پلی از هنر اول به هنر هفتم

قیصر در امارات

صفحه 7

صفحه 12

دوهفتهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ادبی  /سال سوم  /شماره چهل و سوم  /نیمه دوم بهمن 1396
مصلحت و جمهوریت عامالن دوام دولت اسالمی در ایران

فرنام شکیبافر
کارشناسیارشدعلومسیاسی95
پــس از بــه ســلطنت دســت یافتــن رضاشــاه ،دولــت
پهلــوی هجمــه ای را بــر پیکــره جامعــه تارماننــد ایــران
آغــاز کــرد و موقعیــت ســروران اجتماعــی مختلــف را بــه
چالــش کشــید .در نتیجــه ایــن رونــد ،جامعــه از فرماســیون
جامعهمدنــی ســنتی خــارج شــد امــا بــه ســوی جامعهمدنــی
مــدرن حرکــت نکــرد .آنچــه از پــی ویــران شــدن جامعــه
تارماننــد ذیــل اقتــدار دولــت پهلــوی قــرار گرفــت ،جامعـهای
تــودهای بــود .در ایــن میــان برخــاف رؤســای ایــات و
مالکیــن ،یکــی از ســروران اجتماعــی کــه از میــدان بــه در
نشــد ،روحانیــت شــیعه بــود .در حالــی کــه دولــت قاجــار
و روحانیــت در مســیر یــک همزیســتی ســودمند دهههــا
حرکــت کرده بودنــد ،پهلــوی مســیر دیگــری را در پیــش
گرفــت و همیــن امــر نــه تنهــا رشــته پیونــد میــان روحانیــت
شــیعه و دولــت پهلــوی را سســت نمــود بلکــه بــه پیونــد
تاریخــی میــان نهــاد روحانیــت شــیعه و نهــاد ســلطنت نیــز
آســیب جــدی وارد کــرد .از دیگــر ســو خالــی کــردن صحنــه
سیاســی پــس از مــرداد  1332از ســایر گرایشــات سیاســی و
گفتمانهــای مــدرن توســط دولــت پهلــوی از یــک طــرف
و تئوریــزه کــردن اندیش ـ ه «بازگشــت بــه خویشــتن» توســط
روشــنفکران از طــرف دیگــر همزمــان شــد بــا تولــد بافــت
جدیــدی از روحانیــت کــه بــا بافــت غالــب بــر حوزههــای
علمیــه متفــاوت بودنــد .روحانیتــی کــه از دهــه چهــل پــس
از درگذشــت آیتاهللالعظمــی بروجــردی بــه ســرعت رونــد
رو بــه رشــدی را در عرصــه یارگیــری در میــان نیروهــای
اجتماعــی در اولویــت نخســت و از میــان طــاب مســتعد بــه
دگراندیشــی در درجــه بعــدی در پیــش گرفــت .روحانیتــی
کــه بــرای جــذب طبقــات اجتماعــی نوظهــور و ایجــاد ائتالفــی
چندپایــه از نیروهــای اجتماعــی علیــه دولــت پهلــوی ناگزیــر
در چارچــوب «مصلحــت» بــا پــارهای از ابعــاد مدرنیتــه و
بســیاری از دالهــای گفتمانــی ســایر گفتمانهــای سیاســی
مــدرن پیونــد برقــرار کــرد.
امــام خمینــی بــا طــرح نظریــه والیــت فقیــه یــک نــوآور
در حیطــه ســنت شــیعی بــود و توانســت بــه وســیله آن
روحانیــت شــیعه را بــه یــک ایدئولــوژی سیاســی مجهــز
ســازد کــه امــکان قبــض قــدرت را بــرای آنــان فراهــم آورد
و موقعیــت ممتــاز روحانیــت شــیعه را احیــا کنــد .امــری
کــه الجــرم حاصــل نمیشــد مگــر روحانیــت امــکان بســیج
گســترده و یارگیــری از میــان طبقــات نوظهــور و برســاخته
نوســازی دولــت پهلــوی را فراهــم آورد .معالوصــف بــه
فراخــور ایــن امــر ایدئولــوژی والیــت فقیــه و مقصــود اصلــی
میبایســت در پــس یــک ایدئولــوژی تــودهای و یــک
چهــرهی ژانوســی پنهــان میمانــد .از بُعــدی دیگــر ،تشــکیل
حکومتــی قابــل دوام بــا مالحظــات روز ،عــدول از پــارهای
مؤلفههــای ســنتی را میطلبیــد ولــو یکــی از آنــان و ای
بســا مهمتریــن آنهــا پذیــرش صــورت بنــدی و فرماســیون
«جمهــوری» بــه عنــوان آلترناتیــو دولــت ســلطنتی پهلــوی
باشــد .لــذا «دایــره مصلحــت» در اندیشــه امــام خمینــی و
روحانیــت انقالبــی ایــران محــدودهای اســت کــه عقبنشــینی
در برابــر امــر مــدرن بــرای حفــظ و صیانــت از مصلحتــی
باالتــر کــه شــکلدهی و حفــظ دولــت اســامی و در پیونــد
بــا آن موقعیــت ممتــاز روحانیــت شــیعه باشــد ،در قالــب فقــه
پویــا ،قابــل توجیــه و مشــروع اســت ولــو آن کــه بــه تعبیــر
امــام خمینــی واجــب الهــی نیــز تعطیــل گــردد یــا حــرام
دیــن ،حــال گــردد.
واقعیــات حاکــم اقتصــاد مــدرن ،نیروهــای اجتماعــی مــدرن
و سیاســت مــدرن نقشــی اساســی در ســاخت انقــاب ،بــه
دســت گرفتــن قــدرت سیاســی و اســتقرار دولــت اســامی
بــازی کــرد .امــام خمینــی و ســایر روحانیــون انقالبــی در
انضمامی کــردن اندیشــههای عــام خــود از شــعارها و
نهادهــای مــدرن ،راهبردهــای ســازش سیاســی و شــگردهای
وســایل ارتبــاط جمعــی بهــره گرفتنــد .نهادهــای مدرنــی
چــون رفرانــدوم ،پارلمــان ،جمهوریــت و جــز این هــا از
دیــدگاه ســنتی فاصلــه زیــادی داشــت .بــه تعبیــری کل
ســاختار قانونــی و نهــادی جمهــوری اســامی بیــش از آن کــه
بــا الگــوی خالفــت در صــدر اســام تطابــق داشته باشــد بــا
جمهــوری پنجــم فرانســه در زمــان دوگل مشــابهت داشــت.
واقعیتــی کــه روحانیــت انقالبــی آن را پذیرفتــه بــود ،آن بــود
کــه انقــاب اســامی ،انقالبــی بــا مشــارکت پــارهای طبقــات
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علی مطهری :وعده مسئوالن برای رفع حصر تا پایان سال

خبرنامه

بــه گــزارش انتخــاب بــه نقــل از ایســنا ،نائــب رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت :مســئوالن قضایــی و امنیتی وعــده رفــع حصر تــا پایان
ســال را دادهانــد .علــی مطهــری در حاشــیه جلســه علنــی صبــح شــنبه  28بهمن مــاه مجلــس در جمع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی درباره
موضــوع حصــر ،گفــت :بــه مــا قولهایــی دادهانــد و گفتهانــد زیــاد در رســانهها اظهــار نظــر نکنیــم و در مقابــل آنهــا بــه دنبــال ایــن هســتند
کــه تــا پایــان ســال بــه ایــن موضــوع خاتمــه بدهنــد .مــا هــم منتظریــم آیــا آنهــا بــه قولشــان عمــل میکننــد یــا نــه .وی افــزود :تــا کنــون
اقداماتــی در مــورد حصــر انجــام شــده ،مالقاتهایــی صــورت گرفتــه اســت ولــی بایــد منتظــر باشــیم .البتــه در مــورد آقــای موســوی مالقات
اقــوام راحتتــر انجــام شــد و کارهایــی صــورت گرفــت ولــی در مــورد آقــای کروبی گشــایش بیشــتری انجام شــد .وی افــزود :هنوز مســئوالنی
کــه ایــن موضــوع بــه آنهــا مربــوط اســت اظهــار نظــری نداشــتهاند امــا افــراد غیرمســئول حرفهایــی برخــاف ایــن تصمیــم زدهانــد؛ امــا
چــون مســئوالن حــرف روشــنی نزدهانــد مــا روی قولهایــی کــه دادهانــد حســاب میکنیــم تــا ببینیــم آیــا ایــن اتفــاق تــا پایــان ســال رخ
میدهــد یــا نــه؟ در غیــر ایــن صــورت اعتراضاتمــان را شــروع میکنیــم! مطهــری خاطرنشــان کــرد :ایــن قــول در مذاکــره و مالقاتهــا
مطــرح شــده و مســئوالن امنیتــی و قضایــی هــم آن را گفتهانــد کــه مــا منتظــر اقدامــات آنهــا هســتیم .وی خاطرنشــان کــرد :مــن شــخصا
معتقــدم اگــر محصوریــن خطایــی هــم کردهانــد هفــت ســال حصــر خانگــی واقعــا مجــازات قابــل توجهــی اســت و کافی اســت.
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اعتراضات  ،96دوراهی حاکمیت

سجادهوشمند
کارشناسی اقتصاد نظری94
دی مــاه  1396خیابان هــای ایــران شــاهد اعتراضــات
مردمــی بودیــم کــه بــرای فریــاد بــر ســر حاکمیــت بــه
خیابــان آمــده بودنــد .آن هــا با ســر دادن شــعارهایی ســعی
داشــتند مطالبــات فــراوان خــود را بــه گــوش مســئوالن
برســانند .شــاید بــا تقلیــل دادن اعتراضــات اخیــر مــردم
بــه مســائل اقتصــادی بتوانیــم آن هــا را توجیــه کنیــم و یــا
حتــی بــرای حــل آن راهکارهایــی بیندیشــیم امــا آنچــه
مشــخص اســت ،ایــن نکتــه اســت کــه اعتراضــات دی 96
حاصــل انباشــت مطالبــات و خواســته های افرادیســت کــه
جایــی در حاکمیــت کشــور ندارنــد و نهادهــای مســتقر
قــدرت را (فــارغ از جریــان سیاســی آن هــا) نماینــده
مناســبی بــرای خواســته های خــود نمی داننــد .حــال
آن کــه پــس از خاتمــه یافتــن ایــن اعتراضــات مشــاهده
کردیــم کــه احــزاب و گروه هــای سیاســی هــم بــه جــای
آن کــه بــه دنبــال سرچشــمه اعتراضــات باشــند بــا متهــم
کــردن جریــان مقابــل ســعی داشــتند اعتراضــات را متوجــه
جریــان رقیــب نماینــد .در حالــی کــه بــا اندکــی توجــه بــه
شــعارهای مــردم معتــرض در خیابــان هــا ،در می یابیــم
کــه آن هــا نــه تنهــا خــود را تحــت لــوای هیــچ جریــان
سیاســی نمی داننــد بلکــه از هــر دو جریــان اعــام برائــت
می کننــد! بنابرایــن محــدود کــردن اعتراضــات اخیــر
بــه مســائل جناحــی نــه تنهــا بــه ســود هیــچ کــدام از
ایــن جریانــات نیســت بلکــه تنهــا دال بــر ادامــه رونــد
بی توجهــی بــه مطالبــات مــردم اســت.
شــکی وجــود نــدارد کــه جرقــه اولیــه عتراضــات اخیــر
مطالبــات اقتصــادی مردمــی بــوده اســت که ســفره هایشــان
روز بــه روز کوچکتــر شــده و اکنــون بــرای تامیــن نیازهــای
اولیــه خــود نیــز در مانــده انــد .امــا مشــکل اقتصــادی تنهــا
یکــی از مشــکالت اساســی مردمــی اســت کــه بــه بــرای
حــل مشکالتشــان و رســاندن پیــام خــود بــه گــوش
مســئولینی کــه آنهــا را بــا خــود بیگانــه میداننــد ،راهــی
جــز اعتــراض خیابانــی پیــش روی خــود نمیدیدنــد.
فســاد اداری شــدید ،شــکاف طبقاتــی ،عــدم پاســخگویی
نهادهــای قــدرت در برابــر مــردم ،در کنــار مشــکالت
عمیــق معیشــتی ســبب شــده اســت تــا مــردم دچــار نوعــی
بیگانگــی گفتمانــی بــا کارگــزاران نظــام و حتــی کنشــگران
سیاســی شــوند .ایــن بیگانگــی کمکــم ســبب ایجــاد نوعــی
دودســتگی میــان جامعــه میشــود کــه نمونــه کوچکــی از
تبعــات آن را در دی مــاه  96بــه وضــوح مشــاهد کردیــم.
میچــل ،جامعــه شــناس انگلیســی ،بیگانگــی را در تعریفــی
وســیع و عــام بــه معنــای احســاس انفصــال ،جدایــی و عــدم
پیونــد ذهنــی و عینــی بیــن فــرد و محیــط پیرامــون او یعنــی

جامعــه میدانــد .ایــن بیگانگــی در میــان جوانــان کــه
بخــش اعظمــی از معترضیــن را تشــکیل میدهنــد ،بــروز
بیشــتری نیــز دارد .در ایــن حالــت ارزشهــای حاکمیــت
بــرای آنــان بــیارزش تلقــی شــده و اهمیتــی نــدارد .البتــه
ایــن رفتــار یــک ســویه نیســت و ارزشهــای گفتمانــی نســل
جــوان نیــز جایــی در تصمیمهــا و گفتمــان حاکیمــت نــدارد
و تقریبــا توجهــی بــدان نمیشــود.
اعتراضــات دی مــاه  96نســبت بــه اعتراضــات قبــل از آن
تفــاوت عمــده ای دیگــر نیــز داشــت .اصالح طلبــان کــه
بــه عنــوان یــک جریــان سیاســی دارای مواضــع نزدیــک
بــه مــردم هســتند ،همــواره نقــش پررنگــی در کاهــش
التهابــات جامعــه و رســاندن پیــام مــردم بــه هســته
ســخت حاکمیــت داشــتند ،امــا اعتراضــات دی مــاه 96
اصالح طلبــان نیــز غافل گیــر شــدند و نتوانســتند موضــع
مناســبی اتخــاذ کننــد .البتــه عملکــرد نــه چنــدان مناســب
حســن روحانــی بــه عنــوان نامــزد مــورد وثــوق ایــن
جریــان در کنــار عملکــرد ضعیــف نماینــدگان اصالحــات
در مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای شــهر و روســتا
در بــه ثمــر رســاندن مطالبــات مردمــی کــه بــه آن هــا
اعتمــاد کــرده بودنــد ،بــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی
اصالح طلبــان در بیــن مــردم منجــر شــده اســت .بــا ایــن
اوصــاف جوانانــی کــه خــود را فاقــد نقــش در حاکمیــت
می بیننــد ،آینــده درخشــانی نیــز بــرای خــود متصــور
نیســتند و تمــام جریانــات سیاســی را هــم بــه نوعــی در
مقابــل خــود می بیننــد ،نســبت بــه حاکمیــت دچــار نوعــی
خشــم و نفــرت می شــوند .ایــن انباشــت خشــم بــه انبــار
باروتــی می مانــد کــه مترصــد یــک جرقــه بــرای انفجــار
می باشــد .حــال فرقــی نمی کنــد ایــن جرقــه چــه باشــد،
همــان طــور کــه مــرگ دســتفروش تونســی ســبب ایجــاد

چنــان تحولــی در منطقــه شــد کــه آتــش آن گریبــان
تقریبــا تمــام رژیم هــای خودکامــه منطقــه را گرفــت .ایــن
تحــول عظیــم حاصــل بی توجهــی نظام هــای کشــورهای
منطقــه ،بــه نارضایتــی فزاینــده مــردم در مقابــل
ناکارآمــدی نظام هــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی بــود
کــه زمینه ســاز انقالب هــای بهــار عربــی شــد.
معترضیــن دی مــاه  96اگرچــه فاقــد ســازماندهی بودنــد
و نارضایتیهــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا را
گــرد هــم آورده بــود امــا ایــن چنیــن تودههــای ســرگردان
میتواننــد بــه ســرعت تحــت تاثیــر حاشــیههایی قــرار
بگیرنــد کــه بــه آنهــا دیکته میشــود .جنبــش دی مــاه 96
نــه بــه دنبــال ســرنگونی بــود و نــه بــه دنبــال اصــاح ،آنها
حتــی خــود نیــز نمیدانســتند چــه میخواهنــد و ایــن از
شــعارهای مختلــف و بعضــا متعــارض آنهــا نمایــان اســت.
شــعارهای مــردم بیانگــر ایــن اســت کــه تــوده معتــرض،
فاقــد اصالــت اســت و تنهــا مطالبات انباشــت شــده ،آنــان را
از ســر خشــم بــه خیابانهــا آورده اســت .حــال در شــرایطی
کــه هیــچ نیــروی سیاســی هــم نمیتوانــد بــا معترضیــن
ارتبــاط برقــرار کنــد بایــد بــه شــدت نگــران عواقــب ایــن
رونــد باشــیم .رونــدی کــه شــاید بــا برخــی ترفندهــا بتــوان
آنهــا را از خیابــان بیــرون رانــد امــا در بلندمــدت ،بحــران
بیگانگــی و انباشــت نارضایتیهــا میتوانــد عواقــب بســیار
وخیــم تــری بــرای کشــور در پــی داشــته باشــد.
قاطبــه معترضیــن دی مــاه  96را جوانانــی تشــکیل
میدادنــد کــه در همیــن کشــور متولــد شــده انــد ،در
مــدارس و دانشــگاههای همیــن نظــام تحصیــل کردهانــد و
تحــت تأثیــر فرهنــگ همیــن کشــور رشــد و نمــو یافتهانــد.
امــا وقتــی در میــان صحبتهــای مدیــران کشــور و امــر
واقــع مغایــرت میبیننــد ،رفتــه رفتــه پیوندشــان بــا

ارزشهــای حاکــم ،سســت میشــود .وقتــی آمریکاســتیزی
بــه عنــوان یــک ارزش در کشــور مطــرح اســت و مــردم
بــه دلیــل همیــن سیاســت مجبــور بــه پذیــرش سیاســت
خاصــی میشــوند ،امــا در مقابــل میبیننــد کــه خانــواده
بســیاری از مســئوالن رده بــاالی نظــام بــرای زندگــی و
تحصیــل راهــی غــرب میشــوند ،چگونــه میتواننــد بــه
ایــن گفتــار و عمــل دوگانــه را درک و هضــم کننــد؟ طبیعــی
اســت کــه ایــن چنیــن رفتارهــای دوگانــهای کــه نمونــه آن
هــم در کشــورمان کــم نیســت ،بــه تدریــج ســبب میشــود
کــه ایــن بــاور بــرای عمــوم مــردم ایجــاد شــود کــه
ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه ،تنهــا وســیلهای برای پیشــبرد
منافــع برخــی افــراد اســت .اگــر امــروز بــا تکثــر گفتمانهــا
مواجــه هســتیم و ارزشهــای بخشــی از جامعــه ،ارزشهایــی
اســت کــه مطابــق گفتمــان حاکــم نیســت ،نبایــد آنهــا را
بیگانــه و دســت نشــانده بخوانیــم .ادامــه چنیــن برداشــتی
از اعتراضــات کــه ادامــه منطقــی آن ســرکوب اعتراضــات
اســت ،منجــر بــه ایــن میشــود کــه حاکمیــت کشــور
تمامــا دشــمن تلقــی شــود.
اکنــون وقــت آن اســت کــه با توجــه بــه اعتراضــات دی ماه
 ،96روندهــای منتــج بــه آن را اصــاح کنیــم .عــدم اقــدام
جــدی در ایــن زمینــه ،منجــر بــه چالشهــای جدیتــر
آینــده میشــود .نخســتین گام در ایــن راه ،فراهــم کــردن
بســتری بــرای عملیاتــی کــردن حــق اعتــراض و گردهمایــی
بــه معترضیــن مطابــق بــا اصــول قانــون اساســی اســت .در
ایــن زمینــه میتــوان بــا تقویــت ســندیکاها و انجمنهــای
صنفــی و سیاســی و حــل مشــکالت پیــش روی آنهــا ،کاری
کــرد کــه مــردم اعتراضــات خــود را در قالــب ایــن نهادهــا
بــه گــوش مســئوالن برســانند .بدیــن ترتیــب حداقــل
میتــوان مطمئــن بــود کــه هــر فــرد یــا گروهــی نمیتوانــد
از فضــای احساســی حاکــم در میــان معترضین ،سوءاســتفاده
کنــد .بدیهــی اســت بــرای پوشــاندن شــکافهای میــان
مــردم و مســئوالن ،ایــن کارگــزاران نظــام هســتند کــه بایــد
بــه ســوی مــردم حرکــت کننــد و ایــن گونــه بــه ترمیــم
شــکافهای موجــود بپردازنــد .دادن وعدههــای پــوچ و
بیهــوده در کنــار عــدم شــفافیت ،صداقــت و فســاد مالــی
برخــی مدیــران ســطح بــاالی کشــور ،مــردم را دچــار آن
چنــان بیاعتمــادی نمــوده اســت کــه بــرای کســب اعتمــاد
مجــدد آنهــا بایــد تمامــی نهادهــای موجــود ،رویــه خــود
را تغییــر دهنــد ،اولویــت خــود را بــر اســاس خواســتهای
مــردم تعییــن کننــد و از انــکار وجــود مخالفیــن و نســبت
دادن آنهــا بــه غیــر ،بپرهیزنــد .همچنیــن همزیســتی
مســالمتآمیز صاحبــان دیدگاههــای مختلــف در کنــار
یکدیگــر و در ســایه گفتوگــوی آزاد و ملــی میتوانــد تــا
حــدود زیــادی خدشــههایی کــه در طــول ایــن چهــل ســال
بــه اعتمــاد عمومــی وارد آمده اســت را مرتفــع ســازد.

ذبح محترمانه قانون
مسعود بزم آرا
دانش آموخته مهندسی برق قدرت
قانــون اساســی هــر کشــور عالیتریــن ســند حقوقی آن کشــور
محســوب میشــود و در برگیرنــده اصول سیاســی و ســاختاری
آن کشــور میباشــد .قانــون اساســی در واقــع تضمینکننــده
حقــوق شــهروندان هــر کشــور در برابــر دولتهایشــان و
همچنیــن قــوای مختلــف در یــک کشــور اســت .قانون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ســال  57و پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی گــردآوری و اوایــل ســال  58با رأی مســتقیم
مــردم ،تصویــب و بــه اجــرا در آمــد .از آن روز بــه بعــد قانــون
اساســی الزم االجــرا و فصــل الخطــاب سیاســتهای داخلــی و
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران برشــمرده میشــود .امــام
خمینــی (ره) نیــز همــواره مــردم و دولتمــردان را بــه پیــروی
مــر قانــون اساســی دعــوت میکردنــد و آن را باالتریــن
از ّ
رکــن جمهــوری اســامی پــس از مــردم میدانســتند .در
همیــن رابطــه حســن روحانــی در جمــع شــرکت کننــدگان
در راهپیمایــی  22بهمــن امســال بــا تأکیــد بــر اهمیــت قانــون
اساســی ،عمــل بــه آن را معیــار انقالبــی یــا غیــر انقالبــی بودن
افــراد بــر شــمرد و آن را معیــاری بــرای وحــدت و اتحــاد
مــردم دانســت .وی همچنیــن تنهــا راه تغییــر قانــون اساســی را
صنــدوق رأی و نظــر مســتقیم مــردم دانســت .البتــه هنــوز از
خاطرمــان نرفتــه اســت کــه در دولــت قبلــی جنــاب روحانــی
شــاهد بودیــم کــه یکــی از وزرای کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد

در پاســخ بــه خواســت خــاف قانــون یکــی از ائمــه جمعــه
کشــور بــه بهانــه «احتــرام» بــه ایــن خطیــب جمعــه ،بســیاری
از شــهروندان کشــورمان را از یــک حــق طبیعــی خــود محــروم
نمــود .بــه بهانــه همیــن ســخنان دکتــر روحانــی برآن شــدم تا
بــا نگاشــتن ایــن یادداشــت نســبت بــه ذبــح محترمانــه قانون
هشــدار دهــم.
دکتــر جعفــری لنگــرودی در کتــاب «ترمینولــوژی حقــوق»
در تعریــف قانــون چنیــن مینویســد« :قانــون در معنــای
خــاص دســتور کلــی (و گاهــی جزئــی) اســت کــه بــه وســیله
مرجــع صالــح انشــا شــده و بــه وســیله مجالــس قانــون گــذار
تصویــب و ســپس بــه توشــیح مرجــع صالحیــت دار برســد».
بــا تأمــل در تعریــف فــوق از قانــون میتــوان چنیــن اســتنباط
کــرد کــه وظیفــه تعییــن و تشــخیص قانــون ،مجالــس
قانونگــذار و وظیفــه تصویــب و توشــیح آن نیــز مراجــع
صالحیــتدار میباشــند و جــز ایــن دو مــورد هیــچ ارگان یــا
نهــاد دیگــری حــق دخالــت در ایــن حــوزه را نــدارد .بــا ایــن
تفاســیر بدیهــی اســت کــه اظهــار نظــر و تصمیمگیــری در
ایــن بــاره نیــز نــه در حیطــه اختیــارات و وظایــف امــام جمعه
اســت و نــه خطبههــای نمــاز جمعــه را میتــوان مرجــع
مناســبی بــرای قانونگــذاری لحــاظ کــرد .در تعاریــف
متعــددی کــه در اســناد و مکتوبــات موجــود اســت هیــچ گاه
نمیتــوان ترجمانــی از قانــون یافــت کــه در آن صحبــت از
«احتــرام» بــه میــان آمــده باشــد و یــا «احتــرام کــردن بــه
ایــن و آن» را مجــوزی بــرای چشــم پوشــی از قانــون قلمــداد

ـر قانــون پــس از تصویــب توســط
کــرده باشــد .عمــل بــه مـ ّ
مراجــع قانونگــذار بــر همــه افــراد در اقصــی نقــاط قلمــرو
حکومتــی واجباالطاعــه میباشــد و اجــرای آن تابــع حــد و
مــرز نیســت کــه بــه عنــوان مثــال قانونــی در غــرب کشــور
بیهیــچ حــرف و حدیثــی بــه اجــرا گذاشــته شــود امــا در
شــرق کشــور جلــوی اجــرای همــان قانــون بــا همــان کمیــت
و کیفیــت را بگیرنــد و آن را غیــر مجــاز بخواننــد .هیــچ کــس
باالتــر از قانــون نیســت .وقتــی قــوه مقننــه قانونــی را تأییــد و
قــوه مجریــه آن را ابــاغ مینمایــد ،تمکیــن بــه آن بــر همــه
افــراد جامعــه واجــب و محتــوم اســت و تخطــی از آن بــه
هیــچ عنــوان جایــز نیســت .فراتــر از آن چه بســا در کشــوری
کــه قوانیــن آن منطبــق بــر دیــن اســام وضــع میشــود،
عــدول از قوانیــن بــه مثابــه عــدول از شــرع نیــز بــه شــمار
آیــد .ایــن گونــه بدعتهــای فراقانونــی کــه گوینــدگان آن
ســعی دارنــد تــا بــا اضافــه کــردن پســوندها و پیشــوندهایی
چــون «انقالبیگــری» و «اســامیت» ،رنــگ و لعابــی بــه آن
ببخشــند و آن را در انظــار عمــوم موجــه جلــوه دهنــد ،نــه
رنــگ و بویــی از اســام و نــه نــام و نشــانی از انقــاب را بــا
خــود بــه همــراه دارد و مطمئنــا جــز ترویــج بیقانونــی ،هــرج
و مــرج و خدشــه دار کــردن ســاحت قانــون هیچ نتیجــهای را
در بــر نخواهــد داشــت.
بنیانگــذار کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی (ره) نیــز
در نکوهــش ایــن رویــه غلــط میفرماینــد« :حــاال کــه مــا
انقــاب کردیــم بایــد هــرج و مرجــى باشــیم ...نبایــد مــا

یــک کلمــه انقــاب بگذاریــم و هــر کارى دلمــان میخواهــد
بکنیــم بگوییــم کــه انقالبــى اســت! انقالبــى یعنــى چــه؟ مگــر
اســام عــوض می شــود در انقــاب؟! اســام همــان اســام
اســت( »...صحیفــه امــام ،ج،۱۰ص .)۲۷۵ایشــان در ســخنی
دیگــر بــا بیــان اینکــه بایســتی قانــون در رأس واقــع شــود نــه
احتــرام اشــخاص و تأکیــد بــر ایــن کــه همه افــراد کشــور باید
خودشــان را بــا قانــون تطبیــق بدهنــد و تســلیم قانــون باشــند،
بــر بدعتهــای مذمــوم ایــن چنینــی کــه بــه دنبــال اولویــت
قــرار دادن نظــر و عقیــده اشــخاص نســبت بــه نــص صریــح
قانــون اســت خــط بطــان میکشــد .اگر هرچــه زودتــر جلوی
ایــن بدعتهــا گرفتــه نشــود و ایــن امــر نکوهیــده تبدیــل بــه
یــک رویــه جــاری و معمــول گــردد ،دور از انتظــار نخواهــد بود
کــه در آینــدهای نزدیــک شــاهد ســرایت ایــن رفتــار ناپســند
بــه دیگــر ارگانهــا و نهادهــا باشــیم و بعیــد نیســت روزی از
راه فــرا برســد کــه از «قانــون» تنهــا نامــی بــه جــا مانــد و
تمامــی سیاســتها و تصمیــم گیریهــا نــه مبتنــی بــر مــاده
و تبصرههــای قانونــی کــه منطبــق بــر «احتــرام» بــه ذائقــه و
پســند برخــی افــراد اتخــاذ شــود .در پایــان نیــز چــه خــوب
اســت بــه دولــت محتــرم یــادآوری شــود کــه پــس از انتخاب
مجــدد شــما توســط مــردم در انتخابــات اخیــر بایــد بــه دنبال
جلــب رضایــت مــردم باشــید و از حقوقشــان دفــاع کنیــد نــه
ایــن کــه بــا ســکوت منفعالنــه و بــه اصطــاح واکنشهــای
«محترمانــه» در قبــال رفتارهــای غیــر قانونــی ،مســبب پایمــال
شــدن حقــوق مشــروع مــردم شــوید.

نشریات دانشجویی باید به دور از تشریفات باشد ،دانشجویان از نقد کردن نترسند

دارالفنون

بــه گــزارش گــروه دانشــگاه خبرگــزاری دانشــجو ،حجتاالســام و المســلمین ابراهیــم کالنتــری در اختتامیــه دومیــن جشــنواره سراســری
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه آزاد در بخشــی از ســخنان خــود بــه فضــای مجــازی اشــاره کــرد و افــزود :بــا توســعه فضــای مجــازی در
دنیــا آیــا دیگــر محلــی بــرای نشــریات مکتــوب باقــی میمانــد یــا خیــر؟ بــه نظــر مــن اگــر همــه دنیــا را فضــای مجــازی بگیــرد ،بــاز هم
نشــریات مکتــوب جایــگاه خــاص خودشــان را خواهنــد داشــت .معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه آزاد ادامــه داد :بعضــی وقتهــا
نوشــتن و کتابــت یــک مقالــه ســرآغاز و شــروع یــک تحــول بــزرگ اســت .اکثــر حــوادث بــزرگ دنیــا از نوشــتن شــروع شــده اســت،
بعثــت مــا هــم از نوشــتن شــروع شــد و در دنیــا در حــال حرکــت اســت .وی تصریــح کــرد :دانشــجویان نســبت بــه کار خودشــان ارزش
قائــل شــوند و از نوشــتن دســت برندارنــد و از نقــد هــم نترســند .تــا میتواننــد مقالــه و یادداشــت بنویســند و نوشــتن را تمریــن کننــد .وی
افــزود :برخــی افــراد بــا قلــم در رســانههای خودشــان انســانها را نابــود میکننــد و متاســفانه بعضــی دیگــر از افــراد نیــز بــا زیــر پــا
گذاشــتن ارزشهــای اســام میخواهنــد خودشــان را معــروف کننــد و اســام را زیــر ســوال ببرنــد ،بنابرایــن از دانشــجویان میخواهــم
کــه بــرای قلــم و کتابــت خودشــان احتــرام و ارزش قائــل باشــند .قلــم میتوانــد باعــث رشــد یــا انحطــاط شــود ،پــس بایــد مراقــب بــود
تــا فریــب افــراد ســادهلوح و دشــمنان را نخوریــم.
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وقایع اتفاقیه بر قله نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی

فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 95
در دوره بــازار پــر رونــق فضاهــای مجــازی ،نشــریات
دانشــجویی همچنــان بــه عنــوان ابــزار و شــیوهای کارآمــد
در عرصــه فعالیــت دانشــجویی بــه شــمار میرونــد و تاثیــر
بــه ســزای آنهــا در بازســازی فضــای گفــت وگــو و رهایــی
دانشــگاه از رکــود و ســکون ،غیــر قابــل انــکار اســت .وجــود
نشــریات دانشــجویی ســبب تعامــل ،همــکاری و ایجــاد حــس
خودبــاوری بــرای دانشــجویان میشــوند و آن را تقویــت
میکننــد .از ایــن رو توجــه بــه حــوزه نشــریات دانشــجویی
و حمایــت مــادی و معنــوی از آنــان ،موجــب رشــد حرفــهای
دانشــجویان و بــه تبــع آن ،پویایــی فضــای فرهنگــی دانشــگاه
خواهــد شــد .جشــنوارههای نشــریات دانشــجویی بــه منظــور
ایجــاد انگیــزه و فضــای رقابتــی ســالم و انتقــال تجربیــات و
تضــارب آراء شــکل گرفتنــد و دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز
در همیــن راســتا تجربــه برگــزاری هفــده دوره جشــنواره داخلی
نشــریات دانشــجویی را در کارنامــه خــود داراســت.
هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی
مشــهد از اول مهرمــاه ســال  1396آغــاز بــه کار کــرد .در ایــن
جشــنواره ،نــکات حائــز اهمیتــی قابــل طــرح اســت کــه موجــب
تمایــز ایــن دوره بــا دورههــای پیشــین شــده اســت ،از جملــه ایــن
کــه عــاوه بــر بخــش نشــریات برتــر و بخش ویــژه ،بخــش آثار
برتــر نیــز در نظــر گرفتــه شــده بــود .بــه علــت امــکان ثبتنــام
الکترونیکــی ،در ایــن دوره از جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه ،بیــش از  2700اثــر بــه ثبــت رســید .از دیگــر نــکات
مثبــت ایــن دوره از جشــنواره ،میتــوان بــه برگــزاری سلســله
جلســات «تجربــه نــگاری ژورنالیســم» و کارگاههای مقاله نویســی

علمی ،درســت نویســی و نــگارش رســانه ای ،خبر و تیتــر ،گزارش
و مصاحبــه ،طنزنویســی ،یادداشــت و مقالــه نویســی مطبوعاتــی،
عکاســی خبــری و ...اشــاره کــرد .افزایــش ک ّمــی و ارتقــاء کیفــی
داوران هفدهمیــن جشــنواره در مقایســه بــا ادوار گذشــته ،شــاید
برجســتهترین تمایــز ایــن دوره از جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه فردوســی مشــهد باشــد .هیأتــی بیســت نفــره از اعضــاء
هیئت علمی دانشــگاه فردوســی و همچنیــن فعالین و متخصصین
حــوزه روزنامــه نــگاری شــهر مشــهد وظیفــه داوری نشــریات و
آثــار ایــن دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــتند.
پــس از ماراتــن چندیــن ماهــه جشــنواره و داوری نشــریات و
آثار ،اختتامیه هفدهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،در  24بهمــن مــاه در تاالر فردوســی دانشــکده

از تابو تا قانون
سیما تفکرنیا
کارشناسی مهندسی صنایع94
ت و نهــم دی مــاه ،بــه منظــور جــذب مشــارکت
بیســ 
مردمــی بــرای کاهــش آلودگــی هــوا ،روز ملــی هــوای پــاک
نامگــذاری شــده اســت .در ســالهای متمــادی شــاهد
برنامههــای متنوعــی بودهایــم کــه در روز هــوای پــاک
در ســطح شــهر برگــزار میشــود .دانشــگاه فردوســی نیــز
در همیــن رابطــه شــاهد برگــزاری برنامههــای مختلفــی
بودهاســت کــه میتــوان بــه برنامههایــی بــا شــعار «هــوای
پاکــم آرزوســت» اشــاره کــرد .برنامــهای کــه امســال در
تاریــخ ســوم بهمــن مــاه ،بــه بهانــه روز هــوای پــاک ،در
دانشــگاه فردوســی برگــزار شــد ،بــا ســال های دیگــر تفــاوت
داشــت .در ایــن برنامــه کــه حرکــت دانشــجویان ،اســاتید
و کارکنــان دانشــگاه از مقابــل ســازمان مرکــزی دانشــگاه
فردوســی آغــاز و تــا دانشــکده منابــع طبیعــی و محیــط
زیســت ادامــه پیــدا کــرد ،تفــاوت عمــده آن نســبت بــه
ســالیان گذشــته ،در حضــور پررنــگ بانــوان بــود ،اگرچــه
کــه از دوچرخــه ســواری محــروم شــده بودنــد! تفــاوت دیگر
برنامــه امســال را می تــوان در شــعارها و پالکاردهایــی یافــت
کــه صرفــا ماهیــت محیــطزیســتی نداشــتند و مطالبــات
حاضریــن را در موضوعــات دیگــر بازتــاب میدادنــد.
بخــش عمــدهای از جمعیــت حاضــر در ایــن روز بــا اشــاره
بــه جمعیــت  65درصــدی دختــران در دانشــگاه ،نارضایتــی
خــود را از قانــون نانوشــتهای کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت
دانشــجویان را صرفــا بــه دلیــل مســأله جنســیت ،از دوچرخه
ســواری منــع کــرده اســت ،واکنــش نشــان دادنــد .ســوألی
کــه در ایــن زمینــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا بــه
راســتی از لحــاظ قانونــی و شــرعی دلیلــی مبنی بــر ممنوعیت
اســتفاده بانــوان از دوچرخــه وجــود دارد و یــا صرفــا برخــی
تفاســیر موجــود اســت کــه ایــن محدودیــت را بــرای نیمی از
جمعیــت جامعــه ایجــاد کــرده اســت؟
طبــق مــاده  ۲قانــون مجــازات اســامی« ،هــر فعــل یــا
تــرک فعلــی کــه بــرای آن مجــازات تعییــن شــده باشــد
جــرم محســوب میشــود» و از آنجــا کــه هیــچ قانونــی
مبنــی بــر ممنوعیــت دوچرخــه ســواری بانــوان وجود نــدارد،
لــذا ایــن عمــل بــه لحــاظ قانونــی جــرم تلقــی نمیشــود و
بــهتبــع آن ،هیــچ نهــادی اعــم از اجرایــی یــا انتظامــی نیــز
صرفــا بنــا بــر ســلیقه نمیتوانــد ممانعــت یــا محدودیتــی
بــرای اســتفاده زنــان از دوچرخــه بــهوجــود آورد .از منظــر
شــرعی نیــز بــا بررســیهای اجمالــی نگارنــده ،حکمــی در
خصــوص ممنوعیــت رانــدن دوچرخــه و یــا هــر وســیل ه
نقلی ـ ه دیگــری توســط بانــوان در احــکام شــرعی و اســامی
صــادر نشدهاســت .بــا ایــن وجــود در ســطح جامعــه شــاهد
مخالفــت و ممانعتهایــی بــا دوچرخــه ســواری بانــوان

هســتیم .در کمــال تأســف ،دانشــگاه فردوســی نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنا نیســت .بــا ایــن کــه دانشــگاه نقشــی اساســی
در ارتقــاء فرهنــگ جامعــه و عبــور از برخی تعصبــات و تابوها
دارد ،امــا همــواره شــاهد ســنگ اندازیهــای نهادهایــی خاص
در دانشــگاه بودهایــم کــه نتیجــه آن ممانعــت از برگــزاری
برنامههــا یــا اعمــال تغییراتــی در محتــوای برنامههــای
پیشــنهادی مجموعههــای دانشــجویی اســت .رونــدی کــه
گاهــا منجــر بــه بیانگیزگــی و دلســردی تعــداد انــدک
فعالیــن دانشــجویی میشــود .گاه عــدم شــفافیت در صــدور
مجــوز برخــی برنامههــا در دانشــگاه بــه گونــهای اســت کــه
حتــی حــق دانشــجو مبنــی بر مطلــع شــدن از چرایــی مخالفت
نماینــدگان نهادهــای تصمیــم گیرنده در دانشــگاه بــا طرحهای
خــود ،نادیــده گرفتــه می شــود .نمونـ ه بــارز یکــی از ایــن قبیل
مخالفتهــا ،ممنوعیــت دوچرخــهســواری بانــوان در دانشــگاه
اســت .در همایــش دوچرخــه ســواری که بنا بــود در روز ســوم
بهمــن مــاه ،بــه مناســبت روز هــوای پــاک و سهشــنبههای
بــدون خــودرو ،در دانشــگاه فردوســی برگزارشــود ،علــیرغــم
تالشهــای نماینــدگان شــورای صنفــی مبنــی بــر حضــور
بانــوان در همایــش دوچرخهســواری ،در نهایــت بــا مخالفــت
برخــی از اصحــاب تصمیــم گیرنــده در دانشــگاه مواجــه
شــد .بــه دنبــال مخالفــت هــا ،در ابتــدا عنــوان پوســتر
ایــن همایــش از دوچرخــهســواری بــه دوچرخــهســواری
آقایــان تغییــر کــرد .در ادامــه امــا بــا برگــزاری جلســات
مختلــف و البتــه بــا نظــر ریاســت محتــرم دانشــگاه کــه از
ابتــدای طــرح مذکــور همــراه و پشــتیبان دانشــجویان بودند،
از دوچرخهســواری بــه پیــادهروی همگانــی تبدیــل شــد
تــا ایــن گونــه از تبعیــض جنســیتی در همایشــی محیــط
زیســتی جلوگیــری شــود و بــرای تمــام جمعیــت دانشــگاه
ایــن امــکان وجــود داشــته باشــد تــا در کاهــش آلودگــی هوا
و بزرگداشــت ایــن روز نمادیــن نقــش داشــته باشــند .تبدیل
برنامــه روز هــوای پــاک بــه پیــادهروی و بــه تبــع آن آزادی
حضــور بانــوان در ایــن برنامــه را میتــوان در اســتقبال
خــوب مخاطبیــن از ایــن مراســم موثــر دانســت.
بــا توجــه بــه فضــای وســیع دانشــگاه فردوســی و پراکندگــی
مکانــی دانشــکده ها ،میتــوان اظهــار داشــت کــه دوچرخــه
بــه جهــت عــدم آلودگــی هــوا در مقابــل ماشــینهای
ســوختی ،بهتریــن وســیل ه نقلیــه بــرای تــردد درون دانشــگاه
اســت .امــا بــا توجــه بــه محدودیــت بانــوان بــرای اســتفاده
از دوچرخــه ،بخــش قابــل توجهــی از دانشــجویان بــه ناگزیر
بــه اســتفاده از خودروهــای شــخصی روی میآورنــد .ســوالی
کــه بیجــواب میمانــد ،ایــن اســت کــه چــه چــارهای
بــرای مدیریــت و کنتــرل این بحــران (اســتفاده دانشــجویان
از خودروهــای شــخصی و آلودگــی هــوای ایجــاد شــده آن
هــم در دانشــگاهی کــه در مســیر دانشــگاه ســبز حرکــت
میکنــد) اندیشــیده میشــود.

ادبیــات و علــوم انســانی بــا حضــور دکتــر کافــی ،رئیس دانشــگاه
فردوســی ،و منصــور معتمــدی ،مدیــر فرهنگــی و فعالیتهــای
داوطلبانــه دانشــگاه برگــزار شــد .دکتــر کافــی بــا تشــکر از
دانشــجویان فعــال در این حــوزه اظهار داشــت که از دانشــجویانی
کــه هزینــه ســنگین نوشــتن را میپردازنــد و بــاز هم مینویســند
سپاســگزاریم و قــول خواهیــم داد کــه دانشــگاه حمایتهــای خود
را از آن هــا ادامــه دهــد .دکتــر منصــور معتمــدی نیــز بــه معضل
مسـأله یافتــن مخاطــب بــرای نشــریات دانشــجویی اشــاره کرد.
در ادامــه از برگزیــدگان جشــنواره در  4بخــش 33 ،رســته و در
مجمــوع از  45برگزیــده تقدیــر شــد .در بخــش آثــار برتــر در
 20رســته شــامل تیتــر ،خبــر ،مصاحبــه ،گــزارش ،ســرمقاله و
یادداشــت ،طــرح و کاریکاتــور ،طنــز ،عکــس ،طــرح روی جلــد،

گرافیــک و صفحــه آرایــی ،مقاالت فرهنگــی و اجتماعی ،سیاســی،
ادبــی ،هنــری ،صنفــی ،دینــی و قرآنــی ،علمــی علــوم پایــه ،علمی
فنــی و مهندســی ،علمــی علــوم انســانی و علمــی کشــاورزی و
دامپزشــکی بــه برگزیــدگان جوایــزی اهدا شــد .آثــار ارسـالی در
بخــش ویــژه نیــز در هفــت رســته کرســیهای آزاد اندیشــی نقد
و مناظــره بــا موضــوع آزاد ،انرژیهــای پــاک و محیــط زیســت،
شــعار ســال؛ اقتصــاد مقاومتی یا تولیــد و اشــتغال ،برجــام و انرژی
هســته ای ،آســیبهای اجتماعــی ،گفتوگــو محــوری و نشــریات
کاغــذی الکترونیــک ارزیابی شــدند .همچنین در بخش نشــریات
برتــر ،آثــار در دو رســته فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی و علمــی
تخصصــی داوری شــدند.
در ایســتگاه آخر هفدهمین دوره از جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه فردوســی مشــهد ،نشــریه وقایــع اتفاقیــه بــا کســب 9
عنــوان برتــر ،بــر قلــه نشــریات دانشــجویی دانشــگاه ایســتاد .در
بخــش آثــار برتــر ،نشــریه وقایــع اتفاقیه در رســته تیتــر ،مصاحبه،
گــزارش ،عکــس ،مقــاالت فرهنگــی اجتماعــی و در بخش ویــژه در
رســته کرســیهای آزاد اندیشــی نقــد و مناظــره بــا موضــوع آزاد
و گفتوگــو محــوری موفــق بــه اخــذ رتبــه برتــر شــد .همچنیــن
نشــریه وقایــع اتفاقیــه در بخش نشــریات برتر ،در رســته فرهنگی،
اجتماعــی و سیاســی موفــق بــه کســب رتبــه اول مشــترک بــا
نشــریه ســیمرغ شــد .در بخــش نشــریه برتــر از نگاه دانشــجویان
در حــوزه فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی ،نشــریه وقایعاتفاقیــه بــا
کســب  172رأی رتبــه برتر را کســب کــرد .در شــانزدهمین دوره
جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز
نشــریه وقایعاتفاقیــه در ســال گذشــته موفــق بــه کســب رتبــه
اول مشــترک در بخــش نشــریات برتــر فرهنگــی و اجتماعــی،
کســب رتبــه برتــر در بخــش انتشــار منظــم ،آزاد اندیشــی و
پرمخاطبتریــن نشــریه دانشــگاه فردوســی شــده بــود.

دو گفتمان برای یک مشکل
گزارشی از برنامه خشم و هیاهو

فاطمهنصیرایی
کارشناسی زیستشناسی جانوری93
ی مــاه  ،1396مشــهد و چنــد شــهر دیگــر شــاهد
هفتــم د 
تجمعــات اعتراضــی بــود .اعتراضاتــی کــه در ابتــدا محــور آن
مطالبــات اقتصــادی بــود امــا بــه تدریــج دامنــه آن فراتــر از
مشــکالت اقتصادی رفت و مســائل سیاســی را هــم دربرگرفت.
ایــن اعتراضــات کــه بعضــا بــا خشــونت همــراه شــد تــا اواخــر
دی مــاه ادامــه یافــت .ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی به
منظــور بررســی عوامــل زمینه ســاز ایــن اعتراضات ،مناظــرهای
بــا عنــوان «خشــم و هیاهــو» را بــا حضــور ابراهیــم اصغــرزاده،
نماینــده ســابق مجلــس و فعــال سیاســی اصــاح طلــب و
محمــد ســعید احدیــان ،مدیــر مســئول روزنامــه خراســان و
فعــال سیاســی اصولگــرا در روز  24بهمــن در تــاالر امــام رضــا
دانشــکده پزشــکی برگــزار کــرد .آنچــه در ادامــه میخوانیــد،
خالصــهای از مباحــث ایــن مناظــره اســت.
در ابتــدا ســعید احدیــان دربــاره عوامــل و بســترهای بــروز
اعتراضــات اخیــر ،بــه  3مولفــه احســاس ناامیــدی از حــل
مســائل ،احســاس تبعیــض و احســاس بیپناهــی در بیــن طبقه
محــروم و طبقــه متوســط ضعیــف شــده جامعــه اشــاره کــرد.
احدیــان ،ناکارآمدیهــا را بــه عنــوان واقعیتهــای عینــی
بخــش مهمــی از دالیــل احســاس ناامیدی مــردم معرفــی کرد.
ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا در مــورد احســاس تبعیــض ،بــه
بــروز فســادهای مالــی پیدرپــی ،اشــرافی گری برخی مســئولین
و هنجارســازیهای زندگــی مرفهیــن بــه عنــوان یــک الگــوی
زیســت تأکیــد کــرد .احدیــان همچنیــن دلیــل وجود احســاس
بیپناهــی را نیــز در عــدم پاســخگویی مســئولین ارزیابــی کــرد.
مدیــر مســئول روزنامــه خراســان در خصــوص مواضــع
گروههــای سیاســی پیرامــون اعتراضــات اخیــر اظهــار داشــت
کــه حــوزه اقتصــاد هیــچ گاه دغدغه اصــاح طلبان نبودهاســت.
اصــاح طلبــان واقعیت مشــکل اقتصادی مــردم را به رســمیت
نمیشناســند و مســائل سیاســی را بــه عنــوان مشــکل مطــرح
میکننــد .کارنامــه دولــت تدبیــر و امیــد کــه مولــود جریــان
اصالحــات اســت نیــز ،مــردم را بــه حــوزه اقتصــاد امیــدوار
نکــرده اســت .احدیــان در ادامــه گفــت :توســعه سیاســی بخش
مهمــی از اهــداف مــردم در زمــان انقــاب بــود .امــا امــروزه در
نظرســنجیها ایــن مسـأله اصلــی مــردم نیســت .وی همچنیــن
در خصــوص تــوان پاســخگویی دوگانــه اصالح طلــب و اصولگرا
بــه اعتراضــات مــردم در شــرایط فعلــی افــزود :الزم نیســت
جریــان ســومی کــه مســتقل از دو جریان قبلی باشــد در کشــور
مــا ایجــاد شــود .مــا بایــد جریــان اصالحــات و اصولگرایــی
را اصــاح کنیــم .نــو اصولگرایــان مدتــی اســت اصــاح درون
خــود را آغــاز کــرده انــد .اصــاح طلبــی نیــز بایــد اصــاح در
درون را بپذیــرد .مهمتریــن تغییــر جریــان اصــاح طلبــی ایــن
اســت کــه واقعیــت مــردم را بفهمــد .همچنیــن اصالحــات باید

مرزبندیهــای خــود را بــا جریــان برانــداز شــفاف کنــد .ممکن
نیســت کــه هــم نقــش اپوزیســیون را ایفــا کــرد و هــم در داخل
نظــام بــه دنبــال قــدرت بــود.
ابراهیــم اصغــرزاده در خصــوص عوامــل و بســترهای بــروز
اعتراضــات اخیــر اظهــار داشــت کــه جامعــه مــا یــک جامعــه
در حــال گــذار و پیچیــده اســت و معمــوال بدنــه تحــوالت
اجتماعــی زیــر پوســتهای پنهــان شــده کــه مــا آن را نمیبینیــم.
حــوادث اخیــر جنــس جنبشــی دارنــد ،ایــن اعتراضــات را بــه
دلیــل نداشــتن رهبــر میتــوان جنبش هــای مولکولــی در نظــر
گرفــت .اصغــرزاده همچنیــن افــزود :بخشــی از جامعه احســاس
میکنــد کــه ســخنگویی نــدارد تــا مطالبــات او را مطــرح
کنــد .دیــده نشــدن مــردم و احســاس آنهــا مبنــی بــر ایــن
کــه شــهروند درجــه دو هســتند بــه صــورت خشــونت پنهــان
انباشــت میشــود و در یــک زمــان مانند ســونامی و زلزلــه بروز
میکنــد .ایــن اعتراضــات کامــا غیرســازمانی بــود و بــا احزاب
موجــود مرزبنــدی داشــت.
ایــن فعال سیاســی اصــاح طلــب ،در ارزیابی مواضــع حاکمیت،
دولــت و جناحهــای سیاســی در جریــان اعتراضــات تصریــح
کــرد :کســانی کــه در طــول  ۴دهــه بر تمــام مقــدرات مملکت
تاثیــر گذاشــته انــد ،در ایــن مسـأله مســئولاند کــه مهمتریــن
آنهــا شــورای نگهبــان اســت .وی افــزود :مــن به قانون اساســی
مقیــدم امــا ایــن کــه بخشهایــی از ارکان نظــام را نقدکنیــم بــه
معنــای تــاش بــرای برانــدازی نیســت .اصغــرزاده ادامــه داد:
اصولگرایــی متهــم شــماره یــک اعتراضــات دی مــاه  ۹۶اســت
و علــت آن نــوع نــگاه آنهــا نســبت بــه اســام و انقــاب در
 ۴دهــه گذشــته اســت .اینکــه شــعارهای اقتصادی ظــرف چند
ثانیــه بــه شــعارهای رادیــکال سیاســی تبدیــل میشــود بــه این
دلیــل اســت کــه در کشــور مــا اقتصاد از سیاســت جدا نیســت.
اقتصــاد منهــای توســعه سیاســی و حــذف نگاههــای امنیتــی به
جایــی نمیرســد .ایــن نماینــده ســابق مجلــس ،دربــاره امــکان
نیــاز بــه وجــود جریــان ســوم در عرصـ ه سیاســی کشــور اظهار
داشــت کــه هــم اصــاح طلبــان و هــم اصولگرایــان بایــد رفتار
خــود را بازخوانــی کننــد .یکــی از مشــکالت دولــت روحانــی
چرخــش بــه ســمت اصولگرایــان بــود .تخصیــص بودجــه بــه
بعضــی نهادهــای اصــول گــرا و چینــش کابینــه از ایراداتــی
هســتند کــه مــردم بــه دولــت روحانــی دارنــد .اگــر ایــن
حــس وجــود داشــته باشــد کــه ناکارآمــدی کشــور محصــول
تبانــی اصولگرایــان و اصــاح طلبــان اســت مــردم از همــه
مــا عبــور خواهنــد کــرد .وی ادامــه داد :تمــام آحــاد جامعــه
بایــد از حقــوق برابــر برخــوردار باشــند .اینکــه خــودی و غیــر
خــودی کنیــم منجــر بــه طردشــدگی بخشهایــی از جامعــه
میشــود .نــگاه از بــاال بــه پاییــن و آمرانــه و ســرکوب گرانــه
یکــی از مشــکالت اساســی اســت .اصولگرایی و اصالحــات باید
گفتوگویــی بــر مــدار اصــاح و بازگشــت بــه قانــون اساســی
را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.

موضع گیری نماینده ولیفقیه در استان خراسانرضوی در وا کنش به سخنان اخیر رئیسجمهور

نگاه ویژه

بــه گــزارش انتخــاب ،نماینــده ولیفقیــه در اســتان خراســانرضوی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بــه رهبــری و نظــام وابســته و بــه رهبــری عالقهمند
هســتند ،گفــت :ایــن بیانگــر مسـأله اســامیبودن نظــام اســت ،بنابرایــن در میــان ایــن مــردم بحــث مردمســاالری ســکوالر غلــط اســت زیــرا
مردمســاالری دینــی داریــم و مــردم پــای ایــن نظــام خــون دادهانــد و جانبــاز شــدهاند و ایــن کاری اســت کــه مــردم مــا  40ســال انجــام دادهانــد
و همــه اینهــا بــهخاطــر عشــق بــه نظــام اســت ،آن وقــت مــردم را بــه اصــل  59قانــون اساســی حوالــه میدهیــد؟ آیــت اهلل عل مالهــدی افــزود:
در ســیل جمعیــت چنــد میلیونــی  22بهمــن ،اصــل  59را بــه رخ مــردم میکشــید و رفرانــدوم مطــرح میکنیــد؟ آن هــم در میــان مردمــی کــه
عکــس رهبــری را باالدســت خــود دارنــد؟ اصــل  57قــوای سـهگانه را زیـ ر نظــر امامــت امــت قلمــداد میکنــد؛ هــر ســه قــوه حاکــم و زیـ ر نظــر
رهبــری هســتند و محــور در ایــن کشــور ،حجــت امــام زمان(عــج) اســت .همــه گرههــای ســردرگم مدیریــت نظــام را رهبــری حــل میکنــد آن
وقــت مــردم را بــه اصــل رفرانــدوم حوالــه میدهیــد؟ وی بیــان کــرد :فرمــان همهپرســی و رفرانــدوم نیــز از اختیــارات ولیفقیــه و ولــی امــر اســت؛
واقعــا در ایــن ســیل چنــد میلیونــی کــه بــه حمایــت از نظــام آمدهانــد ،مــردم را بــه رفرانــدوم حوالــه دادن ،چه چیــزی را بــه ذهن متبــادر میکند؟
ایــن مسـأله بــه ذهــن تداعــی میشــود کــه شــما طرفــدار مردمســاالری ســکوالر هســتید .اســاس نظــام و ایــن انقــاب را بـ ه خاطر خوشــایند یک
اقلیــت الئیــک وابســته بــه غــرب ،به بــاد اشــکال نگیریــد .این خیــل جمعیــت میلیونــی را نادیــده نگیرید.
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از «حکومت اسالمی» تا «جمهوری اسالمی»
بازخوانی الگویی سیاسی از دوره مشروطه تا انقالب 1357

علی باغدار دلگشا
دکتری تاریخ 94
ســیونه ســالگی انقــاب اســامی ایــران فــرا
رسیده اســت و اینــک در آســتانه ورود بــه چهلســالگی
آن هســتیم؛ انقالبــی کــه در ابتــدا بــا شــعار اســتقرار
«حکومــت اســامی» و پــس از آن «جمهــوری اســامی»
در برابــر نظــام ســلطنتی و فردیــت در قــدرت ،در تــاش
بــرای بازخوانــی و بازگشــت بــه الگوهــای اصیــل اســامی
و ایجــاد همخوانــی میــان آن الگــو بــا ســاختارهای
مدرنــی چــون جمهوریــت برآمــده بــود؛ انقالبــی کــه در
کنــار اســامیبودن ،جمهوریشــدن را نیــز نــدا مــیداد.
تغییــر ســاختارهای سیاســی در ایــران و برقــراری نظــام
جمهــوری اســامی اهمیــت پرداختــن بــه پیشــینههای
ظهــور گفتمانهــای سیاســی آن الگــو را الزم میســازد.
بــهراســتی ریشــههای گفتمانهایــی چــون حکومــت
اســامی در تاریــخ ایــران معاصــر بــه کجــا بازمیگــردد؟
بــرای نخســتین بــار چــه کســانی بــه تبلیــغ ،ترویــج و
قرائــت نویــن آن پرداختنــد و بــا بــهکارگیــری آن
اصطالحــات ،زمینــه آگاهــی و َآشــنایی جامعــه ایــران بــا
آن را فراهــم آوردنــد؟
بررســیهای تاریخــی نشــان میدهــد کــه در اواخــر
دوره ناصــری و حــدود ســالهای  1260شمســی بــه
بعــد ،دگراندیشــان و منتقــدان سیاســی دولــت ناصــری
بــا بهرهگیــری از الگوهــای سیاســی مــدرن ،بــه خصــوص
تقلیــد از ســاختارهای انقــاب  1789میــادی فرانســه ،در
حــال تولیــد واژگان و گفتمانهــای سیاســی جدیــد هســتند.
تأثیرپذیــری از برخــی ســاختارهای سیاســی انقالب فرانســه

حــدی گســترده بــود کــه دگراندیشــان و منتقــدان
بــه
ّ
اجتماعــی ،ماننــد زینالعابدیــن مراغــهای نیــز در آثــاری
چــون ســیاحتنامه ابراهیمبیــگ ،مشــروطهخواهان ایــران
را بــه «تقلیــد نعــل بــه نعــل» از انقــاب فرانســه دعــوت
می کردنــد و جرایــدی چــون صوراســرافیل نیــز از «کامــل
بــودن انقــاب ملــت فرانســیه» ســخن میگفتنــد .در
ـدی بــود کــه
نهایــت ،ایــن تقلیــد یــا تأثیرپذیــری بــهحـ ّ
اینــک پــس از بررســی ســیر مقــاالت منــدرج در مطبوعات
منتشرشــده در فاصلــه ســالهای  1274تــا 1288
شمســی کــه برابــر بــا آغــاز ســلطنت مظفّرالدینشــاه
تــا ســقوط اســتبداد صغیــر و اســتقرار مجلــس شــورای
ملّــی دوم در ایــران اســت ،میتــوان عنــوان داشــت کــه
پُرتکرارتریــن نــام یــک کشــور غیــر از ایــران« ،فرانســه» و
پــر ضریبتریــن شــعار نیــز هم سان ســازی شــعار آن
انقــاب  -آزادی ،برابــری ،بــرادری -در قالــب پردازشــی
دینــی بــا عنــوان «حریــت ،مســاوات ،اخــوت» اســت.
از ایــنرو آگاهــی از تحـ ّوالت انقــاب فرانســه ،زمینهســاز
ورود اصطالحاتــی چــون «جمهوریــت» یــا «جمهــوری» در
گفتمــان سیاســی ایــران گردیــد .میــرزا آقاخــان کرمانــی از
منتقــدان سیاســی دوره ناصــری کــه در ابتــدای ســلطنت
مح ّمدعلــی شــاه قاجــار نیــز بــهدلیــل افــکارش بــه قتــل
رســید ،از نخســتین کســانی بــود کــه اصطــاح جمهــوری
را در قالــب یــک نظــام سیاســی مــورد اســتفاده قــرار داد؛
توجــه داشــت کــه نگاهــی ابــزاری نیــز بــه
البتــه بایــد ّ
توجــه ویــژهاش
آن داشــت .نگاههــای ایرانمدارانــه و ّ
بــه تاریــخ ایــران قبــل از اســام ،بهویــژه دوره ساســانی
و شــخصیت مــزدک او را بــر آن داشــت تــا مــزدک را
معرفــی ســازد؛
نخســتین جمهوریخــواه تاریــخ ایــران ّ

مزدکــی کــه خــود از عالمــان دیــن زرتشــت بــود و بــه
طرفــداری از برخــی اصالحــات دینــی و اجتماعــی زمانــه
خــود روی آورده بــود.
در واژگان ســازیها و مدلســازیهای سیاســیِ دوره
مشــروطه ،دو اصطــاح «جمهــوری» و «اســامی» بیشــترین
ضریــب تکــرار را دارا هســتند کــه البتــه واژه دوم بیشــتر
ـد نظــر منتقــدان سیاســی بــوده اســت .همچنیــن میــان دو
مـ ّ
الگــوی «مشــروطه اســامی» برابــر بــا «جمهــوری اســامی»
و «حکومــت اســامی» نیــز دگراندیشــان بیشــتر بــه الگــوی
توجــه
«مشــروطه اســامی» برابــر بــا «حکومــت اســامی» ّ
نشــان دادهانــد؛ دگراندیشــانی کــه البتــه در باطــن ،اعتقــادی
بــه آن الگــو نیــز نداشــتند .روزنامــه قانــون و میــرزا
الدولــه کــه نشــر آن را در لنــدن برعهــده
ملکمخــان ناظم ّ
داشــت ،در حــدود ســالهای 1270ـ 1267شمســی بــرای
نخســتین بــار در شــماره  29روزنامــه قانــون ،از الگــوی
سیاســی حکومــت اســامی نــام بــرد .در ســرمقاله چهــار
صفح ـهای ایــن شــماره ،میــرزای شــیرازی ،مجتهــد وقــت،
معرفــی
«رئیــس شــرعی» و «رئیــس روحانــی» ملّــت ایــران ّ
شــد کــه وظیف ـهاش رهبــری جامعــه ایــران بــرای اســتقرار
ناصرالدیــن شــاه
یــک «حکومــت دینــی» و ســقوط ســلطنت
ّ
بــود .پــس از آن ،روزنامــه فارسـیزبان حبلالمتیــن منتشــر
در کلکتــه هنــد ،بــه تبلیــغ و ترویــج گســترده اصطــاح
«مشــروطه اســامی» روی آورد و نقشــی اساســی در ایجــاد
تغییــر ســاختار سیاســی ایــران ایفــا کــرد.
در ایــن زمــان پــس از آگاهــی از اصطــاح «جمهــوری»،
«رئیــس روحانــی» و «مشــروطه اســامی» ،شــرایطی ایجــاد
گردیــد تــا جرایــدی چــون روزنامــه ندای وطــن به ســردبیری
مجداالســام کرمانــی ،از «مشــروطه اســامی ایــران» ســخن به

میــان آورنــد؛ «مشــروطه»ای کــه برابــر بــا «جمهوریــت» بــود
و «اســامی» کــه برابــر بــا برقــراری و اســتفاده از گفتمانهــای
اســامی در اداره سیاســی کشــور بــود.
تأثیــر و نفــوذ گفتمــان سیاســی مطــرحشــده در دوره
مشــروطه و ســالهای 1288ـ 1270شمســی در ایــران
نشــان دهنــده آن اســت کــه هــر چنــد در همــان دوره
مشــروطه و دوره بعــد ،یعنــی دوره پهلــوی ،تئوریهــای
سیاســی چــون «رئیــس روحانــی» و «مشــروطه اســامی»
در عمــل تحقّــق نیافــت ،ا ّمــا زمینهســاز آن گشــت تــا
در دهــه ســی شمســی ،کســانی چــون علــی شــریعتی در
برخــی مقــاالت منــدرج در روزنامــه خراســان ،از الگــوی
«نــه شــرقی نــه غربــی ،بــل اســامی» اســتفاده نماینــد
و ســالها بعــد نیــز همــان شــعار «حکومــت اســامی»
کــه در دوره مشــروطه بــه کار رفتــه بــود ،در گفتمــان
مبارزاتــی انقالبیهــای دهــه پنجــاه شمســی ،مجــددا مــورد
اســتفاد قــرار گیــرد .پــس از آن نیــز بــا تبدیلشــدن
شــعار «مشــروطه اســامی ایــران» کــه شــعار سیاســی
زمانــه مشــروطه بــود بــه «جمهــوری اســامی ایــران»
کــه اینــک شــعار سیاســی انقالبیهــای ایــران پــس از
ســقوط حکومــت پهلــوی شــده بــود ،پایههــای اســتقرار
نظامــی اســامی مبتنــی بــر گفتمانهــای دینــی در
ایــران پیریــزی شــد .بــر ایــن اســاس ،در ایــن زمــان
اســت کــه شــعار ســر داده شــده در زمانــه مشــروطه
بــا عنوانهــای «مشــروطه اســامی ایــران»« ،حکومــت
اســامی» و «مشــروطه اســامی» ،بــا ظهــور در قالــب
«حکومــت اســامی» و پــس از آن «جمهــوری اســامی
ایــران» در قالــب یــک نظــام سیاســیِ اجرایــی خــود را
نمایــان ســاخته اســت.

مصلحت و جمهوریت عامالن دوام دولت اسالمی در ایران
ادامه از صفحه 1
نوظهــور اجتماعــی و اقشــاری مــدرن اســت کــه در
جامع ـهای مــدرن و در عصــری مــدرن واقــع شــده و لــذا
بــرای کســب مشــروعیت ایــن ضــرورت وجــود داشــته و
دارد کــه از صــرف اندیش ـههای ســنتی و دینــی خــود بــا
قرائتهــای کالســیک فراتــر رفتــه و گفتمــان و کنــش
انضمامــی خویــش را بــا مفاهیــم مــدرن آشــتی دهنــد .از
مهمتریــن آنهــا آشــتی روحانیــت بــا جمهوریــت بــود.
دولــت اســامی بــدون قیــد جمهوریــت شــانس اندکــی
بــرای برقــراری و مانایــی داشــت و نمیتوانســت ائتــاف
اجتماعــی فراگیــر الزم بــرای برانــدازی دولــت پهلــوی
را شــکل دهــد .احتمــاالً همیــن مالحظــه امــام خمینــی
و روحانیــت انقالبــی ییرامــون وی را از زاویــه مصلحــت،
مجــاب بــه پذیــرش تکنولــوژی سیاســیِ جمهوریــت نمــود.
نظــام سیاســی شــکل گرفتــه در پــی انقــاب اســامی
ســاخت قــدرت دولتــیِ منحصــر بــه فــردی اســت؛ امــری
کــه پیامــد طبیعــیِ انقالبــی اســت کــه دولــت جمهــوری
اســامی بــر روی آن بنــا گردیــده اســت .انقــاب اســامی
حاصــل یــک ائتــاف چنــد پایــه طبقاتــی بــا نقــش
محــوری روحانیـ ِ
ـت انقالبــی بــه عنــوان حلق ـه وصــل ایــن
ائتــاف فراگیــر بــوده اســت .انقالبــی چنــد طبقــهای
کــه نیروهــای اجتماعــی مشــارکتکننده در آن طیــف
متنوعــی از آرمانهــا ،آرزوهــا و خواســتهها را طلــب
مینمودنــد .بالطبــع ایــن عالیــق گوناگــون چــه در تدویــن
قانــون اساســی در بُعــد حقوقــی و چــه در نهادســازی و
صورتبنــدی ســاخت قــدرت دولتــی اثــر بــارز خــود را
گذاشــت .علقههــا و ارزشهــای مختلفــی کــه در مبانــی
دوگانــه مشــروعیت و ســاخت دوگانــه قــدرت دولتــی
در دولــت جمهــوری اســامی آشــکارا متجلــی اســت.
از لحــاظ شــکل حکومــت ،دولــت جمهــوری اســامی
یــک نظــام «مختلط ریاســتی-پارلمانی» اســت .از ســویی
رئیسجمهــور ماننــد نظامهــای ریاســتی بــا رأی مســتقیم
ِ
پارلمــان
مــردم انتخــاب میشــود و از ســوی دیگــر
دولــت جمهــوری اســامی ،موســوم بــه «مجلــس شــورای
اســامی» ،امکانــات حقوقــی گســتردهای بــرای نظــارت بــر
قــوه مجریــه را داراســت .قــرار گرفتــن دو عنصــر «شــورای
روحانیتــی» (شــورای نگهبــان) و «فقیهــی پــر قــدرت» (ولــی
فقیــه) در رأس هــرم قــدرت و بــر فــراز ســایر قــوا در ایــن
ســاخت مختلــط ریاســتی-پارلمانی ،صورتبنــدی را منجــر
گشــته کــه از حیــث حــوزه مطالعاتــی سیاســت تطبیقــی،
کامــا منحصــر بــه فــرد و بیماننــد اســت.
بنــا بــر ادعــای ایــن مقــال ،بــرای تبییــن علّــی

شــکلگیری دولــت جمهــوری اســامی نیــز بایــد بــه
مقولــه «روحانیــت انقالبــی» و مفهــوم «مصلحــت» نظــر
کــرد .تــوان بســیجگری روحانیــت انقالبــی از ســویی بــه
مــدد فعالیتهــای چنــد دهــهای روشــنفکران مذهبــی
در راســتای التقــاط مبانــی مذهبــی بــا برخــی عناصــر
ایدئولوژیــک (خصوصــا چپگرایانــه) و از ســوی دیگــر
پــس از عــدول روحانیــت انقالبــی از پــارهای از مؤلفههــای
اندیش ـهای و رفتــاری مــورد تأکیــد روحانیــت ســنتی کــه
مقتضــای جلــب نظــر و حمایــت طیــف متنوعــی از اقشــار
و طبقــات اجتماعــی بــود ،ایــن طیــف نوپدیــد از روحانیــت
قــادر شــد بــه کانــون محــوری جنبــش انقالبــی جامعــه
تــودهای ایــران بــدل گــردد و نقشــی واســطهگرایانه را
در همگــرا کــردن طیــف متنوعــی از نیروهــای اجتماعــی
و سیاســی ایفــا نمایــد .پیــرو همیــن مبحــث نقــش روحانیت
انقالبــی در اســتقرار تکنولــوژی سیاســی جمهوریــت را در
ایــران نیــز بایــد از همیــن مجــرا بــه بحــث نشســت.
عــدهای بــر ایــن عقیــده هســتند کــه دوام دولـ ِ
ـت انقالبــی
طــی چنــد دهـه اخیــر بیــش از هــر چیــز برآمــده از رانــت
حاصــل از صــدور حاملهــای انــرژی بــوده اســت ،لیکــن
اگرچــه نمیتــوان از ســهم داشــتن ایــن عامــل چشــم
پوشــید امــا ایــن مقــال ســودای آن را دارد کــه نشــان
ِ
دولــت
دهــد «جمهوریــت» مهمتریــن متغیــر در بقــای
انقالبــی بــوده و هســت .برخــاف بســیاری از دعــاوی
کــه منکــر تأثیرگــذاریِ جــدیِ انتخابــات بــر روندهــای
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی در دولــت جمهــوری
اســامی هســتند ،نــگاه بــه ســیر تحــوالت گفتمانــی و
پویشهــای اجتماعــی حاکــی از تأثیرگــذاری صنــدوق
آراء در ســاخت قــدرت دولتــی موجــود اســت .البتــه ایــن
گــزاره نافــی ایــن واقعیــت کــه رقابــت انتخاباتــی در ایــران
محــدود بــه نخبــگان سیاســی اســام گرا و جناحهــای
درون حاکمیــت اســت ،نیســت ،امــا بایــد خاطــر نشــان
کــرد کــه علیرغــم ایــن مســئله شــکاف مســتمر درون
هیئتحاکمــه و نخبــگان سیاســی جدیــد از اوایــل دهــه
هفتــاد بــه تدریــج فراگــردی را در پــی آورد کــه نخبــگان
سیاســی حاکــم بــر محــور شــکافهای اجتماعــی دیرپــای
جامعــه ایــران از یــک ســو و تحــت تأثیــر تغییــرات
ناشــی از مــوج جهانــی شــدن از ســوی دیگــر ،کارزارهــای
انتخاباتــی در ایــران نقشــی ســترگ و بــس جــدی بــر
فرآیندهــای سیاســی و اجتماعــی بــر جــای گــذارد.
در ایــران مجموعـهای از شــکافهای تاریخــی و ســاختاری،
موجــب شــکلگیری ســاختار نســبت ًا پیچیــدهای از
نیروهــای اجتماعــی -سیاســی مختلــف شــده اســت .فــارغ

از شــکافهای قومــی ،زبانــی و مذهبــی ،شــکاف ســنت و
مدرنیتــه و شــکاف طبقاتــی در عــرض چنــد ده ـه اخیــر
تأثیــر قاطعــی بــر کارزارهــای انتخاباتــی و تحــوالت گفتمانیِ
دولــت جمهــوری اســامی گذاشــته اســت .در حالــی کــه
تــا اوایــل قــرن بیســتم ،زمیــن مهمتریــن منبــع قــدرت در
ایــران بــود ،بــه تدریــج بــا ورود ســرمایه تجــاری از اواســط
قــرن نوزدهــم و ورود تدریجــی ســرمایه مالــی و صنعتــی
بــه عرصــه اقتصــادی ایــران در دوره دولــت پهلــوی از
نقــش مالکیــت زمیــن در تعیینکنندگــی سیاســی کاســت.
ســرمایه تجــاری نیــز کــه از مهمتریــن منابــع قــدرت
روحانیــت ســنتی بــود در دولــت پهلــوی بــه تدریــج رو بــه
کاســتی گــذارده بــود .ســرمایه ارضــی و خصوصــا ســرمایه
تجــاری از مهمتریــن منابــع قــدرت اقتصــادی روحانیــت
ســنتی بــود .امــری کــه واکنــش متقابــل طبقــات رو بــه
افــول را در پــی آورد و در ســالهای  42و  57خــود را
بیــش از هــر زمــان دیگــری نشــان داد.
مقابلــه دولــت پهلــوی بــا طبقــات در حــال افـ ِ
ـول غالبــا ً
ســنتگرای متکــی بــه ســرمایه ارضــی و تجــاری و
شــئونی نظیــر روحانیــت و بــازار و از ســوی دیگــر حمایــت
از طبقــات در حــال ظهــو ِر نوگــرای متکــی بــر ســرمایه
مالــی و صنعتــی ،عم ـ ً
ا جامعــه ایــران را دوپــاره کــرد و
طبقــات و نیروهــای ســنتی و مــدرن را در برابــر یکدیگــر
قــرار داد .امــری کــه باعــث انقالبــی شــدن بخشــی از
روحانیــت ســنتی و همگرایــی آنــان بــا طبقــات رو بــه
افــول و بخشــی از تودههــای شــهری کــه هنــوز بهــره
چندانــی از فرآینــد نوســازی اقتصــادی دولــت پهلــوی
نبــرده بودنــد گشــت .اصالحــات ارضــی شــاه و در
هــم شکســتن طبقــه محافظــهکار زمیــن دار نیــز دقیقــا
برعکــس هــدف دولــت پهلــوی نــه تنهــا حامیــان رژیــم را
مضاعــف نکــرد بلکــه در نتیجــه آن بــا افزایــش چشــم گیر
مهاجرتهــا از نواحــی روســتایی بــه شــهرهای بــزرگ،
جمعیتــی را شــکل داد کــه بــه تعبیــر یروانــد آبراهامیــان
«دژکــوب» انقــاب آتــی شــدند.
همیــن شــکافهای اجتماعــی در دوره جمهــوری اســامی
از اواخــر دهــه شــصت چهــره خویــش را نمایــان ســاخت
و جریــان چــپ اســامی بــه تدریــج رو بــه زوال نهــاد و
بــا چرخــش بــه ســمت راســتگرایی و میانــهروی آغــاز
شــد .وجــه بــارز ایــن دوره رقابتــی شــدن نهــاد انتخابــات
در دورهی دولــت جمهــوری اســامی بــود .رونــدی کــه بــه
تدریــج خــود را در دهـه هفتــاد در رونــدی فزاینــده نشــان
داد .در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  1372احمــد
توکلــی توانســت آرای خــود را بــه رقــم جالــب توجــه 4

میلیــون برســاند .پیــش از آن تنهــا کاندیدایــی کــه طــی
انتخاباتهــای غیررقابتــی پیشــین در جایــگاه نفــر دوم
رأیــی هفــت رقمــی را کســب کــرده بــود ،محمــود کاشــانی
بــا  1.4میلیــون رأی در انتخابــات  1364بــود .ایــن رونــد
رقابتــی شــدن بــا انتخابــات دوم خــرداد ســال  1376بــه
اوج خــود رســید و از آن تاریــخ تــا اردیبهشــت مــاه ســال
 1396کارزارهــای انتخاباتــی در دوره دولــت جمهــوری
اســامی دائمــا داغتــر ،رقابتیتــر و منشــأ روی کار آمــدن
کارگزارانــی در قــوهی مجریــه و نمایندگانــی در پارلمــان
دولــت جمهــوری اســامی بــا پایگاههــای اجتماعــی،
شــعارها و برنامههــای بســیار متفاوتــی در ادوار مختلــف
شــده اســت.
در کنــار عنصــر فقیهســاالرانه ،دولــت جمهــوری اســامی
واجــد عنصــر دموکراتیــک نیرومنــدی در ســاخت حقوقی و
سیاســی خــود اســت کــه در نهــاد انتخابــات بــرای تعییــن
متصدیــان دو قــوه مجریــه و مقننــه تجلــی مییابــد .نهــاد
انتخاباتــی کــه بــه علــت وجــود شــکاف در هیئــت حاکمــه
از اوایــل دهــه هفتــاد بــه ایــن ســو مانــع از برگــزاری
انتخابــات در اشــکالی صــوری شــده اســت و عمــا
کارزارهــای انتخاباتــی را در دوره دولــت جمهــوری اســامی
نــه تنهــا خصیص ـهای رقابتــی بخشــیده بلکــه گاه آن را تــا
حــد ســتیزهای بنیاننگرانــه ارتقــاء بخشــیده اســت .بــه
طــوری کــه بــه تعبیــر حســین بشــیریه ،مشــارکت سیاســی
در نهــاد انتخاباتــی بــا ایــن مختصــات نیازمنــد مشــارکتی
گروهــی و پیدایــش نوعــی از جامعـهی مدنــی اســت .اتفاقی
کــه در دوره دولــت جمهــوری اســامی رخ داده اســت و
عرصـ ه سیاســت از دهــه هفتــاد بــه ایــن ســو محــدود بــه
حلقههــا و دورههــای سیاســی خــاص نشــدهاند و احــزاب
و تشــکلهای گوناگونــی ســربرآوردهاند.
بدیــن ترتیــب بنــا بــر آنچــه شــرح آن رفــت ،جمهوریــت
دولــت اســامی بــا شــکلدهی بــه نهــاد انتخابــات ،نهــاد
انتخابــات بــا فراهــم آوردن بســتری از رقابــت و ســتیز
گفتمانــی ،سیاســی و تشــدید شــکاف میــان نخبــگان
حاکمــه ،عنصــر رقابتــی نهــاد انتخابــات بــا شــکلدهی
بــه گونــهای از جامعــه مدنــی مــدرن در جامعــه ایــران
مانــع از جمــود ایدئولوژیــک دولــت اســامی و بیگانگــی
و قطــع پیونــد بســیاری از اقشــار اجتماعــی بــا دولــت
جمهــوری اســامی ایــران گردیــده اســت .امــری کــه
بنــا بــر ادعــای ایــن مقالــه در «دایــره مصلحــت» امــکان
حیــات و تجلــی یافتــه و رمــز مانایــی و پایایــی دولــت
اســامی گشــته اســت کــه امــام خمینــی و روحانیــت
انقالبــی بنیــان آن را ریختهانــد.

رئیس جمهور :ا گر امروز هم از مردم سؤال شود ،بیش از  ۹۸درصد دوباره به جمهوری اسالمی رأی میدهند
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بــه گــزارش پارســینه ،حجــت االســام حســن روحانــی روز ســه شــنبه  24بهمــن ،در نشســت مشــترک اســتانداران سراســر کشــور گفت:
مــردم مــا مصمــم هســتند راه و مســیری کــه حــدود چهــل ســال پیــش شــروع کردنــد را ادامــه بدهنــد و ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه
مــردم مــا نقصــی ،مشــکلی یــا کاســتی نمیبیننــد .وی تاکیــد کــرد :ایــن آمــار تغییــر نمیکنــد ،مــردم بــه دنبــال آزادی بودنــد ،امــروز
هــم اگــر از مــردم ســوال کنیــم کــه شــما آزادی میخواهیــد یــا اختنــاق ،آزادی میخواهیــد یــا اســتبداد ،حاکمیــت ملــی میخواهیــد یــا
حاکمیــت فــرد ،بــاز هــم مــردم جوابشــان همــان اســت ،همــان بیــش از  ۹۸درصــدی کــه آن روز رأی دادنــد به جمهــوری اســامی ،امروز
هــم رأی میدهنــد .وی اضافــه کــرد :هیــچ کــس نمیخواهــد بــه دیــن و فرهنــگ ملــی اش توهیــن شــود ،هیــچ کــس نمیخواهــد فســاد
در ایــن جامعــه باشــد ،همــه میخواهنــد بــا فســاد مبــارزه کنیــم ،انقــاب مــا بــرای همینهــا بــود ،بــرای چیــز دیگــری نبــود .انقــاب مــا
بــرای اســتقالل ،حاکمیــت ملــی ،آزادی ،فرهنــگ اســام ،فرهنــگ ملــی ،جمهوریــت و اســامیت بــود و مــن معتقــدم ایــن مســیر و ایــن راه
قابــل بازگشــت نیســت ،یعنــی امکان بازگشــت نــدارد.
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مقدس و سیاست الهی
در اندیشــه سیاســی اســام رابطــه دیــن و سیاســت در ادوار
مختلــف تاریخــی یکــی از چالــش برانگیزتریــن موضوعهــا
بــه شــمار مــیرود .ديــن بــه اشــکال گوناگــون بــا حكومــت و
سياســت در ارتبــاط بــوده ،بــر آن تأثيــر گذاشــته و همچنيــن
از آن تأثيــر پذيرفتــه اســت .ســه صـ ِ
ـورت کلــی رابطــه دیــن
و سیاســت ،کــه در طــول تاریــخ وجــود داشــته و بیشــتر
مــورد توجــه اندیشــمندان و نظریــه پــردازان بــوده اســت را
میتــوان بــه صــورت زیــر دســتهبندی کــرد:
 .1تفوق دين بر سیاست
 .2تفوق سیاست بر دين
 .3تقسيم کار ميان دين و سیاست و همسازي ميان آنها
در هــر دوره تاریخــی بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی
مختلــف نوعــی از روابــط مذکــور در درون حیـ ِ
ـات سیاســی
کشــورهای مســلمان وجــود داشــته اســت .اگرچــه اختـ ِ
ـاف
ـوع رابطــه دیــن و سیاســت بســیار زیــاد اســت،
نظــر بــر نـ ِ
امــا انــگاره ارتبــاط وثیــق میــان دیــن اســام و سیاســت
بــر ســایر باورهــای مخالــف ،غلبــه دارد .الهیــات سیاســی از
جملــه مفاهیــم مناقشــه آمیــز و مبهــم علــوم سیاســی اســت.
تاریخچــه رمزآلــود ایــن واژه از دوران کالســیک اندیشــه
سیاســی و برداشــتهای متفــاوت در اعصــار مختلــف ،آن را
بــه یکــی از مفاهیــم مغلق اندیشــه سیاســی بدل ساخته اســت.
در خصــوص تعریــف الهیــات سیاســی و چیســتی آن اتفــاق
نظــری وجــود نــدارد و هــر گونــه رابطــه قابــل تصــور بیــن
دیــن و سیاســت را میتــوان بــرای تعریــف ایــن واژه در نظــر
گرفــت .بــه نظــر میرســد برداشــت ســوم از رابطــه دیــن
و سیاســت و همســازی میــان آنهــا بیشــتر بــه الهیــات
سیاســی نزدیــک باشــد.
الهیــات سیاســی در فــراز و فــرود تاریخــی خــود همــواره
پیونــدی ناگسســتنی بــا نــص ،کتــاب مقــدس و یا بــه صورت
کلــی بــا امــر قدســی و امــور مقــدس داشــته اســت .الهیــات
در ادیــان متفــاوت تبییــن آموزههــای دینــی را عهــده دار
اســت ،لــذا ارتبــاط بــا امــور مقــدس و اســتنباط آموزههــای
الهــی از نصــوص دینــی از ملزومــات آن میباشــد .الهیــات
سیاســی نیــز بــر همیــن ســیاق ،تبییــن مســائل مســتحدثه را
ـع
بــا رجــوع بــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان مهمتریــن منبـ ِ
ِ
کنــش سیاســی و اجتماعــی ضــروری میدانــد.
عمــل و
صــرف نظــر از تعاریــف بیشــماری کــه میتــوان بــرای
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امرقدسی در سایه الهیات سیاسی اسالمی
امــر قدســی ارائــه نمــود ،آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت
کــه خداپرســتان «خــدا» را منشــأ همــه تقدسهــا میداننــد؛
زیــرا تنهــا اوســت کــه متعالــی اســت .بــر همیــن اســاس اگر
سیاســت عرصــه و تجلـیگاه حضــو ِر خــدا باشــد ،خــود امری
مقــدس بــهشــمار رفتــه و ایــن سیاسـ ِ
ـت الهــی جایــگاه اولیای
اهلل اســت .امــا نــگاه بــه دیــن بــه عنــوان یکــی از تجلیــات
ســنت از ســوی معتقــدان بــه حداکثــری بــودن عرصــه
حضــور دیــن ســبب شــده اســت در اســام امــر مقــدس
بــه هــر چیــز اعــم از زمــان ،مــکان ،رفتــار و آداب اجتماعــی
و حــوزه خصوصــی افــراد نیــز تســری یابــد .ایــن وســیع
بــودن دایــره قدســیات و تمایــل و گرایـ ِ
ـش امــور بــه ســوی
حضــور در دایــره امــر قدســی ،اگرچــه باعـ ِ
ـث دمیدهشــدن
روح معنویــت در حیـ ِ
ـات سیاســی و اجتماعــی میشــود ،امــا
ِ
ارزش امــر مقــدس
ممکــن اســت بــه مبهمشــدن و کاهــش
منجرشــود.
فقه و تولد الهیات سیاسی
ِ
الهیــات سیاســی ،در معنــای کلــی و عمومــی ،میتوانــد در
دیــن اســام و در درون فرقههــای گوناگــون آن ،مــورد توجــه
و بررســی جــدی قــرار گیــرد .امــا بایــد الهیـ ِ
ـات سیاســی را از
رقبــای تاریخــیاش؛ یعنــی کالم اســامی و فلســفه اســامی
متقــاوت دانســت .در حالــی کــه بــرای فلســفه ،حقیقــت؛
بــرای کالم ،دفــاع و موجهســازی بــاور اهمیــت دارد ،الهیــات
سیاســی دیالـ ِ
ـوگ مکنــون در حــوزه سیاســت و دیــن را آشــکار
میســازد .بــر همیــن اســاس ،بــرای بررســی الهیــات سیاســی
در جمهــوری اســامی ،بایــد بــه تولــد فقــه و هزیمــت یافتــن
عرفــان ،کالم و فلســفه در برابــر ایــن گرایــش جدیــد پرداخت.
بــا پایــان دوران میانــه ،عصــر شــکوفایی اندیشــه در ســایه
فقــه و تبدیــل اســام بــه یــک ایدئولــوژی ،رو بــه زوال رفــت.
دنیــای اســام بــا بحرانهــای همــه جانبــه دســت بــه
گریبــان بــود .در جهــان اهــل ســنت ،امپراطــوری عظیــم آل
عثمــان پــس از یــک دوره بحــران فراگیــر حتــی بــا تنظیمات
و تدویــن قانــون اساســی نــه تنهــا نتوانســت شــکوه از دســت
رفتــه را بازیابــد ،بلکــه بــا الغــای خالفــت در  1924خــأ
نظریــه سیاســی در اســام را بیــش از پیــش نمایــان ســاخت.
در آن ســوی مرزهــای عثمانــی رقیــب دیرینــه آن ،صفویــه،
نیــز در وضعیتــی مشــابه بــه ســر میبــرد .از لحــاظ زمانــی
ایــن امــر مصــادف بــا عصــر بــه شــکوفه نشســتن تحــوالت
معرفتــی غــرب مســیحی اســت .در نتیجــه رنســانس علمــی
و انقــاب صنعتــی در اروپــا ،دیــن مســیحیت هماننــد ســایر
عرصههــای معرفتــی دســتخوش تحــوالت بســیار گردیــد .بر
اســاس ایــن تحــوالت ،مدرنیســم و بــه تبــع آن انســان مدرن

زاده شــد .انســانی کــه اکنــون ،درد شــاق اســتبداد دینــی
در دوران حاکمیــت کلیســا را بــا اعــام مــرگ خــدا تســکین
مــیداد .تغییــرات همــه جانبــه غــرب مــدرن و تحــوالت
سیاســی ناشــی از آن ،دولتهــای اروپایــی را بــه ســوی
ســرزمینهای واپــس مانــده از قافلــه پیشــرفت کشــاند کــه
در ایــن میــان ســهم کشــورهای اســامی بــه ســزا اســت.
غــرب مــدرن آرام آرام بــا ابــزار و ادوات جدیــد کــه در
نهانــش اندیشــه مــدرن نهفتــه بــود رهســپار دیــار اســام
شــد و اندیشــههای تجددخواهــی بــه صــور گوناگــون در
میــان مســلمانان رواج یافــت.
اندیشــههای جدیــد در میــان مســلمانان بــا ترجمــه آثــار
اروپایــی ریشــه دوانــد .آمــوزه هــاي سياســي غربــي هــم
چــون ،آزادي ،انتخــاب ،پارلمــان ،قانــون ،مشــروطه و ...مطــرح
شــد و آموزه هــاي فقــه ســنتي از ســوی ایــن مفاهیــم جدیــد
بــه چالــش طلبیــده شــدند .اندیشــه اســامی در وضعیتــی
بغرنجــی قــرار گرفتــه بــود .بــرای ســدهها فقهــا و علمــای
اســامی بــه کتابــی کاملــی اســتناد میجســتند کــه از هیــچ
رطــب و یابســی فروگــذار نکــرده بــود .حــال نواندیشــان دینی
بــا تکیــه بــر مفاهیــم نویــن ،تفســیر متفاوتــی از اســام ارائــه
میکردنــد کــه بــا تفســیر ســنتی آن در تضــاد کامــل قــرار
داشــت .کســانی هــم چــون رافــع طهطــاوی ،شــبلی شــمیل،
یعقــوب صنــوع و طــه حســین در اهــل ســنت و فتحعلــی
آخونــدزاده ،میــرزا ملکــم خــان ناظــم الدولــه ،یوســف خــان
مستشــارالدوله در ایــران شــیعی از جملــه روشــنفکرانی بــود
کــه بــا پیــروی از تمــدن غــرب نــه تنهــا ناکارایــی فقه ســنتی
را اعــام میکردنــد کــه اساســا (برخــی بــه صراحــت و
برخــی در لفافــه) آن را مســئول عقــب ماندگیهــای کنونــی
جهــان اســام میدانســتند.
انتقــادات روشــنفکران جدیــد در خصــوص عــدم اعتــای
مســلمانان ،دیــن و اندیشــه اســامی را نشــانه میرفــت
و نکتــهای کــه مــورد اتفــاق نظــر ایــن گــروه جدیــد قــرار
داشــت ،حــذف دیــن از عرصــه سیاســت بــود .اعتقــاد بیپایــان
گروههــای فکــری جدیــد بــر علــم غیــر دینــی و تخطئــه
روحانیــون بــر محصــور کــردن دیــن در چارچــوب فقــه و کالم
زمینــه را بــرای بازشــکوفایی الهیــات فراهــم میکــرد .فقــه کــه
در نتیجــه ضعــف رویکردهــای عقالنــی هــم چــون فلســفه فربه
شــده بــود ،اکنــون عاجــز از پاســخگویی انتظــار میرفــت عرصه
را بــه نفــع رویکردهــای جدیــد دینــی خالــی نمایــد .امــا تــاش
فکــری مجتهــدان و فقهــای اســامی همزمــان بــا روشــنفکران
غیــر دینــی مفهــوم فقــه پویــا را جایگزیــن فقه ســنتی ســاخت و
اعــام نمــود آنچــه تمــدن غربــی اکنــون بــه آن دســت یافته و

آن را دســت مایــه پیشــرفتهای خــود نمــوده اســت ،قرنهــا
قبــل در کتــاب آســمانی مســلمانان مکنــون مانده اســت و عقب
ماندگــی ســرزمینهای اســامی نــه از ضعــف اســام کــه از
کاهلــی مســلمانان نشــأت میگیــرد .در نتیجــه فحــوای مفاهیــم
مــدرن در زورق مضامیــن ســنتی ،توســط فقهــا تدوین گشــت و
ایــن چنیــن بنیادهــای نظــری مشــروطه از ســوی اکثریــت آنان
ِ
ـروعیت
مقبــول افتــاد .البتــه الزم بــه ذکر اســت کــه ابتنای مشـ
دولــت هــایِ اســامی بــر دیــن و جایگاهــی کــه در طی ســدهها
توســط فقهــا بــه دســت آمــده بــود ،چنیــن تغییــر ادبیاتــی را
مجــاز میســاخت و اجــازه نــداد رهیافتهــای مــدرن زمینــه را
بــرای تحــول در اندیشــه اســامی بــه خصــوص بُعــد سیاســی
آن همــوار ســازد.
بــا رواج افــکار و اندیشــههای مــدرن ،نــدای مشــروطه خواهی
کــه از ســوی روشــنفکران غیــر دینــی اعــام شــده بــود ،بــا
پاســخ مثبــت از ســوی اکثریــت علمــا مواجــه شــد .اگرچــه
انقــاب مشــروطه ســاخت اقتدارگــرای اندیشــه سیاســی
اســامی را کــم رنــگ کــرد امــا واقــع امر مشــروطه اســتمرار
نظریــه «آمریــت دوگانــه» در هیأتــی جدیــد بــود .بــا ایــن
تفــاوت کــه اینــک ســلطان ذی شــوکت جــای خــود را بــه
مــردم داده بود.شکســت انقــاب مشــروطه و برقــراری
حکومــت عرفــی ســاز رضاشــاه ،علمــا را بــار دیگــر هماننــد
اوایــل غیبــت از صحنــه سیاســت دور ســاخت .ایــن دوری از
سیاســت بــا توجــه بــه شــکل گیری نهــاد روحانیــت در دوران
قبــل نمیتوانســت تــدوام یابــد و بــا افــول پهلــوی ،نظریــه
والیــت وفقیــه بــه گونــهای بیبدیــل در تاریــخ تشــیع فقهــا
را در مســند قــدرت قــرار داد تــا بــرای اولیــن بــار حکومــت
دینــی شــیعی در ایــران برقــرار شــود .نظریــه والیــت فقیــه
نــه تنهــا اجتنــاب از سیاســت را در دوران غیبــت تجویــز
نمیکــرد ،بلکــه دوگانگــی آمریــت در امــور شــرعی و امــور
سیاســی را هــم مطلــوب نمیشــمرد و والیــت و آمریــت
فقیــه را از حــوزهی دیــن بــه حکومــت تســری بخشــید.
بــا تشــکیل حکومــت از ســوی فقیهــان بــر اســاس تئــوری
والیــت فقیــه ،امــکان حضــور الهیــات سیاســی در چنیــن
حکومتــی بیــش از پیــش تقویــت میشــود .تحقــق تئــوری
والیــت فقیــه بــه تثبیــت جایــگاه فقهــا ،حاکــم شــدن
تلقــی آنــان از اســام و همچنیــن رجحــان آن بــر ســایر
ک ســو زمینــه را بــرای
برداش ـتها انجامیــد .ایــن امــر از ی ـ 
توســعه یافتــن امــر قدســی مهیــا ســاخت و از ســوی دیگــر
ـم الهیاتــیِ آبســتنِ
جمهــوری اســامی را در اســتفاده از مفاهیـ ِ
ن حــال کـم
موضوعهــای سیاســی از طریــق گســترده و درعیـ 
گ شــدن امــر قدســی یــاری داد.
رنــ 
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محمد عثمانی
دکتری علوم سیاسی 96
بــا پیــروزی انقــاب ایــران در ســال ۱۳۵۷شمســی ،ســاختار
حکومــت یکــی از موضوعهــای چالشــی و مهــم بــود .چــه
نــوع حکومتــی میتوانســت ،آرمــان انقالبــی مــردم ایــران
را محقــق ســازد؟ توجــه بــه اهــداف ،شــعارها و آرمــان
تودههــای انقالبــی کــه در اســتقالل ،آزادی و برابــری
متجلــی میشــد ،حکومــت جامــع ایــن ســه مولفــه چــه نــوع
حکومتــی میتوانســت باشــد؟ در ایــن فرآینــد حکومــت
موقــت منصــوب رهبــری انقــاب ،حکومــت ((جمهــوری
دموکراتیــک)) را پیشــنهاد کــرد .در مقابــل رهبــری انقــاب
و طیــف مذهبــی بــر جمهــوری اســامی اصــرار داشــتند.
ایــن دو انــگاره چــه تفاوتــی از لحــاظ اندیشــه سیاســی و
دانــش علــوم سیاســی داشــت کــه هــر طیــف بــر اصطــاح
خــود اصــرار میورزیــد؟ در نهایــت بــا تأییــد مردمــی
آن نــوع حکومــت پذیرفتــه شــده در  ۱۲فروردیــن  ۵۸از
طریــق رفرانــدوم چــه تصویــری از آن در قانــون اساســی
ترســیم شــده اســت؟ پاســخ بــه ایــن ســوالها در ایــن
مقالــه دنبــال میشــود تــا بــه واقــع چشــم انــدازی دقیــق
از تصــور اصطالحهــا در ذهنیــت سیاســتمداران انقالبــی در
فــردای پیــروزی انقــاب بازشناســی شــود.
یکــی از چالشهــای مهمــی کــه مــردم ایــران در ایــن صــد
و انــدی ســال اخیــر از مشــروطیت بــه بعــد بــا آن روبــرو
بوده انــد؛ عــدم درک و فهــم دقیــق مفاهیــم سیاســی بــوده
اســت .از جملــه ایــن مفاهیــم میتــوان بــه جمهــوری ،آزادی،
عدالــت و برابــری اشــاره کــرد .در واقــع ایــن مفاهیــم در
حالــت انتزاعــی و ذهنــی بــا طیــف وســیعی از اندیشــههای
غربــی و شــرقی وجــود دارد کــه ایرانیــان در ایــن پروســه

تاریخــی از مشــروطیت از ســوی نخبــگان ،روشــنفکران و
روحانیــت در مباحــث نظــری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و
تبیــن شــده اند .امــا از آن جایــی کــه هیــچ گاه فرصــت تبدیــل
ایــن مفاهیــم ذهنــی بــه عرصــه عینــی و عملیاتی یافت نشــد،
در حــد تئوریهــای خــام باقــی ماندنــد .شــاید اگــر مرحــوم
مــدرس در مجلــس ،اجــازه مــیداد کــه رضاشــاه کــوس
تغییــر حکومــت از ســلطنت بــه جمهوریــت را رقــم مــیزد،
امــروز تصــوری حداقلــی از ایــن مفاهیــم در بُعــد عملــی برای
مــردم ایــران بــه وجــود آمــده بــود .در جامعــه ایــران چــون
بســیاری از مباحــث فقــط در حــد تئوریــک و ذهنــی باقــی
ماندهانــد و فرصــت تحقــق عملیاتــی نیافته انــد ،بــه هنــگام
رخــدادی نــو ،در راســتای اســتفاده از ایــن مفاهیــم بــا چالــش
تبدیــل مفاهیــم نظــری بــه عملــی روبــرو بــوده ایــم.
مهنــدس مهــدی بــازرگان بــه دلیــل اعتقــاد بــه حکومــت
دموکراتیــک ،در مبحــث نــوع حکومــت ،جمهــوری
دموکراتیــک اســامی را از ایــن جهــت مطــرح ســاختند
کــه حکومــت بایــد از لحــاظ مبنــای مشــروعیت ،مبتنــی بــر
پذیــرش عمومــی مــردم که همانــا جمهوریت اســت ،اســتوار
شــود و از لحــاظ کارکــردی در ســاختار قــدرت بایــد ملتــزم
بــه دموکراســی باشــد .همچنیــن بــه دلیــل گرایــش اعتقادی
اکثریــت مــردم بــه اســام و خواســت آنهــا در فرآینــد
انقــاب کــه التــزام حکومــت بــه شــریعت بــود ،حکومــت از
لحــاظ ماهیتــی بــه دیــن اســام بــا نگــرش شــیعی جعفــری
ملتــزم خواهــد بــود .از ایــن رو اصطــاح حکومــت جمهــوری
دموکراتیــک اســامی ،ســاختار حکومتــی را بــه صــورت
کامــل تعریــف میکــرد .حکومــت مبتنــی بــر مشــروعیت
مردمــی بــا کارکــردی دموکراتیــک در چارچــوب شــریعت
اســام قابــل فهــم و درک بــود.
در مقابــل رهبــر انقــاب و طیــف مذهبــی ،از حکومــت

جمهــوری اســامی نــه یــک کلمــه کــم و نــه یــک کلمــه
بیــش دفــاع میکردنــد .آنــان اصطــاح جمهوریــت را مبیــن
مقبولیــت و کارکــرد حکومــت میدانســتند ،زیرا مشــروعیت
حکومــت را الهــی و نــه مردمــی تصــور میکردنــد .مــردم
نیــز در حکومــت نقــش فعلیت بخــش بــه حکومــت مشــروع
الهــی را دارنــد .بــر اســاس ایــن چشــم انــداز ،رهبــر انقــاب
بــه عنــوان عنصــر اصلــی در حکومــت بایــد مقــدم بــر
جمهوریــت باشــد .یعنــی در اســاس اصطالحــی« ،اســامی
جمهــوری» اســت کــه از بــرای ســجع و موازنــه اصطالحــی
جمهوریــت متقــدم بــر اســام آمــده اســت .در مقدمــه
قانــون اساســی نیــز ایــن دیــدگاه مدنظــر قــرار گرفتــه
اســت .جمهوریــت نیــز در ایــن دیــدگاه کارکــرد انتخابــی
و دموکراتیــک را در درون خــود دارد و لــذا اضافــه کــردن
اصطــاح دموکراتیــک بــه عنــوان حکومــت الزم و ضــروری
نیســت .ایــن دو اندیشــه در ابتــدای انقــاب در عرصه شــیوه
حکومــت نمــود یافتنــد ،امــا در نهایــت آنچــه بــه رفرانــدوم
گذاشــته شــد اصطــاح «جمهــوری اســامی» بــود .قانــون
اساســی نیــز بــا چنیــن تصــوری از حکومــت نگاشــته شــد.
حکومتــی بــا دو رکــن اصلــی ،اســامیت کــه در والیــت فقیــه
متجلــی میشــود و جمهوریــت کــه ارکان انتخابــی حکومــت
نمــاد آن هســتند .رکــن اســامیت در قانــون اساســی فقط در
والیــت فقیــه قابــل تجلی اســت ،یعنــی امــکان تغییــر و تحول
در شــکل آن وجــود نــدارد .امــا جمهوریــت از لحــاظ شــکلی
قابــل تغییــر و تحــول اســت ،یعنــی امــروز شــکل ریاســتی
بــرای حکومــت در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا زمانــی دیگر
میتوانــد پارلمانــی یــا چیــزی دیگــر باشــد.
بــه هــر حــال بــا توضیــح مبانــی نظــری برســاختگی قــدرت
جمهوریــت در ایــران امــروز ،میتــوان پــس از چهــار دهــه
از پیــروزی انقــاب اســامی و راههــای رفتــه در مســیر

شــکل گیری ســاختاری درون زا را درک و تبییــن کــرد.
اگــر ارســطو در کتــاب «سیاســت» خــود ،جمهوریــت را
بهتریــن نــوع حکومــت معرفــی میکنــد ،بــه ایــن دلیــل
اســت کــه بعدهــا هــگل در کتــاب عناصــر «فلســفه حــق»
پاســخ آن را میدهــد کــه جمهوریــت بایــد تجســم آزادی
باشــد .ایــن یعنــی ســاختار جمهوریــت اگــر در خــود ،آزادی
را نــه بــه کلمــه کــه در عمــل بــه ارمغــان نیــاورد ،بیشــک
آن چــه ارســطو از جمهوریــت در نظــر داشــته اســت،
تحقــق نخواهــد یافــت .شــاید مهنــدس بــازرگان از تــرس
عــدم تحقــق آزادی اصــرار بــر گنجانــدن واژه دموکراتیــک
در عنــوان حکومــت داشــت .امــا بــه واقــع در حکومــت
جمهــوری دموکراتیــک در حــد نــام نمیتــوان کارکــردی
دموکراتیــک داشــت .همچنیــن در اصطــاح جمهــوری
همیــن مســأله متبلــور اســت .الزمــه حکومــت دموکراتیــک
در عمــل ،اعتقــاد بــه روش دموکراتیــک ،آزادی و حــق مردم
بــه عنــوان ولــی نعمــت از ســوی تمــام زمامــداران در تمــام
ســطوح اســت .میتــوان دموکراتیکتریــن قانــون اساســی را
بــر کاغــذ نگاشــت امــا اگــر ذهنیتــی دال بــر اعتقــاد عملی از
ســوی مجریــان وجــود نداشــته باشــد ،حکومــت دموکراتیک
شــکل نمیگیــرد .اعتقــاد بــه چرخــش آزاد اطالعــات،
جامعــه مدنــی قــوی ،قانونگرایــی و نــگارش قانونــی کــه
حــق مــردم را متقــدم بــر حــق حکومــت بدانــد ،نقــد و
نقدپذیــری تمــام ارکان حکومــت و در نهایــت آن چیــزی
کــه بنــا بــر هیــچ مصلحتــی تغییــر نمیکنــد ،حــق مــردم
اســت .اینهــا میتوانــد بایســتههای یــک حکومــت
خــوب در دنیــای امــروز باشــد ،خــواه ایــن حکومــت ،عنــوان
جمهــوری یــا دموکراتیــک داشــته باشــد .نکتــه مهــم آن
اســت کــه توجــه بــه ماهیــت بایــد بــرای جامعــه بیــش از
صــورت اهمیــت یابــد.

کوالیی :حقوق تمام ملت توسط حاکمیت رعایت شود

نگاه ویژه

بــه گــزارش ایســنا ،یــک فعــال سیاســی اصــاح طلــب گفــت :حکومتهــا بایــد از شــرایط فردمحــور بــه مردممحــوری روی بیاورند ،چــه مردم
رأی بدهنــد و چــه نــه ،چــه در راهپیمایــی باشــند و چــه نــه ،بایــد حقشــان بــرآورده شــود تــا شــکاف دولــت و ملت کــم شــود .الهه کوالیــی در
نشســت «انقــاب اســامی و چشـمانداز پیـ ِ
ـش رو» کــه بــه همــت حــزب اتحــاد ملــت برگــزار شــده بــود ،بــا اشــاره بــه ویژگیهــای انقــاب و
جامعــه ایــران اظهــار کــرد :جامعــه ایــران دههــا ســال اســت کــه در پروســه جهانی شــدن قــرار گرفته اســت .مــا ملتی هســتیم که روحیــه قابل
توصیــف و تبیینــی داریــم .بــه همیــن دلیــل کلونیهــای فرهنگــی خــارج از کشــور از ایــن فرهنــگ دور نشــدهاند .وی ادامــه داد :بــرای بررســی
موضوعــات امــروز بیــش از هــر چیــز ویژگیهــای جامعــه ایــران ،عــادات ،ذهنیــاتو تصــورات را بایــد بشناســیم .ایــن ویژگیهــا میتوانــد از
عناصــر قــدرت بــرای هــر جامعــه دیگــری هــم باشــد .از ایــن رو کمابیــش خودمــان را بایــد با جامعههــای دیگــر مقایســه و در ســطح اجتماعی
و نقــش دولــت در شــکلگیری نگرشهــا و رفتارهــای اجتماعــی صحبــت کنیــم .بایــد بــه مســائلی کــه باعــث تغیــرات اجتماعــی میشــود
توجــه کرد.کوالیــی بــا بیــان ایــن کــه «مــا جــزء یکــی از بینالمللیتریــن کشــورهای جهــان هســتیم» ،گفــت :در تحلیلهــای خــود نســبت بــه
ایــن موضــوع کمتوجــه هســتیم .فکــر میکنــم وقتــی دربــاره انقــاب و نظــر مــردم دربــاره انقــاب صحبــت میکنیــم ،بایــد بــه همــه ایــن
موضوعــات توجــه کنیــم .در راهپیمایــی  ۲۲بهمــن دیدیــم کــه برخــی مــردم تأکیــد داشــتند بگوینــد بــا وجــود مخالفــت با سیاســت مســئولین
بــرای احیــای آرمانهــای انقــاب آمدهانــد.
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مقدمه
واقعــه دموکراتیزاســیون در ایــران ،تــا کنــون در چهــار دوره
تاریخــی رخ داده اســت .منظــور از دموکراتیزاســیون ،فرآینــد
تغییــرات سیاســی در جهــت دموکراتیکســازی رژیــم
اقتدارگــرا اســت .فرآینــد دموکراتیزاســیون شــامل ســه مرحله
اســت .1 :شکســت رژیــم اقتدارگــرا کــه متضمــن فروپاشــی
ســاختارهای رژیــم اقتدارگراســت  .2گــذار دموکراتیــک کــه
تغییــر و حرکــت از ســاختارها و فرآیندهــای اقتدارگــرا بــه
ســاختارها و فرآیندهــای جدیــد اســت  .3تحکیــم دموکراتیــک
کــه زمانــی رخ میدهــد کــه ســاختارها و فرآیندهــای جدیــد
نهادینــه شــود؛ یعنــی گروههــای مهــم جامعــه ،نهادهــای
سیاســی مســتقر را بپذیرنــد و از قواعــد بــازی دموکراتیــک
تبعیــت کننــد .چهــار واقعــه دموکراتیزاســیون در ایــران
عبارتنــد از :انقــاب مشــروطیت ،گفتمــان نهضــت ملــی
تحــت عنــوان نهضــت دموکراتیــک ملــی در بــازه زمانــی
 1332-1330شمســی ،انقــاب  1357در قالــب گفتمــان
جمهوریخواهــی و واقعــه دوم خــرداد کــه واکنشــی در برابــر
گرایشهــای غیردموکراتیــک بــود .موضــوع ایــن نوشــتار،
تجربــه دو واقعــه دموکراتیــک اخیــر در بســتر انقــاب  57و
نظــام جمهوریاســامی از رهگــذر منازعــات گفتمانــی اســت.
انقالب و منازعه گفتمانی
توســعه وابســته و ناموزون و بازتولید اســتبداد ایرانی از مهمترین
وقایــع در متــن اجتماعــی واقعــه جمهوریخواهــی در ســال 57
بــود .در ایــن دوره فــرض بــر ایــن اســت کــه بــا حــذف نظــام
ســلطنتی ،عنصــر اســتبداد حــذف خواهد شــد .آزادی ،اســتقالل،
نفــی نظــام ســلطنتی و برقــراری نظــام مــردم ســاالر بــا منطــق
نهادهــای دموکراتیــک ،خواســت تمامــی گفتمانهــای درگیــر
در انقــاب بــود .امــا بــا فروپاشــی پهلــوی ،دورهای نویــن از
چالشهــای ژرف گفتمانــی آغــاز شــد .پــس از پیــروزی انقالب،
نیروهــا و گفتمانهــای رهــا شــده از ســرکوب پهلویســم ،پــس از
ســالها ،فرصــت حضــور در عرصــه منازعــات سیاســی ایــران
را بــه دســت آوردنــد و کوشــیدند بــا بازســازی و ســاماندهی
تودههــا ،جامعــه ایرانــی را در اختیــار بگیرنــد .بدیــن ترتیــب
جامعــه ایــران بــه صحنــه نــزاع گفتمانهــای مارکسیســتی،
ملیگــرا ،اســام سیاســی لیبــرال ،اســام سیاســی چپ و اســام
سیاســت فقاهتــی تبدیــل شــد .بدیــن ترتیــب سیاســت ایــران
پــس از انقــاب ،بــه معنــای منازعههــای عمیــق گفتمــان و بــه

وقایع اتفاقیه  /شماره چهل و سوم  /نیمه دوم بهمن 96

منازعه گفتمانی و دموکراتیزاسیون در ایران پساانقالبی
کار گرفتــن قــدرت بــرای طــرد دیگــران و تثبیــت خــود تجلــی
پیــدا کــرد.
گفتمــان اســام سیاســی فقاهتــی ،مبتنــی بــر اندیشــههای
امامخمینــی ،بــر والیــت فقیــه و روحانیــت بــه عنــوان مفســران
اصلــی شــریعت تاکیــد دارد .در ایــن گفتمــان ،حکومــت
فینفســه ارزش نــدارد بلکــه وســیلهای اســت بــرای اجــرای
احــکام الهــی و برقــراری نظــام عادالنــه اســام و خدمــت بــه
مــردم .بــا بــه حاشــیه رفتــن ســایر گفتمانهــا ،ایــن گفتمــان
کــه از نفــوذ اجتماعــی و ابزارهایــی بــا قــدرت بیشــتر نســبت
بــه رقیبــان خــود برخــوردار بــود ،میکوشــید تــا ظرفیتهــای
بالقــوه ســنت مذهبــی ایــران را بــه فعلیــت درآورد .همچنیــن
ایــن گفتمــان بــه دلیــل دسترســی بــه شــبکه بــزرگ روحانیت
و مخاطبــان گســترده آن و برخــورداری از اســتقالل مالــی و
کانونهــای تجمــع ســنتی نظیــر مســاجد ،توانســت تودههــا را
جــذب و ســاماندهی کنــد .محبوبیــت گســترده امــام خمینــی
نیــز بــه عنــوان رهبــر و طــراح اصلــی ایــن گفتمــان ،در قــدرت
منــدی آن بســیار موثــر بــود .عــاوه بــر بــه حاشــیه رفتــن
ســایر گفتمانهــا ،بــه دنبــال مجموعــهای از حــوادث ،گفتمــان
اســام سیاســی فقاهتــی بــه عنــوان گفتمــان مســلط در کشــور
تثبیــت شــد .مجازاتهــای اســامی از جملــه محلهــای نــزاع
گفتمانهــای مختلــف پــس از انقــاب بــود .دادگاههــای انقــاب
و اجــرای احــکام جزایــی اســام ،منجــر بــه تثبیــت محتــوای
اســام فقاهتــی شــد و ایــن گفتمــان را بــه یــک ابــزار طــرد
قدرتمنــد مســلح کــرد ،چــرا کــه قضــاوت و تفســیر احــکام بــا
روحانیــون و فقیهــان بــود .رأی بیــش از  98درصــدی مــردم بــه
جمهــوری اســامی بــه عنــوان طــرح حکومتــی امــام خمینــی از
یــک طــرف مهر تأییــدی بر پشــتیبانی مــردم از امــام و گفتمان
اســام سیاســی فقاهتــی بــود و از ســوی دیگر نشــانی بــر ناتوانی
دیگــر گفتمانهــا در جــذب تودههــا .تهیــه پیشنویــس قانــون
اساســی توســط مجلــس خبــرگان کــه اعضــای آن از گفتمــان
اســام سیاســی فقاهتــی بودنــد و بعدهــا تصویــب آن منجــر به
غلبــه ایــن گفتمان بــه صــورت قانونی شــد .انقــاب فرهنگی در
ســال  59و ســپس عــزل بنــی صــدر در جریــان جنــگ تحمیلی،
باعــث تثبیــت هــر چــه بیشــتر ایــن گفتمــان شــد.
تکثرگرایی در گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی
بــا فروکــش کــردن غیریتهــای بیرونــی و بــه حاشــیه
رفتــن گفتمانهــای رقیــب ،غیریتســازیها بــه تدریــج
بــه درون گفتمــان اســام سیاســی فقاهتــی منتقــل شــد .در
تبییــن اختالفهــای درونــی و پیدایــش خــرده گفتمانهــای
متنــوع در درون گفتمــان اســام سیاســی فقاهتــی میتــوان

بــه ویژگــی اســتعاری و ابهــام آلــود بــودن ایــن گفتمــان اشــاره
کــرد .اگرچــه ایــن ویژگــی در برابــر ســایر گفتمانهــای رقیب
و جــذب و مفصلبنــدی دالهــای آنهــا موثــر بــود ،امــا
خــروج از ایــن وضعیــت بــرای عینیــت بخشــی ،در عرصــه
عمــل تعارضهــای داخلــی آنهــا را آشــکار کــرد .اگرچــه
میتــوان از دهــه  ،60تعارضهــای داخلــی ایــن گفتمــان را
مشــاهدهکرد امــا اوج آن را بایــد پــس از رحلــت امــام خمینــی
و بــه خصــوص در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال
 76بررســی کــرد .نزدیــک بــه دو دهــه پــس از انقــاب،
شــکاف در ســاختار قانونــی و حقیقــی نظــام جمهــوری اســامی
پدیــدار شــد .ســازگاری دو پایــه اســامیت و جمهوریــت نظام،
در ابتــدا بیــش از آن کــه بــه دنبــال بحثی نظری باشــد ،ناشــی
از ضــرورت عملــی بــود .تغییــر در قانــون اساســی و افــزوده
شــدن واژه «مطلقــه» بــه والیــت فقیــه ،ســرکوب ســاختاری
(اعمــال محدودیــت بــر نیروهــای سیاســی از طریــق وضــع
قوانیــن محدودکننــده یــا تفســیر محدودکننــده از قوانیــن
موجــود) ،ســلطه پاتریمونیالیســم ســنتی (ســاخت قــدرت
سیاســی در رابطــهای عمــودی و آمرانــه از بــاال بــه پاییــن
میــان حــکام و مــردم) ،کفــه را بــه ســمت اســامیت نظــام
ســنگین کــرد .واقعــه دوم خــرداد ،معطــوف بــه نقــد هژمونــی
سیاســی مســلط به عناصــر ارزشــی الیگارشــیک ،پدرســاالرانه،
تکلیفگرایانــه و تقویــت مبانــی دموکراتیــک نظــام حاکــم بود
کــه بــه عنوان پیامــد انقــاب  57در یــک فرآینــد دموکراتیک
اســتقرار یافتهاســت .گفتمــان اســامی سیاســی فقاهتــی پس از
چنــد ســال نــزاع درونــی ،در نهایــت در انتخابــات  76غیریــت
درونــی را تجربــه کــرد و بــه دو خــرده گفتمان اســام سیاســی
محافظــه کار و اصــاح طلــب بــدل شــد.
در گفتمــان اســام سیاســی محافظــه کار ،بــر والیــت مطلقــه
فقیــه تأکیــد میشــود چــرا کــه معتقــد اســت در حکومــت
دموکراتیــک نمیتــوان احــکام اســام را بــه طــور کامــل اجــرا
کــرد .در چارچــوب ایــن گفتمــان ولــی فقیــه از ســوی خداونــد
نصــب شــده اســت و مــردم نقشــی در مشــروعیت بخشــی به
حکومــت ندارنــد و فقــط فعلیــت آن را ممکــن میســازند .در
ایــن چارچــوب ولــی فقیــه در جایگاهــی برتــر از قانــون قــرار
میگیــرد و ایــن قانــون اساســی اســت کــه اعتبــار خــود را از
امضــای ولــی بــه دســت مــیآورد .بنــا بــه مشــروعیت الهــی
فقیــه ،اطاعــت از او همســان اطاعــت از خــدا و تکلیــف شــرعی
مــردم تلقــی میشــود .رأی و خواســت مــردم نیــز تنهــا در
چهارچــوب ارزشهــای اســامی و پــس از تأییــد ولــی فقیــه
معتبر اســت .ایــن گفتمان نگاهــی پدرســاالرانه به جامعــه دارد

و روحانیــت و فقهــا را در نقــش قیــم مــردم در نظــر میگیــرد.
دیــن از دیــدگاه ایــن گفتمــان حداکثــری اســت و قرائتهــای
گوناگــون از دیــن نفــی میشــود .مرجعیــت انحصــاری
روحانیــت در دیــن نیــز از دیگــر عناصــر ایــن خــرده گفتمــان
اســت .امــا در مقابــل ،گفتمــان اصــاح طلبــی بــر ماهیــت
دموکراتیــک انقــاب اســامی تأکیــد میکنــد .در چارچــوب
ایــن گفتمــان ،انقــاب اســامی جنبــش مــدرن در جهــت
ایجــاد یــک حکومــت دموکراتیــک و مبتنــی بــر ارزشهــای
روز بــه شــمار مــیرود .تاکیــد بــر جامعــه مدنــی و جمهوریــت
نظــام در برابــر گــروه رقیــب کــه بــر اســامیت نظــام تاکیــد
دارد ،از عناصــر ایــن گفتمــان اســت .گفتمــان اصــاح طلــب،
والیــت فقیــه را بــه عنــوان مبنــای نظــام و یکــی از ارکان اصــل
آن میپذیــرد امــا میکوشــد از آن قداســتزدایی کنــد و
قرائتــی مــدرن و دموکراتیــک از آن ارائــه کنــد .در چارچــوب
ایــن گفتمــان ،پذیــرش مردمــی شــرط اصلــی مشــروعیت
والیــت فقیــه اســت .قانونگرایــی و آزادی حقــوق شــهروندی
از مفاهیــم برجســته ایــن گفتمــان تلقــی میشــود .ایــن گفتمان
بــر قرائتهــای متعــدد از دیــن پــای میفشــارد.
سیاست ساکن در پارادوکس ها
ناســازگاری دو بعــد جمهوریــت و اســامیت در تجربــه چهــار
دهــه جمهــوری اســامی ،نمودهــای مختلفــی داشــته اســت و
پرونــده مینــو خالقــی و ســپنتا نیکنــام تنهــا دو مــورد از آنهــا
اســت .امــا فراتــر از ایــن مصادیــق ،تجربــه ایــن چهــار دهــه
باعــث تولیــد پارادوکسهــای مختلفــی شــده اســت کــه بــه
چنــد مــورد از آنهــا مختصــرا اشــاره میشــود .1 :قانــون
اساســی از یــک ســو بــر اصــول مذهبــی تأکیــد دارد و از
ســوی دیگــر قوانیــن عرفــی را بــه کمــک طلبیــده اســت  .2در
ایــران بســیاری از نهادهــا و ســاختارها بــه لحــاظ خاســتگاه و
ساختارشــان غربــی و مــدرن هســتند امــا بــه لحــاظ آداب و
روش بومــی و ســنتی عمــل میکننــد  .3بــه واســطه حکومــت
دینــی مناســک و شــعارهای دیــن یکــی از اصــول متعــارف
حمایــت سیاســی جامعــه اســت امــا در عیــن حــال نیروهــا،
نهادهــا ،آرمــان هــا ،زبــان و مضامین عرفــی نیز در ایــن جامعه
دینــی کمــاکان پابرجــا اســت .در حقیقت بیــن نهادها و شــعائر
مذهبــی و عرفــی در نوســان هســتیم  .4در ایــران بــا جامعــه
و شــهروندانی روبــرو هســتیم کــه بــا وجــود محدودیتهــای
سیاســی کــه پیرامــون خــود دارنــد ،کاروان اندیشــه در میــان
آنهــا جــاری اســت .تــا کنــون راه حلــی مناســب بــرای گــذار
از پارادوکسهــای موجــود ارائــه نشــده اســت امــا عــدم
چارهاندیشــی در خصــوص ایــن پارادوکسهــا منجــر بــه
تولیــد چالشهــای بیشــتری بــرای نظــام خواهــد شــد.
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مقدمــه :دیــن و مــردم دو کلمـهای اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن
پســوند ســاالری ،بــهمعنــی برتــری هــر یــک از آنها بــر دیگری،
دو ترکیــب اســمی مضــاف را ایجــاد مینمایند:
الــف) دینســاالری مردمــی بدیــن تعریــف کــه :وقتــی از
دینســاالری مردمــی صحبــت بــهمیــان میآیــد یعنــی ایــن کــه
مشــروعیت از دیــن اســت لکــن در عینیــت آن صورتــی از مــردم
جلوهگــر میشــود .مردمــی کــه بــه ایــن دیــن پایبنــد هســتند و
ملــزم بــه آنانــد .در حالتهــای دیگــر ممکن اســت دینســاالری
متجلــی در مــدل پادشــاهی باشــد و یــا حتــی گــروه حاکمــان ،کــه
پادشــاه یــا گــروه حاکمــان ملــزم بــه اصــول دینانــد ،لــذا تــا زمانی
کــه دینیانــد مشــروعاند.
ب) مردمســاالری دینــی بدیــن تعریــف کــه :حکومتــی کــه در
آن مــردم انتخــاب میکننــد ،تصمیــم میگیرنــد و سرنوشــت
اداره کشــور را بــهوســیله منتخبــان خودشــان در اختیــار دارنــد؛
امــا ایــن خواســت و اراده مــردم در ســایه هدایــت الهــی اســت.
ایــن نــوع حکومــت ناظــر بــه مدلــی اســت كــه بــر مشــروعیت
الهــی و مقبولیــت مــردم اســتوار اســت و در راســتای حقمــداری،
خدمتمحــوری و ایجــاد بســتری بــرای رشــد و تعالــی مــادی و
معنــوی ،ایفــای نقــش میكنــد.
انتخــاب هــر یــک از ایــن دو ترکیــب ،شــرایط ویــژهای را
بــرای دولــت ایجــاب مینمایــد و نــوع خاصــی از حکومــت را
بــهدنبــال خواهــد شــد .در ســالهای اخیــر مباحثــی در ایــن
موضــوع ارائــه شــده اســت و افــرادی نیز در مــورد مقــدم بودن
هــر یــک از دو واژه مــردم و یــا دیــن بــر دیگــری اســتدالل
نمودهانــد .مهمتریــن موضوعــی کــه پــس از انتخــاب هــر یــک
از ایــن دو مطــرح میگــردد ،جایــگاه مــردم و رابطــه آنهــا بــا
دیــن اســت؛ بــهبیــاندیگــر ،مشــخصا ایــن موضــوع کــه حــق
از آن کیســت؟ شــرحی اجمالــی از ایدههــای موجــود در ایــن

رابطــه ،هــدف گفتــار حاضــر اســت.
 .1مردمساالری دینی
بــا توجــه بــه این کــه ایــن ترکیب اســمی بــه بیانــی عنــوان اصلی
نــوع حکومــت در ایــران پســا انقالبــی بــوده اســت ،افــراد متفاوتــی
نیــز دربــاره آن بــه ارائــه نظــر پرداختهانــد ،امــا افــراد کمــی
بــه بررســی نقــش مــردم در دو نــوع حکومــت مردمســاالری
دینــی و دینســاالری مردمــی پرداختهانــد .یکــی از ایــن معــدود
افــراد ،ســعید حجاریــان اســت کــه در بیانــی مختصــر چنیــن بــه
تحلیــل دســت یازیــده اســت« :در مردمســاالری دینــی ،قاعدتــا
مــردم منشــأ حــق هســتند و حــق خــود را از طریــق انتخابــات به
رئیسجمهــور انتقــال میدهنــد تــا بــه نیابــت از آنهــا بــهمــدت
چهــار ســال ،امــور آنهــا را رتــق و فتــق نمایــد .البتــه نهــاد دیــن
نیــز مطابــق قانــون اساســی حقــوق ویــژهای دارد کــه در چارچوب
آنهــا عمــل مینمایــد .بالعکــس ،در دینســاالری مردمــی ،بنابــر
ایــن اســت كــه قــدرت در دســت سلســل ه مراتــب روحانیــون
باشــد و رئیسجمهــور وجهــه مردمــی بــرای آن کســب نمایــد.
رئیسجمهــور در اینجــا ،ایــن نقــش را بــازی میکنــد کــه بــا
مغناطیــس خــود مــردم را بــهســمت نهــاد دیــن جــذب نمایــد و
هرچــه ایــن جمعیــت کمتــر باشــند ،دولــت بــهمعنــای حاکمیت
آن پــر قدرتتــر خواهــد بــود .پــس در ایــن حالــت ،اساســا حقــی
در پاییــن و در بیــن مــردم وجــود نــدارد کــه بــه بــاال منتقل شــود،
بلکــه نهــاد دیــن خــود بالــذات واجــد حــق اســت و ایــن حــق را از
منبعــی ماورایــی گرفتــه اســت .اگــر مــردم بــه وی رجــوع کردند،
فبهــا و اگــر هــم نکردنــد ،او وظیفــه دارد کشــور را بــا قلیلــی از
هــواداران نظــام اداره نمایــد ،چــون مدینــه فاضلــه در ایــن نظــام
بــه رأس آن وابســته اســت نــه جامع ـهای کــه بــرآن حکومــت
میشــود؛ یعنــی همــان مــدل افالطونــی» .ب ه بیــاندیگــر ،حجاریان
معتقــد اســت کــه در صــورت برگزیــدن دینســاالری مردمــی،
سلســل ه مراتــب از بــاال بــه پائیــن خواهــد بــود و در ایــن صــورت
حکومــت ایــن توانایــی را دارا خواهــد بود با حمایــت هــواداران خود
حتــی اگــر اقلیت محض باشــند ،قــدرت سیاســی را مصــادره کند،

امــا در مردمســاالری دینــی ،امــکان چرخــش قدرت مهیا اســت و
دیــن بـ ه عنــوان التــزام بخــش عمــل خواهــد کــرد.
 .2دینساالری مردمی
مرحــوم آی ـتاهلل مهــدوی کنــی ،از جملــه افــرادی اســت کــه
ایــن نــوع ترکیــب اســمی را برازنــده نظــام سیاســی ایــران
میدانــد .ایشــان معتقــد بودنــد کــه « ...ايــن پرســش مطــرح
میشــود کــه ديــن يــا مــردم بــا وصــف ســاالر بــودن ،بــر
کجــا و چــه کســاني ســاالر اســت؟ ســاالر بــودن ديــن مفهومي
قابــل درک اســت؛ يعنــي ديــن بــر مــردم حاکــم باشــد و ايــن،
حاکميــت يــک قشــر بــهنــام روحانــي فقيــه عالــم نيســت ،زيرا
ديــن ،اســام اســت و اســام ،مجموعــه مقــررات و اصــول مباني
اســت و مقــررات ديــن ،در جامعــه حکومــت میکنــد .اینکــه
مقــررات چگونــه و بــا چــه عواملــي اجــرا شــود ،خــود ديــن آن
را مشــخص کــرده اســت و بــا وجــود فــرض تکثــر قرائتهــا
در ديــن ،همــان قرائتــي منبــع اســت کــه بــا تشــريفات خــاص
از طریــق اراده مردمــي بهصــورت قانــون درآمــده اســت ،امــا
مردمســاالری قــدري ابهــام دارد کــه مــردم ،ســاالر بــر چــه
کســي هســتند؟ آيــا همــه مــردم (يعنــي فــرد فــرد) ســاالر و
حاکــم بــر همــه مــردم (يعنــي فــرد فــرد جامعــه) انــد؟ کــه
چنيــن حکومتــي قابــل تصــور نيســت ،يــا اکثريــت بــر اقليــت
ســاالرند؟ ب ـ ه ایــنمعنــا کــه مباشــران حکومتــي را اکثريــت
مــردم تشــکيل میدهنــد و اقليــت ،رعيــت و تحــت حکومــت
ايــن اکثريــت هســتند؛ پــس مقصــود از مردمســاالری حکومت،
نهادهــاي مردمــي اســت کــه ايــن نهادهــا مــردم نيســتند ،بلکه
منصــوب يــا منتخــب مردمانــد» .بــا ایــن تفســیر ،ایشــان معتقد
بودنــد کــه ترکیــب اضافــی دینســاالری مردمــی ارجحیــت
دارد بــر مردمســاالری دینــی؛ امــا ســؤال اصلــی همچنــان باقــی
میمانــد ،نقــش مــردم در چنیــن نظامــی چیســت؟ ایشــان
بدیــن ســؤال نیــز اینگونــه پاســخ دادهانــد:
«دینســاالری در عیــن حاکميــت خــدا ،مردمــي نيــز هســت
و برخــاف آنچــه برخــي معتقدنــد در دینســاالری مردمــي،

مــردم را رعيــت يعنــي تــوده مکلــف بـیاراده و بیاختیــار معرفــي
کردهاســت ،صــرفنظــر از اینکــه مــردم پــس از تشــکيل يــک
حکومــت دموکراســي و مردمســاالری الئيــک هــم عناصــري بــي
تکليــف نيســتند و در برابــر حکومــت مکلــف بــه يــک سلســله
تکالیفانــد .مکلــف بــودن مــردم در نظــام ديــن ســاالر بــهمعنای
مطلقــا ب ـیاراده بــودن مــردم نيســت؛ بلکــه اگــر در يــک نظــام
ديــن ســاالر بــر اســاس تعاليــم و مبانــي اســامي تصويــر کاملــي
داشتهباشــيم ،خواهيــم ديــد مردمــي بــودن حکومــت ديــن ســاالر
از يــک حکومــت مردمســاالر بــا الگــوي دمکراســي غربــي اگــر
بيشــتر نباشــد  -کــه هســت  -کمتــر نيســت» .بنابرایــن ،ایشــان
بــا تمایــز قائــل شــدن میــان حــق و تکلیــف ،نظــام دیــن ســاالر
مردمــی را تکلیــف محــور میداننــد؛ بدیــن معنــی کــه در نظــام
دینســاالری مردمــی ،مــردم موظفانــد در همــه شــرايط بــراي
مشــارکت در صحنــه باشــند و با هيــچ عــذري نمیشــود از اجراي
وظيفــه مشــارکت تخلــف نمود.
فرجامسخن
کلمــات و قــرار گرفتــن آنهــا در کنــار دیگــر ،بــ ه ویــژه در
زبــان پارســی کــه دارای دســتور زبــان بســیار گســتردهای اســت،
ترکیبهایــی را میســازد کــه در گســترده علــوم انســانی و بــه
ویــژه علــوم سیاســی ،ایــن ترکیبهــا معانــی کامــا متضــادی را
ایفــاد مینمایــد .همچنــان کــه عنــوان گردیــد ،تقــدم یــا تأخــر دو
واژه دیــن و مــردم در ترکیــب مردمســاالری دینــی یا دینســاالری
مردمــی ،باعــث ایجــاد دو نــوع حکومــت میگــردد کــه دارای
کارکردهــای متفاوتــی خواهــد بــود .هــر چنــد برخــی همچــون
دکتــر شــریعت معتقدنــد کــه ایــن دو ترکیــب نوعی «ایــن همانی
هســتند» و بــهنحــوی دو تعریــف از یــک مفهــوم میباشــند ،امــا
آنچــه در بررســی ایدههــای ایــن دو ترکیــب وجــود دارد ،فراتــر
از نــگاه متفــاوت بــه یــک واقعیــت اســت و مشــخص میســازد
کــه مبنــا قــرار دادن هــر یــک از ایــن دو مفهــوم ،نــوع خاصــی از
حکومــت را ایجــاد میکنــد کــه نــگاه ویــژهای بــه مــردم دارد و
در ازای خدماتــی کــه از ســوی دولــت ارائــه میشــود ،انتظــارات
متفاوتــی نیــز از مــردم طلــب میکنــد.

برنده غیرمنتظره جایزه نوبل دنیای موسیقی

فرهنگ وهنر

بــرای نخســتین بــار جایــزه ســوئدی موســیقی پــوالر مشــهور بــه نوبــل دنیــای موســیقی بــه یــک گــروه موســیقی متــال اهــدا میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن ،گــروه موســیقی «متالیــکا» یکــی از معتبرتریــن جوایــز دنیــای موســیقی را دریافــت میکنــد.
ســازماندهندگان جایــزه پــوالر اعــام کردنــد ایــن گــروه موســیقی در مــاه ژوئــن جایــزه  ۹۰هــزار پونــدی خــود را در اســتکهلم دریافــت
خواهنــد کــرد .آنهــا نخســتین گــروه موســیقی متالــی هســتند کــه ایــن جایــزه را دریافــت میکننــد .پیــش از ایــن چهرههای سرشناســی
چــون پــل مککارتنــی ،جــان میچــل ،چــاک بــری و بیبــی کینــگ برنــده جایــزه پــوالر شــدهاند .متالیــکا بــا فــروش  ۱۲۵میلیــون
آلبــوم در  ۳۰ســال گذشــته از محبوبترینهــای دنیــای موســیقی هســتند .دیگــر چهــره مــورد تقدیــر در ایــن دوره از جایــزه موســیقی
پــوالر از کشــور افغانســتان خواهــد بــود .امســال جایــزه موســیقی کالســیک پــوالر بــه احمــد سرمســت ،بنیانگذار ســازمان ملی موســیقی
افغانســتان اهــدا خواهــد شــد .ســازمان ملــی موســیقی افغانســتان روی آمــوزش کــودکان بیسرپرســت تمرکــز دارد.
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پلی از هنر اول به هنر هفتم

نگاهی به موسیقی برخی از فیلم های جشنواره فجر
رومینا آرام
کارشناسی ادبیات فارسی 96
در روزگار گذشــته و ســینمای صامــت ،موســیقی صرفــا ابــزاری
بــرای پوشــاندن صــدای مزاحــم دســتگاه پخــش و پــر کــردن
ســکوت بــود امــا رفتــه رفتــه بــه یکــی از ارکان فیلــم بدل شــد.
یــک موســیقی متــن خــوب همــان چیــزی را منتقــل میکنــد
کــه هــر صحنــه از فیلــم قصــد انتقــال آن را دارد و در عیــن حال
ایــن نقــل قــول وجــود دارد کــه« :یــک موســیقی متــن خــوب،
موســیقی اســت کــه شــنیده نمیشــود» چــرا کــه موســیقی بــا
فیلــم ترکیــب شــده و یــک کلیــت جدیــد را شــکل میدهــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث موســیقی فیلــم و گــذر از ســی
و ششــمین جشــنواره موســیقی فیلــم فجــر ،بــر آن شــدم تــا
نگاهــی گــذرا بــه موســیقی برخــی از فیلمهای جشــنواره امســال
بیندازم.
شعله ور
موســیقی شــعلهور در تیتــراژ بــا فضــای الکترونیــک آغــاز
میشــود ،فضایــی کــه بارهــا ســهراب پورناظــری آن را در
فیلمهــای حمیــد نعم ـتاهلل بــهخصــوص فیلم هــای اخیــرش
گ خــواب» تجربــه کردهاســت.
همچــون «آرایــش غلیــظ» و «ر 
در یــکســوم آغازیــن فیلــم ،حضــور موســیقی محــدود بــه
تماس هــای کوتــاه صوتــی اســت بــا موســیقی های مختلــف از
گــروه پالــت (کــه در میهمانــی در حــال پخــش اســت) و البتــه
موســیقی بلوچــی (کــه در ضبــط ماشــین در جــاده زاهدان-زابل
ی اســت
پخــش می شــود) .اصلیتریــن قســمت موســیقی زمان ـ 
کــه بــه نظــر می آیــد شــخصیت اصلــی خــودش را پیــدا
می کنــد و بــا بــاور بــه اینکــه فرزنــدش -کــه تنهــا دارایــی
واقعــیاش اســت -در حــال از دســت رفتــن اســت ،شــروع
بــه دویــدن در بیابــان میکنــد .ایــن ســلوک فــردی همــراه
اســت بــا یــک ملــودی آرام در همراهــی بــا ســازهای زهــی و
بعــد شــنیدن ایــن جملــه« :خســته شــدم از بــس دویــدم ،بایــد
اســتراحت کنــم ،بایــد از پله هــا بــاال بــرم» .ویولن های کشــدار و
تیــز ،صــدای ایــن خســتگی ،صــدای پله هــا و کانتینرهــای فلزی
اســت کــه بایــد از آنهــا بــاال رفــت و بــه «نویــد» رســید.
همایــون شــجریان ،همــراه ایــن ســال های ســهراب پورناظــری و
حمیــد نعمـتاهلل نیــز بــار دیگــر در این پــروژه ســینمایی حضور
دارد و بــرای نخســتین بــار در فضــای تلفیقــی موســیقی محلــی
سیســتان و بلوچســتان ،ســازهای الکترونیــک و موســیقی راک و
البتــه موســیقی کالســیک ایرانــی ،آواز ســر داده اســت.
مغزهای کوچک زنگ زده
یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه می تــوان دربــاره موســیقی
مغزهــای کوچــک زنــگزده بــه آن اشــاره کــرد ،تلفیــق

افکتهــای صوتــی و ســازهای موســیقی اســت کــه بســیار
حرفــهای از آب درآمــده اســت .تلفیــق دو جنــس ناهمگون یکی
بــا پدهــای صوتــی و صداهــای «هــام» و دیگــری بــا اســتفاده از
صــوت لطیفتریــن انــواع ســازها هــم چــون ماندولیــن .اوج این
ترکیــب غریــب در ســکانس دعــوای گروهــی آدم هــای شــکور
(فرهــاد اصالنــی) و گــروه مقابــل اســت کــه بی شــباهت بــه
دار و دســتههای نیویورکــی نیســت .همیــن طــور در ایــن فیلــم
بایــد بــه ســکوت های جایگزیــن موســیقی نیــز اشــاره کــرد کــه
البتــه هنــر توأمــان کارگردان و آهنگســاز اســت .هومن ســیدی
همــواره نشــان داده اســت کــه بــرای موســیقی ارج و قربــی ویژه
قائــل اســت .در مغزهــای کوچــک زنـگزده نیــز همیــن اصــل
حاکــم اســت .در سکانســی کــه شــاهین (نویــد محمــدزاده)
نظارهگــر خانــه بــه هــم ریختــه اســت ،جــز ســکوت چیــزی
همــراه تصاویــر نیســت .در چنیــن فضــای ســیاه ،غریــب و
تاریکــی ،آمــدن آوازهــای بــدوی ( )Primitiveکــه بی شــباهت به
موســیقی آفریقــای جنوبــی نیســت ،کاربــرد دارد .در پایــان فیلم
هــم ترانــه تیتــراژ را «رضــا کولغانــی» خواننــده خــوب و جنوبــی
گــروه «داماهــی» خوانــده کــه بــرای اجــرای جنونمند بســیاری
از قطعــات همیشــه اعــام آمادگــی کــرده اســت .او «کیــو کیــو
بنــگ بنــگ»ای را خوانــده که نــه تنهــا ایرانیزه بلکــه مخصوص
ب شــهر تهــران اجرا شــده اســت.
فضــای خشــن و تاریــک جنو 
بمب؛یکعاشقانه
پیــش از آغاز جشــنواره ،بابت حضــور النی کارائیندرو (آهنگســاز
مهــم و معــروف موســیقی فیلــم) در مقــام آهنگســاز بمــب؛ یک
عاشــقانه ،بســیار مانــور داده شــد؛ آهنگســاز بــزرگ یونانــی کــه
بــرای نخســتین بــار بــرای اثــری در ســینمای ایــران موســیقی
ساختهاســت ، .آثــار النــی کارائینــدرو بــهخصــوص بــرای
شــنوندگان جــدی موســیقی در ایــران آشــنا اســت و قطعاتــی را
کــه او بـ ه صــورت ویــژه بــرای فیلمهــای آنجلوپلــوس نوشــته
اســت ،از یــاد نخواهــد رفــت .تمامــی نوازنــدگان موســیقی
آخریــن ســاخته پیمــان معــادی ،حتــی ســازهایی چــون عــود و
کمانچــه (البتــه عــود و کمانچـ ه یونانــی) یونانــی و غیــر ایرانـی
هســتند .امــا جالــب اســت کــه موســیقی فیلــم ،صدایــی ناآشــنا
بــرای ایرانیــان نیســت .اصلیتریــن دلیــل ایــن ماجــرا را بایــد
در تأثیرگــذاری حضــور موســیقی فیلــمنامــهای جســتوجو
کــرد .بهره گیــری بســیار خــوب از موســیقیهای ســنتی دهــه
شــصت ،آوازهــای اســتاد شــجریان ،نوازندگیهــای محمدرضــا
لطفــی ،بهرهگیــری از موســیقی های محلــی کــه توســط
کاراکترهایــی هــم چــون معلــم مدرســه اجــرا می شــود ،پخــش
ط صــوت ،چنــان
ن طــور از ضبـ 
موســیقیهایی از رادیــو و همیـ 
بانــد صوتــی غنــیای بــرای فیلم معــادی ایجــاد کرده اســت که
احســاس درک موســیقی غیــر ایرانــی را ناممکــن میکنــد .عالوه

بــر ایــن ،طراحــی صحنــه و فضاســازی نوســتالژیک فیلــم هــم
بــه باورپذیــری صحنه هــا کمــک کــرده اســت .موســیقیهای
کارائینــدرو هــم بــه دلیــل نزدیکــی خاســتگاه موســیقی یونــان
بــه موســیقی ترکیــه و ایــران ،نـ ه تنهــا از ایــن حــالو هــوا دور
نیســت ،بلکــه بــا اســتفاده از فــر م ســادهای هــم چــون والــس
ن طــور ســازهایی هــم چــون ابــوا و کالرینــت -کــه از
و همی ـ 
ن ســل کــه
موســیقی ایرانــی جــدا نیســتند -و همچنیــن ویول ـ 
در فضاســازی ســینمایی همیشــه موفــق اســت ،توانســته خــوب
عمــل کنــد .اصلی تریــن و مهم تریــن ویژگــی موســیقی
کارائینــدرو را بایــد در یکپارچگــی آن دانســت کــه بــا وجــود
تعریــف ســازهای مختلــف بــرای بیــان صحنه هــای متفــاوت،
توانســته پیوســتگی موســیقایی موســیقی متــن فیلــم را حفــظ
کنــد و از ایــن نظــر ،شــاید کالس درســی باشــد بــرای برخــی
از آهنگســازان ســینمای ایــران .قطعـ ًا موســیقی کارائینــدرو از به
یــاد ماندنیتریــن آثــار او بــرای ســینما نیســت ،اما در موســیقی
ســینمای ایــران اثــری اســت کــه نمی تــوان بــه آن ایــرادی وارد
دانســت و بــه خوبــی بــه وظیفه موســیقایی -ســینماییاش عمل
کــرده اســت؛ هرچنــد می توانســت بــا بهــرهگیــری از ملــودی
بـ ه یــاد ماندنیتر ،موســیقی بمــب؛ یک عاشــقانه را در ســینمای
ایــران مانــدگار کنــد.
به وقت شام
موســیقی متــن فیلــم به وقــت شــام ،ســیمرغ ایــن دوره را برای
ســازنده اش بــه ارمغــان آورد .بعیــد اســت کــه موســیقی ایــن
فیلــم ،بهتریــن ســاخته کارن همایونفــر باشــد ،آهنگســازی کــه
در کارنامــهاش موســیقی هایی هــم چــون «بــرف روی کاجهــا»،
«روز ســوم» و «ســلطان» را دارد کــه تأثیرگــذاری آنها بر روی
تصاویــر و بــدون آنهــا نیــز بــهیــاد ماندنــی بــود .با ایــن حال،
موســیقی فیلــم آخریــن ســاخته ابراهیــم حاتمیکیــا ،موســیقی
خوشســاخت ،حرفـهای و پرحجمــی اســت کــه نمیتــوان آن
را نادیــده گرفــت .از آن جــا کــه صحنه های اکشــن ،بیشــترین
حجــم تصاویــر را بــه خــود اختصــاص داده انــد ،موســیقی هــم
کــه بــه فراخــور ایــن صحنههــا اســتفاده شــده اســت ،حجــم
وســیعی دارد .بــا ایــن وجــود ،کارن همایونفر تمامی تالشــش را
کــرده اســت کــه مخاطــب ،کمتــر آزار ببینــد و بــاری بیــش از
ایــن بــه تماشــاگر تحمیــل نکند.
او همچنیــن بــرای دو شــخصیت اصلــی فیلــم (پــدر و پســر
کــه رابطــهای ویــژه بــا هــم دارنــد) ســازهای مشــخصی را
در نظــر گرفتــه اســت .همــراه بــا صحبــتهــا ،دلتنگــیهــا،
نگرانیهــا و نصیحت هــای پــدر ،ویولــن ســل شــنیده میشــود
کــه اتفاقـ ًا انتخــاب خوبــی اســت ،چــرا کــه وزن الزم را بــرای
شــخصیتپردازی پدرانــه دارد؛ صــدای آن نــه بــه زیــری
صــدای ویولــن اســت و نــه ســختی و زبــری ابــوا و کالرینت را

دارد .از ســوی دیگــر ،پســر همــراه بــا ســازهای بــادی می آیــد،
تــا هــم جوانــی و غــرور و خشــمش را بــه نمایــش بگــذارد و
هــم دلتنگــیاش بــرای خانــوادهای کــه از آنهــا دور اســت .از
بهتریــن لحظــات موســیقی ایــن فیلــم ،می تــوان بــه ســکانس
خــارج شــدن قفسهــا از هواپیمــا و رهایــی آنهــا در آســمان
اشــاره کــرد کــه صــدای عــود در کنــار ســازهای زهــی و
کوبــهای و ...بــه خوبــی بــر فیلــم نشســته اســت و بعــد بــه
صــدای بوقهــای ممتــد هواپیمــا ختــم می شــود .همیــنطــور
ســکانس انفجــار هواپیمــا و شــهادت علــی (بابــک حمیدیــان)
و اتصــال آن بــه تصاویــر پســر بچــهای کــه ســوار دوچرخــه
اســت و مــزارع شــمال ،همــراه بــا پیانــو و ویولــن ســل از
لحظــات خــوب موســیقی بــه وقــت شــام اســت.
تنگهابوقریب
پســرک بعــد از پایـ ِ
ـان نیمــرو ِز جــان فرســای ابوقریب ایســتاده
اســت بــه تماشــای مهیــب صحنــه پیــش رو بــا تفنگــی بــر
شــانه و وحشــتی از مواجــهای ســهمناک بــا واقعیــت جنــگ،
پســرکی کــه تــا دیــروز مــرد نبــوده و امــروز بــه ناگهــان
دنیایــش زیــر و زبــر شــده اســت .جهــان زیــر و  رو شــده
را بــا جانــش لمــس کــرده ،جنــگ را بــا وجــودش چشــیده
و بخشــی از آن شــده اســت ،حــاال در ایــن تنهایــی شــگرف،
موســیقی نواختــه میشــود .موســیقی کــه بــا تمــام تــوان قــرار
اســت ایــن وضعیــت را در مواجهــه بــا زندگــی و جنــگ نشــان
دهــد .آرشــه ویولــن ســل کــه همــگام بــا زانوهــای بالتکلیــف
و لــرزان پســر کشــیده می شــود و ویولن هایــی کــه بــا ضرب ـه
هایشــان مــارش را مینوازنــد تــا قدمهــای پســرک محکــم
شــود ،تــا زندگــی بــا تمــام توانــش جلــو بیایــد و خــودش را
تحمیــل کنــد .ســپس ســازهای کوبــهای بــرای روزی کــه رو
بــه پایــان اســت ،بــرای ســختی کــه بــه چشــم آمــده اســت،
بــرای اینکــه قدمهــای پســرک و تمــام آنهــا کــه مانده انــد
راســختر شــود ،بــرای آن کــه کســی یــادش نــرود چــه گذشــته
اســت ،حاضــر می شــوند و میکوبنــد .کالرینــت نیــز کــه بســیار
انتخــاب درســتی اســت بــرای آنهــا کــه رفتهانــد و خاطرهشــان
هــم چــون خورشــید در وســط آســمان اســت .حامــد ثابــت
آهنگســاز تنگــه ابوقریــب اســت .از روزی کــه وارد ســینما شــده
تــا بــه امــروز ،موســیقی های خــوب بســیاری بــه ســینمای ایــران
هدیــه کــرده اســت ،از «پرســه در مــه» تــا «اینجا بــدون مــن» ،از
«بــرادرم خســرو» تــا «آاااادت نمیکنیــم» .امــا در میــان کارهــای
او و همکاریهــای بســیارش بــا بهــرام توکلــی ،موســیقی تنگــه
ابوقریــب جایگاهــی ویــژه دارد ،یــک موســیقی پختــه و در عیــن
حــال جانــدار .در ایــن میــان ،البتــه نبایــد از آرشــه ای که مهــرداد
عالمــی بــر ویولــن ســل کشــیده و کالرینتــی کــه هــادی ثابــت
نواختــه اســت ،گذشــت.

| دوشنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  30بهمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،سـ ـ ـــــــــــــــــــاعت | 15
| دانشــگاه فردوس ـ ــی ،آمف ـ ـ ــی تئات ـ ـ ـ ــر دانشـ ــکده مهندســــــی |

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایگاه 18ام را در میان صد مکتب برتر جهان به دست آورد

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،انســتیتوت ملــی موســیقی افغانســتان را «نهــاد هنــدر» پــس از دو ســال پژوهــش
و بررســی در جایــگاه هجدهــم برتریــن مکتب هــای جهــان قــرار داد .ناصــر سرمســت ،مســئول انســتیتوت ملــی موســیقی
افغانســتان گفتــه اســت کــه نهــاد غیــر دولتــی هنــدر نــام انســتیتوت ملــی موســیقی افغانســتان را در جایــگاه هجدهــم در بیــن
 100مکتــب برتــر جهــان قــرار داده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از ایــن انســتیتوت ملــی موســیقی افغانســتان بــه
آریانــا ســعید ،تندیــس شــجاع ترین آواز خــوان زن را در افغانســتان داده بــود.
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خروش چنگها و سکوت ها

نگاهیبهسرودهایانقالبیو کارکردموسیقیدر انقالب
امیررضا کرامتی
کارشناسیحسابداری92
تصــور کنیــد در ذهــن خــود بــه مطالبــهای کــه از حکومــت
داریــد ،فکــر میکنیــد و در پــی ایــن اندیشــه ،حســی را
تجربــه میکنیــد .حــال تصــور کنیــد ایــن مطالبــه را
بــه زبــان بیاوریــد ،چاشــنی آهنــگ و موســیقی را بــه
آن اضافــه کنیــد و هماهنــگ بــا جمعیــت ،آن را فریــاد
کنیــد .بیشــک بــا ایــن کار ،اثرگــذاری کالم دو چنــدان
خواهدشــد .انســان غالبــا هنــر را بــه عنــوان شــیوهای بــرای
بیــان افــکار و احساســات خــود انتخــاب میکنــد .در ایــن
میــان ،موســیقی یکــی از اشــکال گوناگــون هنــر اســت کــه
بنــا بــه شــواهد علمــی بخشهایــی از مغــز را کــه بــا
احساســات در ارتبــاط اســت ،تحــت تاثیــر قــرار میدهــد
و آنهــا را فعــال میکنــد .موســیقی یــک زبــان عمومــی
اســت و در برهههــای مختلــف بــه عنــوان زبــان مشــترک
گروهــی از مــردم بــا اهــداف یــا احساســات مشــترک ،نقش
خــود را ایفــا کــرده اســت .از همیــن رو اســت کــه در زمــان
رویدادهــای مهــم ،از پایکوبــی جشــنها و پیروزیهــای
ورزشــی گرفتــه تــا انــدوه حــوادث و بالیــای طبیعــی ،از
زبــان موســیقی اســتفاده میشــود.
در بزنگاههــای سیاســی نیــز موســیقی همــواره یکــی از
اهرمهــای قابــل اتــکا اســت .چــه در زمــان جنــگ کــه
بــرای مثــال موســیقی راک بــر اثــر اعتــراض و خشــم
موجــود بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه وجــود آمــد و چــه
در ایــام انتخابــات و ایجــاد شــور در میــان مــردم و چــه در
مقیــاس بزرگتــر و هنــگام انقالبهــا .در انقــاب ایــران
نیــز مــردم احساســات و مطالبــات خــود را در قالــب ایــن
زبــان و بــه عنــوان شــعار فریــاد میزدنــد و هنرمنــدان
نیــز بــا شــنیدن ایــن صداهــا و پــس از کمــی آراســتن،

همــان محتــوا را بــه صــورت ســرودها و ترانههــای
انقالبــی بازتولیـــد میکردنــد .ایــن موضــوع را میتــوان بــه
وضــوح در ســخنان محمدرضــا گلریــز ،خواننــده بســیاری از
ســرودهای انقــاب مشــاهده کــرد .بــه گفتــه وی ،در آن
فضــای انقالبــی درکــی از خلــق و تولیــد آثــار انقالبــی نبــود
و بیشتــر از شــعارهای مردمــی و موســیقی مردمــی کمــک
گرفتــه میشــد .بهتــر اســت بگوییــم ایــن نــوع موســیقی
چارچــوب خاصــی نداشــت و تکلیــف اغلــب اشــعار معلــوم
بــود چــرا کــه مضمونــی انقالبــی و حماســی داشــتند .مثــا
بــرای خلــق ســروده «بانــگ آزادی» از شــعارهای مردمــی
کمــک گرفتــه شــده اســت .بســیاری از ســرودهای انقالبــی
ایــران معمــوال متأثــر از ســرودهای مطرحتــر کشــورهای

دیگــر اقتبــاس شــده اســت .بــه طــور مثــال ســرود مشــهور
«برپاخیــز از جاکــن بنــای کاخ دشــمن» کــه در ایــران بــا
آهنگســازی محمدرضــا علیقــی مشــهور شــد ،در ابتدا ســرود
خلــق متحــد مــردم شــیلی بــوده اســت و ســرجیو اورتــگا
بــرای نخســتین بــار آن را ســروده بــود.
ویژگــی مشــترک و قابــل توجــه ســرودهای انقالبــی ،نحــوه
شــکلگیری ،ضبــط و تولیــد آنهــا اســت .اغلــب ایــن
ســرودها بــا کمتریــن امکانــات ممکــن و در کمتریــن
زمــان تولیــد ،ضبــط و منتشــر میشــدند .ســطور زیــر
روایتــی اســت از نحــوه و رونــد شــکلگیری ســرود «ایــران
ایــران ایــران ،رگبــار مسلســل هــا» کــه فریــدون خشــنود،
آهنگســاز آن بــود و رضــا رویگــری ،بازیگــر آن روزهــای

ایــران ،بــه عنــوان خواننــده این ســرود را اجــرا کرد .بــه گفته
خشــنود ،رونــد ســروده شــدن ترانــه و آهنگســازی و ضبــط
ایــن ســرود ،تنهــا یــک صبــح تــا شــب زمــان بردهاســت.
فریــدون خشــنود نقــل میکنــد« :تنهــا صدایــی کــه در آن
شــب های تاریــک ،خلــوت و ســرد شنیدهمی شــد ،صــدای
اهلل اکبــر و رگبــار مسلســل بــود کــه گاهــی قطــع میشــد
و گاهــی بــا هــم آوایــی چندیــن نفــر ادامــه می یافــت».
خشــنود کــه دانــش آموختــه رشــته موســیقی اســت ،ادامــه
می دهــد« :بــه عنــوان یــک آهنگســاز ،تحــت تأثیــر هارمونی
و هماهنگــی صــدای اهلل اکبــر از پشــت بــام خانه هــا قــرار
گرفتــم .از طرفــی بــه نوازندههــای ارکســتر ســمفونیک
دسترســی نداشــتیم ،لــذا مجبــور شــدیم بــا طبــل و ســنج و
بعــد مقــداری زنجیــر کــه بــه داخــل اســتودیو بــرده بودیــم
موســیقی بســازیم .درهــا را محکــم بســتیم و شــروع بــه
ضبــط آهنــگ در ایــن اســتودیو کردیــم».
یکــی از عوامــل یکپارچگــی مردمــی و تهییــج آن هــا در
رســیدن بــه آرمــان و هــدف متعالــی انقــاب اســامی،
موســیقی و تولیــد ســرودهای انقالبــی بــود کــه البتــه
آهنگســازان و تولیدکننــدگان ایــن قطعــات بــه شــکل
ریتمیــک بــا الهــام از همــان شــعارها و غریوهــای انقالبــی
مــردم ایــران بــه ایــن امــر اهتمــام داشــته اند .نقــش
موســیقی در جریــان انقــاب اســامی را نمی تــوان
نادیدهگرفــت ،ســرودها و آهنگ هایــی کــه در آن دوران
باعــث اتحــاد و تقویــت روحیــه اســتکبار ســتیزی مــردم
می شــد و بعــد از گذشــت ســالیان ســال ،همچنــان هــم
در ذهــن مــردم مانــدگار اســت .بــه طــور کلــی می تــوان
گفــت هنــر و جریانــات سیاســی اجتماعــی ،تأثیــر متقابلــی
بــر یکدیگــر دارنــد؛ موســیقی بــه پیشــبرد ایــن جریانــات
کمــک شــایانی می کنــد و ایــن جریانــات هــم موســیقی را
در آن جامعــه دســت خــوش تغییــر می کننــد.

نیمنگاهیبهسیوسومینجشنوارهموسیقیفجر
رضا ابراهیمی
کارشناسی دبیری شیمی95
جشــنواره موســیقی فجــر امســال از بیســتم تــا ســی ام دی
مــاه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد .جشــنوارهای کــه شــروع
آن از ســال  1364و بــا نــام اولیــه «جشــنواره سراســری
ســرود و آهنــگ انقالبــی» بــود و در نخســتین دوره بــا
شــرکت  20گــروه در تهران برگزار شــد .جشــنواره موســیقی
ســال جــاری ،در حالــی برگــزار شــد کــه برخــاف عقیــده
بســیاری ،فــروش بلیطهــای بخــش موســیقی کالســیک
ایرانــی بیــش از بخــش موســیقی پــاپ بــود .ایــن نکتــه
قابــل تأمــل اســت و در ســادهترین تحلیــل ،میتــوان آن
را نوعــی بازگشــت بــه ســوی موســیقی کالســیک ایرانــی
دانســت .اگــر نگاهــی بــه جــدول برنامههــای اجــرا شــده
در ایــن دوره از جشــنواره موســیقی فجــر بیاندازیــم ،نکتــهای
کــه بســیار جلــب توجــه میکنــد ،توجــه ویــژه بــه موســیقی
ردیــف دســتگاهی و مقامــی در ایــن دوره از جشــنواره اســت،
بــه طــوری کــه بعضــی از ســالنها تــا حــد زیــادی تنهــا
بــه اجــرای ایــن نــوع موســیقیها اختصــاص داده شــدهبود.

البتــه از ایــن موضــوع نیــز نبایــد غافــل شــویم کــه در ایــن
دوره از جشــنواره ،اجراهــای بســیار درخشــانی در حــوزه
موســیقی کالســیک ایرانــی برگــزار شــد و اســاتیدی چــون
حمیــد متبســم ،حســام الدیــن ســراج ،عبدالحســین مختابــاد
و ...در تــاالر وحــدت بــه اجــرا پرداختنــد .در ایــن دوره از
جشــنواره همچنیــن ســالن ایرانیــان بــه طــور اختصاصــی
در اختیــار هنرمنــدان پــاپ قــرار گرفــت کــه در آن بــه
اجــرا پرداختنــد .در جشــنواره امســال شــش اجــرای انقالبــی
صــورت گرفــت و در بخــش موســیقی نواحــی نیــز دوازده
گــروه موســیقی اجــرا داشــتند کــه دو گــروه از اینهــا،
متعلــق بــه موســیقی بانــوان بــود .نکتــهای کــه در ایــن
دوره از جشــنواره چشــمگیر اســت ،حضــور هنرمنــدان
بــه نامــی از ســایر کشــورها در بخــش بیــن الملــل بــود.
فرانچیکــو کفیســو ،نوازنــده ایتالیایــی ساکســیفون ،مانــو کچه،
نوازنــده زبــر دســت درامــز از فرانســه ،پرویــز شــهیندخت
از هندوســتان ،ارکان اوگــور از ترکیــه ،ریــکاردوری بــرو از
پرتغــال ،گــروه آی ســو از اتریــش و ...از جملــه هنرمنــدان
مطــرح بیــن المللــی حاضــر در جشــنواره بودنــد .همچنیــن
در ســی و ســومین جشــنواره موســیقی فجــر ،شــاهد حضــور

گروههــای خارجــی بودیــم کــه اجراهــای پژوهشــی را روی
صحنــه بردنــد.
گذشــته از اجراهــای امســال و گروههــای مختلفــی کــه
اجــرا داشــتند ،نقدهایــی نیــز بــه ســی و ســومین جشــنواره
موســیقی فجــر وارد بــود کــه یکــی از مهمتریــن آن هــا،
نبــود اساســنامه و آییــن نامــه مــدون بــرای جشــنواره بــود.
ایــن نکتــه از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه گروههــای
موســیقی کالســیک ایرانــی عمدتــا کمتــر شــناخته شــده،
یکــی از مهمتریــن مکانهــای اجــرا و کســب درآمــد خــود
را جشــنواره موســیقی فجــر میداننــد و لــذا عــدم وجــود
معیارهــای مشــخص بــرای دعــوت از گروههــا و چگونگــی
انتخــاب آنهــا ،از بحثهــای چالــش برانگیــز جشــنواره
اســت .نقــد دیگــری کــه در ایــن دوره از جشــنواره مطــرح
اســت ،کــم تحرکــی و پوشــش خبــری ضعیــف ســایت
جشــنواره بــود و در ایــن میــان نکتــه جالــب توجــه این اســت
کــه جشــنواره از فیســبوک ،اینســتاگرام ،تلگــرام و توییتــر نیز
برخــوردار نبــوده و تقریبــا ارتباطــی بــا رســانههای مجــازی
نداشــته اســت .البتــه نقدهــای کمــی و کیفــی دیگــری نیــز
در ایــن دوره بــر جشــنواره وارد اســت کــه کــه مجــال ذکــر

آن در ایــن نوشــتار وجــود نــدارد .پــس از ده روز اجــرای
گروههــای مختلــف ،اختتامیــه ســی و ســومین جشــنواره
موســیقی فجــر در ســی دی مــاه بــا معرفــی برگزیــدگان بــه
پایــان رســید .از جملــه برگزیــدگان ایــن جشــنواره میتــوان
بــه پریســا پیــرزاده در بخــش نوازندگــی کالســیک بــرای
آلبــوم «وکالیــز» ،میــاد درخشــانی بــه عنــوان بهتریــن
آهنگســاز موســیقی معاصــر بــیکالم بــرای آلبــوم «نقطــه
پــرگار» ،کاوه صالحــی بــه عنــوان بهتریــن آهنگســاز موســیقی
بــاکالم بــرای آلبــوم «ایــن هــم حکایتــی اســت» ،علیرضــا
قربانــی بــه عنــوان بهتریــن خواننــده موســیقی معاصــر بــا
کالم بــرای آلبــوم «فــروغ» ،قاســم رحیــم زاده بــه عنــوان
بهتریــن آهنگســاز موســیقی دســتگاهی بــیکالم بــرای آلبــوم
«آواز رود» ،ســاالر عقیلــی بــرای آلبــوم «میهــن» و وحیــد تــاج
بــرای آلبــوم «عشــق زنــده بایــد» بــه صــورت مشــترک بــه
عنــوان بهتریــن خواننــده موســیقی دســتگاهی ،اشــاره کــرد .در
ایــن جشــنواره ،مهــدی یراحــی بــرای آلبــوم «آینــه قــدی» بــه
عنــوان بهتریــن خواننــده موســیقی پــاپ معرفی شــد .همچنین
عنــوان بهتریــن آهنگســاز موســیقی پــاپ در ایــن جشــنواره به
کاوه یغمایــی بــرای آلبــوم «ناگهــان رفتــه» تعلــق گرفــت.

برگزیدگان چهارمین جشنواره عکس نورنگار معرفی شدند

فرهنگ وهنر

بــه گــزارش مشــاور رســانهای جشــنواره نورنــگار ،مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه آثار برتــر چهارمین جشــنواره عکاســی نورنــگار و اهــدای جوایز
برگزیــدگان ســه شــنبه  ۲۴بهمــن مــاه بــا حضور محمــد فروغــی ،مدیرعامل مجموعه نورنگار ،محســن افشــانی دبیــر جشــنواره ،الهــام پاوهنژاد
بازیگــر و چهرههایــی چــون علیرضــا کریمــی صارمــی ،کاوه فرزانــه ،محمــود عبدالحســینی ،داریــوش محمدخانــی و برگزیــدگان در بــاغ مــوزه
قصــر برگــزار شــد .امیــد محمدنــژاد مدیــر روابــط عمومــی جشــنواره در ابتــدای مراســم توضیــح داد :همــان طور کــه از ابتــدا اعالم شــد ،قرار
بــود مــا مراســمی را بــه عنــوان اختتامیــه داشــته باشــیم امــا بر اســاس نظــر آقــای فروغــی بــه دلیــل زلزلــهای کــه در کرمانشــاه رخ داد ،این
بخــش را حــذف کردیــم و بنــا شــد بــا کمــک خانــم پــاوه نــژاد ،هزینــه اختتامیــه بــه بهتریــن شــکل در مناطــق زلزلــه زده خــرج شــود .وی
تاکیــد کــرد :ایــن مراســم کوچــک هــم بنــا به تعهــدی که نســبت بــه برنــدگان جشــنواره بــرای اهــدای جوایزشــان داشــتیم برگزار میشــود.
البتــه اینکــه ســاده دور هــم جمــع شــدهایم بــه آن معنــا نیســت کــه نمیتوانیــم بزرگتریــن ســالنها را در اختیــار بگیریــم یــا تشــریفات بلــد
نیســتیم .بلکــه بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا بایــد اول انســان باشــیم و هنــری کــه انســانی نباشــد اساســا وجاهــت آن زیــر ســوال اســت و
انســانیت حکــم میکــرد بــه جــای برگــزاری اختتامیــه ،بــه فکــر هموطنــان کرمانشــاهی مان باشــیم.
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انقالب از دریچه دوربین عباس عطار

| سوزاندن عکس شاه در خیابانی در تهران ،تهران ،آذر | ۱۳۵۷
| زنی در حاشیه تظاهرات عاشورا پیش از انقالب ،تهران ۲۰ ،آذر | ۱۳۵۷

| آیت اهلل بهشتی و طالقانی ،از اعضاء هیات مذاکره با نیروهایهای کرد ،در حال عیادت از یک
مجرو ح درگیری نیروهای کرد و دولتی ،سنندج ،اسفند | ۱۳۵۷

| پوستر امام خمینی در تظاهرات پیش از انقالب ،تهران ،بهمن | ۱۳۵۷

| طرفداران دولت جمهوری اسالمی در حال مبارزه با گروهی از عربهای خوزستان،
خرمشهر ،اردیبهشت |۱۳۵۸

| آیت اهلل سید علی خامنهای ،امام جمعه تهران ۱۳ ،تیر | ۱۳۵۸

| مردی به اتهام همکاری با ساواک در روز پیروزی انقالب دستگیر میشود ۲۲ ،بهمن | ۱۳۵۷

| سوسن کمالی ،نقاش ،در حال بازدید از نمایشگاه هنر اسالمی ،تهران| ۱۳۵۸ ،
| پسربچهای در حال تیراندازی با تفنگ بادی به طرف تصویر فرح پهلوی،
دروازه غار ،تابستان | ۱۳۵۸

نامزدهای جشنواره فیلم برلین ،ایرانیها به دنبال خرس طالیی

نیم نگاه ویژه

بــه گــزارش هنــر آنالیــن ،شــصت و هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم برلیــن از پنجشــنبه  ۱۵فوریــه ( ۲۶بهمــن) بــا اولیــن نمایــش جهانــی فیلم
انیمیشــن «جزیــره سـگها» تازهتریــن ســاخته وس اندرســن کارگــردان آمریکایــی آغــاز شــد کــه یکــی از رقبــای بخــش مســابقه بینالملــل
جشــنواره هــم اســت .بــرای نخســتین بــار در تاریــخ برلینالــه اســت کــه ایــن رویــداد ســینمایی بــا فیلمــی انیمیشــن شــروع میشــود .امســال
 ۲۴فیلــم در بخــش مســابقه برلینالــه حضــور دارنــد کــه در میــان آنهــا  ۱۹فیلــم بــرای دریافــت جایــزه خــرس طالیــی و جوایــز خــرس
نقــرهای رقابــت میکننــد« .خــوک» بــه کارگردانــیمانــی حقیقــی از ایــران در ایــن بخــش رقابــت میکنــد .حســن معجونــی ،لیــا حاتمــی،
لیلــی رشــیدی ،پرینــاز ایزدیــار و علــی باقــری در هفتمیــن اثــر ســینمایی حقیقــی بــازی میکنند کــه اولیــن بــار در دنیــا در برلینالــه روی پرده
مـیرود .فیلمنامــه خــوک را حقیقــی نوشــته و محمــود کالری مدیــر فیلمبــرداری آن اســت .حقیقــی دو ســال پیــش نیــز بــا فیلــم «اژدهــا وارد
میشــود» در بخــش مســابقه بینالملــل جشــنواره برلیــن حضــور داشــت .او ســال  ۲۰۱۲هــم بــا فیلــم «پذیرایــی ســاده» در بخــش فــورم
برلینالــه شــرکت کــرد و فیلــم او برنــده جایــزه نتپــک (شــبکه تبلیــغ ســینمای آســیا) شــد.
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سی و ششمین
جشن بزرگ سینمای ایران
میالد فرهادیان
کارشناسی مهندسی عمران 91
ســـیمرغهای سیوششـــمین جشـــنواره فیلـــم فجـــر
یکشــنبه شــب بیســت و دوم بهمــن مــاه در حالــی بــر
دوش برترینهــای جشــنواره نشســتند کــه امســال نیــز
عــدم شــرکت بعضــی از کارگردانــان سرشــناس ســینما و
آثارشــان در جشــنواره ،انتخــاب بعضــی فیلمهــای متوســط
توســط هیئــت انتخابــی ،ســاز و کار اجرایــی جشــنواره و
در نهایــت انتخــاب برترینهــا از دیــدگاه هیئــت داوران
ماننــد ســالهای گذشــته محــل مناقشــات بســیار زیــادی
میــان مــردم و اهالــی ســینما بــود .حضــور بیســت و دو
فیلــم در بخــش ســودای ســیمرغ و حــذف بخشهــای
جانبــی جشــنواره نظیــر هنــر و تجربــه و نــگاه نــو ،برگــزاری
جشــنواره ســی و ششــم را نســبت بــه ســالهای گذشــته
منســجم و فشــردهتر کــرد .علــی رغــم ایــن کــه عــدهای
خــروج جشــنواره از بــرج میــاد را نکتــهای مثبــت تلقــی
میکننــد ،امــا جداســازی پردیــس هنرمنــدان ،خبرنــگاران
و مــردم از یکدیگــر و مشــکالت عمــده خبرنــگاران در
پوشــش مطلــوب جشــنواره در پردیــس ملــت ،عمــا بــرای
چندمیــن بــار ایــن موضــوع را بــه مدیــران فرهنگــی کشــور
یــادآور شــد کــه بزرگتریــن جشــنواره فیلــم کشــور و چــه
بســا خاورمیانــه بــدون تردیــد احتیــاج بــه یــک کاخ دائمــی
بــرای برگــزاری مطلــوب ایــن رویــداد فرهنگی دارد .ســکان
برنامــه «هفــت» امســال نیــز کــه در ابتــدا گفتــه شــده بــود
قــرار اســت بــه مهــران مدیــری برســد ،ناگهــان در اختیــار
رضــا رشــیدپور قــرار میگیــرد ،مجــری کــه شــاید بــه
ســبب عــدم تخصصــش در حــوزه ســینما ،چالشهــا یــا
بــه عبارتــی درگیریهــای ســالهای گذشــته ایــن برنامــه را
بــه حداقــل رســاند .رشــیدپور در همــان برنامههــای ابتدایی
نیــز چندیــن بــار از پرهیــز خــود از بــه راه انداختــن جنــگ
گالدیاتورهــا صحبــت میکنــد و میگویــد تصمیــم دارد
تــا زیباییهــای ایــن فســتیوال را بــه کام مــردم تلــخ نکنــد.
بخــش نقــد فیلمهــای برنامــه نیــز بــا حضــور منتقدیــن
منفعــل ،بــه جــای نقــد بــه معرفــی چنــد دقیقــهای فیلمهــا
بســنده میکنــد و در عمــل هفــت امســال را در حــوزه نقــد
بــه ناموفقتریــن برنامــه هفــت از زمــان اجــرای فریــدون
جیرانــی تــا کنــون تبدیــل میکنــد! برنامــهای کــه اساســا
مفهــوم نقــد را از یــاد بــرده اســت و صرفــا بــه اظهــار
نظرهــای بســیار ســطحی و امتیازدهیهــای مضحــک در
مــورد فیلمهــا بســنده میکنــد.
در همــان روزهــای نخســت جشــنواره ،اظهــار نظرهــا و
نقــد پیرامــون فیلمهــای شــاخص جشــنواره آغــاز شــد.
محمدحســین مهدویــان کــه بــدون تردیــد بــا دو فیلــم قبلی
خــود پدیــده جشــنوارههای اخیــر فجــر بــوده اســت ،امســال
بــا «التــاری» بــه جشــنواره آمــد .فیلمــی کــه از جنــس
ســاختههای قبلــی او نیســت و در پایــان نیــز ســواالت
زیــادی را بــرای مخاطبینــش بــه جــا گذاشــت از جملــه
اینکــه آیــا ایــن فیلــم بــا آن پایــان بنــدی اگزوتیــک ،امــکان
نمایــش را خواهــد داشــت و آیــا اساســا التــاری تصویــر
درســتی از چهــره ایــران در ســینما ارائــه میدهــد؟ ابراهیــم
حاتمیکیــا هــم کــه چنــد ســالی اســت بــا حمایــت ســازمان
هنــری اوج از ســینمای اجتماعــی دفــاع مقــدس به ســینمای
اکشــن روی آورده اســت ،ایــن بــار بــا پیــش چشــم داشــتن
مدافعــان حــرم ،فیلــم «بــه وقــت شــام» را بــه جشــنواره
ارائــه کــرد .فیلمــی کــه بــه عقیــده اغلــب منتقدیــن بیــش
از انــدازه از حاتمیکیــا گذشــته دور شــده اســت؛ تــا حــدی
کــه شــخصیتهای داســتان خــود را از یــاد میبــرد و
بــه روایــت اتفاقــات بســنده میکنــد .هرچنــد پیشــرفت
حاتمیکیــا در تکنیــک کارگردانــی در ایــن ســالها غیــر
قابــل انــکار اســت .حمیــد نعمــت اهلل نیــز در چهارمیــن
همــکاری خــود بــا هــادی مقــدم دوســت ،همــان قــدر کــه
در «رگ خــواب» بــه ســراغ داســتانی بــا محوریــت زن
رفتــه بــود ،ایــن بــار ذهنیــات و درونیــات یــک مــرد را
روایــت میکنــد .بــازی امیــن حیایــی و فیلمبــرداری خــوب،
در کنــار آهنگســازی در فضــای همیشــگی فیلمهــای
نعمــت اهلل کــه پــور ناظــری بــه خوبــی از عهــده آن
برآمــده اســت ،نقــاط قــوت «شــعله ور» اســت .هرچنــد
شــعله ور ،عالقمنــدان بــه ســینمای نعمــتاهلل را بــه انــدازه
انتظارشــان راضــی نمیکنــد .محمدعلــی باشــه آهنگــر بعــد
از فیلمهــای تحســین شــده «بیــداری رویاهــا» و «ملکــه»،
بــاز هــم نگــرش متفــاوت خــود را از دفــاع مقــدس بــه رخ
ادامه در صفحه 11
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نیم نگاه ویژه

امــراهلل احمدجــو ،کارگــردان پیشکســوت ســینما و تلویزیــون همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره ۳۶ام فیلــم فجــر در گفتوگــو با ســینماپرس
گفــت :در حــال حاضــر جشــنوارههایی ماننــد «عمــار» و «حســنات» بســیار شــوق برانگیزتــر از جشــنواره فیلــم «فجــر» هســتند چــرا کــه
همــه کاره ایــن جشــنوارهها ،جوانــان مســتعدی هســتند کــه آینــده درخشــانی را بــرای ســینمای کشــور ترســیم خواهنــد کــرد .وی افــزود:
ایــن جشــنوارهها بــا اینکــه هیــچ تشــریفاتی ندارنــد و بســیار ســاده برگــزار میشــوند ،بســیار دلنشــین هســتند .برگزارکننــدگان ایــن
جشــنواره برخــاف برگزارکننــدگان جشــنواره فیلــم فجــر و نظیــر آن بــه دنبــال هیــچ بیــان کاری نیســتند و همــه و تالش و دغدغهشــان
ایــن اســت کــه ســینمای کشــور بــه رشــد و تعالــی برســد .در ایــن جشــنوارهها رســما بــوی ســینما بــه مشــام هــر ســینماگری میرســد و
مــن شــخصا توجــه بــه ایــن جشــنوارهها را بســیار ارجــح از توجــه بــه جشــنواره فیلــم فجــر میدانــم .وی ادامــه داد :در اینکــه جشــنواره
فیلــم فجــر مهمتریــن جشــنواره ســینمایی کشــور اســت هیــچ تردیــدی نیســت امــا متأســفانه سیاســت گذاریهــای غلــط مســئوالن بــه
خصــوص طــی ســالهای اخیــر باعــث شــده اســت تــا ایــن جشــنواره اعتبــار اولیــه خــود را تاحــدودی از دســت بدهــد و ایــن نکتــهای
بســیار قابــل تأمــل اســت کــه بایــد بــه صــورت جــدی بــه آن توجــه شــود .بنــده معتقــدم جشــنواره فیلــم فجــر بیــش از هــر چیــز در
حــال حاضــر نیــاز بــه سیاســتگذاری ابتــکاری ،بومــی و ملــی دارد و بایــد بــه یــک ســاختار منســجم برســد.
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اینجا بدون آن ها

نقدی بر فیلم تنگه ابوقریب
رضا امیرزاده
کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه 91
در ســالهای پــس از جنــگ و پــس از پذیــرش قطعنامــه
 598مبنــی بــر آتشبــس میــان دو کشــور ایــران و عــراق،
همــواره عــدهای بــر ایــن عقیــده بودهانــد کــه جنــگ نبایــد
در آن مقطــع بــه پایــان میرســید و افــراد مختلــف را بــه
نوشــاندن جــام زهــر پذیــرش قطعنامــه بــه امــام متهــم
کــرده انــد .در ســال  1383محســن رضایــی ،فرمانــده
ســپاه پاســداران در دوره جنــگ ،در برنامــهای تلویزیونــی
بــا افشــای نامــه خــود بــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی
(فرمانــده جنــگ) در ســال  ،67ادعــا کــرد کــه ســپاه
پاســداران و فرماندهــان ســپاه از فرمانــده جنــگ و دولــت
تقاضــا نمودهانــد کــه در صــورت فراهــم کــردن امکانــات
الزم بــرای ســپاه پاســداران ،آنهــا در یــک برنامــه  5ســاله
صــدام و حــزب بعــث را نابــود و آمریــکا را از خلیــج فــارس
بیــرون خواهنــد کــرد و ایــن آیــت اهلل هاشــمی بــوده اســت
کــه بــا نــوع انعــکاس اخبــار بــه امــام موجــب نوشــاندن جام
زهــر بــه ایشــان شــده اســت .در ســال  85و پــس از 18
ســال از پایــان جنــگ ،وبســایت رســمی آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی نامــه امــام مبنــی بــر پذیــرش قطعنامــه را بــه
طــور کامــل منتشــر کــرد کــه نشــان مــیداد فرماندهــان
ســپاه از نبــود امکانــات مناســب بــرای ادامــه جنــگ گالیــه
داشــتهاند و بــا امکانــات کنونــی تــا  5ســال آینــده هیــچ
پیشــرفتی در جنــگ نخواهنــد داشــت و اســتفاده صــدام
از ســاح شــیمیایی نیــز تلفــات جنــگ را بــرای کشــور
بســیار زیــاد نمــوده اســت .در بخشهایــی از ایــن نامــه
آمــده اســت« :فرمانــده مزبــور نوشــته اســت تــا پنــج
ســال دیگــر مــا هیــچ پیــروزی نداریــم .ممکــن اســت در
صــورت داشــتن وســایلی کــه در طــول پنــج ســال بــه
دســت می آوریــم قــدرت عملیــات انهدامــی و یــا مقابلــه
بــه مثــل را داشــت ه باشــیم و بعــد از پایــان ســال  71اگــر مــا
دارای  350تیــپ پیــاده 2500 ،تانــک 3000 ،تــوپ300 ،
هواپیمــای جنگــی و  300هلیکوپتــر - ...کــه از ضرورتهــای
جنــگ در آن موقــع اســت  -شــویم ،می تــوان گفــت بــه
امیــد خــدا بتوانیــم عملیــات آفنــدی داشــته باشــیم ...ایــن
فرمانــده مهمتریــن قســمت موفقیــت طــرح خــود را تهیــه
بــه موقــع بودجــه و امکانــات دانســته و آورده اســت کــه
بعیــد بــه نظــر می رســد دولــت و ســتاد فرماندهــی کل قــوا
بتواننــد بــه تعهــد عمــل کننــد .البتــه بــا ذکــر ایــن مطالــب
می گویــد بایــد بــاز هــم جنگیــد کــه ایــن دیگــر شــعاری
بیــش نیســت» .بــا انتشــار ایــن نامــه بــرای نخســتین بــار
پــس از  18ســال از پایــان جنــگ ،آنــان کــه ســالها
مدعــی بودنــد کــه میتوانســتند جنــگ را ادامــه دهنــد و
بــه پیروزیهــای بــزرگ دســت یابنــد ،متهــم شــدند بــه
اعتــراف بــه ایــن کــه تــوان نظامــی کشــور در ســال 67
دیگــر پاســخگوی ادامــه جنــگ نبــوده و جنــگ نیــز بــه
همیــن دلیــل پایــان یافتــه اســت.
بــا ایــن مقدمــه نســبتا بلنــد قصــد دارم بــه آخریــن ســاخته
ســینمایی بهــرام توکلــی بــا نــام «تنگــه ابوقریــب» بپــردازم
کــه قصــه حصــر ایــن منطقــه را در روزهــای پایانــی جنــگ
و دالوریهــای مردانــی کــه ایــن تنگــه را نجــات دادنــد و
فرصــت پیشــروی را از دشــمن گرفتنــد ،روایــت میکنــد.
تنگــه ابوقریــب قصــه مردانــی اســت کــه در روزهــای پایانی
جنــگ در حــال بازگشــت بــه شــهرهای خــود هســتند امــا
بــه یــک بــاره خبــر حصــر تنگــه ابوقریــب توســط نیروهــای

دشــمن بــه آنهــا میرســد و بــا توجــه بــه موقعیــت
اســتراتژیک تنگــه کــه عبــور دشــمن از آن موجب از دســت
رفتــن خــاک چندیــن شــهر میشــد .بــه دلیــل فرصــت
بســیار محــدود بــرای دفــاع از تنگــه ،مــردان گــردان عمــار
لشــگر محمدرســول اهلل بــا تعــداد نیرویــی بســیار انــدک
و امکاناتــی کمتــر از نیــروی انســانی خــود بــرای دفــاع
از آن راهــی میشــوند .ابتــدا در محلــی بــا عنــوان ســه
راهــی بــه یــاری مردمــان جنــگ زدهای میرونــد کــه بــا
ســاحهای شــیمیایی دشــمن مــورد حملــه قــرار گرفتهانــد
و در آن محــل مــورد بمبــاران جنگندههــای عراقــی قــرار
میگیرنــد و چنــدی از نیروهــای معــدود خــود را نیــز از
دســت میدهنــد و ســپس بــه قصــد نجــات تنگــه عــازم
میشــوند .قصــه تنگــه ابوقریــب روایتــی واقعــی اســت از
مردانــی فرامــوش شــده کــه بــا کمتریــن امکانــات جــان
خــود را بــرای نجــات محلــی فرامــوش شــده نثــار کردنــد و
از پیــشروی دشــمن جلوگیــری نمودنــد .امکانــات محــدود،
نیــروی انســانی معــدود و کمبــود تســلیحات و حتــی نبــود
اندکــی آب کــه قــوای رزمنــدگان را بــرای ادامــه مبــارزه
بــه آنــان بازگردانــد در کنــار جملــه پایانــی فیلــم کــه
یــادآور میشــود روایــت فیلــم و نجــات تنگــه ابوقریــب
دقیقــا بــه  5روز پیــش از پذیــرش قطعنامــه آتــش بــس
مربــوط میشــود ،ارتبــاط فیلــم را بــا مقدمــهای کــه ذکــر
شــد آشــکار میســازد .فیلــم بــدون هیــچ حــرف اضافــهای
و بــا روایــت عینــی و واقعــی از مبــارزات منتهــی بــه نجــات
تنگــه ابوقریــب ،وضعیتــی را کــه نیروهــای نظامــی ایــران در
روزهــای پایانــی جنــگ بــا آن مواجــه بودنــد ،بــه نمایــش
میگــذارد و بیــان میکنــد چــه عواملــی اســت کــه
موجــب میشــود تنهــا  5روز بعــد از قطعنامــه ،صلــح امضــا
گــردد .تنگــه ابوقریــب بــر خــاف ســایر فیلمهــای دفــاع
مقــدس نجــات تنگــه توســط گــردان عمــار را در قالــب یک
فتــح بــزرگ و قهرمانانــه نشــان نمیدهــد ،بلکــه روایــت
قهرمانانــی اســت کــه بــه دلیــل عــدم وجــود امکانــات کافی،
پرپــر میشــوند و هــر چنــد تنگــه را نجــات میدهنــد امــا
مخاطــب فیلــم همــان انــدازه کــه از ایــن مهــم احســاس
پیــروزی میکنــد بــه همــان انــدازه تلــخ کامــی شکســت
بــه جهــت از دســت رفتــن چنیــن قهرمانانــی او را آزرده
میســازد .فیلــم در انتقــال ایــن حــس و پیــام خــود مبنــی
بــر اینکــه در جنــگ هیــچ کــس پیــروز نمیشــود و هــر

دو طــرف یــک جنــگ بازنــده هســتند ،بســیار موفــق عمــل
کــرده اســت.
بهــرام توکلــی کارگردانــی اســت کــه بــرای نخســتین
بــار بــه ســراغ ســینمای جنــگ رفتــه و در ایــن تجربــه
نخســت ،اثــری بــه یــاد ماندنــی را خلــق کــرده اســت.
برداشــتهای بلنــد فیلــم از همــان ابتــدا کــه  4نقــش
اصلــی فیلــم در کنــار یــک ســد نشســته و بــه گفــت وگویــی
دوســتانه مشــغول هســتند تــا پایــان دراماتیــک فیلــم در
تنگــه ،کمــک کردهاســت کــه دوربیــن خضوعــی ابیانــه،
قهرمانــان فرامــوش شــده خــود را بســیار خــوب دنبــال
کنــد و مخاطــب را بــا آنــان همــراه ســازد .تیتــراژ ابتدایــی
فیلــم کــه روی تصویــر قهرمانــان اصلــی داســتان و پــس
از پایــان ســکانس کنــار ســد آغــاز میشــود ،کامــا بــا
هــدف فیلــم کــه ثبــت ایــن قهرمانــان فرامــوش شــده در
حافظــه مخاطبیــن فیلــم اســت ،هــم راستاســت .از همــان
ابتــدای فیلــم و حضــور نیروهــا در قــرارگاه و تصاویــری
کــه از قــرارگاه و فضــای اطــراف آن بــه نمایــش گذاشــته
میشــود بــرای تماشــاگران فیلــم آشــکار میگــردد
کــه فیلمســاز در فضاســازی روزهــای جنــگ بــه تمامــی
نــکات ریــز و درشــت دقــت کــرده اســت .چهرهپــردازی
بینظیــر ،فیلــم بــرداری هوشــمندانه و متناســب بــا فضــای
فیلــم ،جلوههــای ویــژه بیســابقه در ســینمای جنــگ ایــران
کــه صحنههــای کشــته یــا مجــروح شــدن رزمنــدگان و
ســکانس بمبــاران ســه راهــی توســط جنگندههــای عراقــی را
بــه گونــهای بینقــص تصویــر میکنــد و کارگردانــی دقیــق
و موشــکافانه توکلــی در کنــار صدابــرداری شــگفت انگیــز
فیلــم ،موجــب میشــود کــه مخاطــب تنگــه ابوقریــب در
تمــام طــول فیلــم دچــار بهــت و حیــرت شــود از آنچــه
تــا کنــون در ســینمای ایــران مشــاهده نکــرده اســت.
توجــه بینقــص توکلــی بــه جزئیــات در کارگردانــی اثــر
بــا مقایســهای کوچــک در ســکانس بازگشــت جنــگ زدگان
تنگــه از محــل زندگــی خــود بــا ســکانسهای مشــابه در
فیلمهــای همیــن دوره جشــنواره بــه راحتــی قابــل درک
اســت .کافــی اســت ســکانس تــرک محــل زندگــی توســط
جنــگ زدگان تنگــه و حضــور آنــان در ســه راهــی در ایــن
فیلــم را بــا تــرک محــل زندگــی جنــگ زدگان ســوری در
فیلــم بــه «وقــت شــام» حاتمیکیــا و یــا ســکانس مشــابه
در فیلــم «کامیــون» کامبوزیــا پرتــوی مقایســه کنیــم تــا هنر

توکلــی در باورپذیــر کــردن ایــن فیلــم و ثبــت همیشــگی
تنگــه فراموش شــده ابوقریــب در ذهــن مخاطبــان را دریابیم.
توانایــی توکلــی در پرداخــت فیلــم به او ایــن جســارت را داده
اســت کــه در فیلــم خــود اتفاقاتــی را بــه تصویــر بکشــد کــه
هیــچگاه در ســینمای جنــگ خــود ندیدهایــم .ســکانسهایی
نظیــر نمایــش شیمیاییشــدگان گرفتــار در ســه راهــی یــا
نمایــش کامــل شــهادت رزمنــدهای کــه تیــر بــه گلــوی
او اصابــت میکنــد .دوربیــن و جلوههــای ویــژه توکلــی
در بــه تصویــر کشــیدن تمامــی ایــن اتفاقــات بینقــص
عمــل میکنــد و بــه گونــهای حیــرت انگیــز مخاطــب را
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .توکلــی در روایــت جنــگ از
کلیشــهها فاصلــه گرفتــه و توانســته اســت پــس از گذشــت
قریــب بــه ســه دهــه ،فیلمــی بســازد کــه جنــگ را بــا تمــام
خشــونتها و اتفاقــات واقعــی آن بــه گونــهای بــه نمایــش
بگــذارد و پیامــی را از آن منتقــل ســازد کــه نســل گریــزان
از جنــگ و خســته از روایتهــای جنگــی امــروز در پایــان
فیلــم بیــش از چنــد دقیقــه در ســینما در بهــت و حیــرت
بــه تشــویق او بپــردازد.
دیالوگهــای فیلــم بســیار هوشــمندانه و هدفمنــد و بــر
خــاف ســایر فیلمهــای ســینمای جنــگ بــه دور از
شــعارزدگی اســت .آن جــا کــه در دقایــق پایانــی فیلــم ،امیــر
جدیــدی در تنگــه ،در اوج تشــنگی و نبــود آب و پــس از
مبارزاتــی نفسگیــر حســرت خــود را از نخــوردن آب هویــج
روز گذشــته بیــان میکنــد ،گویــی تمــام حســرتهای
مخاطــب فیلــم بــرای قهرمانــان از دســت رفتــهاش را بازگــو
میکنــد .وقتــی «عزیــز» بــه عــکاس کوچــک فیلــم میگویــد
«بایــد کــم کــم یــاد بگیــری از صحنههایــی کــه دوســت
نــداری هــم عکــس بگیــری» ،گویــی توکلــی بــا مخاطــب
نســل جدیــد ســینمای امــروز ســخن میگویــد و بــه او بازگــو
میکنــد کــه بایــد یــاد بگیــرد کــه آنچــه را از آن گریــزان
اســت نیــز بــر پــرده ســینما ببینــد و بــر آن تفکــر کنــد .هــر
چنــد در ایــن دیالــوگ و دیالــوگ مهــدی پاکــدل بــه عنــوان
فرمانــده کــه میگویــد «مگــر میشــود در و دیوارهــای ایــن
قــرارگاه ایــن جوانــان را فرامــوش کننــد؟» و یــا در دیالــوگ
جــواد عزتــی کــه «در جنــگ هیــچ کــس برنــده نمیشــود»
نوعــی شــعارزدگی دیــده میشــود امــا فیلــم بهــرام توکلــی
بــه گونــهای روایــت میشــود کــه ایــن دیالوگهــا بــرای
مخاطــب معنــای دقیقــی پیــدا میکننــد و از شــعار بــه
واقعیــت بــدل میشــوند و رنــگ شــعاری خــود را از
دســت میدهنــد .از دیگــر نــکات برجســته و تفاوتهــای
فیلــم توکلــی بــا آثــار مشــابه آن در ســینمای جنــگ ،عــدم
وجــود قهرمــان کالســیک در فیلم اوســت .در تنگــه ابوقریب
تمامــی مــردان حاضــر در تنگــه بــه یــک انــدازه در آزادی
آن ســهیماند و قهرمــان ســازی افســانهای در فیلــم وجــود
نــدارد .حتــی مهــدی پاکــدل در نقــش فرمانــده عملیــات،
نقشــی بیــش از ســایرین نــدارد .نکتــهای کــه بــه باورپذیــری
و تاثیرگــذاری روایــت واقعــی توکلــی کمــک بســیاری کــرده
اســت .ورود توکلــی بــه ســینمای جنــگ و تجربــه متفــاوت او
بــر پــرده ســینما خاطــرهای را بــرای عالقــه منــدان ســینما در
ایــران ثبــت کــرده اســت کــه میتوانــد بــرای خــود او نیــز
بــا فیلمهــای موفــق قبلــیاش متفــاوت باشــد و شــاید بهــرام
توکلــی کــه پــس از «اینجــا بــدون مــن» گفتــه بــود هنــوز
نمیتوانــد یکــی از فیلمهــای خــود را تــا پایــان نــگاه کنــد و
از فیلــم هایــش راضــی نیســت ،ایــن بــار بتوانــد پــا بــه پــای
مخاطبیــن خــود چندیــن و چنــد بــار مشــتاقانه و بهــت زده
بــه تماشــای فیلــم دردآور خــود بنشــیند و از آن لــذت ببرد.
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میکشــد .فیلمبــرداری کــم نظیــر علیرضــا زرین دســت
و محتــوای تاثیرگــذار و باورپذیــر ،بــاز هــم بــرگ برنــده
او در «ســرو زیــر آب» شــده اســت .در ایــن میــان گویــا
جوان ترهــای ســینمای ایــران امســال فیلم هــای متفاوتــی
ســاخته انــد .از «مغز هــای کوچــک زنــگ زده» هومــن
ســیدی گرفتــه تــا «عــرق ســرد» ســهیل بیرقــی و «تنگــه
ابوقریــب» بهــرام توکلــی.
در بخــش جوایــز ســی و ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر،
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم بــه بهــرام توکلــی بــرای فیلم
تنگــه ابوقریــب تعلــق میگیــرد .نویســنده و کارگردانــی
کــه در طــول دوره فیلمســازی ،تنهایــی درونــی انســانها را
در همــه حــاالت محــور فیلمهــای خــود قــرار داده اســت،
اینبــار دغدغــه خــود را در فضــای جنــگ بــه تصویــر
میکشــد .روایــت ســربازانی کــه چنــد روز مانــده بــه

قطعنامــه صلــح میــان ایــران و عــراق در وضعیتی وحشــتناک
مجبــور بــه عقــب رانــدن تانکهــای عراقــی هســتند .تمایــز
تنگــه ابوقریــب بــه نــگاه متفــاوت توکلــی بــه ســینمای دفــاع
مقــدس محــدود نمیشــود بلکــه خلــق لحظــات ناب بــا تکیه
بــر فیلمنامــه درخشــان ،قهرمانهــای واقعــی و ضــد شــعار،
فیلمبــرداری خضوعــی ابیانــه کــه مثــل یــک چشــم در تمامی
لحظــات قهرمانانــش را تعقیــب میکنــد و شــانه بــه شــانه بــا
آنهــا مــیدود ،بــازی حیــرت آور و کــم نظیــر جــواد عزتــی
و امیــر جدیــدی کــه بــا هیــچ زاویــه نگاهــی نمیتــوان از آن
چشــم پوشــید ،بخشــی از شــاهکارهای ســازنده «اینجــا بــدون
مــن» اســت .فیلمســازی کــه در ابتــدای جشــنواره کمتــر
کســی تصــور میکــرد فیلــم جنگــیاش بیشــترین جوایــز این
دوره را بــرای عواملــش بــه ارمغــان بیــاورد .ســیمرغ بلوریــن
برتریــن فیلــم از نــگاه مــردم نیــز در ایــن جشــنواره بــه فیلــم
مغزهــای کوچــک زنــگ زده ،هومــن ســیدی رســید .فیلمــی

کــه بــه وضــوح نشــان دهنــده ســیر پیشــرفت این کارگــردان
در فیلمســازی اســت .کارگردانــی کــه بــه خوبــی مــرز بیــن
فــرم و محتــوا را شــناخته اســت و نــه درگیــر شــعارزدگی
میشــود نــه فــرم زدگــی .فیلــم ســیدی از نظــر منتقدیــن
و تماشــاگران ،یکــی از ســیاهترین و خشــنترین فیلمهــای
ســینمای ایــران در ســالهای اخیــر اســت بــا ایــن تفــاوت
کــه کارگــردان ایــن بــار در کنــار ســیاهی نمیایســتد ،بلکــه
آن را بــه چالــش میکشــد.
جوایــز خلــق الســاعه و دوگانــه امــا بــه یکــی از اتفاقــات
قابــل پیشبینــی جشــنواره فجــر در ایــن ســالها تبدیــل
شــده اســت .وقتــی بخشهــای نــگاه نــو (کــه اختصــاص
بــه کارگردانهــای فیلــم اولــی دارد) و بخــش هنــر و
تجربــه از جشــنواره کنــار گذاشــته شــده انــد ،دادن جوایــزی
بــه نــام آنهــا مضحــک بــه نظــر نمیرســد؟ آیــا ایــن
اتفاقــات جــز ایــن اســت کــه هیئــت داوران میخواهنــد

بخشــی از توجهــی را کــه نســبت بــه فیلم هــای جشــنواره
دریــغ کرده انــد بــا ایــن کار جبــران کننــد و رضایــت
همگــی فیلــم ســازان را جلــب نماینــد؟ آیــا در بخش هــای
نویســندگی و کارگردانــی ،انتخــاب یکــی از دو اثــر انتخــاب
شــده بــرای هیئــت داوران تــا ایــن حــد ســخت و غیرممکن
بــوده اســت؟ در انتهــا آنچــه از جشــنواره فجــر امســال
می تــوان برداشــت کــرد ،پیشــرفت محســوس ســینمای
ایــران در حوزه هــای تکنیکــی همچــون کارگردانــی،
فیلمبــرداری و جلوه هــای ویــژه میدانــی و تصویــری اســت.
امــا بــدون تردیــد فیلم هــای جشــنواره امســال بــه اســتثنا
چنــد مــورد ،در روایــت داســتان ،شــخصیت پــردازی و
هماهنگــی فــرم و محتــوا کمــاکان بــا مشــکالت جــدی
روبــرو هســتند .ســینمایی تکنیــکال و فــرم زده کــه انــگار
پشــت درهــای تکنیــک و پرداخت هــای نــو ســینمایی،
قهرمانانــش را گــم کــرده اســت.

عوامل نفوذی و خائنان به مملکت در پی کوچک سازی مهمترین رویداد سینمایی کشور هستند

نیم نگاه ویژه

محســن محســنی نســب در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ســینماپرس افــزود :چند ســالی اســت کــه تعــدادی از افــرادی کــه اداره امور ســینمای
کشــور را در دســت دارنــد تصمیــم گرفتهانــد تــا ســطح ســینما را بــه پایینتریــن حــد ممکــن برســانند و بــه همیــن علــت اســت کــه مــا
از یــک ســو شــاهد تولیــد فیلمهــای شــاخص و ارزشــمند در ســینمای کشــور نیســتیم .از ســوی دیگــر فیلــم ســازان کهنــه کار خانهنشــین
شــدهاند؛ از ســویی بــه جوانــان اجــازه حضــور در جشــنواره را نمیدهنــد از ســوی دیگــر جشــنواره فیلــم فجــر را بــه طــورکل از ســکه
انداختهانــد و وضعیــت ســینمای کشــور را شــبیه بــه آشــفته بــازار کردهانــد .وی ادامــه داد :متأســفانه افــرادی کــه اداره ســینمای کشــور
را در دســت گرفتهانــد میخواهنــد فاصلــه مــردم را بــا ســینما عمیــق کننــد و ایــن اتفاقــی اســت کــه بایــد جلــوی آن هرچــه ســریعتر
گرفتــه شــود .ریــزش شــدید مخاطــب و قهــر کــردن مــردم از ســالنهای ســینما ،کوچکســازی و بیاهمیــت کــردن جشــنواره فیلــم
فجــر و امثــال ایــن اقدامــات نشــان از تصمیــم جــدی آقایــان مدیــر و مســئول ســینمایی بــرای از بیــن بــردن هنــر هفتــم در کشــور دارد.
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آژیر ،یک الو استوری!
نگاهی به فیلم بمب

سینا واحدی
کارشناسی اقتصاد بازرگانی92
زمســتان  66را شــاید هیــچ کــدام از مــا ندیــده ایــم؛ یعنــی
منطقــی نیســت کــه دهــه هفتادیهــای دانشــجو ،آن زمــان
را درک کــرده باشــند ،چــه بســا نقــاط مبهــم و گنگــی هــم
شــنیده یــا دیــده باشــند .امــا اگــر کمــی تاریــخ آن روزهــا را
ورق زده باشــیم ،خــوب میدانیــم کــه شــبهای تهــران در آن
زمســتان ســرد ،پــر ســر و صــدا بــوده اســت .صداهایــی کــه ما
و هــم نســانمان هیــچ گاه در طــول عمرمــان نشــنیده ایــم.
آژیرهــای کوتــاه و بلنــد شــبهای تهــران ماههــا شــنیده شــد
و خرابیهایــی بــه بــار آورد ،امــا خاطــرات تــرس و واهمههــای
آن شــب و روزهــا از اذهــان مــردم ســاکن آن ایــام تهــران
فرامــوش نمیشــود.
پیمــان معــادی ایــن بــار امــا بــا زنــده کــردن خاطــرات آن روزها
و نوســتالژیهایی کــه حتــی بــرای نســل مــا نیــز جــذاب اســت،
نگاهــی عاشــقانه و البتــه تــا حــدی روان شناســانه بــه ماجــرای
آن روزهــا انداختــه اســت .ایــرج (پیمــان معــادی) و میتــرا (لیــا
حاتمــی) زن و شــوهری فرهنگــی هســتند کــه در تهران ســال 66
و در میانــه بمباران هــا دچــار ســردی عاطفــی شــدهاند و حتــی بــا
یکدیگــر صحبــت نمیکننــد .آنهــا آن قــدر بــه انتها رســیدهاند
کــه حتــی پــس از شــنیدن صــدای آژیــر قرمــز هــم بــه پناهــگاه
نمی رونــد چراکــه چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد .فیلــم بــا
نمایــش نوســتالژیهای دهــه شــصت آغــاز و بــا خرابیهــای
جنــگ آن پایــان مییابــد .ایــرج ذکایــی ،ناظــم مدرســه روشنــو
اســت .مدرســهای دولتــی کــه تمــام نماهــای خشــونتبار
مــدارس آن روزگار را بــا خــود بــه همــراه دارد .کتکهــای
بیمحابــا و مــرگ برهــای مــداوم و مســتمر بــر همــه ،شــرق و
غــرب و ایــن و آن! آن قــدر مــرگ برهــا مهــم اســت کــه دیــوار
نوشــتهها از بنــی آدم اعضــای یــک دیگرنــد و پاکیزگــی از ایمــان
اســت ،جــای خــود را بــه مرگ بــر کشــورهای مختلف دنیــا داده
اســت .در روایتــی مــوازی ،یکــی از دانــش آمــوزان مدرســه ایرج،
در نوجوانــی عاشــق دختــر همســایه شدهاســت .دختــری کــه
نقطــه وصــل او بــه ماجــرای عاشــقانه ،تنهــا صــدای آژیر شــبانه
موشــکهای صــدام اســت .داســتان در ســه زاویــه پیگیــری

میشــود ،مدرســه و مســائل مختلــف آن ،خانــه ناظــم مدرســه
و ارتبــاط ســرد او یــا در واقــع عــدم ارتبــاط او بــا همســرش و
پناهــگاه! پناهــگاه نقطــه ایجــاد عشــق اســت .عشــق کودکــی که
بــه جهــت پنــاه بــردن از شــر موشــکهای عــراق هــر شــب بــا
صــدای آژیــر ممتــد یــا همــان قرمــز بــه زیرزمیــن ســاختمانی
مــیرود کــه همــه اهالــی در آن جمــع میشــوند.
بســتر مدرســه و روابــط موجــود در آن شــاید بیــش از همــه
داســتان ،احساســاتتان را برانگیــزد ،گاهــی زیــاد بخندیــد و گاهــی
هــم بســیار عصبانــی شــوید .واقعیــت افــراط و تفریطهــای آن
دهــه بــر هیــچ منصفــی پوشــیده نیســت ،همیــن میشــود کــه
مدیــر مدرســه بــا ســخنرانیهای گاه و بیگاهــش حســابی از کار
درآمــده اســت و ســیامک انصــاری ،بــازی بــه حــق درســتی را از
خــود بــه نمایــش میگــذارد .مــرگ برهــای یکپارچــه و تکــرار
شــونده ،نمایش انزجــار آفرینــی و رفتارهای منافقانــه بدنه آمرین
آن روزهاســت .پیمــان معــادی هــم مثــل همیشــه بــا تجــارب
گرانبهــای لژیونــر بودنــش توانســته نقــش یــک ناظم روشــنفکر
اهــل مطالعــه جــدی امــا بــا خانــواده و ریشــهای تقریبا مذهبــی را

خیلــی خــوب نشــان دهــد .ناظمــی لجبــاز کــه بــه ســبب یــک
احســاس قدیمــی کــه همســرش نســبت بــرادر خــود او داشــته،
بــه مشــکل خــورده اســت .اگــر قــدم زدنهــای لیــا حاتمــی در
ابتــدای فیلــم را عاشــقانه بدانیــم ،شــاید حــس ایــرج خیلــی هــم
نادرســت نباشــد .بــه هــر حــال او لــج کــرده و این ســرمای مطلق
زندگــی دیگــر چیزی برایــش باقی نگذاشــته تــا بخواهــد آن را از
دســت بدهــد ،بــه حــدی کــه هــر بــار آژیــر قرمــز بــه صــدا در
میآیــد ،بــا آرامــش خیــال پتــو را بر ســر کشــیده و کنــار پنجره،
خــواب شــبانگاهی خــودش را ادامــه میدهــد.
امــا در خانــه روایــت داســتان بیحــرف و ســاکت اســت ،شــبیه
لحظــات پرتکــرار «بــرف روی کاج هــا» معــادی؛ آن جــا هــم
تصاویــر و ســکوت ،خــود پیــام آور روابــط عاطفی از هم گســیخته
زوج جــوان اســت .ایــن جــا اما لیــا حاتمی ســرد و بیروح اســت،
حتــی در بــازی تکــراری و کلیشــهای همیشــگی اش هــم ایــن
بیتحرکــی را میتــوان یافــت .دومیــن اثــر پیمــان معــادی در
مقــام کارگــردان بازیهایــی بــه جذابیــت و قــدرت فیلــم اولــش،
بــرف روی کاجهــا نــدارد ،امــا بــه جــای آن کارگردانــی و طراحی

صحنــه فــوق العــادهای دارد .شــاید اســتفاده از تمــام المانهــای
دهــه شــصت یــک جــا در یــک فیلــم ،بــرای بیننــدگان حرفهای
فیلــم ،کمــی گل درشــت جلــوه کنــد ،امــا اگــر چشــم هایتــان را
ببندیــد و تمــام آن تصاویــر ذهنــی دهــه شــصت را بــا موســیقی
متــن بینهایــت فــوق العــاده فیلــم تصــور کنیــد ،شــبیه همانــی
اســت کــه بــا چشــم بــاز در دقایــق مختلــف فیلــم خواهیــد دید.
در هــر ســه بســتری کــه روایــت فیلــم در آن میگــذرد ،رد
پــای عشــق و جنــگ بیواهمــه دیــده میشــود و میتــوان
بــرای هــر کــدام ســهم و انــدازهای درنظــر گرفــت .گاهــی
میشــود آن قــدر عشــق پررنــگ شــود کــه کــودک
عاشــق پیشــه داســتان آرزو کنــد ،هــر شــب بمبــی بــه
تهــران بخــورد تــا در توفیقــی اجبــاری شــب را در کنــار
معشــوق خــود در پناهــگاه ســپری کنــد .گاهــی هــم آن قــدر
بیاثــر میشــود کــه جنــگ ســایه خــود را هــر شــب بــا
موشــکهایش بــر خانــه آقــای ناظــم میانــدازد و عاشــق
قدیمــی هــم عیــن خیالــش نیســت .امــا مهمتــر از آن،
تــاش همــه اجــزای داســتان بــر ایــن منــوال اســت تــا مــن
و شــمای مخاطــب را متقاعــد کنــد کــه گفتوگــو ،راه حــل
همــان عشــق و جنــگ اســت .بایــد بــرای معشــوق بیخبــر
از عشــقتان نامــه بنویســید ،بایــد بــا عشــق قدیمــی تــان کــه
حــاال همســر طــاق عاطفــی گرفتــه شماســت ،گفتوگــو
کنیــد ،بایــد بــر ســر موضوعــات مختلــف جــاری در
زندگیتــان حــرف بزنیــد تــا بتوانیــد بــه ســامت از همــه
ایــن گردنههــا عبــور کنیــد .گفتوگــو چــاره درمــان درد
عشــق و تــب وصــال اســت .امــا شــاید ایــن ریتــم کنــد و
نــگاه فلســفی پشــت قصــه ،تنهــا در همــان جــا مانده باشــد و
پیمــان معــادی همــه آن پیــام مهمــش را نتوانســته اســت به
مخاطــب انتقــال دهــد ،بــه همیــن جهــت اســت کــه داوران
نیــز آن چنــان کــه شایســته فیلمــش بــود آن را ندیدنــد .اما
بــدون شــک اگــر داوران جشــنواره کالهشــان را کمــی باالتر
میگذاشــتند ،ســیمرغی بــرای موســیقی متــن بینظیــرش
کنــار میگذاشــتند .البتــه نــه کاله داوران دســت اینجانــب
بــود و نــه مــن داور جشــنواره فیلــم فجــر بــودم ،امــا حداقــل
مشــخص اســت کــه مثــل همیشــه بایــد ســیمرغها تقســیم
شــود میــان دوســت و آشــنا ،راضــی و ناراضــی. ...

قیصر در امارات!
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امیرعلــی (ســاعد ســهیلی) و نوشــین (زیبــا کرمعلــی) عاشــق
یکدیگــر هســتند و در کنــار رویــای برنــده شــدن التــاری و
گرفتــن گریــن کارت آمریکا ،برخــاف رضایت خانوادههایشــان
میخواهنــد بــا یکدیگــر ازدواج کننــد .پــدر دختــر ورشکســت
کــرده و بــرادر بزرگتــرش ،نیمــا (جــواد عزتــی) بــه دلیــل
بدهــی  300میلیونــی در زنــدان بــه ســر میبــرد .در چنیــن
وضعیتــی ،نوشــین با پیشــنهاد شــخصی بــه نــام ســامی و اصرار
کــم و بیــش پــدرش بــا فرســتادن ویدئویــی بــرای امیرعلــی
از او خداحافظــی میکنــد و بــرای کار در شــرکتی بــا درآمــد
بــاال ،عــازم دبــی میشــود .امیرعلــی کــه بــه شــخص ســامی و
شــغل او بســیار مشــکوک اســت ،بــه تعقیــب وی میپــردازد و
بــه ســبب قرارهــا و دیدارهــای ســامی بــا دخترهــای مختلــف،
نســبت بــه ماجــرا بدگمانتــر میشــود .در ایــن بیــن ناگهــان
خبــر خودکشــی نوشــین (کــه تنهــا چنــد روز اســت بــه
دبــی ســفر کــرده اســت) ،همــگان را دچــار بهــت میکنــد.
امیرعلــی دیوانــهوار بــه دنبــال کشــف علت خودکشــی نوشــین
برمیخیــزد و پــس از اینکــه متوجــه میشــود ســامی نیــز پــا
بــه فــرار گذاشــته و نیــز بــه ســبب قولــی کــه بــه نیمــا داده
اســت کــه نگــذارد خــون خواهــرش پایمــال شــود ،درمانــده و
عاجــز بــه حــاج موســی (هــادی حجــازی فــر) پنــاه مــیآورد.
حــاج موســی ،رزمنــده ســالهای دور و مربــی امــروز فوتبــال،
بــه او در یافتــن حقیقــت ماجــرا کمــک میکنــد .در ابتــدا بــه
ســراغ حــاج مرتضــی (حمیــد فــرخ نــژاد) کــه از نیروهــای
ِ
جنــگ موســی اســت میرونــد
امنیتــی و هــمرزم ســالهای
و جــز تاکیــد مرتضــی بــر وجــود مســئله قاچــاق دختــران
ایرانــی بــه دبــی و ســوء اســتفاده از آنــان ،کمــک دیگــری از وی
نصیبشــان نمیشــود .ســرانجام امیرعلــی به پیشــنهاد (و بیشــتر
تحریــک) حــاج موســی ،تصمیــم میگیــرد بــرای پیــدا کــردن
ســامی ،شــخصا بــه دبــی بــرود و موســی نیــز خواســتار همراهی
او در ایــن ســفر میشــود .در دبــی بــه کمــک رفیــق و هــمرزم
دیگــر حــاج موســی (نــادر ســلیمانی) کــه در آنجــا اقامــت دارد،

ســامی را پیــدا کــرده و متوجــه میشــوند در قضیــه نوشــین
پــای یکــی از خلیفــه زادگان دبــی وســط اســت کــه نوشــین را
در یــک مراســم مدلینــگ دیــده و تقاضــای هــم خوابگــی بــا او
را کــرده اســت .امیرعلــی و موســی بــه قصــد انتقــام بــه محــل
اقامــت ســامی میرونــد امــا بــه دلیــل دخالــت حــاج مرتضــی
نــاکام میماننــد .در پایــان فیلــم امــا بــار دیگــر امیرعلــی کــه به
ســراغ ســامی رفتــه ،بــه شــدت بــا او درگیــر و بــا دخالــت حاج
مرتضــی ســامی کشــته میشــود و حــاج موســی نیــز در حرکتی
شــگفتی آور هــال ،آقــا زاده عــرب را در کافــهای در مالعــام بــا
ضربــات چاقــو بــه قتــل میرســاند.
محمــد حســین مهدویان در ســومین تجربه ســینمایی خــود پس
از فیلمهــای موفــق «ایســتاده در غبــار» و «ماجــرای نیمــروز» ،این
بــار بــه ســراغ ســوژه عالــی و بکــری رفتــه اســت کــه متأســفانه
در ابتــدای امــر بــه واســطه سســتی در پرداخــت رویدادهــای
موجــود در آن و در ادامــه بــا پایــان بنــدی شــدیدا رادیکالــش،
بــا ســر بــه زمیــن میخــورد! فیلــم نامــه «التــاری» در نخســتین
گام خــود ،یعنــی روایــت عشــق امیرعلــی و نوشــین ،ضعیــف
عمــل میکنــد و عشــقی ســطحی و کــم مایــه را میــان آن دو
بــه نمایــش میگــذارد؛ بــه طــوری کــه مخاطــب در مواجهــه بــا
ســکانس واکنــش امیرعلــی بــه شــنیدن خبر خودکشــی نوشــین
(کــه نقطــه اوج یــک ســوم ابتدایی اســت) ،کامــا عــادی برخورد
میکنــد و آن چنــان کــه بایــد بــا ایــن حادثــه هولنــاک همــراه
نمیشــود .بــه قــول مســعود فراســتی ،منتقــد نام آشــنای ســینما،
عشــقِ میـ ِ
ـان آن دو «درنیامــده اســت»! بــا ایــن وجــود یک ســوم
ابتدایــی ،در مقایســه بــا رونــدی کــه فیلــم در ادامــه طــی میکند،
نمــره بســیار قابــل قبــول تــری میگیــرد .التــاری در میانــه راه
کــه بــا آغــاز وارســی امیرعلــی بــرای کشــف چرایــی خودکشــی
نوشــین همــراه اســت ،تــا آن جایــی که او و موســی بــرای پیگیری
ماجــرا بــه ســراغ حــاج مرتضــی میرونــد ،کمــاکان فیلــم قابــل
تحملــی اســت (کــه سکانســی اســت کامــا شــبیه بــه آژانــس
شیشــهای حاتمیکیــا) .امــا مشــکل اصلــی التــاری و ســیر نزولــی
آن درســت از جایــی شــروع میشــود کــه موســی بــه امیرعلــی
پیشــنهاد میدهــد بــه دبــی برونــد و خودشــان مســتقیما واقعــه
را واکاوی کننــد .پیشــنهادی کــه حیــرت و شــگفتی مخاطبــان را

برمــی انگیــزد .بــه هــر روی بــا ســفر آنــان بــه دبــی و ورود فیلــم
بــه یــک ســوم انتهایــی اش ،اوج فاجعه در فیلــم نامه التــاری رقم
میخــورد؛ کینــه جویــی و کارد آجیــن کــردن شــهروند کشــوری
در موطــن خــودش در قــرن بیســت و یکــم! راه حلــی کــه بــه
هیــچ وجه شــباهتی بــه الگوهای رفتــاری جامعــه مدرن امــروزی
نــدارد و فیلمنامــه وقتــی باورناپذیرتــر میشــود کــه پــای مرتضی
نیــز بــه نقشــه انتقــام جویــی آنهــا بــاز میشــود .مرتضــی کــه
عضــو بلندپایــه از یــک ارگان امنیتی اســت به صورت خودســرانه
بــا آن دو همــراه میشــود و بــه شــکل خنــده دار ســامی را به قتل
میرســاند بــیآن کــه نظارتــی بــر کارش اعمال شــود و کســی او
را زیــر نظــر داشــته باشــد!
بــه نظــر نگارنــده ،مهدویــان بــا ســوء اســتفاده از احساســات
دوگانــه عــرب و عجــم و نیــز نفــرت نســبت بــه آقــازادگان،
خواســته یا ناخواســته تصویــری تروریســتی و خشــونت طلب از
ایــران و ایرانــی ترســیم کــرده اســت ،تصویــری کــه در لفافــهای
از غیــرت و نامــوس پرســتی عرضــه میشــود .مبحثــی کــه آن
را واســطه اصلــی حضــور ایــن فیلــم در بیــن  5فیلــم برتــر از
نــگاه تماشــاگران و کــف و ســوت کشــیدن آنهــا در ســالنهای
ســینما بــرای ایــن فیلــم میدانــم .اگــر قــرار اســت هــر کســی
خــودش بــرای پیــاده کــردن عدالت ،چنیــن عملیــات بزرگی در
ســطح جهــان انجــام دهــد و خــودش قضــاوت کنــد ،خــودش
مقصــر را شناســایی کنــد و خــودش عدالــت را پیــاده کنــد (آن
هــم عدالتــی کــه خــودش معیــار آن باشــد) کــه دیگــر ســنگ
روی ســنگ بنــد نمیشــود و حاصلــش فقــط نمایــش خشــونت
طلبــی و مهــر تروریســت بــه ایرانیهــا خواهــد بــود .انــگارهای
کــه هــم اکنــون نیــز بــه دالیلــی بــه زعــم بنــده نادرســت و
واهــی ،کمابیــش در دنیــا نســبت بــه مــا وجــود دارد و ایــن فیلم
بهعنــوان ســندی بــرای اثبــات حــرف کشــورهای دیگــر درباره
تروریســت بــودن ایرانیــان اســت.
یکــی دیگــر از نــکات قابــل اشــاره فیلــم ،نحــوه فیلمبــرداری
آن اســت .اســتفاده از دوربیــن روی دســت متحــرک و
پویــای «ماجــرای نیمــروز» و «ایســتاده در غبــار» کــه اساســا
ریشــه در ســینمای مســتند داشــتند ،قــرار نیســت در فیلمــی
داســتان محــور ماننــد التــاری کــه کامــا داســتانی اســت هــم

جــواب بدهــد؛ ایــن شــیوه فیلمبــرداری تنهــا میتوانســت در
صحنههــای تعقیــب و گریــز و اکشــن کار موثــر واقــع شــود.
بــازی بازیگــران بــه خصوص جــواد عزتــی و هــادی حجازیفر
امــا بــه حــق از نقاط قــوت فیلم التــاری اســت .در نهایــت باید
گفــت محمدحســین مهدویــان در تازهتریــن اثــرش ،نتوانســت
انتظــار باالیــی را کــه بــه ســبب دو فیلــم موفــق قبلــیاش در
مخاطبــان ایجــاده کــرده بــود ،بــرآورده ســازد .مهدویــان اگــر
بــه واقــع در ایــن مــورد خــاص (قاچــاق دختــران ایرانــی بــه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس) ،بــه دنبــال یافتــن حقیقــت
اســت ،بــه او پیشــنهاد میکنــم بــه جــای نســبت دادن
معضــات اجتماعــی بــه اتفاقــات فرامــرزی ،دوربیــن خــود
را بــه داخــل جامعــه ایرانــی برگردانــده و ریشــههای ایــن
رخــداد (مثــل وضعیــت بــد اقتصــادی ،تبعیض جنســیتی علیه
دختــران و )...را بــه تصویــر بکشــد.

تا  ۱۰روز دیگر مجری طرح اینترنت کودکان معرفی میشود
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه طــرح ایــن وزارتخانــه بــرای راهانــدازی اینترنت کــودکان به
زودی محقــق میشــود ،گفــت :تــا  ۱۰روز آینــده مجــری ایــن طــرح را همــراه بــا زمانبنــدی مشــخص معرفــی خواهیــم کــرد تــا برنامــه
بــرای حرکــت آغــاز شــود .محمــد جــواد آذری جهرمــی ،بــا اشــاره بــه طــرح وزارت ارتباطــات دربــاره اجرایــی کــردن طــرح اینترنــت
کــودکان بیــان کــرد :طــرح مــا در ایــن بــاره تهیــه و نهایــی شــده اســت کــه در حــال حاضــر در مرحلـهای اســت کــه مــا مجــری ایــن
طــرح را منصــوب کنیــم .پیــش از ایــن نیــز وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دولــت دوازدهــم دربــاره برنامههــای صــورت گرفتــه
در راســتای منشــور حقــوق شــهروندی در ایــن وزارتخانــه ،حمایــت از توســعه ســرویسهای بومــی و توجــه بــه توســعه ســواد رســانه را
از اقدامــات موثــر در ایــن حــوزه دانســته اســت و تأکیــد کــرده بــود :طــرح اینترنــت کــودکان بــرای کاهــش آفــات فضــای مجــازی و
همچنیــن نرمافــزار موبایلمحــور دولــت همــراه از برنامههایــی اســت کــه در آینــده در دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار دارد .در ایــن
راســتا ،گروهــی از حقــوق دانــان و صاحبنظــران مأمــور شــدهاند اقدامــات الزم بــه ایــن کســب و کارهــا را فراهــم کننــد و همچنیــن
امیدواریــم تــا دهــه فجــر ســامانهای بــرای ثبــت اعتراضــات مــردم در زمینــه نقــد حقــوق اساســی بــه بهرهبــرداری برســد.
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گذار به سیاه و سپید
علیرضا میردیده
کارشناسی علوم اقتصادی 95
حضــور تعــدادی از زنــان بــدون پوشــش اســامی در اوایــل دی
مــاه  96بــر روی جعبههــای تقســیم در خیابــان انقــاب تهــران،
لهای اجتماعــی و تاریخــی در جامعه
دوبــاره زمینــه ســاز طرح مسـأ  
شــد .ایــن حرکــت را میتــوان در ادامــه اقبــال برخــی از زنــان
ایرانــی بــه کمپینهایــی در مخالفــت بــا قانــون حجــاب از ابتــدای
دهـ ه نــود ارزیابــی کــرد ،کمپینهایــی کــه حجــاب اجبــاری را بــه
چالــش میکشــیدند .اگرچــه ایــن کمپینهــا بــا خــط و مشــیهای
ناصحیــح در فضــای مجــازی دنبــال میشــوند ،امــا زمینهســاز
طــرح مطالباتــی بــرای بررســی مجــدد قانــون حجــاب در میــان
نســلهای مختلــف بــه خصــوص جوانــان جامع ـ ه شــد .اگرچــه
اعتراضــات بــه مسـأله حجــاب در تاریخ انقــاب اســامی ،مربوط
بــه سـالیان گذشــته نمیشــود و ســابقه آن بــه روزهــای آغازیــن
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــاز می گــردد.
در  16اســفند ســال  1357و تنهــا دو هفتــه پس از پیــروزی انقالب
اســامی ،امــام خمینــی (ره) بــه دنبــال گزارشــاتی کــه از وضعیــت
پوشــش زنــان در ادارات دولتــی به ایشــان شــده بود ،در ســخنرانی
در جمــع طــاب قم نســبت بــه این مسـأله واکنــش نشــان دادند.
روز بعــد یعنی در آســتان ه  8مــارس ،روز جهانــی زن ،زنان تظاهرات
و اعتراضــات دامنــهداری را در اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری
ترتیــب دادنــد .طبــق گــزارش روزنامـ ه کیهان ،تنهــا حــدود  5تا 8
هــزار زن در دانشــگاه تهــران دســت بــه تجمــع زدنــد« :گروههــا و
دســتههای مختلــف زنــان از امــروز صبح بــه مناســبت روز جهانی
زن بــه خاطــر ابــراز نظــر خــود دربــاره حجــاب زنــان دســت بــه
راهپیمایــی زدنــد .در راهپیماییهــای امروز زنــان ،تعــدادی از دانش
آمــوزان مــدارس دخترانــه نیز شــرکت داشــتند» .ایــن اعتراضات
از  ۱۷اســفند تــا  ۱۹اســفند ادامه داشــت.
بــه دنبــال اعتراضــات بــه حجــاب اجبــاری ،التهــاب بــار دیگــر به
خیابانهــای تهــران و شــهرهای بــزرگ بازگشــت و زنانــی کــه تــا
چنــدی پیــش علیــه رژیــم ســت م شــاهی شــعار می دادنــد ،اکنــون
بــا شــعار «حجــاب اصلــی زن نجابــت و پاکــی اوســت» نســبت به
تصمیــم تــازهاتخاذ شــده در خصوص حجــاب اعتراض کردنــد .در
ایــن میــان آیــت اهلل طالقانــی میکوشــد تا بــا موضعگیــری میانه،
آتــش اعتراضــات را فرونشــاند« :حضــرت آیــت اهلل خمینــی نیــز
اجبــار و اکراهــی به شــکل اکــراه بیان نکــرده انــد ...هو و جنجــال راه
نیاندازنــد و همــان طــور کــه بارهــا گفتیــم همه حقــوق حقــه زنان
در اســام و در محیــط جمهوری اســامی محفــوظ خواهد مانــد .از
آنهــا خواهــش میکنیــم کــه بــا لبــاس ســاده بــا وقــار ،روســری
هــم روی سرشــان بیانــدازد بــه جایــی بــر نمیخــورد ...اجبــاری
حتــی بــرای زنهای مســلمان هم نیســت .چــه اجبــاری؟ حضرت
آیــت اهلل خمینــی نصیحتــی کردنــد مانند پــدری که بــه فرزندش
نصیحــت میکنــد ،راهنمائیــش میکنــد کــه شــما اینجور باشــید
بــه این ســبک باشــید( ».کیهــان 20،اســفند  ،57شــماره .»)10658

پــس از انتشــار مصاحبــه آیــت اهلل طالقانــی در روزنامــه کیهــان و
همچنیــن روزنامــه اطالعــات مــورخ یکشــنبه  20اســفند  1357با
تیتــر «در مــورد حجــاب اجبــار در کار نیســت» ،تجمــع اعتراضــی
زنــان بــا اعــام این کــه به هــدف اجبــاری نبــودن حجاب دســت
یافتــهانــد ،پایــان یافت.
پــس از اســفند  ،1357تحــرکات گروههــای اســام گــرا در مقابلــه
بــا معترضیــن بــه حجــاب اجبــاری آغــاز شــد و پیگیــری موضوع
حجــاب ،از ســطح حکومــت ،بــه ســطح جامعــهای کــه بیصبرانــه
در انتظــار حاکمیــت کامــل دیــن اســام بــود ،منتقل شــد .بــا آغاز
جنــگ تحمیلی و آشــفتگی ســپهر سیاســی ایــران در ســالهای 59
و  ،60مسـأله حجــاب در حاشــیه مســائل کالنتــر قــرار گرفــت.
درگیــری نیروهــای چــپ بــا حــزب جمهــوری اســامی و ســپس
خــروج آنــان از ســپهر سیاســی کشــور و همچنیــن شــدت یافتــن
جنــگ تحمیلــی و تمایــل گروههــای مخالــف بــا قوانین حجــاب به
ســازش و پذیــرش ایــن قوانیــن بــه ســبب دوری از تنش سیاســی
و عــدم ایجــاد درگیریهــای داخلــی ،شــرایطی را فراهــم کــرد تــا
حکومــت بتوانــد سیاســتهای خــود در زمینــه حجــاب را تثبیــت
کنــد .در نتیجــه بــار دیگــر تأکیــد بــر رعایــت شــئونات اســامی
در ادارات دولتــی از ســوی مرحــوم امــام مطــرح و توســط شــورای
انقــاب تصویــب و ابــاغ شــد .در تیرمــاه  ،1359علــی قدوســی،
دادســتان کل انقــاب ،بــا انتشــار اطالعیهای بــه طور رســمی ورود
زنــان بــه ادارات را ممنــوع اعــام کــرد« :بدیــن وســیله بــه تمــام
وزارتخانههــا و موسســات و ادارات تابعــه شــدیدا اخطــار میشــود
چنانچــه اثــری از آنچــه مــورد تاکیــد حضــرت امــام و خواســت
ملــت ایــران اســت دیــده شــود یا بانــوی کارمنــدی بدون پوشــش
اســامی در محــل کار حضــور یابــد ،بالدرنــگ حقــوق و مزایــای او
قطــع خواهــد شــد» (کیهــان 16 ،تیــر  59شــماره  .)11038از ایــن
زمــان بــه بعــد ،اخــراج زنــان بیحجــاب از ادارات آغــاز و حتــی
در برخــی شــهرها ،در بــازار و محلهــای عمومــی تابلوهایــی نصب
شــد مبنــی بــر ایــن کــه ورود زنــان بیحجــاب بــه ایــن مکانهــا

ممنــوع اســت .ادامــه ایــن رونــد منجــر بــه تدویــن مــاده ۱۰۲
قانــون تعزیــرات شــد .طبــق ایــن مــاده کــه در آبــان مــاه ۱۳۶۲
تدویــن شــد ،زنانــی کــه بــدون حجــاب شــرعی در جامعــه ظاهــر
شــوند بــه حبــس از ده روز تــا دو مــاه یــا تــا  ۷۴ضربــه شــاق
محکــوم میگردنــد .بدیــن ترتیــب گفتمان حجــاب اجباری شــکل
و بــا زنــان بیحجــاب بــا مفاهیمی نظیر «ســلطنت طلــب» و «ضد
انقــاب» برخــورد رســمی و قانونــی صــورت میگیــرد.
پــس از پایــان جنــگ ،در دوران ســازندگی و بــه دنبــال برنامــه
تعدیــل اقتصــادی دولــت هاشــمی رفســنجانی ،مبــادالت تجــاری
بیــن المللــی افزایــش مییابد و پــای بســیاری از کاالهــای فرهنگی
و لوکــس بــه کشــور بــاز میشــود .مصــرف کاالهــا متنوع ،ســبک
زندگــی مــردم را بــه تدریــج تغییــر میدهد .ایــن تغییــرات اندک
انــدک در پوشــش زنــان ابتــدا در شــهرهای بــزرگ و پــس از
دوران اصالحــات در شــهرهای کوچــک نیــز شــروع بــه پدیــدار
شــدن میکنــد .افزایــش ورود زنــان بــه دانشــگاهها و همچنیــن
ورود جدیتــر بــه بــازار کار ،تحــرک جغرافیایــی و اجتماعــی زنــان
را تغییــر میدهــد .در دوره اخیــر نیــز ،نســل جدیــد بــه دنبــال
گســترش تکنولوژیهــای ارتباطــی ،ســبکهای زندگی متفاوتــی را
تجربــه میکننــد و در فضایــی پــرورش مییابنــد کــه متفــاوت از
گفتمــان فرهنگــی حکومــت اســت .پدیــدهای کــه حــال در فضای
رســانهای و مجــازی آن را ذیــل عنــوان «دختــران خیابــان انقالب»
میشناســیم ،اگرچــه در دنبالــه حــوادث روزهــای نخســت انقالب
اســت ،امــا بســیار متفــاوت از اتفاقــات یاد شــده باید تحلیل شــود.
اعتراضــات امــروز الیههایــی پیچیدهتــر از اعتراضــات روزهــای
نخســت بــه حجــاب اجبــاری دارد .دیگر پرســش از چرایــی قانون
حجــاب اجبــاری ،بــا پاســخهایی نظیر جلوگیــری از ناامنی جنســی
جامعــه ،حفــظ جایــگاه زنــان و ...بــرای نســل جدیــد قابــل پذیرش
نیســت .برخــورد امنیتی نیــز راه حل یک مسـأله فرهنگی نیســت.
احســاس نارضایــی از شــرایط موجــود در میــان بخش عمــدهای از
زنــان جامعــه فارغ از شــغل و موقعیــت اجتماعی آن ها ،زمینهســاز

ایجــاد هویــت مشــترک بــرای زنــان شــده اســت کــه پایـ ه اصلی
کنشــگری اتحــاد اجتماعــی آنــان اســت .نارضایتــی امــروز زنــان
فراتــر از مس ـأله پوشــش و مرتبــط بــا احســاس کهتــر منزلــت
اجتماعــی در قیــاس بــا مــردان جامعــه اســت .بــه نظــر نگارنــده،
آنچــه از بررســی ســیر گــذار از دهـ ه  50بــه دهــه  90در مسـأله
حقــوق طبیعــی و مدنــی زنــان قابــل رویت اســت ،عدم پیشــرفت
چنــدان در ایــن زمینــه اســت.
حرکــت پیشــروانه و اصالحــات کشــورهای همســایه ،نظیــر
عربســتان و افغانســتان در زمینـ ه زنــان و بازتــر کــردن فضــای
تحــرکات اجتماعــی بــرای آنهــا نیــز ،می توانــد در بــاور بــه
موقعیــت عقــبمانــده زنــان ایرانــی تاثیرگــذار باشــد .در ایــن
میــان بــا توجــه بــه عــدم تغییــر محســوس در وضعیــت زنــان
جامعــه و سیاســتهایی در مغایــرت بــا مطالبــات آن هــا ،زنــان
ایرانــی دســت بــه اقداماتــی نظیــر نافرمانــی مدنــی میزننــد
و حتــی برخــی از آنــان دســت بــه دامــان افــرادی میشــوند
کــه در خــارج از کشــور ســکونت دارنــد و پایـ ه تــاش و مبــارزه
خویــش را نــه در بافــت اجتماعــی ایــران ،بلکه مبتنــی بر فرهنگ
و جامعـ ه غــرب اســتوار ســاخته انــد .در همیــن زمینــه واکنــش
نهادهــای ذیربــط در مــدت زمــان اعتــراض زنــان در ده ـ ه 90
نیــز در ایــن زمینــه قابــل تأمل اســت .نهادهــای مربوطــه به جای
اصــاح گفتمــان خویــش ،آرامســازی فضــا و حرکــت به ســمتی
کــه عطــش اعتــراض را خامــوش ســازد ،بــا بـ ه کاربــردن همــان
شــیوه های مرســوم سـالیان پیــش ،فضــا را ملتهبتــر می ســازند.
بــه عقیــده نگارنــده ،بــا بررســی اجمالــی تاثیر سیاســت کشــف
حجــاب اجبــاری در دوره رضاشــاه و همچنیــن اثــرات قوانیــن
حجــاب اجبــاری در دوره اخیــر ،می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه در مــواردی فرهنگــی نظیــر بحــث مــورد نظــر ،تعییــن
هنجــار از ســوی دولــت بــا شکســت مواجــه می شــود .خصوصــا
کــه در شــرایط فعلــی بــا افزایــش کمیــت و کیفیــت طبقـ ه آگاه
نســبت بــه دوره پهلــوی ،بــاور بــه دگراندیشــی افزایــش یافتــه
و در اعتراضــات اخیــر نســبت بــه حجــاب اجبــاری ،میتــوان
حضــور زنــان محجبــه و مــردان را نیــز رصــد کــرد .بــه نظــر
میرســد بــرای خــروج از وضعیــت بحرانــی فعلــی ،بایــد صدای
نیروهــای اجتماعی مختلف را شــنید و گفتمان ناکارآمد گذشــته
را اصــاح کــرد .همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه فرآینــد
اجتماعــی بــرای دســت یابــی بــه قوانیــن پیشــرو در همــه جــا
یکســان نیســت؛ خصوصــا در کشــورهای آســیایی کــه نــوع
حکمرانــی بــر آن و فضــای فرهنگــی و عقاید آن بســیار متفاوت
از غــرب اســت .مدلــی کــه امــروز ،ایران بــدان نیاز دارد بایســتی
ترکیبــی از شــرع مقدس و خصوصیــات فرهنگــی -اجتماعی آن
باشــد و آنچــه مبرهــن اســت ،ایــن نکتــه اســت کــه نمی تــوان
ریشــههای تاریخــی و جایــگاه حجــاب در زندگــی زن ایرانــی را
نادیــده گرفــت .ترویــج حجــاب در فضایــی بــا حضــور نیروهای
مختلــف ،ایجــاد آزادی انتخــاب در پوشــش و تبلیــغ آن بــا
ادبیاتــی منطقــی ،بــه طــور حتــم تاثیرگذارتــر خواهــد بــود.

تکرار مداوم اشتباه
علیرضامحمودی
کارشناسی علوم اقتصادی۹۵
چنــد هفتــه پیــش در یک نظرســنجی اینســتاگرامی از دوســتانم
خواســتم تــا در خصوص اینکه «آیــا حاضرنــد در ازای اصالحات
اقتصــادی ،چنــد ســال فشــار و ســختی را تحمــل کنند و ســپس
شــکوفایی و توســعه پایــدار را شــاهد باشــند؟» پاســخ دهنــد.
نتیجــه بــه دســت آمــده تقریبــا برابــر نصــف  -نصــف بــود و
کفــه تــرازو اندکــی بــه ســمت پاســخ «خیــر» ســنگینی میکرد.
بــه راســتی چــرا مــا اصــرار بــر تکــرار مــداوم خطاهــای خــود
داریــم؟ حتــی بــا آن کــه میدانیــم فشــار اقتصــادی امــروز
نتیجــه سیاســت های اقتصــادی نادرســت دورههــای پیشــین
می باشــد و عــدم رســیدگی و تکــرار مــداوم اشــتباهات کار را
بــه جایــی رســانده کــه دولــت دوازدهــم نیــز شــاید بــه ســبب
تــرس از واکنــش منفــی مــردم نتوانســته اســت تــا کنــون
تصمیمــات درســتی را اتخــاذ کنــد.
بــازار ارز در روزهــای اخیــر تالطــم زیــادی را تجربــه کــرده
اســت .ناآرامی هــای خیابانــی اخیــر ،بیاعتمــادی بــه ریــال،
افزایــش تقاضــای ارز در روزهــای پایانــی ســال میــادی توســط
بنگاههــای داخلــی بــرای تســویه حســاب بــا شــرکتهای
خارجــی و ســفتهبازی را می تــوان از جملــه عواملــی برشــمرد کــه
ســبب شــده تــا شــاهد افزایــش روز افــزون نــرخ ارز باشــیم .امــا
کارشناســان بــا نگاهــی ریشـ ه ای تــر آشــفتگی بــازار ارز را نتیجه
سیاســتگذاری غلــط و «تکــرار مــداوم اشــتباهات» دانســتهاند و

راه درمــان را در یکســان ســازی نــرخ ارز میداننــد .البتــه ایــن کار
بــا افزایــش قیمــت ارز همــراه اســت و تجربــه کشــورهای چین و
ترکیــه نشــان داده اســت کــه در ابتــدا بایــد چنــد ســال رکــود
را تحمــل کــرد .بــا اتخــاذ چنیــن سیاســتی بــا توجــه بــه شــرایط
کنونــی جامعــه ایــران ،بیــم آن مــیرود کــه فقــر گســترش یابد و
ایــن مغایــر بــا شــعارهای انتخاباتــی حســن روحانــی و آرمانهای
اساســی جمهــوری اســامی ایــران اســت.
هجــوم تقاضاهــای جدیــد بــه بــازار ارز از آن جایــی کــه بــه جهت
ســود بــردن از شــکاف میــان نــرخ اســمی و نــرخ واقعی ارز اســت
را اصطالحــا «ســفته بــازی» میگوینــد .عمــده مشــکالت مــا از
همیــن الگــوی رفتــاری غلــط نشــأت میگیــرد .زمانــی همــه بــه
ســوی بــازار مســکن هجــوم می بردنــد ،روزگاری ســپردهگذاری در
بانکهــا مرســوم بــود و اکنــون هــم بــازار ارز بــا ایــن اقبــال مواجه
اســت .اشــکال کار در مــوارد مشــابه در نبــود ِ بازارهــای جایگزیــن
و نامطمئــن بــودن از بازگشــت اصــل و ســود ســرمایه اســت .بــا
وجــود تمــام موفقیتهایــی که دولــت یازدهــم در زمینــه اقتصادی
داشــته اســت ،جــا دارد ایــن انتقــاد را مطــرح کــرد .حســن روحانی
در شــعارهای انتخاباتــی خــود ،بــا افتخــار کاهــش ســود بانکــی را
بــه عنــوان یــک دســتاورد معرفــی نمــود و اقتصــاد را دســت مایه
شــعارهای پوپولیســتی قــرارداد .هر کارشناســی میدانســت که در
ادامــه ایــن رونــد ،مــردم رفتــه رفتــه جذابیتــی در ســپرده گــذاری
بانکــی نخواهنــد دیــد و عــدم وجــود بازارهــای جایگزیــن جهــت
جــذب ســرمایه داخلــی ،در نهایت معضلی جدیــد را بــرای اقتصاد
ایــران رقــم خواهــد زد .نهایتــا این معضــل در بــازار ارز تجلی یافت

و نمی تــوان مردمــی را کــه با مشــکالت عدیــده اقتصادی دســت و
پنجــه نــرم می کننــد و روز بــه روز بیشــتر در تنگنا قــرار میگیرند
را مقصــر اصلی داســتان دانســت.
چــرا چنــد نرخــی بــودن ارز بــرای نظــام اقتصــادی مشــکل ســاز
اســت؟ مادامــی کــه «نظــام ارز چنــد نرخــی» بــر اقتصــاد ایــران
ســایه افکنــده و دولــت بــا عرضــه دالرهــای نفتــی در بــازار
آزاد دخالــت میکنــد ،نمیتــوان انتظــار ثبــات داشــت .ضمــن
ایــن کــه در ایــن شــرایط ،رانــت ایجــاد شــده و واردات ،مزیــت
بیشــتری نســبت بــه صــادرات دارد و بــه همیــن جهــت صنایــع
تولیــدی داخلــی روز بــه روز تضعیــف میشــوند .زمانــی که بخش
خصوصــی آســیب ببینــد ،ســوددهی نخواهــد داشــت و در نتیجــه
قــادر بــه بازپرداخــت وام بانکــی و حقــوق کارگــران نخواهــد بــود.
ادامــه ایــن رونــد بــرای بقــای بنگاههــای تولیــدی راهی جــز تعدیل
نیــرو باقــی نمیگــذارد و بــه همین جهت تمامی فشــارها مســتقیما
بــه دهکهــای ضعیــف جامعــه منتقــل می شــود.
اگــر بــه تغییــرات جهانــی برابــری نــرخ یــورو یــا دالر در مقابــل
ریــال رجــوع کنیــم ،خواهیــم دیــد کــه نوســانات شــدید صرف ـ ًا
در بــازار داخلــی بــوده اســت و در یــک مــاه گذشــته تغییــرات
چشــمگیری در نــرخ رســمی بانــک مرکــزی کشــورها مشــاهده
نمیشــود .مس ـألهای کــه از اظهــار نظرهــای مســئولین دولــت و
بانــک مرکــزی ایــران روشــن اســت ،مطلــوب نبــودن این شــرایط
بــرای دولــت میباشــد .امــا حتمــا شــنیده ایــد کــه ادعــا می شــود
ت بــرای جبــران کســری بودجــه در پایــان ســال ،نــرخ ارز را
دولـ 
دســت کاری میکنــد تــا از پــس تــراز کــردن هزینههــا برآیــد! با

وجــود اینکــه رئیــس جمهــور در آخریــن گفــت وگــوی خویش با
شــبکه یــک ،ایــن ادعــا را رد کــرده اســت ،اما هنــوز هم این ســؤال
بــرای افــکار عمومــی باقــی اســت.
صحبت هــای ولــی اهلل ســیف ،رئیــس بانــک مرکــزی ،مبنــی بــر
عــزم جــدی بــرای یکســان ســازی نــرخ ارز پــس از برجــام و
گشــایش راه هــای ارتباطــی بــا بانکهــای خارجــی و عضویــت در
گــروه ویــژه اقــدام مالــی  )FATFبــا اینکه شــرط «رســیدن موعدی
مناســب» را داراســت ،نویــد آینــده روشــنی را بــرای اقتصــاد ایران
می دهــد و حتــی خــوش بینانــه میتــوان ایــن احتمــال را در نظــر
گرفــت کــه علــت بــاال رفتــن نــرخ ارز ،ســنجش میــزان کشــش
قیمتــی در راســتای یکســان ســازی نــرخ ارز بــوده اســت.
همــان طــور کــه پیشتــر نیــز بیــان شــد ،درصــورت
یکسانســازی نــرخ ارز ،تولیدکننــدگان جانــی دوبــاره میگیرنــد
و بــا توجــه بــه کوچک تــر بــودن واحــد پولــی ریــال در مقابــل
اغلــب ارزهــا ،کاالهــای ایرانــی برای ســایر کشــورها ارزان میشــود.
بنابرایــن تمایــل آنهــا بــرای واردات محصــوالت ایرانــی بیشــتر
شــده و در نتیجــه منجــر بــه رشــد صــادرات و کاهــش بیــکاری
میشــود .بدیــن ترتیــب بــا فــرض ثابــت بــودن ســایر عوامــل ،بــا
تغییــر چنــد سیاســت اقتصــادی و بــدون اختصــاص دادن ردیــف
بودجــهای جداگانــه بــرای ایجــاد اشــتغال  ،بخــش خصوصــی کــه
از بدنــه مــردم اســت ،فرصــت شــغلی ایجــاد میکنــد .همچنیــن
یکســان ســازی نــرخ ارز مســتلزم انضبــاط بخشهــای پولــی ،مالی
و اداری کشــور اســت کــه گامی مثبــت در زمینه افزایش شــفافیت
و کاهــش فســاد می باشــد.

ســامانه 30007650005743
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در ایــن یادداشــت بــه بحــث دربــاره رئالیســم در ادبیــات
میپــردازم .همــان طــور کــه در دو یادداشــت گذشــته ذکــر
شــد ،از زمــان شــروع رمانتیسیســم ،نوعــی نــگاه انتقــادی
وارد حــوزه هنــر و ادبیــات میشــود .هــر نــوع مکتــب و
نــگاه ادبــی و هنــری کــه ظهــور میکنــد واکنشــی اســت بــه
آنچــه پیــش از ایــن بــه منصــه ظهــور آمدهاســت .رئالیســم
واکنشــی مســلم بــه دو مکتــب ایدئالیســم و رمانتیسیســم
اســت و گفتمانــی را شــکل میدهــد کــه بــه طــرد هــر
گونــه نــگاه اغــراق آمیــز و صناعتگونــه و خیالانگیــز
بــه ادبیــات میپــردازد .رئالیســم در لغــت بــه معنــای
«واقــع بــاوری» اســت .معنــای ایــن گونــه ادبــی در خــود
آن نهفتــه اســت .روایتهــا در مــورد بنیانگــذاران ایــن
نــوع نــگاه بــه ادبیــات مختلفانــد .امــا آنچــه در بیشــتر
متــون مربــوط بــه تاریــخ ادبیــات جهــان دیــده میشــود
ایــن اســت کــه ایــن مکتــب در اوایــل قــرن نوزدهــم در آثار
برخــی نویســندگان متبلــور شــد کــه نــام آنهــا بــه هیــچ
عنــوان حتــی بــرای دنبالکننــدگان حرفــهای ادبیــات نیــز
آشــنا نیســت .شــانفلوری ،مــورژه و دورانتــی از جملــه ایــن
نویســندگان بودنــد کــه در رشــد و نمــو مکتــب رئالیســم
تاثیــر بهســزایی داشــتند .بزرگتریــن نویســنده رئالیســت
در ایــن دوره گوســتاو فلوبــر فرانســوی اســت کــه اثــر
مانــدگار او بــا نــام «مــادام بــوواری» جــزء آثــار شــاخص
دوره رئالیســم بــه حســاب میآیــد .فلوبــر بــه شــدت از
نویســندگانی کــه قــادر نبودنــد از احساســات و خیــال ذهنــی
خــود بــرای نوشــتن یــک اثــر فاصلــه بگیرنــد ،متنفــر بــود.
از نظــر او اثــر ادبــی یــا هنــری بایــد بازنمایــی کامــل آن
پدیدههایــی باشــد کــه در محیــط بیــرون اتفــاق میافتــد.
چشــمان هنرمنــد بایــد همچــون یــک دوربیــن عکاســی
عمــل کنــد ،نــه چیــزی اضافــه و نــه چیــزی کــم .نویســنده
واقعگــرا بــا بدنــه اجتمــاع اتصــال بســیار محکمــی دارد.
بــا شــروع دوره رئالیســم جــدال بیــن خیــال و آنچــه امــر
واقــع نــام دارد آغــاز شــد .واقــع گرایــان بــر ایــن بــاور بوده
و هســتند کــه کار هنرمنــد تماشــا کــردن اســت؛ نویســنده
بــه مثابــه یــک تماشــاگر تمــام اتفاقــات بیــرون را جــدا از
هــر گونــه ســوبژکتیویته (ذهنگرایــی) بــه تصویــر کشــیده
و بــه حــوزه نوشــتار وارد میکنــد .نویســنده واقعگــرا
علــل و عوامــل اتفاقــات اجتماعــی را بررســی و آنهــا را
نیــز وارد اثــر خــود میکنــد .در ایــن جــا ایــن ســوال بــه
ذهــن متبــادر میشــود کــه آیــا تشــریح جــزء بــه جــزء
واقعیــت منجــر بــه ابتــذال یــک اثــر میشــود یــا خیــر؟
بالــزاک کــه به عنــوان یکــی از ســردمداران مکتب رئالیســم
بــه شــمار میآیــد معتقــد بــه دســتکاری اســت .دســتکاری
نــه در اصــل واقعیــت کــه در نوشــتار بــرای پرهیــز و
جلوگیــری از توصیفــات اضافــهای کــه احتمــال دارد متــن
را بــه قهقــرا بــرده و آن را بــه امــری مبتــذل مبــدل کنــد.
رئالیســم جریانــی اســت کــه بــه نوعــی محســوس نوشــتار
را بــا امــر سیاســی پیونــد میدهــد و نقادانــه بــه واســازی
امــر اجتماعــی دســت میزنــد .اهمیــت مکتــب رئالیســم
در تاریــخ ادبیــات جهــان بــه قــدری اســت کــه بــه واقــع
نــوع اندیشــه انســانی را میتــوان بــه قبــل و بعد آن تقســیم
کــرد .ایــن دوره در ادبیــات جهــان دو شــاخه دیگــر را بــه
جریان هــای ادبــی افــزوده اســت .همــان طــور کــه گفتــه
شــد از بزرگتریــن ســردمداران رئالیســم می تــوان بالــزاک
فرانســوی را نــام بــرد کــه بــا نوشــتن دوره ای از آثــار
خــود بــا نــام «کمــدی انســانی» تاثیــر به ســزایی در تاریــخ
ادبیــات جهــان بــر جــای بگــذارد .از نویســندگان بــزرگ
رئالیســم همچنیــن می تــوان از چارلــز دیکنــز ،هنــری
جیمــز ،لئوتولســتوی ،داستایفســکی و ماکســیم گورکــی نــام
بــرد کــه آثــار آنــان در تاثیرگــذاری بــر فلســفه هنــر قــرن
بیســتم همچنــان پیشــگام هســتند .بــرای شــناخت آثــار
ایــن بــزرگان توصیــه می کنــم بــا صبــر شــکیبایی اثــری
همچــون «جنــگ و صلــح» را خوانــده و بــه ایــن توجــه کنید
کــه چگونــه نویســنده ای همچــون تولســتوی بــه تماشــا و
تشــریح بی نظیــر واقعیــت و امــر واقــع می پــردازد کــه
از هرگونــه قضــاوت احساســی عــاری اســت .از دیگــر آثــار
ایــن دوره می تــوان بــه «بابــا گوریــو»« ،آرزوهــای بــزرگ»
و «بــرادران کارامــازوف» اشــاره کرد .در یادداشــت شــماره
بعــد بــه بررســی دو شــاخه ادبــی تاثیرگــذار ِبیــرون آمــده
از دل رئالیســم خواهــم پرداخــت و اینکــه چگونــه آثــار
نوشــته شــده در دوره رئالیســم ،گفتمانــی انتقــادی و فلســفی
را شــکل می دهــد.
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ن مــاه ســال  1282شمســی
بــزرگ علــوی ،متولــد بهمــ 
در تهــران و درگذشــته بهمــنمــاه ســال  1375شمســی
در برلیــن ،از جهــات مختلفــی یکــی از مشــهورترین
شــخصیتهای ادبیــات معاصــر ایــران اســت .نخســت
ایــنکــه وی بــههمــراه صــادق هدایــت و صــادق چوبــک
پــس از محمــد علــی جمــال زاده یکــی از پیشــاهنگان
ن کــه ســبک
داستاننویســی معاصــر ایــران اســت .دوم ایـ 
ویــژه او در داستاننویســی (کــه برگرفتــه از رئالیســم
سوسیالیســتی بــود) ،تــا حــدی بــر نویســندگان پــس
از وی تاثیرگــذار بــود کــه تــا ســالیان ســال بــه ســبک
غالــب و محبــوب داستاننویســی در میــان نویســندگان و
ن کــه بــه گفتــه
مخاطبــان ایرانــی تبدیــل شــد .ســوم ای ـ 
پژوهشــگران ،وی بنیانگــذار «ادبیــات داســتانی زنــدان»
ن کــه او یکــی از
در زبــان فارســی اســت .چهــارم ایــ 
نخســتین محصــان اعزامــی بــه اروپــا در ســرآغاز قــرن
حاضــر اســت کــه ایــن نکتــه شــخصیت وی را در میــان
شــخصیتهای برجســته ایــران در دوره پــس از انقــاب
ن کــه ایــن
مشــروطه برجســته و ویــژه میکنــد .پنجــم ای ـ 
نویســنده چپ گــرای ایرانــی بـ ه همــراه تقــی ارانــی و ایــرج
اســکندری از بنیــان گــذاران حــزب تــوده ایــران بــود و بــا
هــممســلکانش نخســتین دوره «مجلــه دنیــا» (نخســتین
نشــریه سیاســی و اجتماعــی چپگــرای جــدی در قــرن
معاصــر) را در فاصلــه ســال های  1312تــا  1314شمســی
منتشــر کــرد.
بــزرگ علــوی اقدامــات بــزرگ دیگــری هــم داشتهاســت.
یکــی از مهمتریــن خدمــات وی بــه ادبیــات فارســی ،ترجمه
کتــاب «حماســه ملــی ایــران» نوشــته تئــودور نولدکــه
(یکــی از مستشــرقان بــزرگ اروپایــی در قــرن نوزدهــم
و بیســتم) در ســال  1309شمســی اســت .کتــاب «حماســه
ملــی ایــران» نولدکــه را میتــوان یکــی از مهم تریــن
پژوهشهــا در تاریــخ شــاهنامهپژوهی جهــان دانســت کــه
سرمشــق و محــل اســتناد بســیاری از شاهنامهشناســان و
فردوســی پژوهان بعــدی قــرار گرفتــه اســت .ســعید نفیســی
در مقدمــه ترجمــه فارســی ایــن کتــاب (در ســال 1327
شمســی) نوشــته اســت« :ایــن کتــاب بهتریــن و معتبرتریــن
مجموعــه تحقیقاتــى اســت کــه خاورشناســان اروپایــى تــا
ســى ســال پیــش دربــاره فردوســى و شــاهکار جاودانــی او
کــردهانــد.»...
امــا بیتردیــد ماندگارتریــن نقــش بــزرگ علــوی
در تاریــخ ادبیــات ایــران نقشــی اســت کــه وی در
قالــب یــک داســتاننویس پیشــگام و پیشــاهنگ ایفــا

کردهاســت« .ورقپاره هــای زنــدان»« ،پنجــاه و ســه
نفــر» و «چش ـ م هایــش» مشــهورترین آثــار بــزرگ علــوی
در میــان داســتان ها و رمان هــای منتشــر شــده اوســت.
اگــر بخواهیــم بهتریــن رمان هــای زبــان فارســی را در
چنــد عنــوان نــام ببریــم ،رمــان «چشــمهایــش» در صــدر
نامهــا یــا دســتکــم جــزء عناویــن برتــر خواهــد بــود.
اگــر بخواهیــم یکــی از خواندنی تریــن روایــات سیاســی
معاصــر را نــام ببریــم ،ناگزیریــم بــه کتــاب «پنجــاه و ســه
نفــر» بــهعنــوان نخســتین گزینــه بیندیشــیم .اگــر بخواهیــم
مهمتریــن زندان نوشــتههای داســتانی زبــان فارســی را نــام
ببریــم ،بــاز هــم بایــد بــهســراغ آثــار بــزرگ علــوی برویــم
و «ورقپارههــای زنــدان» او را در نظــر بیاوریــم.
نکتــه خواندنــی دیگــر در زندگــی بــزرگ علــوی ،دوســتی
او بــا صــادق هدایــت و تشــکیل گــروه «ربعــه» اســت .در
زمــان رضاشــاه ،گروهــی از اســاتید صاحــبنــام ادبیــات و
روشــنفکران رســمی کشــور از قبیــل علــیاصغــر حکمــت،
سیدحســن تقـیزاده ،عبــاس اقبــال آشــتیانی ،محمــد قزوینی،
ســعید نفیســی و ...بــا یکدیگــر ارتبــاط مســتمر و منســجمی
داشــتند و بــه گــروه «ســبعه» معــروف بودنــد .بــزرگ
علــوی نیــز بــههمــراه صــادق هدایــت ،مجتبــی مینــوی و
مســعود فــرزاد بــا هــم دوســتی مســتمر و ارتبــاط منســجمی
برقــرار کردنــد و در برابــر آن گــروه نخســت ،بــا رویکــردی
اعتراضــی و طنزآمیــز ،خــود را گــروه «ربعــه» نامیدنــد.
بــزرگ علــوی عــاوه بــر نویســندگی ،ترجمــه و
فعالیت هــای مطبوعاتــی ،سیاســی و ادبــی کــه بــه هــر
کــدام از آنهــا اشــارهای اجمالــی داشــتیم ،فعالیتهــای
فرهنگــی دیگــری از جملــه معلمــی در اداره معــارف شــیراز،

تدریــس در هنرســتان صنعتــی تهــران ،تدریــس زبــان
آلمانــی در آموزشــگاههای شــهرهای مختلــف ،اســتادی و
تأســیس گــروه ایران شناســی و زبــان فارســی در دانشــگاه
هومبولــت ،فرهنگنویســی مشــارکت در تدویــن لغتنامــه
فارســی بــه آلمانــی در کشــور آلمــان ،معرفــی بخشــی از
تاریــخ معاصــر ایــران بــه آلمانیهــا (در قالــب تألیــف
کتاب هایــی بــه زبــان آلمانــی از جملــه «مبــارزات ایــران»
و «تاریخچــه تحــول ادبیــات فارســی نویــن») و ...را در
کارنامــه فرهنگــی خــود دارد.
نگاهــی اجمالــی بــه ایــن فعالیتهــای فرهنگــی ،سیاســی،
اجتماعــی و البتــه ادبــی در زندگــی بــزرگ علــوی ،فــارغ از
قضاوتهایــی کــه ممکــن اســت دربــاره نتایــج فعالیت هــای
او داشــته باشــیم ،از یــک ســو عظمــت شــخصیتی وی
را نشــان می دهــد و از ســوی دیگــر بــه مــا میفهمانــد
کــه تجربــه عظیمــی از زندگــی بــر دوش او بــوده و همیــن
تجربــه عظیــم باعــث شــده اســت جهانــی بی نظیــر در
ک برانگیــز
داســتان های او خلــق شــود و بــا روایــت رشــ 
از قلــم جادویــی او بــهســوی جاودانگــی پیــش بــرود .ایــن
همــان خصلتــی اســت کــه فقــدان آن در میــان نویســندگان
کوچــک و بــزرگ زمانــه مــا بـ ه شــدت احســاس میشــود؛
نویســندگانی کــه میبینیــم ،آثارشــان را میخوانیــم و
میفهمیــم کــه همــه آنهــا از نظــر تســلط بــه تکنیک هــای
نویســندگی بســیار موفــق هســتند امــا بــ ه نظــر میرســد
کــه از نظــر حکمت انــدوزی و کشــیدن بــار ســنگین زندگــی
کنشگرانــه و مســئوالنه بســیار فقیــر بودهانــد و در نتیجــه
آثارشــان جهانــی بــهشــدت خشـکوخالی و گاه بـ ه مراتــب
مبتذلتــر از جهــان واقعــی اطــراف مــا را عرضــه میکنــد.
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فــروغ فرخــزاد ،شــاعری بــا شــیطنت  های خــاص خــود ،در
ســال  1314بــه دنیــا آمــد .پــدرش ارتشــی و مــادرش بــه
تمــام معنــا زنــی ســنتی و شــرقی بــود .ترکیــب چنیــن زوجی
شــاید در تصویــری کــه فــروغ بعدهــا از مــردان پیــدا کــرده،
اثرگــذار بــوده اســت .در  16ســالگی بــا پرویــز شــاپور کــه
 15ســال از او بزرگتــر بــود ،ازدواج کــرد .شــاپور برخــاف
پــدر فــروغ ،مــردی طنزپــرداز بــود و فــروغ بــه طــور
ناخــودآگاه در پرویــز پــدر آرمانــی خــود را جســتوجو
میکــرد .طــاق از شــاپور بعــد از  2ســال ،در حالــی کــه
صاحــب فرزنــد بودنــد و منــع شــدن فــروغ از دیــدن
فرزنــدش توســط شــاپور ،در تکمیــل تصویــر ذهنــی فــروغ
از مــردان اثرگــذار بــود.
فــروغ در ســال  1331ضمــن انتشــار اولیــن مجموعــه شــعر
خــود بــا عنــوان «اســیر» در راســتای مبــارزه بــا مردســاالری،
دو کار انجــام داده اســت .اول اینکــه فــروغ در ایــن مجموعــه
شــعر از خــط قرمزهــا عبــور کــرده اســت؛ یعنــی صحبــت از
مضامیــن اروتیــک بــه زبــان زنــان .فــروغ بــر ایــن نظــر بــود
کــه اگــر صحبــت از مضامیــن اروتیــک بــد اســت هیــچ کس
نبایــد از آن صحبــت کنــد و اگــر خــوب اســت همــه بایــد
بتواننــد از آن بگوینــد .دوم ،ارائــه تصویــری نازیبــا از مــرد کــه
در سراســر مجموعــه اســیر ،نمایــان اســت .اشــعار فــروغ را در
مجموعــه اســیر ،مــی تــوان نیمــه ســنتی ارزیابــی کــرد.
فــروغ در مجموعه دوم شــعر خود یعنــی دیــوار ( ،)1335دچار

یــک پارادوکــس هویتــی می  شــود و بــه ســمت مــدرن شــدن
پیــش مــی  رود؛ اگرچــه هنــوز مــدرن نشــده و در ســردرگمی
بــه ســر می  بــرد .در اشــعار فــروغ در مجموعــه دیــوار ،پنــاه
بــردن بــه خــواب و بارقههایــی از پشــیمانی نمــود دارد .در
مجموعــه عصیــان ( ،)1336نــگاه انتقــادی فــروغ از زمیــن،
متوجــه آســمان می  شــود و در برابــر آفرینــش سرکشــی
میکنــد .زبــان فــروغ در ســه مجموعــه اســیر ،دیــوار و
عصیــان ،زبانــی پرخاشــگر ،جنســی و غیرهنری اســت .خــود او
پــس از انتشــار تولــدی دیگــر ،صفــت حماقــت در بــازه پیــش
از آن را بــه خــود نســبت میدهــد.
آشــنایی بــا ابراهیــم گلســتان ذهنیــت فــروغ را تــا حــدی
نســبت بــه مــردان اصــاح میکنــد و رابطــه فکــری عمیقــی
میــان ایــن دو برقــرار میشــود .مجموعــه تولــدی دیگــر
( )1342فاصلــه بســیار زیــادی بــا ســه مجموعــه پیشــین
فــروغ دارد .در ایــن مجموعــه شــاعری توانــا بــا زبانــی
هنرمندانــه خودنمایــی میکنــد کــه اگرچــه هــم چنــان بــا
ســنت فرهنگــی مردســاالر مبــارزه مــی کنــد ،امــا بیتنــش
ســخن میگویــد و جهــان بینــی شــاعرانه عمیقــش را بــه
رخ شــعر و جامعــه می  کشــد .آنچــه فــروغ را بــه «فــروغ
شــعر معاصــر» بــدل کــرده ،پــرواز او از شــخصیت اول بــه
شــخصیت دوم اســت.
فــروغ در  23بهمــن ســال  ،1345ســاعت  ،16در تصادفــی
کشــته شــد و ایــن هماننــدی بــا شــعری کــه بــا ایــن
مضمــون دارد ســبب حــرف و حدیــث هــای بســیاری درباره
مــرگ او شــده اســت .آخریــن اثــر فــروغ« ،ایمــان بیاوریــم
بــه آغــاز فصــل ســرد» پــس از مــرگ او چــاپ شــده اســت؛

در ایــن اثــر زبــان شــعر فــروغ هنریتــر و دغدغههایــش
جهانیتــر اســت .در میــان شــاعران زن پیــش از فــروغ،
پرویــن اعتصامــی ،زن موثــر و موفــق در ادبیــات و مخصوصــا
مناظرههــای شــعری را نمی  تــوان نادیــده گرفــت؛ نظــام
اخالقــی موجــود در شــعر پرویــن همــان نظــام اخالقــی
غزالــی ،ســعدی و در کل سنتگراســت .ســیمین بهبهانــی
دیگــر شــاعر موفــق زن در ایــن میــان ،خواهــان اصــاح
ســنت اســت امــا فــروغ کامــا مخالــف ســنت اســت.
چکیــده شــخصیت فــروغ را میتــوان در جملــه «مبــارزه بــا
ســنت فرهنگــی مردســاالر» معرفــی کــرد.

