند. همانطــور کــه دکتــر روحانــی در افتتاحیــه نمایشــگاه 
مطبوعــات در ایــن زمینــه اظهــار داشــت:» بعضــی  بــا پــول 
ــت  ــت حرک ــار حاکمی ــه افتخ ــت علی ــال و حاکمی بیت الم
ــه  ــی ک ــت؟ دولت ــه دول ــت و علی ــول دول ــا پ ــد. ب می کنن
منتخــب مــردم اســت؟ ایــرادی نــدارد یــک نفــر بــا پــول 
ــر  ــا آخ ــدازد و از اول ت ــانه ای راه بیان ــود رس ــخصی خ ش
ــا پــول مــردم  ــا اجــازه چــه کســی ب مخالفــت کنــد. امــا ب
ــردم  ــول م ــم. پ ــت کنی ــردم حرک ــه راه م ــم علی می خواهی

ــه ای  ــرای جامع ــد ب ــن مســأله نمی توان ــردم؟ ای ــه م و علی
ــول باشــد.« ــل قب قاب

اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
نظــام  یــک  نیازمنــد  مــا 
قانــون و مقرراتــی هســتیم 
کــه در برابــر آن همــگان 
یکســان باشــند،  اظهــار کــرد: 
اساســی  قانــون  افتخــار   «
ایــران  اســامی  جمهــوری 
ایــن اســت کــه می گویــد 

افــراد حتــی رهبــری نظــام در برابــر قانــون  همــه 

ــانه ها  ــی رس ــی برخ ــه گاه ــد ک ــتند. هرچن ــان هس یکس
ــا  ــی ب ــد و گاه ــل می کنن ــی عم ــس مخف ــوان پلی ــه عن ب
ــریات  ــی از نش ــه برخ مطالع
ــردا  ــه ف ــد ک ــوان فهمی می ت
کســی  چــه  اســت  قــرار 
آبــروی  و  شــود  دســتگیر 
چــه کســانی بــرده شــود. 
اگــر نمــک ســالم باشــد، هــر 
ــته  ــکالی داش ــه اش ــزی ک چی
باشــد می تــوان جلــوی آن 
ــی کــه نمــک فاســد شــود کار بســیار  را گرفــت امــا زمان

می شــود.« ســخت 
ــاد  ــوزی انتق ــد از روی دلس ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
ــوب  ــان کار خ ــم ف ــد بگویی ــرد: » بای ــد ک ــم، تأکی کنی
ــم و  ــت. بیاموزانی ــکال داش ــم اش ــای  کار ه ــود و اینج ب
بیاموزیــم و کاری کنیــم کــه آینــده بهتــری در انتظارمــان 
باشــد. در شــرایط جدیــد در سراســر کشــور امــروز امیــد 
ــه  ــد را ب ــن امی ــد ای ــما می توانی ــتری دارد و ش ــور بیش تبل
ــت  ــم در دوره دول جامعــه تزریــق کنیــد.« اگــر ایــن تحری
ــژاد توســط اصــاح طلبــان صــورت مــی گرفــت،  احمدی ن
همیــن رســانه هــا، آنهــا را همســو بــا دشــمن و هماهنــگ با 
اســرائیل معرفــی مــی کردنــد. اگــر ایــن رســانه هــا چنیــن 
ــد آن را  ــند بای ــی شناس ــمیت م ــه رس ــی را ب ــق و روش ح
بــرای همــه جریــان هــا و همــه مســائل در کشــور بپذیرنــد 
و دیگــران را متهــم بــه عنــاد بــا نظــام و جاسوســی نکننــد.

ــم  ــن تحری ــن ای ــن و مخالفی ــرات موافقی ــه نظ ــا ب در انته
گریــزی زدیــم و قضــاوت را بــه خواننــده واگــذار می کنیــم؛

ــا خطــوط قرمــز مشــکل  ــا بیــان اینکــه ارشــاد ب رســایی ب
ــر از  ــش مهمت ــوط بنف ــاد خط ــرای ارش ــت: » ب ــدارد، گف ن
ــش رد  ــوط بنف ــر کســی از خط ــز اســت و اگ ــوط قرم خط
ــر کســی از  ــرد و اگ ــاد آن را می گی ــغ ارش ــا تی ــود حتم ش
خطــوط قرمــز ماننــد توهیــن بــه مقدســات یــا توهیــن بــه 

ــان مهــم نیســت.« ــرای آقای نظــام رد شــود، ب
ــانه های  ــی رس ــراف برخ ــاره انص ــا کام درب ــادق زیب ص
خــاص از حضــور در نمایشــگاه مطبوعــات اظهــار داشــت: » 
خنــده دارتریــن موضوعــی کــه یــک نویســنده، روزنامه نــگار 
یــا خبرنــگار در ایــن مملکــت مــی توانــد مطــرح کنــد ایــن 
اســت بگویــد قــوه مجریــه بــرای انتشــار افــکار مــا بــه مــا 
آزادی عمــل نمی دهــد و دهــان مــا را بســته اســت. امــروز 
یــک بچــه دبســتانی هــم در ایــران می دانــد چــه نهادهایــی 

ــرد.« ــات را می گی ــوی مطبوع جل

] ]

] بــه نظــر مــی رســد اســتراتژی [
در  شکســت  از  بعــد  اردوغــان 
مــاه  پنــج  پارلمانــی  انتخابــات 
ــود.  ــه ب ــردن جامع ــی ک ــل، قطب قب
ــتراتژی  ــن اس ــی ای ــای اصل مولفه ه
بــه  از دامــن زدن  بــود  عبــارت 
حــزب  بــا  عیــار  تمــام  جنگــی 
)پ.ک.ک(  کردســتان  کارگــران 
ــب  ــان رقی و منســوب کــردن همزم
خــود یعنــی حــزب دموکراتیــک 

ــزب... ــن ح ــه ای ــا ب ــق ه خل

دولــت  دوره  در  تحریــم  ایــن  اگــر 
طلبــان  اصــالح  توســط  احمدی نــژاد 
ــا،  ــانه ه ــن رس ــت، همی ــورت می گرف ص
آنهــا را همســو بــا دشــمن و هماهنــگ بــا 

اســرائیل معرفــی مــی کردنــد. 
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ــا و  ــا، درگیری ه ــیاری از نزاع ه ــه بس ــی را ریش ــای هیجان ــه، رفتاره ــتان روزب ــکی بیمارس ــات روانپزش ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــر  ــا ب ــه م ــات در جامع ــا و تصمیم ــب رفتاره ــت: اغل ــران دانســت و گف ــه ای ــی در جامع ــی و خانوادگ ــای خیابان خشــونت ه
ــه عمــق بســیاری از اقدامــات تعقــل نمــی کننــد در  اســاس هیجانــات شــکل مــی گیــرد و مــردم در انتخــاب هــای خــود ب
واقــع هــر چــه جامعــه در گــذر تمــدن حرکــت کنــد  قاعدتــا بــا فکــر و افــکار جدیــدی مواجــه مــی شــود در نتیجــه تعقــل 
بیشــتری بــکار مــی گیــرد و احساســات خــود را بیشــتر کنتــرل مــی کنــد. بنابرایــن هیجانــی بــودن رفتارهــای ایرانیــان بیانگــر 

ایــن اســت کــه هنــوز بــا رســیدن بــه توســعه فاصلــه زیــادی مانــده اســت.
ــه داد و  ــی ارائ ــای هیجان ــی از رفتاره ــی، تعریف ــفقنا زندگ ــگار ش ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــدی در گف ــا محم ــد رض ــر محم دکت
اظهارکــرد: رفتارهایــی کــه از احســاس، عواطــف و هیجانــات انســان ناشــی مــی شــود را رفتارهــای هیجانــی مــی گوینــد. ایــن 
رفتارهــا کمتــر مبنــای عقانــی دارنــد، در آن قبــل از اینکــه فــرد فکــر کنــد یــا تصمیــم بگیــرد رفتــاری را از خــود بــروز مــی 
دهــد کــه از هیجــان و عاطفــه نشــات گرفتــه اســت. بطــور کلــی در رفتارهــای هیجانــی غرایــز و احســاس مبنــا قــرار مــی 

گیــرد و تفکــرات و تعقــل بســیار ضعیــف ظاهــر مــی شــود.

بی ثباتی در تصمیمات مهم جامعه ایران

نگاه ویژه

تصمیمـــــات هیجـــــانی در بزنــــگاه های تاریــــخی
سجاد نامور
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پدیــده تصمیمــات هیجانــی در کشــور مــا بیشــتر مربــوط بــه 
زمانهایــی اســت کــه تحولــی اجتماعــی یــا سیاســی در کشــور 
ــه  ــها،  نمون ــا و سازش ــا، درگیریه ــها، انقابه ــد. شورش رخ ده
هایــی از ایــن محــرک هــای هیجانــی هســتند. یکــی از عواملی 
ــن  ــف چنی ــرایط مختل ــردم در ش ــود م ــی ش ــث م ــه باع ک
تصمیمــات و رفتارهایــی را از خــود بــروز دهنــد عــدم وجــود 
چشــم انــدازی مناســب نســبت بــه آینــده و ثبــات شــرایط 
اســت. ایــن امــر منجر مــی شــود تــا افــراد جامعه در شــرایط 
مختلــف تصمیمــات و رفتارهــای عجوالنــه ای بگیرنــد. افــراد 
جامعــه بــه دلیــل آنچــه کــه در طــول زمــان مشــاهده کــرده 
انــد دیگــر درک درســتی از شــرایط پیــش رو ندارنــد بنابراین 
ســعی مــی کننــد خیلــی ســریع تصمیــم گیــری کننــد کــه 
اثــرات ایــن گونــه تصمیمــات و رفتارها بعد از مدتی مشــخص 
مــی شــود. نتایجــی کــه مخــرب هســتند و البتــه در پــاره ای 
اوقــات نتایــح مفیــدی را بــه بــار مــی آورنــد. ایــن موضــوع را 
مــی تــوان در انتخــاب هــای مــردم در جامعــه مشــاهده کــرد 
ــد و  ــر مــی دهن کــه چطــور مــدام تصمیمــات خــود را تغیی
تحــت تاثیــر محــرک هــای مختلــف قــرار می گیرنــد. وقتــی 
جامعــه ای در چنیــن شــرایطی باشــد افــرادی هســتند کــه از 
ایــن امــر اســتفاده کــرده و ایــن گونــه رفتارهــا و تصمیمــات 
ــد و آن را در  ــی دهن ــوق م ــود س ــداف خ ــت اه را در جه

مســیری کــه مــی خواهنــد هدایــت مــی کننــد. نمونــه بــارز 
ــه  ــازی و ب ــایعه س ــا، ش ــه م ــی در جامع ــای هیجان ــار ه رفت
دنبــال شــایعه رفتــن اســت. لــذا افــراد جامعــه را مــی بینیــم 

ــدون  ــوارد ب ــه در بیشــتر م ک
ــت از  ــات درس ــب اطاع کس
مســیر مطمئــن در مــورد یــک 
ــه  ــت ب ــاق، دس ــا اتف ــر ی خب
تصمیمــات و اقدامــات هیجانی 
ــه در  ــایعاتی ک ــد. ش ــی زنن م

ســال هــای گذشــته مشــاهده کــرده ایــم چطــور باعــث شــده 
انــد برخــی موسســات و مراکــز بــا مشــکات جــدی مواجــه 
ــه  ــه ای رقــم خــورده کــه ب ــه گون شــوند و حتــی شــرایط ب

ــود  ــا وج ــه ب ــک موسس ــر ورشکســتگی ی ــال خب ــوان مث عن
ــردم  ــب م ــه از جان ــی ک ــل رفتارهای ــه دلی ــدم صحــت، ب ع
ــه و باعــث  ــه خــود گرفت ــگ واقعیــت ب ــه رن صــورت گرفن
ــت.   ــده اس ــکل ش ــاد مش ایج
ــن  ــی چنی ــه تاریخ ــک نمون ی
رفتارهایــی را مــی تــوان در 
ــرداد و  ــا 28 م ــان کودت جری
ســقوط دکتــر مصدق مشــاهده 
کــرد. جریانــی کــه در آن 
عــده ای صبــح شــعار درود بــر مصــدق مــی دادنــد و شــب 
شــعار مــرده بــاد مصــدق! همیــن امــر نشــان مــی دهــد کــه 
چگونــه تصمیمــات افــراد جامعه بــر اثــر رفتارهــای هیجانی و 

تحــت تاثیــر فضــای ایجــاد شــده تغییــر می کنــد و سرنوشــت 
ــعارهای  ــته ش ــن دس ــازد. از ای ــون می س ــت را دگرگ ــک مل ی
ــم  ــا ک ــور م ــخ کش ــول تاری ــاد در ط ــرده ب ــاد و م ــده ب زن
ــا هــر  نیســت. شــعار هایــی کــه ماهیــت آن بــه ســرعت و ب
اتفاقــی تغییــر مــی کنــد و عــده ای همیشــه در صحنــه بــوده 
انــد کــه ایــن شــعارها را ســر دهنــد و ناخواســته اهــداف عــده 
ای ســودجو را محقــق کننــد، تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه تحــت 
یــک جــو و فضــای خاصــی قــرار گرفتــه بودنــد کــه مــی تــوان 
آثــار مخــرب و جبــران ناپذیــر آن را دیــد. در انتخابــات هــای 
مختلفــی کــه در کشــور برگــزار شــده مــی تــوان نمونــه هــای 
مختلفــی از ایــن قبیــل رفتــار هــا را مشــاهده کــرد. تصمیماتــی  
ــی  ــخص خاص ــا ش ــتن ب ــکل داش ــل مش ــه دلی ــا ب ــه صرف ک
ــه  انتخــاب  ــت و منجــر ب ــراد صــورت مــی گرف از طــرف اف
افــرادی مــی شــد کــه بعدهــا اقدامــات آن هــا سرنوشــت یــک 
ــوده  ــه ب ــن گون ــخ ای ــول تاری ــی داد. در ط ــر م کشــور را تغیی
ــی  ــای خاص ــه ه ــتمداران اندیش ــان و سیاس ــر حکمران ــه اگ ک
داشــته انــد جامعــه را بــا خــود همــراه مــی کــرده انــد. جامعــه 
هیجانــی بیــش از هــر جامعــه دیگــری آمادگی تبعیــت از چنین 
مــوج هایــی را دارد. بــه عنــوان مثــال تبعیــت جامعــه آلمــان از 
سیاســتمداری همچــون هیتلــر  را در نظــر بگیریــد. او در مقــام 
پیشــوا قــرار مــی گیــرد و یــک جامعــه را هیجانــی مــی کنــد و 
ســپس آن را بــه دنبــال خــود بــه ســمتی می کشــاند کــه پــر 
اســت از نفــرت، دگــر کشــی و دگــر آزاری. بنابرایــن عوامــل 
سیاســی و اجتماعــی از جملــه عوامــل مهمــی هســتند کــه ایــن 

شــرایط را ایجــاد و تشــدید مــی کننــد. 

دکتر مصطفی مهرآیین در گفتگو با وقایع اتفاقیه:
نرخ عقالنیت ابزاری در جامعه ایرانی پایین است. محدثه خزاعی
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پیــش مصاحبــه: مصطفــی مهرآییــن دکتــرای جامعه شناســی 
خــود را در ســال 86 از دانشــگاه تربیــت مــدرس اخــذ کــرده 
و هم اکنــون عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد تهــران اســت. 
در ســفر اخیــر وی بــه مشــهد، فرصتــی دســت داد تــا پیرامــون 
نــگاه ویــژه ایــن شــماره نشــریه بــا وی گفتگویــی نســبتا بلنــد 
داشــته باشــیم کــه چکیــده ایــن مصاحبــه را در ادامــه بــا هــم 

مــی خوانیــم.
- دیــدگاه رایــج دربــاره شــرقی هــا و بــه خصــوص ایرانــی هــا 
ایــن اســت که مــا مردمــی احساســی هســتیم. البتــه آمارهایی 
هــم در راســتای تاییــد ایــن گــزاره نظیــر رتبه بــاالی ایــران در 
شــاخص خشــم و انــدوه وجــود دارد. حــال اگــر جوامــع را به دو 
نــوع ادراکــی و احساســی تقســیم کنیــم، آیا اساســا مــی توانیم 

جامعــه ایــران را یــک جامعــه احساســی بدانیم؟ 
- ببینیــد، بــه نظــرم مفــروض اول ســوال که دیــدگاه رایــج درباره 
مــردم ایــران اســت، یــک مفــروض تحقیــق نشــده اســت. ایــن 
مفــروض بایــد ناشــی از یــک تحقیق کیفی باشــد و حداقــل در آن 
از تکنیــک مصاحبــه بــا مــردم اســتفاده شــود و فرضــا این ســوال 
پرســیده شــود کــه برداشــت شــما از جهــان، از خــود، از زندگــی و 
از شــهر یــا روســتایی کــه در آن زندگــی مــی کنیــد چیســت. در 
واقــع آنوقــت بــا توجه بــه اطاعــات اســتخراج شــده مــی توانید 
ببینیــد کــه آیــا مــردم دریافتــی عقانــی دارند یــا احساســی. من 
فکــر نمــی کنــم تا بــه امــروز، این ســبک تحقیقــات اجتماعــی در 
ایــران انجــام شــده باشــد چــون اساســا مــا اهــل گفتگــو کــردن با 
مــردم خــود نیســتیم. از ســوی دیگــر به لحــاظ علمــی، تحقیقات 
کیفــی در ایــران وجــود نــدارد. در نتیجــه گــزاره احساســی بــودن 

مــردم ایــران مبنــای علمی نــدارد.
نکتــه دیگــر دربــاره ایــن ســوال ایــن اســت کــه عمومــا جامعــه 
ایــران هیــچ آگاهــی دربــاره وجــوه درونــی خــودش نــدارد و واقعا 
نمــی دانــد در چــه وضعیتــی بــه ســر مــی بــرد. البتــه یــک ژانــر 
نوشــتاری در ایــران وجــود دارد کــه بــه شــرح اخــاق و روحیــات 
مــردم ایــران مــی پــردازد. بنیانگــذار ایــن ژانــر، مرحــوم آقــای 
ــا عنــوان »ســازگاری  بــازرگان بــود کــه کتابــی در ایــن بــاب، ب
ایرانــی« نوشــت. بعــد از ایــن کتــاب، آقــای رضــا قلــی کتابــی 
تحــت عنــوان »جامعه شناســی نخبــه کشــی« تالیف کــرد. کتاب 
»جامعــه شناســی خودمانــی« حســن نراقــی هــم در همیــن ژانــر 
نوشــته شــده اســت. در ســالهای اخیــر نیــز، دکتــر ســریع القلم و 
دکتــر فراســتخواه  تحقیقاتــی در ایــن حــوزه داشــته اند. متاســفانه 
مــی تــوان گفــت هیــچ کــدام از ایــن آثــار مبتنــی بــر کار تحقیق 
شــده علمــی نیســت. البتــه مــا ایــن نــوع تحقیقــات را در ســطح 
جهــان داریــم کــه تحقیقــات صــورت گرفتــه کاما علمی اســت. 
بــه عنــوان مثــال روبرت وســنو، جامعه شــناس فرهنگ برجســته 
آمریکایــی در خصــوص مهربانــی در عصــر بــی تفاوتی، پژوهشــی 
علمــی دربــاره احســاس مــردم آمریــکا انجــام داده کــه مبتنــی 
بــر حداقــل ده تحقیــق پژوهشــی کیفــی اســت. پژوهــش هایــی 
براســاس تکنیــک مصاحبــه. امــا متاســفانه ایــن تحقیقاتی کــه در 

ابــران انجــام مــی شــود اصــوال مبتنــی بــر گفتارهــای عامــه یــا 
مبتنــی بــر کتــاب هــای پیشــینیان و ادبیــات کاســیک اســت. 

بنــده بــه عنــوان فردی کــه حداقــل کمی تحقیقــات کیفــی انجام 
ــدم  ــنایی دارم معتق ــاس آش ــی احس ــه شناس ــا جامع داده ام و ب

ــما،  ــوال ش ــرض س ــاف ف برخ
اصــوال جامعه ایــران، جامعــه ای 
احساســی نیســت. ببینید اساســا 
چهــار احســاس بنیــادی در 
انســان وجــود دارد کــه عبارتنــد 
از: شــادی، غــم، تــرس و خشــم. 
ــاس،  ــی احس ــه شناس در جامع
جامعــه ای را مــی توانیــم جامعه 
بــا احســاس مثبــت بنامیــم کــه 
حــس شــادی در آن، وجه غالب 
ــاس  ــه احس ــع س ــد. در واق باش
دیگــر، احساســاتی هســتند کــه 
اصــوال ضــد نظــم اجتماعــی اند. 

بــه نظــر مــن جامعــه ای احساســی اســت کــه چهــار احســاس 
بنیــادی درونــش غالــب باشــد. به عنــوان مثــال ما اصــوال جامعه 
شــادی نیســتیم. اینکه چرا شــاد نیســتیم و چــه دالیــل اجتماعی، 
جامعه شــناختی پشــت ماجــرا وجــود دارد بحث جداگانــه ای می 
طلبــد. حتــی فــارغ از دالیــل اجتماعــی، منطــق درونــی احســاس 
شــادی مــا چگونــه اســت؟ الگــوی متــداول شــادی کــه امــروز ما 
در ایــران داریــم چنــدان با تعابیــر شــادی در جهان امروز ســازگار 
نیســت. مــا یک مجموعــه ویژگــی های احساســی ترکیبــی داریم 
کــه آنهــا دیگــر احساســات بنیــادی یــک جامعــه نیســتند. مثا 

عشــق، احســاس بنیــادی یــک جامعــه نیســت. عشــق ترکیبــی 
اســت از احســاس شــادی و احســاس پذیــرش. بــر ایــن بــاورم 
کــه اساســا آمارهای خشــونت در ایــران، مبین احساســات جامعه 
نیســتند بلکــه دربرگیرنــده ویژگی هــای ترکیبی هســتند که تنها 
دارای یــک منشــا احساســی 
ــن  ــر ای هســتند. منشــا مهــم ت
نتایــج، از جنــس کنــش و رفتــار 
هســتند لــذا در گــروه رفتارهای 
انحرافــی جامعه قــرار می گیرند. 
برداشــت مــن ایــن اســت کــه 
ــره  ــی روزم ــا در زندگ ــردم م م
خــود، مردمانــی بســیار پرامیــد 
ــده  ــر نشــاط هســتند و پدی و پ
ــاق و  ــر ط ــایعی نظی ــای ش ه
خشــونت خانوادگــی هیچکــدام 
بــه عنــوان وجــوه منفــی در 
جامعــه تلقــی نمــی شــوند بلکه 
همگــی عایمــی از پوســت انــدازی جامعــه و در حــال حرکــت 

بــودن آن محســوب مــی شــوند.
- آقــای دکتــر! آیــا نفــی احساســی بــودن جامعــه ایرانــی از 

ســوی شــما بــه منزلــه عقالنــی بــودن جامعــه ماســت؟
ببینیــد، عقانیــت را مــی تــوان از منظــر فلســفی بررســی کــرد و 
ســواالتی نظیــر عقــل چیســت، عقانیــت علــم چیســت، صــدق 
و کــذب چیســت و کــدام گــزاره هــا عقانــی هســتند را پرســید 
امــا اگــر یــک نــگاه جامعه شــناختی بــه عقانیت داشــته باشــیم 
عقانیــت را شــیوه ای تعاماتــی میــان آدم هــا تعریــف می کنیم. 

بــا ایــن زوایــه دیــد، مــن معتقــدم کــه در جامعــه مــا عقانیــت 
وجــود دارد و مــردم مــا برپایــه عقانیــت تصمیــم مــی گیرنــد و 
عمــل مــی کننــد. مفــروض ســاده عقانیــت بــه لحــاظ جامعــه 
شــناختی بهبود کیفی زندگی در جامعه اســت. کاســتن از ریســک 
خطــر، بهــره گیــری از عقانیــت ایــزاری و پیش بینی پذیــر بودن 
کنــش افــراد از مولفــه هــای نمــود عقانیــت در یــک جامعــه 
هســتند. البتــه مــی تــوان گفــت جامعــه ایرانــی با نــرخ پایینــی از 
عقانیــت زندگــی مــی کنــد. از جملــه علل پاییــن بودن ایــن نرخ 
مــی تــوان دور افتــادن مــا از جامعــه جهانــی علــی الخصــوص در 
ســالهای اخیــر را برشــمرد. دور افتــادن از عقانیــت عملی که پیر 

بوردیو)جامعــه شــناس فرانســوی( مطــرح مــی کند.
- خــب آقــای دکتــر بــا ایــن توضیحاتــی کــه فرمودیــد بــرای 
بــاال بــردن نــرخ عقالنیــت ابــزاری و کاربــردی در جامعــه چــه 

اقداماتــی بایــد صــورت گیــرد؟
-  معتقــدم اصــوال وظیفــه جامعه شناســی ســخن گفتــن از راهکار 
نیســت و مــن کا بــا ایــن ورژن از جامعــه شناســی کــه راه حــل 
ــه جامعــه شــناس  ــه مــی دهــد مشــکل جــدی دارم. وظیف ارائ
توصیــف عمیــق اتفاقات حــادث در زندگــی اجتماعــی پیرامونش 
اســت. از منظــر جامعــه شناســی مــی تــوان اینگونــه پرســید چه 
متغیــر هایــی در جامعــه مــا دخیل هســتند کــه دامنــه عقانیت 
نهفتــه در کنــش هــای زندگــی مــردم مــا کوتــاه اســت. از ایــن 
ــن  ــم. از نظــر م ــی را مطــرح کن ــن تحلیل ــم م ــی توان منظــر م
علــت فرهنگــی اینکــه چــرا دامنــه عقانیــت متعــارف در جامعه 
مــا کوتــاه اســت ایــن اســت کــه مــا در زندگــی اجتماعــی خــود 
بــه لحــاظ فرهنگــی دو معضــل داریــم؛ یــک معضــل ایــن اســت 
کــه چــه معانــی و محتوایــی در جامعــه خــود بــا یکدیگــر مبادله 
ــن  ــر ای ــم )what in communicate( و معضــل دیگ ــی کنی م
اســت کــه چگونــه معانــی را در ارتبــاط بــا جامعــه جهانــی منتقل 
ــی کــه  ــگاه های ــم.) how in communicate( یکــی از ن می کنی
بــه ایــن قضیــه مــی تــوان کــرد نــگاه دورکیــم اســت. دورکیــم 
مفروضــش ایــن بود کــه از نــگاه جامعه شناســی کا مــا کودکیم! 
انســان از ابتــدا تــا انتهــای زندگــی خــود کــودک اســت و بایــد 
دائمــا در حــال جامعــه پذیــری باشــد. از طــرف دیگــر وی معتقد 
بــود، اجبــار جــزء الینفــک جامعــه اســت. جامعــه بــه ایــن دلیل 
جامعــه اســت که بــا اعمــال اجبــار از طریــق جامعه پذیر کــردن، 
ارزش هــا را در افــراد درونــی مــی کنــد. نظــام آموزش و پــرورش، 
نظــام خانــواده، گــروه های دوســتی و دســتگاه ایدئولــوژی از جمله 
راه هایــی اســت کــه دورکیــم بــرای جامعــه پذیــر کــردن افــراد 
ــه  ــد ب ــم بای ــگاه کنی احصــاء کــرده اســت.لذا اگــر دورکیمــی ن
تحلیــل دســتگاه هــای فرهنگــی کشــور خــود بپردازیــم کــه واقعا 
چگونــه در حــال جامعــه پذیرکــردن افراد هســتند. مثــا در نظام 
آمــوزش و پــرورش کشــورمان فهمــی از فلســفه وجــود دارد کــه 
بــا جهــان متفــاوت اســت. در تمــام جهــان فلســفه در پیونــد بــا 
فیزیــک اســت امــا در مــدارس مــا دانــش آمــوز رشــته علــوم 
انســانی بــا فیزیک آشــنا نمــی شــود. بنابراین ایــن فــرد چگونه در 
دانشــگاه مــی خواهــد فلســفه بخوانــد؟ لذا مــی توان گفت ســطح 

دانــش انتقالــی در ایــن نــوع نظــام تربیتــی پاییــن اســت. 

] برداشــت مــن ایــن اســت کــه [
مــردم مــا در زندگــی روزمــره خــود، 
مردمانــی بســیار پرامیــد و پر نشــاط 
هســتند و پدیــده هــای شــایعی 
نظیــر طــالق و خشــونت خانوادگــی 
ــوان وجــوه منفــی  ــه عن هیچکــدام ب
در جامعــه تلقــی نمــی شــوند بلکــه 
ــدازی  همگــی عالیمــی از پوســت ان
جامعــه و در حــال حرکــت بــودن آن 

ــی شــوند. محســوب م

ما جماعت جوگیـــــر!

درنگی بر رفتار هیجانی مردم ایران

] ]

ــا،  ــه م ــی در جامع ــای هیجان ــار ه ــارز رفت ــه ب نمون
ــت.  ــن اس ــایعه رفت ــال ش ــه دنب ــازی و ب ــایعه س ش
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عضــو هیــات علمــی گــروه ارتباطــات دانشــگاه عامــه طباطبایــی بــا بیــان اینکــه اســتان خراســان از مهم تریــن مراکــزی اســت کــه 
در یــک نــگاه تاریخــی مقولــه فرهنــگ و بــه تبــع آن ارتباطــات وام دار آن اســت، گفــت: از جملــه مناطقــی کــه بــرای راه انــدازی 
رشــته ارتباطــات، دارای اولویــت بــوده اســتان خراســان و دانشــگاه فردوســی اســت. بــه گــزارش خبرنــگار دانشــگاهی خبرگــزاری 
دانشــجویان ایران)ایســنا(- منطقــه خراســان، دکتــر هــادی خانیکــی در آییــن گشــایش شــعبه خراســان انجمــن علمــی مطالعــات 
فرهنگــی و ارتباطــات کــه 16 آبــان مــاه، در پژوهشــکده گردشــگری جهاددانشــگاهی برگــزار شــد، ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
کــرد: چنــد نقطــه از ایــران ماننــد مشــهد، تبریــز، شــیراز و اصفهــان بــه دلیــل اهمیــت ارتباطــات و نیــز جنبــش مشــروطه و نیــاز 
جامعــه ایرانــی بــه توســعه ارتباطــات، مکان هایــی دارای ظرفیــت هســتند. وی ادامــه داد: مطالعــات فرهنگــی بــه عنــوان یــک حــوزه 
جدیــد دانشــگاهی بحثــی بســیار مهــم اســت و از جنبش هــای نویــن تــا ســبک زندگــی و اهمیــت پیــدا کــردن زندگــی روزمــره و 

فرهنــگ عامــه در کنــار فرهنــگ واال را تحــت شــعاع قــرار می دهــد.

هادی خانیکی: رشته ارتباطات در دانشگاه فردوسی ایجاد شود.

گزارش »وقایع اتفاقیه« از مناظره ای با موضوع » سیاست داخلی جمهوری اسالمی ایران پس از توافق«
جبرائیلی: تصور غلط در مورد آمریکا آسیب های هالک کننده ای دارد.
زیبـــاکـــالم: گنبـــد آمریـــکاستیـزی تـرک بـرداشته است.

به آرامــی آغــاز به مــردن مــی کنیــد اگـــر...
گزارشــی از سمیــنار جامعــه شناســی امیــد
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ــرد  ــک روز س ــاه؛ ی ــان م ــنبه 11 آب ــره: دوش ــش مناظ پی
پاییــزی کــه آســمان ابــری بــود و شــایعاتی مبنــی بــر لغــو 
مناظــره صــادق زیبــاکالم و یاســر جبرائیلــی بــه علــت لغــو 
ــرارت  ــا ح ــره ب ــید، مناظ ــی رس ــوش م ــه گ ــان ب پروازش
خاصــی برگــزار شــد. دقایقــی قبــل از مناظــره، آمفی تئاتــر 
ــرای  ــه پذی ــکی ک ــوم پزش ــگاه عل ــا)ع( دانش ــام رض ام
ــو از  ــود، ممل ــز ب ــی نی ــگاه فردوس ــجویانی از دانش دانش
جمعیــت شــده بــود بــه نحــوی کــه بخشــی از دانشــجویان 
تــا نزدیکــی ســن بــر روی زمیــن نشســته و منتظــر جــدال 
ــا هــم  ــد. در ادامــه ب کالمــی ایــن دو چهــره سیاســی بودن
چکیــده ای از صحبــت هــای زیبــاکالم و جبرائیلــی را مــی 

خوانیــم:
زیباکالم چه گفت؟  

- برجام در سیاست داخلی ایران تاثیر گذار خواهد بود.
ــک اقتصــاد فاســد و  ــران ی ــوری اســامی ای - اقتصــاد جمه
ــا  ــدون برجــام، ب ــا ب ــا برجــام ی ــي اســت و ب ــد دولت ناکارآم
تحریــم یــا بــدون تحریــم چیــز زیــادی در ایــن زمینــه عوض 

نمــی شــود، حداکثــر وضــع مقــداری بهتــر خواهــد شــد.
ــر  - توافــق هســته ای تاریخــی ویــن را آغــاز پایــان مــرگ ب

ــم. ــکا می دان آمری
-  گنبد آمریکاستیزی ترک برداشته است.

- اصولگرایــان تنــدرو چــه بخواهنــد و چه نخواهنــد در عرصه 
مناســبات سیاســت داخلــی برجــام تاثیرگذار خواهــد بود.

 - تنهــا نکتــه و نقطــه مشعشــع اقتصــاد جمهــوری اســامی 
ــر  ــود ه ــث می ش ــاد باع ــن فس ــت! و ای ــادش اس ــران فس ای
ــه نحــوی آغشــته  ــران می خواهــد ترقــی کنــد ب کــس در ای

ــود. ــی می ش ــازمان های دولت ــه س ب
-  مــه آفریــد امیــر خســروی بــه چــه اتهامــی اعــدام شــد، 

ــود، جــزای رشــوه دادن چیســت؟ چــون رشــوه داده ب
ــا  ــت آن ب ــتیزی ضدی ــکا س ــای آمری ــی از کارکرده - یک

مصطفــی مهرآییــن جامعــه شناســی اســت کــه زبانــی جدیــد و 
متفــاوت از ســایر جامعــه شناســان دارد. وی همــواره بــه دنبال تبیین 
مفاهیمــی مــی رود کــه در ایران کمتــر به آنها پرداخته شــده اســت. 
مفاهیمــی چــون عشــق، شــادی، امیــد و...  در فرصتــی کــه به همت 
»ســازمان دانشــجویان« بــرای ســخنرانی ایشــان حــول مفهــوم امید 
فراهــم شــد، پــای صحبــت هــای ایــن جامعه شــناس نشســتیم. در 

ادامــه خاصــه ای از صحبــت هــای دکتــر مهرآییــن مــی آیــد. 
از نظــر مصطفــی مهرآییــن ســه چیــز بایــد در انســان وجود داشــته 
باشــد تــا انســان، امیــدوار شــناخته شــود. اول آنکــه عــزت نفــس 
داشــته باشــد. دوم، خیــال ورز باشــد و ســوم، بــاغ درونش آباد باشــد. 
پــس اگــر کارکــرد امیــد را این ســه عنصــر بدانیــم بایــد ببینیم که 
آیــا عناصــر در جامعــه وجــود دارد یــا خیــر؟ و از نــگاه تئــوری های 
جامعــه شــناختی چگونه می تــوان آنــرا توضیــح داد؟ یعنــی جامعه 

بــا عــزت منــدی شــما و بــاغ درون شــما چــکار مــی کنــد؟ 
در نــگاه »دورکیــم« کــه نگاهــی جبرگراســت، جامعــه حــول مفهوم 
کارکــرد مــی چرخــد. از نظــر وی مــا در موقعیتــی بــه اســم جامعــه 
پرتــاب مــی شــویم و ایــن جامعه اســت کــه مــا را تربیت مــی کند. 
یعنــی بــا قــرار دادن الگوهایــی مثــل یــک چهــره مقــدس مذهبــی، 
یــک فــرد بهشــتی، اســتاد دانشــگاه و ... خیــال ورزی تــو را در دســت 
مــی گیــرد و حــدود آنــرا تعریــف مــی کنــد. این دامنــه بــا توجه به 
مــدرن یــا ســنتی بــودن جوامــع بــا هم متفــاوت اســت. پــس خیال 
شــما، عــزت نفــس شــما و بــاغ درون شــما تعریفی کامــا اجتماعی 
پیــدا مــی کنــد و جامعــه اســت کــه به همــه اینها شــکل مــی دهد. 
مارکــس اینگونــه تحلیــل مــی کنــد کــه چگونــه خیــال تــو، عــزت 
نفــس تــو و بــاغ امیــد تــو در راســتای قــدرت حرکــت مــی کنــد. 
یعنــی جانبــازی کــه بــه کمپانــی بمــب شــیمیایی در آلمــان نامــه 
می فرســتد و درخواســت صلح و دوســتی می کنــد، در واقــع امیدش 
را در راســتای قــدرت در جامعــه قــرار داده اســت. یا فــرد فقیری که 
در تصوراتــش خــود را جــای ثروتمنــدان مــی گــذارد، امیــدواری اش 
بــر اســاس ســاختار طبقاتــی جامعه تعریــف شــده اســت.   از دیدگاه 
وبــر جامعــه حــول نظام معنــا و الگوهای اقتــدار می چرخد و مســئله 
ایــن اســت کــه امیــد و عــزت منــدی و بــاغ درون انســان هــای یک 
جامعــه چگونــه از نــگاه نظام معنای جامعــه تعریف می شــود؟ مثا 
در درون نظــام معنایــی اســام، تمــام جهان در نســبت من بــا خودم 
تعریــف مــی شــود و تمــام خطــرات عالــم در ســه مفهــوم خاصــه 
مــی شــوند، هــوی، هــوس و نفــس. در اینجــا امیــد، همــان مبــارزه 
بــا هــوی، هــوس ونفــس اســت.  از بیــان تاثیــرات جامعــه بــر ایــن 

توســعه سیاســی و جامعــه مدنــی بــوده اســت، چــرا در گفتــار 
ــه در  ــک کلم ــد ی ــتیزی می زنن ــه دم از آمریکاس ــانی ک کس

ــود؟ ــنیده نمی ش ــر ش ــع حص ــورد آزادی و رف م
- آمریکاســتیزی یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ســرکوب 
سیاســی در ایــن 36 ســال بــوده اســت کــه فقــط تیشــه بــه 

ــا زده اســت. ــی م ــع مل ریشــه مناف
ــر  ــی، غی ــر اخاق ــی، غی ــر قانون ــر غی ــدم حص ــن معتق -  م

ــت. ــامی اس ــر اس ــانی و غی انس
ــاح  ــای اص ــزان نامزده ــرگ خ ــل ب ــان مث ــورای نگهب - ش

ــد. ــت می کن ــه رد صاحی ــرم فتن ــه ج ــب را ب طل

ســه مفهــوم عبورکنیــم. بــه ســراغ تبییــن منطــق درونی خــود امید 
و نســبت امیــد بــا درون آدم هــا برویــم. ایــن نکتــه را مــی تــوان از 
 )Julia Kristeva(  »منظر چندین متفکــر مطــرح نمــود. »کریســتوا
در کتــاب » بیگانــه ای در درون مــن« مــی گویــد میــل بــه شــعر و 
عقــل، بــه عنــوان دو چیــز متناقــض، همیشــه در افــراد وجــود دارد. 
پــس انســان ها همیشــه در درون خــود امیدوارند چون همیشــه میل 
بــه ســرپیچی دارنــد. انســان بایــد در درون خــودش ایــن امیــال را به 
رســمیت بشناســد و بــا آنهــا به آشــتی برســد. منطــق درونــی امید 
حاصــل وجــود یــک منازعــه در درون ذهــن و زبــان و بافت گفتمانی 
یــک جامعــه اســت. نمونــه  مثالــی آن شــعر و الالیــی مــادر اســت؛ 
بــرای مثــال فــردی پــول نــدارد امــا درعیــن  حــال صــدای الالیــی 
مــادر در خانــه می آیــد. عقــل می گویــد یتیــم اســت، فقیــر اســت، 
امــا الالیــی مــادر می گویــد زندگــی کــن و همــه چیــز پول نیســت. 
بی پولــی ســردت می کنــد و زندگــی را در تــو می کشــد، امــا الالیــی 
مــادر گــرم اســت و بــه تــو تــوان زندگــی می دهــد و تــا ایــن منازعه 

هســت، امید هســت.
»لینگــس« خانــه را محــل امیــد مــی دانــد. خانــه یعنــی پذیرایــی از 
مهمــان، اینکــه در خانه بــاز شــود و دوســتی وارد آن خانه شــود و این 
یعنــی امیــد! امیــد حاصــل از گشــوده بــودن بــر دیگری و گشــایش 
دیگــری بــر تــو! پــس تجربــه پذیرایــی یعنــی تجربــه امیــد.  تعبیر 
دیگــر تعبیــر خنــده اســت. در نظــر لینگــس امیــد یعنــی تجربــه 
خندیــدن بــا دیگری و ســومین تعبیــر از نظــر وی پذیــرش واقعیت 
اســت، یعنــی درک کنیــم زندگــی همیــن ســختی هاســت. یعنــی 
دامنــه تجربــه واقعیــت در وجــود یــک انســان گســترده شــود و هر 
چقــدر ایــن تجربه باالتــر رود انســان امیدوارتــر می شــود.  مهرآیین 
ــد. در نظــر  ــل ریکــور«  )Paul Ricœur(  مــی گوی در ادامــه از »پ

- اگــر اصــاح طلبــان اتحــاد خــود را حفــظ کننــد علی رغــم 
ــم  ــس ده ــی، مجل ــر قانون ــای غی ــی از رد صاحیت ه برخ
ــا و فعــال  ــه یــک مجلــس پوی ــان گــو ب ــه قرب از مجلــس بل

تبدیــل خواهــد شــد.
جبرائیلی چه گفت؟

ــه  ــد ک ــاب کردن ــی را انتخ ــل روحان ــن دلی ــه ای ــردم ب - م
ایشــان گفــت مــا از طریــق حــل مشــکل هســته ای مشــکات 
اقتصــادی را نیــز حــل می کنیــم و انتظــار هــم ایــن اســت کــه 
ــط می دهیــد حــاال  ــه برجــام رب ــز را ب شــما وقتــی همــه چی

بایــد مشــکات را حــل کنیــد.

ریکــور یکــی از مهم تریــن مســائل مــا در زندگــی ایــن اســت کــه 
دائمــاً میــل بــه زندگــی را از دســت می دهیــم و دائمــاً بــه آدم هــای 
ناامیــد تبدیــل می شــویم. یکــی از مهم تریــن اهــداف و وظیفه هــای 
مــا در زندگــی ایــن اســت کــه دائمــاً ســعی کنیــم میــل به زیســتن 
را در خــود احیــا کنیــم و بتوانیــم زندگــی کنیــم. چگونه می شــود این 
کار را کــرد؟ ایــن میــل را کجــا دوبــاره مــی تــوان یافــت؟ از نظــر 
وی ایــن میــل را مــی تــوان در آثــار خلــق شــده توســط دیگــران و 
بــه واســطه هنــر یافــت. چــون انســان بــا خلــق اثــر هنــری در تــو 
گشــوده مــی شــود. اگــر گشــوده باشــید قطعــاً ایــن کتــاب از معانی 
جدیــد بــا شــما حــرف خواهــد زد. ایــن نیازمنــد گشــودگی اســت 
البتــه ایــن تناقــض امیــد اســت، عاملــی کــه باعــث می شــود امیــد 
در شــما خلــق شــود، خــودش جــزو پیامدهای امید اســت. ایســتادن 
در مقابــل موضــوع، گشــودگی، الزمــه  امیــدوار شــدن اســت، امــا 
درعین حــال گشــودگی پیامــد امیــدوار بــودن اســت. داســتان بعدی 
در مورد امید، داســتان»ریچارد رورتی« )Richard Rorty(  فیلســوف 
مشــهور امریکایی اســت. رورتــی در یکی از مقاالت خــود در خصوص 
الگوهــای رســتگاری، از ســه الگــو ســخن گفتــه اســت کــه الگوهای 
امید هســتند: نخســت الگــوی ادیــان، دوم الگــوی علم و ســوم الگوی 
ادبیــات؛ بــه اعتقــاد رورتــی الگــوی رســتگاری ادیــان حاصــل یــک 
رابطــه  غیرشــناختی بــا موجودی ناشــناخته به نــام خداوند اســت؛ ما 
پــر از امیدیــم، در اینجــا رنج هــای جهــان را تحمــل می کنیــم چــون 
آن موجــود ناشــناخته وعده هایــی بــه مــا داده اســت کــه در آینــده 
محقــق خواهنــد شــد. الگــوی رســتگاری دوم الگــوی علــم بــود. علم 
کارش ایــن اســت کــه یــک رابطــه  شــناختی میــان شــما بــا یــک 
 ســری گزاره هــای قابــل شــناخت برقــرار می کنــد و از طریــق ایــن 
گزاره هــا بــه تزریــق امیــد در درون شــما می پــردازد. قصــه  توســعه، 

- در خراســان رضــوی از ســال گذشــته بــه نــرخ بیــکاری 6 
ــه خــود ایجــاد  ــزوده شــده اســت، شــغل خــود ب درصــد اف

نمی شــود، 
- مــا قائــل بــه ایــن نیســتیم کــه دولــت بایــد بی طــرف کنــار 

بیاســتد و فعــاالن اقتصــادی به جــان یکدیگــر بیافتدند.
- مــا منتقــد اقتصــاد دولتــی هســتیم امــا بدانیــد کــه کســانی 
کــه اقتصــاد ایــران را اینگونــه حفــظ کردنــد افــرادی بودنــد 
ــه  ــا  اقتصــاد خصوصــی مخالفــت می کردنــد و حــاال ب کــه ب

اشــرافیت رســیدند.
- مشــکل اساســی دوســتان مــا ایــن اســت کــه تصــور غلطــی 
مبنــی بــر ایــن کــه اگــر مــا بــا امریــکا رابطــه داشــته باشــیم 
همــه مشــکاتمان حــل می شــود دارنــد، یادمــان نــرود کــه 
تصــور غلــط در مــورد آمریــکا آســیب های هــاک کننــده ای 

دارد.
ــل  ــتند مث ــه آزادی داش ــه داعی ــن فکرانی ک ــی روش - زمان
ــوری رضاخــان  ــر دیکتات ــد کــه ســر ب ــری نپایی تقــی زاده دی
نهادنــد. متاســفم کــه بگویــم سرنوشــت همــه روشــن فکران و 
کســانی کــه ادعــای آزادی و دموکراســی دارنــد همین اســت.

ــان  ــورد عاقه ت ــخص م ــه ش ــما ک ــاکام! ش ــای زیب - آق
ــت  ــون و آزادی صحب ــاره قان ــه درب ــرا ک ــت چ ــاه اس رضاش

می کنیــد؟
ــژاد ســردمداران کشــور در  -  هاشــمی، خاتمــی و احمــدی ن
ــه  ــی ب ــاد دولت ــی از اقتص ــاد ناش ــد و فس ــالها بوده ان ــن س ای
دلیــل تفکــرات افــرادی اســت کــه آقــای زیبــا کام از آنهــا 

حمایــت کــرده اســت.
- آقــای روحانــی رئیــس شــورای امنیــت ملــی اســت و همان 
طــور کــه ایــن شــورا برجــام را تصویــب کــرد آقــای روحانــی 

اگــر می خواســت رفــع حصــر را هــم تصویــب می کــرد.
- جریــان اصاحــات از ســعه صــدر جمهــوری اســامی ایران 

ســوء اســتفاده می کنــد.
- برجــام تــا انتخابــات مجلــس بــه فرجــام نمی رســد، دولــت 
هــم بــا علــم بــه ایــن موضــوع می خواهــد بــه مــردم وام کاال 
بدهــد تــا آنــان بــه یــک رفــاه نســبی دســت پیــدا کننــد امــا 
ــی  ــن راحت ــه ای ــردم را ب ــود م ــه بش ــم ک ــد می دان ــن بعی م

فریــب داد.

قصــه  رفــاه و قصــه  تأمیــن اجتماعــی  از ایــن طریــق بــه شــما وعده  
رســتگاری و وعــده  امیــد می دهــد.

امــا الگــوی رســتگاری ســوم؛ رورتــی معتقــد اســت امــروزه دو الگوی 
اول و دوم هــر دو ناتواننــد. تنهــا جایــی کــه شــما می توانیــد یک امید 
تــازه، یــک راه نجــات تــازه بــرای انســان پیــدا کنیــد ادبیــات اســت. 
ادبیــات یــک درس بــه شــما می دهــد و آن درس ایــن اســت کــه به 
شــما می گویــد مــا انســان ها تکیه گاهــی جــز یکدیگــر نداریــم. اگــر 
همیــن را از ادبیــات یــاد بگیریــم جامعــه  امیــدواری هســتیم. قصه ها 
و داســتان هایی کــه در ادبیات هســتند آغازگــر امید و رســتگاری در 
جهــان امروزی هســتند و یــک دنیــای تــازه ای از اخاق و امیــد برای 

مــا طراحــی می کننــد.
ــه مفهــوم عشــق تعریــف  ــکا ب ــا ات ــد را ب ــن امی در آخــر مهرآیی
ــن  ــروز بزرگ تری ــان ام ــروم« در جه ــک ف ــگاه »اری ــد. در ن می کن
درد مــا و بزرگ تریــن چیــزی کــه باعــث شــده اســت مــا امیدمــان 
ــن اســت کــه از یکدیگــر جــدا شــده ایم؛  ــم ای را از دســت بدهی
تنهــا راه حلــی کــه وجــود دارد بــرای اینکــه مــا بــه هویت انســانی 
خودمــان برگردیــم وحــدت دوبــاره اســت. تنهــا یــک راه بــرای 
ــه  ــقی؟ ن ــه عش ــت، چ ــق اس ــود دارد و آن عش ــدت وج وح
عشــق مازوخیســم، نــه عشــق سادیســم و نــه عشــق های منفــی 
دیگــر، نــه اینکــه خــودت را در دیگــری حــل کنــی و نــه اینکــه 
بــر دیگــری ظلــم کنــی، عشــقی کــه می پســندد و امیدوارکننــده 
اســت. عشــقی کــه مبتنــی بــر ایــن ایده نیســت کــه ما معشــوق 
باشــیم، چــون مــا آدم هــا عــادت کرده ایــم بیــش از آنکه عاشــقی 
کنیــم در جایگاه معشــوق باشــیم، اما اگر عاشــقی کنیــم و از طریق 
عشــق ورزیــدن خــود را شایســته  قــرار گرفتن در جایگاه معشــوق 
کنیــم، توانســته ایم عشــق را درک کنیــم. عشــق خیلــی ســاده این 
ــس می بخشــی، چــون بخشــنده ای  ــی هســتی پ ــو غن اســت؛ ت
غنــی هســتی، عشــق یعنــی بخشــنده بــودن؛ از چــه می بخشــی؟ 
از درون خــودت، از احساســت، از عاطفــه ات، از وقتــت، از ذهنــت، 
از زبانــت، از اندیشــه ات. پــس مــی تــوان گفــت نقطــه آغــاز امید 
فــرد اســت. امیــد را مــی تــوان بــه امــر درونــی مبــدل ســاخت. 
دامنــه ذهنــی جامعــه مــا از مــرز اســام تــا سکوالریســم اســت 
و در آن مرزبنــدی هایــی چــون  مســلمان، ســکوالر، باحجــاب، بی 
حجــاب و غیــره وجــود دارد. امــا چــه کســی این مــرز بنــدی ها را 
مشــخص کــرده اســت؟ مگــر نمی تــوان مســلمان ســکوالر بود؟ 
یــا ظاهــرا حجــاب داشــت و امــا در درون بــی حجــاب بــود؟ ایــن 
تعابیــر ســازه هــای اجتماعــی انــد کــه هیچوقــت مطلق نیســتند. 
حتــی ارزش هایــی مثــل دیــن، عدالــت، خیــر و نیکــی و... اگــر چه 
ارزش هــای مطلقــی انــد امــا روایــت از ایــن مفاهیــم امــر تاریخی 
اســت و مــی تــوان بــا ارائــه تعاریــف جدیــد از مفاهیــم دوبــاره 

مولــد امیــد شــد.



نیمه دوم آبان 694 کافه تریا

ســازمان صــدا و ســیما بــا انتشــار بیانیــه ای از آذری هــای ایــران بــه دلیــل پخــش یکــی از قســمت های برنامــه »فیتیلــه« از تلویزیــون عذرخواهــی 
کــرده اســت. بــه گفتــه ایــن ســازمان، پخــش ایــن برنامــه »فعا« بــه دلیــل »بی دقتــی« و تــا »انجــام بررســی های الزم و رســیدن به نتیجــه نهایی«، 
متوقــف و یکــی از دســت انــدرکاران شــبکه دو از ســمت خــود برکنــار مــی شــود. در بیانیــه صدا و ســیما آمده کــه در برنامه جمعــه 15 آبــان ماه، 
» بــه ســبب اشــتباه، بی دقتــی و عــدم نظــارت درســت عوامــل برنامــه ســاز و ناظــر مربوطــه، دیالوگ هایــی بــه زبــان آذری بیــان می شــود کــه 
باعــث تمســخر و در نتیجــه رنجــش خاطــر و ناراحتــی هموطنــان غیــور و عزیــز آذری زبــان شــده و شــکایاتی را موجب می گــردد.« صدا و ســیما 
تاکیــد کــرده ایــن اتفــاق »ســهوی« بــوده اســت، اما بــرای »رفــع کوچکترین ابهــام و بدبینی هموطنــان عزیــز آذری زبــان«، مســئوالن و عوامل تولید 
و پخــش ایــن برنامــه را »متخلــف« دانســته و قــول داده ایــن موضــوع را تا »آشــکار شــدن موضــوع و ریشــه های آن بــه طور جدی پیگیــری کند.«

از ایــن رو، مدیــر پخــش و مدیــر گــروه کــودک شــبکه دو »بــه دلیل ســهل انــگاری توبیخ کتبی خواهند شــد« و جانشــین مدیر پخش که مســئول 
نهایــی نظــارت برنامــه هاســت نیــز »توبیخ و از مســئولیت برکنــار می شــود.« فیتیلــه از برنامه های ویــژه کــودکان و نوجوانان در شــبکه دوم اســت 
و در بیانیــه صــدا و ســیما از آن بــه عنــوان برنامــه ای »باســابقه و پربیننــده« یــاد شــده اســت. برنامــه »فیتیله جمعــه تعطیله« از ســال هــا پیش در 
تلویزیــون پخــش شــده و هســته اصلــی برنامه ســازان آن را اعضــای گــروه تئاتــر چهره نمــا، محمــد مســلمی، حمیــد گلــی و علــی فروتن تشــکیل 

می دهنــد. عمــده کارهــای ایــن گــروه کــه در ســال 1364 شــکل گرفــت بــرای کــودک و نوجوانــان ســاخته و اجــرا شــده اســت.

فیتیله توقیف شد!
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ــه  ــت ب ــر آن اس ــه« ب ــع اتفاقی ــریه »وقای ــه: نش مقدم
گــروه  اکــران  حــال  در  فیلم هــای  نقــد  و  معرفــی 
»هنــر و تجربــه« بپــردازد. شــما دانشــجویان عزیــز نیــز 
ــار نمایــش  ــاره آث ــد یادداشــت های خــود را درب می توانی
ــل  ــق ایمی ــه« از طری ــر و تجرب داده شــده در ســینما »هن

ــد.  ــال کنی ــا ارس ــرای م ب
»دیــده بــان«  دومیــن فیلــم بلنــد ابراهیــم حاتمــی کیاســت، 
کارگردانــی کــه متعلــق بــه نســل دوم از کارگردانــان 
ــم در سال1366ســاخته شــده؛  ــران اســت. فیل ســینمای ای
ــان اســت.»دیده  ســالی کــه هنــوز جنــگ تحمیلــی در جری
ــود کــه باعــث  ــی ب ــه فیلــم های ــا از جمل ــان« حاتمــی کی ب
شــد رفتــه رفتــه ســینمای دفــاع مقــدس از ســمت 
ــامول  ــر س ــا« اث ــان »عقابه ــن)به س ــا اکش ــی صرف فیلم های
ــی  ــر, عرفان ــی ت ــی واقع ــم های ــمت فیل ــه س ــان( ب خاکیچی
تــر و ایدوئولوژیــک تــر بــرود. ایــن فیلــم، داســتان فــردی 
ــان« نامیــده مــی شــود و بایــد بــرای  اســت کــه »دیــده ب
ــال  ــه در ح ــودی ک ــای خ ــی نیروه ــط دفاع ــه خ ــک ب کم
مقاومتنــد تــا مانــع قیچــی شــدن توســط نیروهــای عراقــی 
ــه او حیاتــی اســت و در  شــوند، اعــزام شــود. نیــاز خــط ب
ــم  ــدای فیل ــد شکســت. در ابت ــا خواه ــط حتم ــاب او خ غی
ــه اســتقبال او آمــده توســط خمپــاره  وقتــی نفربــری کــه ب
هــای دشــمن مــورد اصابــت قــرار مــی گیــرد و دیــده بــان 
ــر رخ  ــه درون نفرب ــی ک ــه و اتفاقات ــن صحن ــدن ای ــا دی ب
می دهــد نــا امیــد مــی شــود. امــا در بیــن راه، زمانــی کــه 
ــان  ــد او ج ــد امی ــی کن ــل نم ــار او عم ــاره ای در کن خمپ
ــاره  ــه خمپ ــه ب ــدون توج ــتوار، ب ــرد و اس ــی گ ــازه ای م ت
هــا بــه مســیر خــود ادامــه مــی دهــد گویــی خــود متوجــه 
شــده کــه منجــی اســت و امدادهــای غیبــی یــاور او خواهــد 
بــود. ایــن امیــد در طــول فیلــم چندیــن بــار دیگــر کمرنــگ 
می شــود ولــی بــا اتفاقــی تــازه , جــان تــازه ای مــی گیــرد.

ــینمای  ــاخصی در س ــم ش ــر فیل ــن منظ ــان« از ای ــده ب »دی
جنــگ ایــران اســت کــه بــر خــاف اســاف خــود فضــای 
ــری از کارهــای  ــر نشــان میدهــد و خب جنــگ را واقعــی ت

ــه فکــر  ــی و ب ــگاه کن ــه کســی ن ــه حــال شــده ب ــا ب »ت
ــذره؟« ــی میگ ــرش چ ــوی س ــه ت ــری ک ــرو ب ف

جدیدتریــن محصــول شــرکت »پیکســار« کــه در کارنامــه 
کاری اش انیمیشــن هــای تحســین شــده ای چون »داســتان 
اســباب بــازی«، »وال-ای«، »بــاال« و ... بــه چشــم می خــورد، 
بــا ایــن دیالــوگ آغــاز مــی شــود و بیننــده را بــا خــود بــه 
ســفری مــی بــرد کــه از دو دنیــای متفــاوت تشــکیل شــده 
ــه  ــر)pete docter( ک ــت داکت ــرون. پی ــت: درون و بی اس
بــا ســاخت انیمیشــن »بــاال« نــام خــود را بــه عنــوان یکــی 

ــا  ــه ج ــن حیط ــای ای ــن ه از بهتری
ــق  ــری را خل ــار اث ــن ب ــه ، ای انداخت
ــت و  ــار از خاقی ــه سرش ــرده ک ک

ایــده هــای بکــر اســت.
 11 دختــری  درمــورد  داســتان 
ســاله بــه اســم »رایلــی« اســت کــه 
ــود، در  ــادر خ ــدر و م ــراه پ ــه هم ب
ــان  ــهر س ــه ش ــته ب ــفری ناخواس س
فرانسیســکو نقــل مــکان مــی کنــد و 
دنیــای بیــرون انیمیشــن را تشــکیل 
ــه  ــای درون ک ــی دنی ــد ول ــی ده م
ذهــن  بــه ســمت  بــا حرکــت 
ــی  ــه آن وارد م ــده ب ــی«، بینن »رایل
ــف:  ــاس مختل ــج احس ــود از پن ش
ــت و  ــرس، عصبانی ــم، ت ــادی، غ ش
نفــرت تشــکیل شــده اســت کــه در 
قالــب شــخصیت هــای کارتونــی بــه 

تصویــر کشــیده مــی شــوند و نشــان دهنــده تعامــل آن ها و 
درگیــری هایشــان بــا یکدیگــر اســت کــه منجــر بــه شــکل 
گیــری خاطــره هــا و تجربیــات جدیــدی بــرای »رایلــی« می 
شــود. ایــن انیمیشــن کــه ســومین فیلــم پرفــروش امســال 
لقــب گرفتــه ، داســتان زندگــی روزانــه انســان هــا اســت 
ــی.  ــاور نکردن ــا ســاختاری ب ــاوت و ب ــه ای متف ــا از زاوی ام
ــازی  ــن س ــم و انیمیش ــای فیل ــی ه ــه کمپان در دوره ای ک
ــتان  ــا داس ــه ب ــار ابرقهرمان ــاخت آث ــال س ــه دنب ــرا ب اکث
هــای کلیشــه ای و پایــان هــای خالــی از خاقیــت و نتیجــه 
گیــری هــای بــی ارزش هســتند. »پیکســار« برخــاف آنهــا 

خــرق عــادت و قهرمــان بازیهــای معمــول فیلمهــای جنگــی 
نیســت. هــر چنــد فیلــم دارای صحنــه هایــی غیــر طبیعــی 
ــه  ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــه در کل س ــد ک ــی باش ــم م ه
شــدت در ذوق مــی زند)صحنــه هایــی کــه ســربازان 
ــوند و  ــی ش ــته م ــی کش ــی ایران ــای جنگ ــی در فیلمه عراق
ــگ  ــود آدم جن ــا، خ ــی کی ــد (. حاتم ــی افتن ــن م روی زمی
ــر باعــث  ــن ام ــود و در طــی جنــگ حضــور داشــته و ای ب
ــک شــود و  ــت بیشــتر نزدی ــه واقعی ــان« ب ــده ب شــده »دی
نــگاه خاصــی کــه یــک رزمنــده بســیجی بــه جنــگ دارد در 
فیلــم مشــهود باشــد. نگاهــی عرفانــی البتــه بــا دیالوگهایــی 

کــه امــروز شــعاری بــه نظــر مــی رســد.
در مجمــوع، ایــن فیلــم نقطــه عطفــی در جریــان ســینمای 
ــای  ــای فیلمه ــد فض ــث ش ــه باع ــت ک ــدس اس ــاع مق دف
ــه  ــا هم ــم ب ــه عــوض شــود. فیل ــه رفت ــدس رفت ــاع مق دف
ایرادهایــی کــه دارد فیلمــی مهــم و تاثیــر گــذار در تاریــخ 
ــینمای  ــوص س ــه خص ــران ب ــاب ای ــد از انق ــینمای بع س

ــت. ــدس اس ــاع مق دف

ــم  ــه مفاهی ــن ب ــا پرداخت ــد و ب ــان شــاهکار می آفرین همچن
ــای  ــه رقب ــتی ب ــواده و دوس ــد خان ــتی مانن ــدی و درس ج
خــود نشــان مــی دهــد کــه ایــن مفاهیــم اگــر بــا ســاختار 
ــده  ــن بینن ــوند در ذه ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــه ب خاقان
ــک  ــوان ی ــه عن ــه شــخصه ب ــن ب ــوند. م ــی ش ــه م جاودان
ــر ســینمایی را ســراغ دارم کــه توانســته  ــر اث ــده، کمت بینن
ــم  ــدازه عمیــق و حســاب شــده از مفاهی ــن ان ــه ای باشــد ب
روان شناســی بــرای رســاندن پیامــش اســتفاده کنــد. ایــن 
ــش از  ــر پی ــه ســازنده اث ــده آن اســت ک ــر نشــان دهن ام
نــگارش فیلمنامــه، وقــت زیــادی را صــرف مطالعــه نظریــه 
هــای روان شناســی کــرده اســت.می تــوان گفــت بــه تصویر 
کشــیدن چنیــن پدیــده هــای علمــی و روان شناســانه از الیه 
هــای مختلــف جســمی و روحــی انســان، آن هــم در قالــب 
ــج در  ــای رای ــه ادا و اصــول ه ــی از هرگون انیمیشــن و خال
ایــن حیطــه، باعــث شــده اســت کــه چنیــن انیمیشــنی راه 
ــام خــود  ــاز کنــد و پی خــود را در ذهــن و تفکــر بیننــده ب
را بــه بهتریــن شــکل منتقــل کنــد. 
جدیــد تریــن اثــر »پیکســار« نشــان داد 
ــود دارد  ــده ای وج ــای پیچی ــده ه پدی
ــمندان  ــرای دانش ــع ب ــی مواق ــه بعض ک
ــاره  و صاحــب نظــران هــم توضیــح درب
ــک  ــا ی ــت ام ــوار اس ــخت و دش آن س
ــود  ــت خ ــوغ و خاقی ــا نب ــد ب هنرمن
ــر آن را  ــکلی باورپذی ــه ش ــد ب می توان
ارائــه دهــد. ایــن اثــر کــه بــدون شــک 
مــی تــوان آن را بهتریــن انیمیشــن 
امســال دانســت از نظــر منتقــدان و 
ــخ  ــر تاری ــن اث ــران، بهتری ــب نظ صاح
ــن  ــه ای ــه اســت ک ــب گرفت پیکســار لق
درخشــش را مدیــون فیلمنامــه خاقانــه 
ــت.  ــر اس ــه اث ــت ب ــوغ در پرداخ و نب
ــا در  ــر ه ــگی کاراکت ــن صداپیش همچنی
بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده 
اســت و تمــام حســی کــه قــرار اســت بیننــده از احساســات 
»رایلــی« دریافــت کنــد، منتقــل مــی شــود. در پایــان بایــد 
ــل و  ــارف تخی ــای متع ــن انیمیشــن از مرزه ــه ای ــت ک گف
فانتــزی  عبــور کــرده و وارد دنیــاي جدیــدی شــده اســت 
ــه  ــی ک ــه حیوانات ــازی ب ــال، نی ــرواز دادن خی ــراي پ ــه ب ک
ــه محــض  ــه ب ــی ک ــازی های ــد، اســباب ب ــي زنن حــرف م
ــودات  ــا موج ــد ی ــي گیرن ــان م ــاق، ج ــدن در ات بســته ش
ــی  ــه بکــر و متفاوت ــان تجرب ــر چن ــن اث ــی نیســت. ای فضای

ــت. ــوان یاف ــی ت ــی م ــر جای ــر آن را کمت ــه نظی اســت ک

دیـــده بان در خــط مقــدم
درون بیرون؛ اشک ها و لبخند ها

ویدئوکلوپ

پیوند آوا و تصویر در پرده سفید
حمیدرضا علیمردانی نیم نگاهی به تاثیر موسیقی متن در سینما
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تاریــخ موســیقی متــن تقریبــا بــا تاریــخ ســینما برابــری مــی 
کنــد و از همــان زمــان کــه فیلــم هــای صامــت روی پــرده 
ــن  ــیقی مت ــد از موس ــی ش ــش م ــینما پخ ــفید س ــای س ه
نیــز اســتفاده شــده اســت. در ســال هــای ابتدایــی ســینما 
ــا  ــه فیلم ه ــس زمین ــو در پ ــده پیان ــک نوازن ــوال از ی معم
ــه  ــی ک ــس های ــا ح ــب ب ــا متناس ــد ت ــی ش ــتفاده م اس
فیلــم بــر بیننــده القــا مــی کنــد قطعــه هایــی متناســب را 
بنــوازد. در طــول زمــان چنــان نیــاز بــه موســیقی در ســینما 
ملمــوس بــود کــه پــای ارکســترها بــه ســالن هــای ســینما 
ــن  ــاخت اولی ــد از س ــالها و بع ــت س ــا گذش ــد و ب ــاز ش ب
ــت  ــم در صنع ــی عظی ــر، تحول ــن هن ــق، ای ــای ناط فیلم ه
ســینما بوجــود آورد. جــادوی موســیقی را در آن ســکانس 
ــکل  ــه »مای ــده« متوجــه شــدم ک ــم »پدرخوان ــن فیل از اولی
کورلئونــه« در سیســیل مخفــی شــده بــود، در خیابــان هــای 
آن شــهر قــدم مــی زد و موســیقی بــی نظیــر »نینــو روتــا« 

ــد. ــی ش ــش م ــه آن پخ در پس زمین
همــه مــا وقتــی صحبــت از موســیقی متــن فیلــم می شــود، 
طبیعتــا ابتــدا یــاد آثــار مشــهور و مانــدگاری چــون 
»پدرخوانــده«، »پاپیــون« و یــا »خــوب، بــد، زشــت« 
ــای  ــم ه ــی فیل ــه برخ ــمان نیســت ک ــا حواس ــم. ام می افتی
ــن  ــیقی مت ــون موس ــز، مدی ــان نی ــه دیگرم ــورد عاق م
می باشــند. از ایــن دســته فیلــم هــا، فیلــم فرانســوی »اّملــی« 
ــه نظــر شــخصی  ــی ک ــا جای ــی اســت ت ــال بســیار خوب مث
مــن ایــن اســت کــه موســیقی متــن »آملــی« از خــود فیلــم 
هــم بهتــر اســت؛ ترکیبــی بــی نظیــر از موســیقی شــنیدنی 
ــزی  ــی فانت ــس و روایت ــای پاری ــه ه ــس کوچ ــه پ در کوچ
ــه  ــتان. ب ــی داس ــخصیت اصل ــه  ش ــی ماجراجویان از زندگ
ــه  ــتش در کیس ــردن دس ــرو ب ــی از ف ــال، آمل ــوان مث عن
ــه  ــگام زاوی ــه هن ــرد و موجــی را ک ــی ب ــذت م ــات ل حبوب
ــد،  ــی آی ــردن ســنگ در دریاچــه بوجــود م ــاب ک دار پرت
ــا یــاری هرچــه تمــام تــر  دوســت دارد و همــه ایــن هــا ب

ــم  ــچ و خ ــت راوی و در پی ــان روای ــن در می ــیقی مت موس
زندگــی نســبتا ناهمــوار املــی، ملمــوس و قابــل درک 
می شــوند و رفتــار هــای املــی بــا موســیقی شــاهکار »یــان 
تیرســن« برایمــان بــاور پذیرتــر مــی شــود. اینجاســت کــه 
فکــر مــی کنــم حتــی اگــر داســتان راوی نداشــت و حتــی 
اگــر بازیگرهــا دیالوگــی نداشــتند، موســیقی بــی نظیــر ایــن 
ــان  ــر جایم ــم س ــان فیل ــا پای ــا را ت ــی توانســت م ــم م فیل

ــد. ــوب کن میخک

ــوان موســیقی  ــن دســته را مــی ت ــال خــوب دیگــر از ای مث
هــم  »از  دانســت؛  گســیختگی«  »ازهــم  فیلــم  متــن 
ــد  ــی کش ــر م ــه تصوی ــار را ب ــه ای بیم ــیختگی« جامع گس
کــه احتیــاج بــه مرهــم و درمــان دارد و بایــد ترمیــم شــود. 
جامعــه ای کــه بیشــترین کمبــودی کــه در آن احســاس می 
شــود خــا احساســات و انســانیت اســت و هیــچ چیــز در 
ایــن فیلــم بــه هنــگام تــر از بــازی بــی نظیــر هنری)آدریــن 
بــرودی( شــخصیت اصلــی داســتان و موســیقی فــوق العــاده 

متــن آن نیســت. ایــن موســیقی فیلــم اســت کــه در تمامــی 
ــا  ــه م ــه را ب ــاک درون فیلمنام ــات دردن ــتان احساس داس
ــق آن را  ــر عمی ــی تاثی ــاید حت ــا ش ــد و م ــل می کن منتق
ــی بــدون شــک یکــی از اجــزای اصلــی  متوجــه نشــویم ول
روایــت داســتان موســیقی زیبــای متــن فیلــم مــی باشــد.

ــده را  ــان بینن ــه چن ــت ک ــری اس ــم دیگ ــادآوری« فیل »ی
میخکــوب شــیوه روایــت و دیالــوگ هایــش مــی کنــد کــه 
شــاید حتــی تماشــاگر متوجــه نشــود ایــن فیلــم، موســیقی 
ــرای موســیقی ایــن  ــوالن« ب متــن نیــز دارد؛ »کریســتوفر ن
ــاز  ــوان آهنگس ــه عن ــان« ب ــد جولی ــود از »دیوی ــم خ فیل
ــا  ــم را ب ــی فیل ــیقی ترکیب ــان« موس ــرد. »جولی ــتفاده ک اس
الهــام از چنــد اثــر دیگــر همچــون »روزنــه قرمــز« ســاخته 
ــت  ــر دو روای ــرای ه ــرد و ب ــتفاده ک ــر« اس ــس زیم »هان
رنگــی و ســیاه ســفید داســتان، دو موســیقی یکــی کاســیک 
و یکــی نســبتا زمخــت ســاخت تــا بتوانــد حــس القــا شــده 
ــن  ــه بهتری ــه را ب ــی فیلمنام ــر خط ــت غی ــن دو روای از ای
ــتاره  ــن س ــم »بی ــن فیل ــیقی مت ــل کند.موس ــکل منتق ش
ــا  ــم کام ــوالن« ه ــتوفر ن ــری از »کریس ــاخته دیگ ای« س
قابــل توجــه اســت. نــوالن در ایــن فیلــم »هانــس زیمــر« 
ــق  ــد همــکاری موف ــی را بعــد از چن آهنگســاز نابغــه آلمان
در ســه گانــه »بتمــن« و »تلقیــن« بــه کار گرفــت و در طــی 
ــرار  ــدش ق ــم جدی ــت فیل ــم و کلی ــه در آن ت ــه ای ک نام
ــه موضــوع  ــر آنچــه ک ــا ه داشــت از »زیمــر« خواســت ت
ــد  ــر« بع ــد را بنویســد و »زیم ــی ده ــام م ــه او اله ــم ب فیل
ــرد  ــاده ک ــه ای آم ــار دقیق ــه چه ــک قطع ــک روز، ی از ی
ــد.  ــیفته آن ش ــه او ش ــرار داد ک ــوالن« ق ــار »ن و در اختی
ــا فیلمبــرداری  »زیمــر« دو ســال تمــام بــه طــور مــوازی ب
ــرد و  ــی ک ــاده م ــم را آم ــیقی فیل ــای موس ــه ه ــم قطع فیل
ــاده  ــات آم ــه ای قطع ــتری حرف ــا ارکس ــز ب ــار نی ــن ب ای
ــو بــر عهــده خــود او بــود. موســیقی  شــد و نوازندگــی پیان
ــد  ــم و رون ــال فیل ــا حــس و ح ــان ب ــتاره ای« چن ــن س »بی
ــه  ــن را ب ــه منتقدی ــی توج ــه تمام ــت ک ــبت داش آن مناس
ــیقی  ــن موس ــکار بهتری ــزد اس ــرد و نام ــب ک ــودش جل خ
ــس  ــاالی »هان ــی ب ــر توانای ــار دیگ ــا ب ــد ت ــز ش ــن نی مت

ــت شــود. ــگان ثاب ــر هم ــر« ب زیم
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دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانه اینترنتــی گفــت: 95 درصد کانالهای غیراخاقی شــبکه پیام رســان تلگــرام باز اســت و موضوع 
مسدودســازی این شــبکه اجتماعی همچنان در دســتور کار کمیته تعییــن مصادیق قــرار دارد. 

عبدالصمــد خــرم آبــادی  در مــورد دســتور کار جلســه آینــده کارگروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه اظهار داشــت: جلســه این هفتــه کارگروه 
در روز چهارشــنبه برگــزار نمــی شــود امــا بــه هــر ترتیــب موضــوع تلگــرام در دســتور کار جلســه آینــده ایــن کارگــروه قــرار دارد. معــاون قضایی 
دادســتان کل کشــور افــزود: بیــش از 95 درصــد کانالهــای غیــر اخاقــی شــبکه موبایلی تلگرام هنوز مســدود نشــده و در دســترس کاربــران ایرانی 

قــرار دارد. 
خــرم آبــادی در مــورد پاســخ مثبــت تلگــرام بــه درخواســت ایران بــرای مســدودکردن صفحــات غیراخاقی، تاکیــد کرد: پنــج درصــد از کانالهای 

فیلترشــده از قبــل هــم فیلتــر بــوده و ایــن موضوع ربطــی بــه درخواســت وزارت ارتباطــات از مدیران این شــبکه نــدارد.

فیلتر تلگرام!

ــه  ــت ب ــه هف ــه برنام ــود ک ــش ب ــال پی ــش س ــدود ش ح
ــران راه خــود  عنــوان اولیــن برنامــه تخصصــی ســینمای ای
را بــه قــاب شیشــه ای بــاز نمــود. گرچــه از صــدا و ســیما 
انتظــار مــی رفــت بســیار زودتــر از ایــن بــه فکــر ســاخت 
برنامــه ای بــرای هنــر پــر مخاطــب ســینما باشــد امــا بــه 
هــر شــکل پخــش ایــن برنامــه، بارقــه هایــی از امیــد را در 
دل مخاطبــان ســینما روشــن نمــود. امــا همــان طــور کــه 
ــه دور  ــه در طــول پخــش ب ــن برنام ــت ای ــی رف انتظــار م
از حاشــیه نبــود و بارهــا و بــه دالیــل مختلــف فرهنگــی و 
غیــر فرهنگــی در دام حاشــیه گرفتــار آمــد و مثــل همیشــه 
ــه  ــان برنام ــی، مخاطب ــن حواش ــی ای ــن قربان ــزرگ تری ب

ــد. بودن
ــی را  ــدون جیران ــا اجــرای فری ــت ب ــه هف ســری اول برنام
مــی تــوان موفــق تریــن دوره ایــن برنامــه دانســت. بحــث 
ــینمای  ــاس س ــم و حس ــای مه ــوزه ه ــی در ح ــای چالش ه
ــنفکری،  ــینمای روش ــی و س ــینمای دولت ــه س ــران از جمل ای
ــر و  ــه ژان ــینما از جمل ــری س ــی و نظ ــای تخصص ــث ه بح
میزانســن و مهــم تــر از همــه نقــد هــای صریــح و بی پــرده 
مســعود فراســتی،  برنامــه هفــت را بــه یکــی از پــر بیننــده 
تریــن برنامــه هــای تلویزیــون تبدیــل نمــود. بــدون شــک 
یکــی از عوامــل موفقیــت برنامــه هفــت در ایــن دوره 
ــود کــه مســعود فراســتی  ــه نقــد فیلــم ب ــوط ب بخــش مرب
ــی کــرد. صراحــت لهجــه، تســلط  ــا م نقــش اول آن را ایف
بــه ســینمای ایــران و جهــان و ســواد هنــری بــاالی فراســتی 
همــه و همــه بخــش نقــد فیلــم هفــت را بــه یکــی از بخــش 
هــای پــر طرفــدار ایــن برنامــه و حتــی تلویزیــون تبدیــل 
نمــود. امــا دریغــا کــه ایــن برنامــه موفــق در مســیر خــود 
بــا موانــع بســیاری مواجــه شــد و ســرانجام در خــرداد مــاه 
91 از ســوی مدیــران صــدا و ســیما تعلیــق شــد و فریــدون 

جیرانــی مجبــور بــه کنــاره گیــری از برنامــه شــد.
 دربــاره دالیــل کنــار گذاشــته شــدن جیرانــی و تیمــش از 

هفــت گمانــه  هــای بســیاری مطــرح شــد امــا گویــا عمــده 
ــدون  ــود از مواضــع فری ــارت ب ــت عب ــان هف ــل مخالف دالی
جیرانــی دربــاره ســینمای دولتــی، حمایــت از جریــان 
روشــنفکری و مطالبــی کــه وی در مصاحبــه بــا مســعود ده 
ــاره حضــور متدینیــن در ســینما مطــرح نمــوده  نمکــی درب

بــود.
ــه هفــت  ــد برنام ــاه، ســری جدی ــک توقــف کوت ــس از ی پ
بــا اجــرای محمــود گبرلــو کــه ســابقه حضــور در جلســات 
ــت.  ــن رف ــت روی آنت ــر را داش ــنواره فج ــم جش ــد فیل نق

اجــرای کنــد وی و بــی موضــع بــودن گبرلــو در بحــث هــا 
ــا  ــد نمــود ام ــا امی ــه را ن ــان برنام ــادی مخاطب ــا حــد زی ت
هنــوز هــم برخــی بیننــدگان بــه امیــد بخــش نقــد فیلــم و 
حضــور مســعود فراســتی ایــن برنامــه را دنبــال مــی کردنــد 
تــا ایــن کــه پــس از چنــد مــاه فراســتی هــم از هفــت رفــت 
و تقریبــا بــرای مخاطبــان حرفــه ای ســینما تماشــای هفــت 

بــی معنــا شــد. 
ــردن  ــدا ک ــزل پی ــو و تن ــه گبرل ــه کاران ــرای محافظ ــا اج ب
برنامــه کاهــش شــدیدی در  اطاعــات ســینمایی در 

ــال  ــه س ــدود س ــد از ح ــد. بع ــاد ش ــت ایج ــان هف مخاطب
پخــش برنامــه هفــت بــا اجــرای گبرلــو، تغییــرات مدیریتی 
در صــدا و ســیما ســبب شــد تــا مدیــران هــر چنــد بســیار 
دیــر، بــرای تغییــر و تحــول در ایــن برنامه ســرد و بــی روح 
ــان از دســت  ــد مخاطب ــاش کنن ــد و ت ــاال بزنن ــتینی ب آس
ــه  ــور ب ــم مجب ــو ه ــن گبرل ــد؛ بنابرای ــذب کنن ــه را ج رفت

ــت شــد. ــی مجــری گــری هف ــرک صندل ت
اســامی بســیاری بــرای مجــری گــری ســری جدیــد هفــت 
ــوان  ــه عن ــی ب ــروز افخم ــرانجام به ــا س ــد ام ــرح ش مط

ــد. ــده ش ــت برگزی ــر هف ــر دبی مجــری و س
 انتخــاب افخمــی از دو جهــت خبــر خوبــی بــرای مخاطبــان 
ــن  ــردان ای ــود کارگ ــه او خ ــن ک ــود؛ اول ای ــه ب ــن برنام ای
سینماســت و بــا مشــکات ســینمای ایــران و دغدغــه هــای 
فعــاالن حــوزه ســینما بــه خوبــی آشناســت و دوم آن کــه 
او در حــوزه ی مباحــث نظــری ســینما هــم صاحــب نظــر 
ــن  ــه پیشــبرد ای ــد ب اســت و از ایــن جهــت نیــز مــی توان

برنامــه کمــک کنــد. 
ــور  ــینما حض ــت داران س ــرای دوس ــر ب ــوش دیگ ــر خ خب
مســعود فراســتی بــه عنــوان منتقــد ثابــت در برنامــه هفــت 
اســت. در بخــش نقــد فیلــم نیــز از ایــن پــس عــاوه بــر 
ــان  ــینمای جه ــرح س ــای مط ــم ه ــی، فیل ــای ایران ــم ه فیل
ــد و بررســی  ــدان ســینما نق ــر منتق توســط فراســتی و دیگ

مــی شــوند. 
تفــاوت عمــده ســری جدیــد برنامــه بــا دوره هــای پیشــین، 
ــای  ــه ه ــوال برنام ــه معم ــت. اگرچ ــدن آن اس ــدی ش تولی
ــت و  ــده از جذابی ــای زن ــه ه ــه برنام ــبت ب ــدی نس تولی

ــتند. ــوردار هس ــری برخ ــب کمت مخاط
ــیل را دارد  ــن پتانس ــینما ای ــوزه س ــد ح ــر می رس ــه نظ  ب
کــه حتــی بــا یــک برنامــه تولیــدی جــذاب هــم مخاطبــان 

ــون بنشــاند. ــای تلویزی را پ
تــا کنــون چنــد قســمت از ســری جدیــد برنامه هفــت روی 
آنتــن رفتــه اســت و بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا افخمــی 
و همکارانــش مــی تواننــد رضایــت مخاطبــان جــدی ســینما 

را بدســت آورنــد؟

] ــد [ ــه نق ــوط ب ــه هفــت در دوره اول بخــش مرب ــت برنام ــدون شــک یکــی از عوامــل موفقی ب
فیلــم بــود کــه مســعود فراســتی نقــش اول آن را ایفــا مــی کــرد. صراحــت لهجــه، تســلط بــه 
ســینمای ایــران و جهــان و ســواد هنــری بــاالی فراســتی همــه و همــه بخــش نقــد فیلــم هفــت 

را بــه یکــی از بخــش هــای پــر طرفــدار ایــن برنامــه و حتــی تلویزیــون تبدیــل نمــود.

محمدسجاد عمران
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»هفت« در سه اپیزود
به بهانه پخش سری جدید برنامه »هفت« 

ــن  ــروز( مبی ــه ام ــا ب ــال 94 )ت ــروش س ــر ف ــای پ ــم ه فیل
ذائقــه ســینما دوســتان ایرانــی اســت. قــرار گرفتــن 3 فیلــم 
ــج  ــان پن ــس( در می ــر و گین ــران برگ ــر، ای ــگ عنب طنز)نهن
فیلــم پرفــروش امســال، خــود بــه خوبــی بیانگــر آن اســت 
کــه مهــم تریــن جنبــه کارکــردی صنعــت ســینما در ایــران، 
ــد  ــم »محم ــور  فیل ــت. حض ــازی اس ــرگرم س ــان س کمام
رســول اهلل« آخریــن ســاخته مجیــد مجیــدی در صــدر ایــن 
فهرســت، در نــوع خــود جالــب توجــه اســت. فیلمــی کــه در 
ــم  ــد و داســتان فیل آن سوپراســتارهای ســینما حضــور ندارن
ــا ســوژه  ــق و پیچیدگــی خاصــی نیســت  ام ــز دارای تعلی نی
ــر  ــی پیامب ــون کودک ــده ای چ ــه ش ــر پرداخت ــم ت ــر و ک بک
اســام در کنــار آهنــگ ســازی گــوش نــواز »ای.آر. رحمان« 
کــه در کارنامــه هنــری خــود ســاخت موســیقی بــرای فیلــم 
ــل عظیمــی از  ــه نشــین« را دارد، توانســته خی ــر زاغ »میلیون
مــردم را راهــی ســینما کنــد. »رخ دیوانــه« ســاخته ابوالحســن 
داوودی کــه پدیــده جشــنواره فیلــم فجــر در ســال گذشــته 
بــود، رتبــه پنجــم جــدول را از آن خــود کــرده اســت. علیرضا 
رئیســیان نیــز پــس از فیلــم نســبتا موفــق »چهــل ســالگی« 
کــه بــا بــازی روان لیــا حاتمــی همــراه بــود، ایــن بــار نیــز 
ــت و او را  ــدد گرف ــی م ــقی« از حاتم ــم »دوران عاش در فیل
در مقابــل شــهاب حســینی قــرار داد تــا عاشــقانه ای دیگــر 
بســازد. عاشــقانه ای کــه طبــق شــواهد خــوب فــروش کــرد. 
ــا  ــی عبدالرض ــاخته جنجال ــن س ــق«، آخری ــتراحت مطل »اس
کاهانــی بــا بــازی روان و بــاور پذیــر رضــا عطــاران و ترانــه 
علیدوســتی، علیرغــم مضمــون ســیاه و داســتان تلــخ خــود در 
رده هشــتم پرفــروش هــا قــرار گرفــت و توانســت نقدهــای 
ــع  ــر در جم ــده حاض ــد. پدی ــت کن ــادی دریاف ــت زی مثب
ــی  ــاخته عل ــه« س ــدون جهیزی ــم »قن ــا، فیل ــین ه ــدر نش ص
ــردان  ــای کارگ ــق ادع ــه طب ــی ک ــور اســت. فیلم ــی پ ماقل
ــت و  ــرار گرف ــری ق ــی مه ــورد ب ــش م ــاز اکران آن، در آغ
ــه صــورت محــدود در ســینماها پخــش شــد. پــس از آن  ب
بــود کــه ماقلــی پــور بیــکار ننشســت و خــود وارد میــدان 
فوتبــال شــد تــا فیلمــش را تبلیــغ کنــد! پریــدن وی در میــان 
ــم را  ــروش فیل ــان، ف ــران و جه ــتارگان ای ــال س ــازی فوتب ب
فزونــی کــرد و »قنــدون جهیزیــه« را یــک تنــه بــه جایــگاه 

دهــم رســاند.

جدول ده فیلم پر فروش سال 94
1- محمد رسول اهلل )ص(11,230,141,013

2- نهنگ عنبر6,866,871,500
3- ایران برگر4,634,439,700

4- گینس3,172,224,400
5- رخ دیوانه2,783,764,900

6- دوران عاشقی2,235,934,700
7- عصر یخبندان2,015,179,500

8- استراحت مطلق1,573,763,000
9- مردن به وقت شهریور1,346,460,150

10-  قندون جهیزیه1,318,541,900

سینمای ایران

غزل عرفانی
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی91

اندر احواالت شایعات هفته
خبر چین 

نیلوفر عادل 
کارشناس اقتصاد نظری93

امیر تتلوی 3 میلیاردی!

ــو یــا همــان امیــر تتلــو خواننــده  - از امیرحســین  مقصودل
ــاز هــم خبــری موثــق  ــی و پــر حاشــیه کشــورمان ب جنجال
ــروف،  ــی مع ــرف کارگردان ــان از ط ــد. ایش ــر ش )!( منتش
پیشــنهادی بــرای حضــور در یــک فیلــم ســینمایی داشــته 
انــد کــه ایشــان در قبــال ایــن درخواســت، تقاضــای 

ــت! ــرده اس ــی ک ــارد تومان ــتمزد 3 میلی دس
- اینــم از اون حرفاســت! خواننــده زیرزمینــی کــه هــرکاری 

مــی کنــه تــا اســمش ســر زبونــا باشــه...
حــاال هــم ایــن فیلــم بــازی کــردن و حضــور در تلویزیــون 
رو خــودش یــا طرفــداراش ســر زبونــا انداختن...ایــن افــراد 
ــن و  ــی کن ــدا م ــزی پی ــه چی ــه ی ــه بش ــنگم ک ــر س از زی

ــن! ــه باش ــط گفت ــه فق ــن ک می گ
 روایــت داریــم کــه خــود تتلــو پــس از شــنیدن ایــن خبــر 
گفتــه مــن از بچگــي آرزوم بــوده تــو فیلــم ایــن کارگــردان 
بــازی کنــم و حتــی حاضــرم بخاطــرش قیــد قهرمانــی تیــم 

ملــی تــو جــام جهانــي 2018 روســیه رو بزنــم !

Vampire  diaries محمد یاوری در سریال
- چنــدی پیــش در ســایت »بانــی فیلــم« خبــری بــا 
عنــوان حضــور محمــد یــاوری خواننــده و آهنگســاز عزیــز 
ــدار »خاطــرات  ــم ســریال پرطرف کشــورمان در فصــل هفت
خــون آشــام«  بــرای شــخصیت جدیــد بــه نــام »جیســون« 

منتشــر شــد!
ــن،  ــد ای ــداری مانن ــای پرطرف ــریال ه ــا س ــب اساس - خ
ــتان  ــد و ناشناســی رو وارد داس ــر جدی در وســط کار بازیگ
نمــی کننــد! البتــه نمــی دونــم ایــن شــایعه از کجــا اومــده 
کــه وقتــی در یــک برنامــه زنــده بــا آقــای یــاوری تمــاس 
ــد خــود ایشــون  ــه ایشــون دادن ــر رو ب ــن خب ــد و ای گرفتن
ــه  ــایت » IMBd « ک ــر در وبس ــدند! اگ ــب ش ــم متعج ه
ــر دارد  ــینمایی را در ب ــق س ــت وموث ــار درس ــی اخب تمام
ــدا  ــزی رو پی ــن چی ــه همچی ــد اصــا ی ــو کنی جســت و ج

ــد! نمــی کنی

 7 آبان روز جهانی کوروش
ــف  ــی مختل ــای اجتماع ــبکه ه ــم در ش ــما ه ــا ش - حتم
پیــام هــای متنــوع و متــون طوالنــی تبریــک »روز جهانــی 

ــد! ــرده ای ــت ک ــوروش« را دریاف ک
- بایــد بگــم کــه اینــم یــه شــایعه اســت و اصــا همچیــن 
ــی  ــن الملل ــه بی ــی و چ ــای داخل ــم ه ــه در تقوی روزی چ
ــاره ای  ــخ اش ــای تاری ــچ کج ــیده و در هی ــت نرس ــه ثب ب
ــده  ــی نش ــوروش هخامنش ــان و ک ــاط روز 7 آب ــه ارتب ب
اســت و ایــن ادعــا فقــط بــر اثــر ســوتفاهم یــک روزنامــه 
نــگار تاریــخ نویــس در ســال 88 در یــک روزنامــه داخلــی 
ــار از  ــران سرش ــخ ای ــم تاری ــا بدونی ــود! ام ــده ب ــام ش اع
حماســه هــا و جوانمــردی هــا و حــق طلبــی هــای مــردان 
ــن  ــخ چنی ــت تاری ــرای بزرگداش ــرای ب ــه ب ــت ک بزرگیس

ــت! ــل و دروغ نیس ــه جع ــازی ب ــوری نی کش

ده صدر نشین



نیمه دوم آبان 894
کافه تریا

در حوالی فیــس بوک
جنایتـــــکار! فالفـــــل 

مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93

غزل طهماسبی
کارشناسی ادبیات فرانسه 94

رضا قلندرآبادی
فارغ التحصیل فقه و مبانی حقوق

فاطمه رحمتی
کارشناسی حسابداری  94

در ایــن روزهــا کــه ســرچ گــوگل هــم گاهــا ختــم بــه »پیوندهــا« 
مــی شــد و نیــاز بــه ابــزار ممنوعــه پیــدا مــی کــرد، راه یافتــن بــه 
فیســبوک کم از کرامات نداشــت! در همان ابتدا نوشــته »ســیامک 
گلشــیری«  نظــرم را جلــب کــرد: »کجــای دنیــا می تــوان این همه 
داســتان پیــدا کــرد؟ کافــی اســت یــک روز عصــر ســری بزنیــد 
بــه محله هــای شــلوغ، بــه خیابان هــای پــر از ماشــین؛ بــه صــدای 
مــردی گــوش بدهیــد که پشــت چــراغ قرمزی، شیشــه ماشــین 
را پاییــن کشــیده و رکیک تریــن فحش هــا را نثــار راننــده ماشــین 
کنــاری می کنــد؛ بــه مــردی بربخورید که گوشــه خیابانی ایســتاده 
و در گوشــی تلفــن همراهــش فریاد می کشــد؛ بــه زن و مــردی نگاه 
کنیــد که تــوی ماشــینی همدیگــر را می زننــد و زن، در را بــاز کرده 
تــا از ماشــین بیــرون بپــرد. کجــای دنیــا می شــود چنیــن آدم های 
پیچیــده و هراســان و مضطربــی پیــدا کرد کــه تا ایــن اندازه بــه درد 
نوشــتن داســتان بخورنــد؟« نمــی دانــم ایــن توصیف چنــد دقیقه 
یک روز ســیامک گلشــیری بــود ولی بــرای تمام ما آشــنا بــود... در 
ایــن گشــت فیس بوکــی، تصویــری را دیــدم بــا این مضمــون که: 
ــی،  ــد آمریکائ ــر مک دونال ــرگ ب ــی، م ــل ایران ــر فاف » درود ب
مک دونالــد یعنــی نفــوذ فرهنگــی« بلــه! یعنــی تــا ایــن حــد نکته 
ــد  ــه بای ــاد اســت ک ــان زی ــای فرهنگــی م ــدر درزه ســنج! اینق
مواظــب تمــام عوامــل خطــر از جملــه مک دونالــد هــم باشــیم... 

ــر  ــول ناپذی ــزه اي اف ــده انگی ــدف، زایی ــه راه ه همیش
اســت. هــدف مشــخص اســت. راه نامشــخص! آدمــي 
ــن راه،  ــن و حاصلخیزتری ــوي هموارتری ــت و ج در جس

ــرم  ــاه ش ــتان کوت ــه داس ــد. مجموع ــر ش ــره منتش باالخ
اثــر تــازه منتشــر شــده وحیــد افتخــارزاده، مجموعــه ای 
ــوی  ــه نح ــک ب ــه هری ــاه ک ــتان کوت ــکل از 6 داس متش
بازتــاب دهنــده احساســات ســاده انســان هایــی معمولــی 
هســتند. احساســاتی ســاده از قبیــل تــرس، غــرور، انتقــام، 
ــاده  ــن س ــه در عی ــرت و ... ک ــق، نف ــوس، عش ــذت، ه ل
بــودن و قابــل فهــم بــودن، ســخت پیچیــده انــد و دارای 
ــن  ــا، ای ــتان ه ــن داس ــک از ای ــف. در هری ــاد مختل ابع
احساســات  بــه نحــوی روایــت شــده انــد کــه نمی تــوان 
داســتانی را خوانــد و خــود را بــه جــای شــخصیت هــای 
ــخصیت. در  ــه ش ــا و ن ــخصیت ه ــم ش ــد. گفت آن ندی
ــش  ــخصیت های ــام ش ــه تم ــی ک ــا گوی ــتان ه ــن داس ای
قســمتی از وجــود خواننــده انــد. چــه در داســتان آغازیــن 
مجموعــه بــه نــام »جایــی نزدیــک ســقف« کــه خواننــده 

ولــی کامنتــی کــه بــرای ایــن حرکــت ارزشــمند داده شــده بــود این 
بــود کــه، »کســی به اطــاع ایــن آقایــون نرســانده که فافــل غذای 
ملــی اســرائیل اســت؟« و مــن در آن لحظــه بــا پی بــردن بــه ذات و 
ریشــه جنایتکارانــه فافل هم یهو! احســاس خطــر کــردم... بگذریم... 
در صفحــه رســول منتجــب نیــا، در بــاب اخــاق در سیاســت و پیرو 
نوشــته هــای پیشــینش در ایــن رابطــه، بــا عنــوان »وفــا بــه عهــد و 
پیمان شــکنی« مطلبــی را عنوان کــرده بود: »یکی از صفات برجســته 
و پســندیده انســانی، تعهــد و تقیــد بــه پیمــان هــا و قــول و قرارهــا، و 
اجــرای دقیــق آنهــا و یکی از اوصاف زشــت و ناپســند، عــدم تقید به 
آن هــا و خلــف وعــده و پیمان شــکنی اســت. زیبایی و زشــتی، خوبی 
و بــدی ایــن دو ویژگــی جــزء بدیهیــات اخاقی اســت، چــرا که طبع 
دو وجــدان، عقــل و منطــق بــه طــور ضــروری و بدیهی بــر آن داللت 
میکنــد و هیــچ نیــازی بــه اســتدالل و اقامــه برهــان نــدارد.« در ادامه 
خبــری کــه بســیار متعجبم کــرد، لغــو حضــور بانوان فوتسالیســت 
کشــور بــه جــام جهانــی بــود! توضیحی کــه کفاشــیان در ایــن رابطه 
داده بــود، هــم بســیار تامــل برانگیــز بــود: »بــه دلیــل آنکــه کشــور 
گوآتمــاال در ایــران ســفارتخانه نــدارد و بــرای گرفتــن ویــزای ایــن 
کشــور مجبوریــم بــه آلمــان ســفر کنیــم، اما مشــکل اساســی دیگر 
ایــن بــود کــه بــرای ســفر بــه آلمــان هــم نیازمنــد گرفتــن ویــزای 
شــنگن هســتیم.« هرچنــد در آخریــن لحظــات بــه مــا خبر رســید 
ایــن مشــکل با وســاطت شــخص رئیــس جمهور حل شــده اســت. 
راســتی چــه کســی بــود کــه گفــت ایــن دنیــا مجــازی اســت؟! این 
دنیــا واقعــِی واقعــی اســت... و عصــر/ عصــر عجیــب قــدم هــای بی 
مقصــد مــا /که پیــدا نیســت لنگیــدن زندگــی از کفش هــای تنگ 
ایــن گریختــن غمگین اســت  / یــا کار ما  / یــک جایی  در شــمارش 

ایــن ثانیــه هــای بــی صبــور می لنگــد...

عمــر مــي گذرانــد و جوانــي حــراج مــي کنــد. راه، ســبز 
ــه. راه  ــانه گرفت ــدف را نش ــق ه ــه اف ــت. چراک و زیباس
ــد  ــا لبخن ــار! ام ــت و گاه به ــزان اس ــذرد. گاه خ ــي گ م
انگیــزه، ســرماي خــزان را ارزان مــي خــرد! لــذت 
هــدف، در ال بــه الي گل هــاي ســرمازده اســت. شــوقي 
عمیــق بــراي شــکفتن و تــازه شــدن! انتظــاري مشــتاقانه 
ــان جــاري  ــدن و لمــس کــردن! و راه، همچن ــراي بویی ب
ــک  ــق نزدی ــود و اف ــي ش ــخ زده، دور م ــت... گل ی اس
تــر! تــا جایــي کــه از آن دور دورهــا فقــط عطــر 

ناگزیــر اســت هــم خــود را جــای مشــاوری بگــذارد کــه 
خســته اســت و کافــه و در عملــی انجــام شــده دســت و 
پــا مــی زنــد بلکــه راه نجاتــی بیابد و هــم جــای پیرمردی 
کــه در پــی نگاهــی هوســناک و بــه دنبــال زن ُمراجــع پــا 
بــه دفتــر مشــاور گذاشــته اســت و کارهــای بــی ســر و 
تــه انجــام مــی دهــد و حــرف هــای نامفهــوم مــی زنــد 
و هــم جــای زن مراجــع کــه ســخت باتکلیــف اســت و 
هراســناک و مرمــوز. چــه در داســتان »واحــد تزریقــات«، 
آنجــا کــه بــا کودکــی مواجهیــم کــه بــرای اولیــن بــار از 
درد آمپــول بــه خــود نپیچیــده و اشــک نریختــه و ایــن 
خویشــتن داری را فتــح الفتــوح خــود مــی دانــد. همیــن 
مســئله در ســایر داســتان هــای مجموعــه هــم بــه خوبــی 
قابــل رویــت اســت. و بــه عقیــده مــن نقطــه اوج مجموعه 
همــان داســتان انتهایــی اســت کــه بــا نــام کتــاب همنــام 
اســت. داســتان »شــرم«؛ داســتان مــردی کــه شــرمگین 
ــه  ــری ک ــت، و دخت ــرمگین اس ــه ش ــی ک ــت. کودک اس
ــا  ــرم را ب ــن ش ــه ای ــده ای ک ــت و خوانن ــرمگین اس ش
تمــام وجــود درک مــی کنــد و بــا ایــن شــرمگین هــای 

داســتان هــم داســتان مــی شــود.
نحــوه روایــت افتخــارزاده در ایــن مجموعــه بــه شــدت 
ــه  ــی ک ــات. جزئیات ــام جزئی ــا تم ــراه ب ــت و هم گیراس

ــید  ــد و خورش ــي ش ــد... راه ط ــي مان ــا م ــایند گله خوش
هــدف، تمــام جلــوه خــود را نمایــان کــرد! مبهــوت نــور 
ــود!  ــن ب ــدف همی ــر.. ه ــي ت ــعاعي نوران ــار ش در انتظ
چراغــي پــر نــور کــه نقــش آفتابــي درخشــان را رندانــه 
بــازي مــي کــرد... هــدف،  همــان نرمــي گل و ســخاوت 
ــود  ــزه اي ب ــد انگی ــان لبخن ــدف، هم ــود.. ه ــت ب طبیع
کــه هــر چــه عســري بــود آســان یســري کــرد! هــدف، 
همــان ســیمرغي بــود کــه وقتــي بــه هــدف رســید فقــط 

ــد.... ــیمرغ را دی س

ــواس  ــت و وس ــا دق ــان ب گاه چن
ــده  ــه خوانن ــد ک ــده ان ــت ش روای
ــش  ــه را در ذهن ــودآگاه صحن ناخ
ــه  ــد ک ــی کن ــا مجســم م ــه تنه ن
ــا  ــد. مث ــی کن ــی م آن را زندگ
در داســتان مــاح هــای آبــی 
پــوش آنجــا کــه راوی داســتان از 
ــرما و  ــدن و س ــاعت نخوابی 79 س
شــدت باران مــی گوید و حســرت 

نبــود معشــوقه اش را مــی خــورد، ایــن روایــت چنــان بــا 
تشــبیه هــا و اســتعاره هــا و اغــراق هــای باورپذیــر همــراه 
اســت کــه خواننــده ســرما و خــواب آلودگــی و حســرت را 
در لحظــه خوانــدن زندگــی مــی کنــد و همــراه مــی شــود 
بــا آن ســرباز بخــت برگشــته کــه در ســرما و زیــر بــاران 
شــدید، بــا چشــمانی غــرق در خــواب مجبــور بــه نگهبانــی 

ــت. ــادگان اس ــک پ روی برج
»شــرم« اثــر وحیــد افتخــارزاده کــه بــه تازگی توســط نشــر 
ثالــث منتشــر شــده، اولیــن کار چــاپ شــده ایــن نویســنده 
ــخت  ــت س ــبزی اس ــرگ س ــرم ب ــه نظ ــه ب ــبزواری ک س
ــاط  ــام نق ــا تم ــه شــدت دوســت داشــتنی ب ــی و ب خواندن

ــش... ضعــف های

در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

دکتــر عــارف که جدیدا به ریاســت شــورای سیاســتگذاری اصاح طلبان 
منصوب شــده اســت، محرم امســال میزبان چهره های سیاســی در بنیاد 
امیــد ایرانیــان بــود. در تصویــر بــاال، دکتــر عــارف در حال خــوش و بش 
با ســید حســن خمینــی اســت. پیــج دکتــر عــارف 66 هــزار فالــور دارد.

»قــول دادم کــه در اندیشــه خــود حبــس شــوم« مصرعــی از 
ــاعر  ــت. آذر ش ــا آذر اس ــد علیرض ــر جدی ــت« اث ــر انگش ــعر »اث ش
ــودن  ــان ب ــج انس ــه از درد و رن ــت ک ــر اس ــرای معاص ــه س و تران
مــی گویــد. علیرضــا آذر 40 هــزار هــوادار در اینســتاگرام دارد.

»در آســتانه چهارمیــن همــکاری بــا اصغــر فرهــادی« عنوانــی 
ــت.  ــده اس ــاال برگزی ــس ب ــرای عک ــتی ب ــه علیدوس ــه تران ــت ک اس
ــوادار دارد. ــون ه ــک میلی ــه ی ــک ب ــتاگرام نزدی ــتی در اینس علیدوس

»بــی قانــون« ضمیمــه طنــز روزنامــه »قانــون« اســت کــه 
رویدادهــای  نفــر  هــزار  شــود. 13  مــی  منتشــر  روز  هــر 
می کننــد.  پیگیــری  اینســتاگرام  در  را  قانــون«  »بــی 

ــا  م ــی  ط تبا ر ا ــل  ــامانه 30007650005743 پ س
در  ســت.  ا مــی  ا گر ن  طبــا مخا شــما  بــا 
صــورت تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه، می توانیــد 
ــد. ــال کنی ــامانه ارس ــه س ــکاری« را ب ــه »هم کلم

Vaghaye_mag

باشــــــــــــگاه
مخـــــــــاطبان
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از شرمی که خواندنی است
درباره مجموعه داستان »شرم«

پرستوها...

متن ادبی

معرفی کتاب

شعر

ــت ــد ای دوس ــی برن ــرما م ــل س ــرا در فص ــا م ــتو ه پرس
نمی بینــی اینجــا  مــرا  کــن  بــاور  آهســته  بیــا 

فروکــش کــرده طبــع نــازک و کلــک خیــال انگیــز
بینــی  نمــی  نــه، دیگــر مــرا شــیدا  مــرا آن گونــه 

هــوای رفتــن و شــعری کــه بــا خــودکار  مــی گریــد
بینــی  نمــی  فــردا  از  کــه  بنگــر  هــم  امــروز  مــرا 

غــزل مــی خوانــی و مــی میخــوری و انتظــارت هســت
کــه بــا ســازت برقصــم لیــک رقصــم را نمــی بینــی

خبــر در شــهرمان پیچیــد و کــر شــد گــوش خلــق اهلل
بینــی؟ نمــی  رســوا  شــدم  و  فــاش  دلــم  راز  شــده 

تــو بــدون  فــردا  از  کــه  تنهایــی  تنهــای  مــِن 
بینــی نمــی  تنهــا  مــرا  پرســتوام  آغــوش  در 

تمــام شــور و شــوق  و عشــق و عاشــق پیشــگی ام را 
ببــر بــا خــود کــه مــن را بــا قنــاری هــا نمــی بینــی 

تــه ایــن شــعر هــم بایــد بگویــم کــه خــدا یــارت
بینــی نمــی  هرگــز  مــرا  فــردا،  از  جمــع  خیالــت 

در روزهــای آینــده با سازمــان دانشجـویان 

آدرس  کانال تلگرام سازمان دانشجویان:
telegram.me/sdjdir


