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نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
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خوانــدن واژه »تکــرار« بــه صــورت پیوســته، اگرچــه چنــد ثانیــه 
ــرد، امــا مــال آور و حتــی آزاردهنــده اســت  بیشــتر زمــان نمی ب
بــه گونــه ای کــه حاضــر بــه تجربــه مجــدد آن نخواهیــم بــود. امــا 
چگونــه از تکــرار برخــی سیاســت ها در طــی 150 ســال گذشــته، 
ــا و ادامــه  ــد آن ه ــم و همــواره در حــال بازتولی ــه تنــگ نمی آیی ب
ــا آن هــا  ــی کــه امــروزه ب مســیر هســتیم؟ بســیاری از بحران های
ــاوت،  ــف متف ــدت و ضع ــا ش ــم، ب ــرم می کنی ــه ن ــت و پنج دس
مابه ازایــی در گذشــته داشــته اســت. بــرای مثــال، پویــش »دختران 
ــه  ــراض ب ــید، اعت ــته باش ــش چشــم داش ــاب« را پی ــان انق خیاب
حجــاب اجبــاری در روزهــای نخســت انقــاب نیــز یکــی از مــوارد 
چالــش برانگیــز حکومــت بــوده و اکنــون بــدل بــه مســأله ای برای 
تمــام فصــول شــده اســت! حتــی بررســی این موضــوع در بســتری 
کان تــر، یعنــی مداخلــه حکومــت در امــر پوشــش، سیاستی ســت 
کــه در ســال 1314 نیــز دنبــال می شــده و چالش هــای بســیاری را 
بــرای حکومــت وقــت بــه دنبــال داشــته اســت. می توان فهرســتی 
از ایــن دســت بحران هــا را در 150 ســال گذشــته لیســت کــرد و 
مــوارد مشــابه را در دوره هــای مختلــف، یک به یــک کنــار یکدیگــر 
ــا در طــول صــد ســال  ــرار بحران ه ــه تک ــب آن ک ــرار داد. جال ق
گذشــته، برخــی از متفکریــن را بــر آن داشــته اســت تــا از ابتــای 
جامعــه ایرانــی بــه چرخــه بســته »اســتبداد، آشــوب، هــرج و مرج، 
اســتبداد« ســخن بگوینــد. در ایــن معنــا جامعــه ایــران، جامعــه ای 
کوتــاه مــدت اســت کــه تــداوم و تغییــر در آن دیــری نمی پایــد و 
از آن بــه عنــوان »خانــه کلنگــی« یــاد می شــود. بــه عبــارت دیگــر، 
تاریــخ ایــران اگرچه بلنــد و پرماجراســت، اما در بلندمــدت از تداوم 
برخــوردار نیســت، بلکه مجموعــه ای از دوره هــای کوتاه مــدت و به 

هــم پیوســته را در برگرفتــه اســت؛ درســت ماننــد یــک زنجیــر.
ــران و  ــای ای ــس از جنگ ه ــوص پ ــه خص ــار و ب ــد قاج در عه
روســیه کــه در خــال آن ایرانیــان بــا »دیگــری« قدرتمنــدی بــه 
نــام غــرب مواجــه شــدند، همــواره ایــن پرســش مطــرح بــود کــه 
»چــرا ایــران عقــب مانــد و غــرب پیــش رفــت؟«. در طــی 150 
ــه  ــی ک ــای مختلف ــا و حکومت ه ــواره دولت ه ــته هم ــال گذش س
در ایــران قــدرت را در اختیــار داشــتند، در صــدد ایــن بودنــد کــه 
ــد، مســیر پیشــرفت و  ــران کنن ــن عقب ماندگــی را جب ــه ای چگون
توســعه را بپیماینــد، از بحران هــای گوناگــون پیــش رو گــذر کننــد 
تا در نهایت گریزی از دور تاریخی داشــته باشــند. نخســتین پاســخ 
ایرانیــان بــه وضعیتــی کــه در آن گرفتــار بودنــد، بســیار ســاده بود، 
آن هــا عقــب ماندگــی خــود را تنهــا در »تکنیــک« می دانســتند و 
می پنداشــتند بــا ورود تکنیــک جدید به کشــور، مشــکات برطرف 
خواهدشــد. در مرحلــه بعــد اما پــای از واردات تکنیــک جدید فراتر 
رفــت و بــه نهادســازی جدیــد روی آورده شــد. پیــش از آن کــه 
پروژه هــای ذکــر شــده در عهــد قاجــار تکمیــل و نهادمنــد شــوند، 
ــه علــت عــدم توفیــق چنــدان، ناتمــام رهــا شــدند و پــروژه ای  ب
جدیــد بــه نــام »دولــت مــدرن« بــا روی کار آمــدن رضاشــاه آغاز 
شــد. امــا پــروژه پهلوی هــا نیــز پارادوکســی از نهادهــای غربــی و 
رجعــت بــه ایــران باســتان بــود. دیــری نپاییــد کــه گفتمان هــای 
رقیــب پهلــوی، یعنــی گفتمــان چــپ، گفتمــان ملی گــرا و گفتمــان 
اســام سیاســی، آن را بــه حاشــیه راندنــد و در ایــن میــان گفتمــان 
اســام سیاســی کــه قــدرت انطبــاق بیشــتری بــا جامعــه ایرانــی، 
نســبت بــه ســایر گفتمان هــا داشــت، بــه قــدرت رســید. پــس از 
انقــاب اســامی، پروژه هــای ناتمــام گذشــته رهــا شــد و پــروژه ای 
جدیــد ذیــل »والیــت فقیه« و ســاختار جمهــوری اســامی عملیاتی 
شــد. در دوره اخیــر، دوره هــای زمانــی سیاســت گذاری کوتاه تــر و 
جذابیــت پروژه هــای ناتمام بیشــتر شــد. دولت ســازندگی بــا پروژه 
تعدیــل اقتصــادی، دولــت اصاحــات بــا پــروژه توســعه سیاســی، 
ــروژه  ــا پ ــت مهــرورز ب ــا، دول ــی و گفت و گــوی تمدن ه جامعه مدن
بســط عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی بــرای احیــای جامعــه انقابی 
بــا عنصــر آخرالزمانــی و در نهایــت دولــت تدبیــر و امیــد بــا پروژه 
اعتــدال و هدف نرمالیزاســیون داخلــی و خارجی، تلنبــاری از واژگان 

را ایجــاد کردنــد.
ــف  ــاه ســال 96 در شــهرهای مختل ــان اعتراضــات دی م در جری
کشــور، طیــف گســترده ای از شــعارهای متمایــز و بعضــا متعــارض 
مطــرح شــد. بســیاری از تحلیلگــران، گســتردگی و بعضــا تعــارض 
ــوده مــردم از مطالبــات  شــعارها را در راســتای درک نادرســت ت
سیاســی و اقتصادی شــان تحلیــل کردنــد. امــا اگــر زاویــه تحلیــل 
خــود را تغییــر و در بســتری تاریخی، شــعارهای معترضیــن را مورد 
ــود. گســتردگی  ــاوت خواهــد ب ــم، نتیجــه متف ــرار دهی بررســی ق
ــر  ــار واژگان در اث ــان تلنب ــی از هم ــن، ناش ــعارهای معترضی ش
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ورود قضات در مسائل سیاسی سم مهلکی برای دستگاه قضاست

بــه گــزارش ایســنا، احمــد ســیاوش پور در آئیــن تحلیــف دوره نخســت کارآمــوزی قضایی اســتان گیــان، با اشــاره به برگــزاری نخســتین دوره 
کارآمــوزی در گیــان، قضــات جــوان و برگزیــده ایــن دوره را از ســرمایه های ارزشــمند دادگســتری اســتان و قــوه قضائیــه معرفــی کــرد. وی با 
تأکیــد بــر ایــن  کــه »قضــات بایــد تقــوای الهــی را همــواره ســرلوحه امــورات و کارهایشــان قــرار دهنــد«، تصریــح کــرد: قضــات همــواره بایــد 
بداننــد کــه خداونــد در تمامــی اقدامــات آن هــا حاکــم و ناظــر اســت. رئیــس کل دادگســتری گیــان توجه بــه جایگاه قضایــی از ســوی قضات 
را از دیگــر نــکات مــورد توجــه عنــوان کــرد و افــزود: قضــات بایــد ابتــدا جایــگاه قضایــی را درک و ســپس بــه امر خطیــر قضــاوت ورود کنند. 
وی بی  طرفــی در امــر قضــاوت را اصلــی مهــم خوانــد و گفــت: بی  طرفــی در امــر قضــاوت بــرای قاضــی اصلــی مهــم اســت و نبایــد طرفیــن 
پرونــده تصــور کننــد کــه قاضــی از بی  طرفــی خــارج شــده اســت. رئیــس کل دادگســتری گیــان بــا تأکیــد بر ایــن  که »قضــات بایــد نظارت 
بــر عوامــل، زیــر مجموعــه و حواشــی خــود داشــته باشــند«، خاطرنشــان کــرد: اطــراف قضــات یک شــعاع بســیار بزرگ اســت و نبایــد قضات 
از پیرامــون خــود غافــل شــوند. وی ورود قضــات در مســائل سیاســی و جناحــی را ســم مهلکی برای دســتگاه قضایی دانســت و خاطرنشــان کرد: 
اگرچــه قضــات بایــد بــه مباحــث سیاســی کشــور آگاه باشــند، امــا آنچــه کــه در امــر قضــاوت مــاک اســت قضــاوت بــر پایــه دیــن مبیــن 

اســام و آموزه  هــای الهــی اســت.
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بهبــود نمــره ایــران در ســنجش شــاخص فســاد خبــر می  دهــد 
امــا بــر اســاس رده  بنــدی ایــن ســازمان، کشــورمان هنــوز از 
میــان 180کشــور، در رتبــه 130 قــرار دارد کــه مشــابه رتبــه 
ســال گذشــته اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، وضعیــت ایران 
در جــدول بــا 4 کشــور گامبیــا، اوکرایــن، میانمــار و ســیرالئون 
یکســان بــوده و از میــان همســایگان مــرزی و منطقــه  ای ایــران 
ــر از  ــی بدت ــط دو کشــور افغانســتان و عــراق وضعیت ــز، فق نی

ایــران دارنــد.
ــده  ــت نگران  کنن ــه وضعی ــه ب ــا توج ــل ب ــال های قب در س
ــراد  ــب برخــی از اف ــران در خصــوص فســاد اداری، از جان ای
ــا فســاد اداری صــورت گرفــت. امــا  اراده ای بــرای مبــارزه ب
ــص  ــی، نق ــازوکارهای قانون ــن س ــل نیافت ــن اراده، از تکام ای
و نارســایی نهادهــا و سیاســت های اقتصــادی و اجــرای 
ــی، از  ــی نجف ــل شــده اســت. محمدعل ــون غاف ــلیقه  ای قان س
افــرادی بــود کــه وقتــی بــه  عنــوان گزینــه نهایــی شــهرداری 
تهــران باقــی مانــد، هــدف خــود را مبــارزه بــا فســاد اداری در 
نهــاد شــهرداری اعــام کــرد. به گونــه  ای کــه وی در توئیتــی 
چنیــن نوشــت: »مــن بــا آگاهــی از تبعــات مبــارزه بــا فســاد 
بــه ایــن عرصــه آمــده  ام، بــرای پرداخــت هزینه هــای بیشــتر 
ــت و  ــو از دروغ و تهم ــب ممل ــار مطال ــاده ام و انتش ــم آم ه
ــارزه  ــه عقــب  نشــینی نخواهــد کــرد. مب ــان مــرا وادار ب بهت
واقعــی بــا فســاد بــا افشــاگری  های توخالــی متفــاوت اســت و 

ــتند«. ــدگان هس ــن قضاوت کنن ــردم بهتری م
ــه عرصــه شــهرداری  ــا ب ــزم راســخ پ ــا ع ــی ب ــن نجف بنابرای

بــه گــوش  رســید. پــس از گذشــت چنــد روز، در 23 اســفند 
محمدعلــی نجفــی، شــهردار تهــران، بعــد از حــدود هفــت ماه 
اداره شــهرداری، اســتعفای کتبــی خــود را بــه شــورای شــهر 
ارائــه کــرد. برخــی از اعضــای شــورای شــهر، بیمــاری آقــای 
ــل  ــا دو دلی ــد ام ــن اســتعفا قلمــداد کردن ــل ای ــی را دلی نجف
وجــود دارد تــا بــه  وضــوح نشــان  دهنــده ایــن امــر باشــد که 
اگــر بیمــاری آقــای نجفــی هــم در ایــن تصمیــم موثــر باشــد، 
امــا عامــل اصلــی یــک عامــل سیاســی اســت. اولیــن دلیــل، 
توئیــت آقــای نجفــی بعــد از اســتعفا اســت کــه در آن آمــده 
بــود وقتــی کارت زدن بــرای تــردد در شــهرداری تهــران را 
ــزام کردیــم، برخــی گفتنــد کــه دیگــر بــه بقیــه کارهــای  ال
خودمــان نمی رســیم! دومیــن دلیــل اصــرار شــورای شــهر بــر 
ــه ای کــه  ــه  گون ــود. ب پس گیــری اســتعفا از جانــب نجفــی ب
اگــر اکثریــت شــورای شــهر عامــل بیمــاری را علــت اصلــی 
اســتعفا می  دانســتند قطعــاً اصــراری بــه رد اســتعفای نجفــی 
نمی کردنــد. اســتعفای نجفــی مــورد پذیــرش شــورای شــهر 
قــرار نگرفــت امــا فشــارها کاهــش پیــدا نکــرد و در اظهــار 
نظــری عجیــب، دادســتان تهــران خواهــان اســتعفای مجــدد 
نجفــی شــد. نجفــی بــرای دومیــن بــار اســتعفا داد. نجفــی در 
متــن اســتعفای اول و دوم خــود بــه بیمــاری اشــاره می  کنــد 
ــت  ــده اس ــر وی وارد آم ــه ب ــارهایی ک ــار آن از فش و در کن
نیــز می گویــد؛ بنابرایــن اگرچــه هیــچ  کــس نمی توانــد منکــر 
ــوان  ــم را نمی  ت ــن مه ــا ای ــود ام ــی ش ــای نجف ــاری آق بیم
عامــل اصلــی در اســتعفای ایشــان از ســمت شــهرداری تهران 
دانســت. بــه  گونــه  ای کــه ایــن بیمــاری در بســیاری از مردان 
بــاالی 50 ســال وجــود دارد و بــه کار خــود ادامــه می  دهنــد. 
برســاخته شــدن عــدم توانایــی آقــای نجفــی در ادامــه کار را 
بایــد در دو متغیر الیگارشــی قدرتمنــد و پایداری فســاد اداری 
ــتان  ــش از داس ــن بخ ــرد. مهمتری ــت  وجو ک ــران جس در ای
اســتعفای نجفــی آن جایــی اســت کــه قــوه قضاییــه بــه  جــای 
آن کــه پرونده  هایــی را کــه آقــای نجفــی بــه او ارجــاع داده 
رســیدگی کنــد، درصــدد عــدم همراهــی بــا وی برمــی  آیــد 
و حتــی بــه نقــل از علــی مطهــری، بــه بهانــه برنامــه چنــد 
دختــر زیــر 9 ســال در روز زن، شــهردار تهــران را در حالــی  
کــه خــواب بــوده اســت، بــا بی  احترامــی بازداشــت می کنــد. 
ــی درک  ــه  خوب ــا ب ــت ت ــر آن اس ــود بیانگ ــت خ ــن روای ای
شــود کــه چــرا مبــارزه بــا فســاد در کشــور مــا بــه نتیجــه 
نمی  رســد. در نهایــت بایــد گفــت تــا زمانــی کــه الیگارشــی 
قدرتمنــد در کارکــرد قــوا و نهادهــا دخالــت دارد، امیــدی بــه 

بهبــود وضعیــت فســاد اداری در ایــران نخواهــد بــود.

رضا سرحدی
دکتری علوم سیاسی 96

اگرچــه اســتعفای آقــای محمدعلــی نجفــی، شــهردار تهــران 
ــای  ــاس متغیره ــر اس ــف و ب ــای مختل ــوان از جنبه  ه را می  ت
ــر  ــتار حاض ــا در نوش ــرار داد ام ــی ق ــورد بررس ــون م گوناگ
تــاش بــر آن اســت تــا اســتعفای آقــای نجفــی، بر اســاس دو 
مفهــوم فســاد اداری و الیگارشــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
تعاریــف مختلفــی از فســاد اداری وجــود دارد امــا برخــی از 
ــض  ــا نق ــراف و ی ــوان انح ــی آن را می ت ــای اساس ویژگی  ه
قاعــده و یــا قواعــد مشــخصی از رفتــار، وجــود هدف هــا و در 
نظــر گرفتــن روابــط فــردی، خانوادگــی و گروهــی بــه  صورت 
مــادی یــا غیــر آن و از جملــه منافــع و هدف هــای سیاســی 
دانســت. مفهــوم الیگارشــی نیــز از دوران باســتان، در معنــای 
حکومــت بــا تعــدادی کــم ظاهــر شــد. میلــز، بــه  عنــوان یک 
ــه  ــبت ب ــادی نس ــردی انتق ــا رویک ــرا ب ــرداز نخبه  گ نظریه  پ
الیگارشــی، در کتــاب »نخبــگان و قــدرت«، تمایــز آشــکار بین 
ــدرت را نشــان داده و  ــدون ق ــت ب ــد و اکثری اقلیــت قدرتمن
بــر ایــن بــاور اســت کــه مردم  ســاالری در آمریــکا تضعیــف 
 شده اســت. بــه صــورت مختصــر، الیگارشــی اشــاره بــه گــروه 
اندکــی دارد کــه بــا شــیوه غیردموکراتیــک و بــر اســاس تکیه 

بــر ثــروت بــه سیاســت ورزی مشــغول هســتند.
ــای  ــذار از نظام  ه ــای گ ــن آفت  ه ــی از مهمتری ــوالً یک معم
متمرکــز اقتصــادی بــه بــازار آزاد و خصوصی ســازی، گســترش 
فســاد در نظــام اداری و مالــی دولت  هــای درگیــر اســت. ایــران 
کنونــی نیــز از ایــن مشــکل بی  بهــره نمانــده اســت و حتــی بــه 
ــرم  ــا آن دســت و پنجه ن ــه ب ــکل گســترده، سال  هاســت ک ش
می کنــد. باوجــود برنامه  هــای گوناگــون هنــوز هــم راهــکاری 
اساســی بــرای آن پیــدا نشــده اســت. ماهیت فســاد کــه بیانگر 
ــوه خواری،  ــه رش ــانی از جمل ــار انس ــف رفت ــکل های مختل ش
ــت شــغلی،  ــتفاده از موقعی ــوم  پرســتی، ســوء اس ــش و ق خوی
ــا  ــوارد ب ــتر م ــد، در بیش ــاس می باش ــازی و اخت ــی  ب پارت
قــدرت همــراه بــوده و نشــان  دهنــده ســوء اســتفاده اعضــای 
آن از اختیــارات حاکمیتــی در جهــت منافــع شــخصی اســت. 
ــر آن  ــد ب ــران معتق ــب  نظ ــیاری از صاح ــان بس ــن می در ای
ــه فســاد اداری در  ــوان نمون ــه  عن ــا ب ــه الیگارش ه هســتند ک
کشــور ایفــای نقــش می کننــد. در ایــران نیــز چنیــن وضعیتــی 
حاکــم اســت. بــه  نحــوی  کــه گــزارش ســال 2017 ســازمان 
بیــن  المللــی شــفافیت از وضعیــت فســاد اداری در کشــورهای 
ــد از  ــه  تازگــی منتشــر شــده اســت، هــر چن مختلــف کــه ب

گذاشــت و مأموریــت خــود را مبــارزه بــا فســاد اعــام کــرد. 
ایــن مهــم از جانــب وی تنهــا در مرحلــه حرف متوقف نشــد و 
بــه عمــل تبدیــل شــد. بــه  گونــه  ای کــه وی چندیــن روز پــس 
از ایــن توئیــت، در 23 بهمــن 1396 اعــام کــرد کــه گــزارش 
بخشــی از تخلفات شــهرداری در دوره تصدی محمدباقرقالیباف 
بــه قــوه قضائیــه ایــران ارائــه  شــده اســت. نجفــی امــا جزئیات 
ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــا ب ــرد و تنه ــان نک ــات را بی ــن تخلف ای
ــی از  ــا برخ ــی ب ــای اداری غیرقانون ــتن قرارداده ــر بس نظی
نهادهــا اشــاره کــرد. نجفــی امــا از ایــن مهــم غافــل بــود کــه 
ــه   ــون، ب ــا عــدم اجــرای قان قدرتمنــدی الیگارشــی در اجــرا ی
عنــوان مانــع مهــم اثربخشــی برنامه هــای ضــد فســاد می  تواند 
اجــرای قانــون را بــا موانعــی متعــدد روبــرو ســازد. فشــارهای 
ــه نجفــی وارد شــد. الیگارشــی  ــر ب ــن خب مختلــف پــس  از ای
قدرتمنــد پــس  از ایــن خبــر، تضعیــف شــهردار تهــران را در 
ــب  ــا از جان ــن ضربه ه ــی از مهمتری ــرار داد. یک ــتور کار ق دس
ــه شــهردار تهــران وارد شــد  ــد هنگامــی ب الیگارشــی قدرتمن
کــه شــهرداری تهــران در مراســمی بــه نــام »همایــش بــزرگ 
بانــوان شــاغل شــهرداری« کــه در بــرج میــاد تهــران برگــزار 
شــد و نجفــی هــم در آن حضــور داشــت، برنامه موســیقی اجرا 
کــرد کــه در آن دختــران خردســال روی ســن رقصیدنــد. ایــن 
رویــداد ســبب شــد تــا جریــان الیگارشــی از آن بــرای حملــه 
بــه شــهردار و تضعیــف جایــگاه وی اســتفاده کننــد. فشــارها بر 
نجفــی افزایــش پیــدا کــرد و در روزهــای پایانــی ســال 1396 
ــت بیمــاری وی  ــه عل ــی ب ــر اســتعفای نجف ــی ب ــاری مبن اخب

به وقت شام!
دومــاي دمشــق و تهدیدهــاي دونالــد ترامــپ، رئیــس 
ــوریه،  ــه س ــي ب ــه نظام ــر حمل ــي ب ــکا، مبن ــوري آمری جمه
واشــنگتن بــا برخــي اقدامــات نظامــي ماننــد مســتقر کــردن 
ــرواز در آوردن  ــه پ ــه و ب ــواحل الذقی ــي در س ــاو جنگ ن
ــر  ــراق، ب ــوریه و ع ــي از س ــود در مناطق ــاي خ جنگنده ه
احتمــال درگیــري نظامــي در ســوریه، بیشــتر از پیــش دامــن 
زده بــود. همــه ایــن تحــوالت میدانــي حکایــت از آن داشــت 
کــه بازیگــران جدیــد ماننــد ایــران، روســیه و ترکیــه کــه در 
ــکا  ــوب آمری ــدان مطل ــد، چن ــي مي کنن ــه نقش آفرین منطق
انگاشــته نمی شــود و ادامــه ایــن اقدامــات نقــش واشــنگتن 
ــن  ــد. ای ــته می کن ــر از گذش ــی کمرنگ ت ــه را حت در منطق
ــه هیــچ  ــه نشــان داده آمریــکا ب ــي اســت کــه تجرب در حال
عنــوان پذیــراي ایــن نیســت کــه ابتــکار عمــل در منطقــه 
حساســي مثــل خاورمیانه، در دســتان ســایر کشــورها باشــد. 
اهمیــت ایــن مســأله زمانــي بیشــتر مشــخص شــد کــه در 
ــه  ــکو ب ــا از مس ــپ باره ــد ترام ــته، دونال ــد روز گذش چن
عنــوان یکــي از متهمــان حملــه شــیمیایي ادعایــي اخیــر در 
دومــا نــام بــرده اســت. وي در اولیــن توییــت خــود دربــاره 
ــور  ــس جمه ــن، رئی ــر پوتی ــخصا والدیمی ــه مش ــن حمل ای
ــام  ــه انج ــوریه ب ــت س ــران و دول ــار ای ــیه را در کن روس
ــه  ــا مشــارکت در آن متهــم کــرد و گفــت ب ــه ی ــن حمل ای
ــي از  ــپ حت ــد. ترام ــد ش ــخص خواه ــت مش زودي حقیق
ــت و در  ــر گذاش ــا را فرات ــود پ ــگي خ ــاي همیش لفاظي ه
یــک پیــام توییتــري رســما روســیه را بــه دلیــل مخالفــت بــا 
حملــه نظامــي بــه ســوریه تهدیــد کــرد. او در توییتــر خــود 
ــه ســمت  ــه ب ــر موشــکي ک ــول داده ه نوشــت: »روســیه ق
ســوریه شــلیک شــود را ســاقط کنــد. پــس روســیه آمــاده 
ــا در راه  ــمند م ــد و هوش ــا، جدی ــکهاي زیب ــه موش ــاش ک ب
هســتند«. ایــن در حالــي اســت کــه ترامــپ از ابتــداي ورود 
بــه کاخ ســفید بــه وضــوح نشــان داده بــود کــه بــه دنبــال 

ــاظ  ــه لح ــودي ب ــه کمب ــي ک ــراي آمریکای ــه ب تافي جویان
دانــش کارشناســي یــا قــدرت آتــش نــدارد، ایــن اســت کــه 
بــه آمریــکا اجــازه مي دهــد بگویــد در ایــن عملیــات تنهــا 
نیســت و خطــر واکنــش احتمالــی مســکو را تــا حــد بســیار 
ــی  ــی مدع ــاف غرب ــن ائت ــد. ای ــش می ده ــادی کاه زی
اســت کــه بیــش از 100 موشــک بــه ســوریه شــلیک کــرده 
اســت. جیمــز متیــس، وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده همچنیــن 
ــد  ــه نخواه ــات ادام ــن حم ــه ای ــت ک ــرده اس ــام ک اع
یافــت. در مقابــل مقامــات ســوری از انهــدام ده هــا موشــک 
در آســمان ســوریه خبــر می دهنــد و از دمشــق نیــز خبــری 
مبنــی بــر وجــود وضعیــت فوق العــاده بــه گــوش نمی رســد. 
مســکو و تهــران هــم ضمــن محکومیــت ایــن حملــه، اعــام 
داشــتند کــه بــه هیچ کــدام از نیروهــا و اســتحکامات آن هــا 
ــه  ــه ب ــور ک ــت. آن ط ــده اس ــیبی وارد نش ــوریه آس در س
نظــر می رســد طرفیــن درگیــر، تمایلــی بــه ادامــه تنش هــا 
ندارنــد. در ایــن میــان حملــه محــدود آمریــکا و متحدیــن 
ــد تأثیــر شــگرفی در آینــده معــادالت ســوریه  آن، نمی توان
بگــذارد و تعــادل موجــود در ســوریه را بــر هــم بزنــد. حتــی 
ــوریه  ــر در س ــی درگی ــرف غرب ــر ط ــه اخی ــوان حمل می ت
ــوریه  ــن در س ــع کرملی ــده مواض ــی تقویت کنن ــه نوع را ب
ــا  ــت ت ــد داش ــا قص ــه تنه ــن حمل ــا ای ــپ ب ــت. ترام دانس
عقــب افتادگــی چنــد ماهــه خــود در صحنــه نظامــی ســوریه 
را جبــران کنــد و نشــان دهــد علــی رغــم همــه تهدیدهــا، 
توانایــی ایــن را دارد کــه در خــاک ســوریه عملیــات نظامــی 
ــه  ــر در ســوریه ب ــات اخی ــد اتفاق انجــام دهــد. اگرچــه رون
ســود دولــت اســد و متحدیــن او بــوده اســت امــا کمامــان 
ــه نظــر  ــرار دارد و ب ــه ای از ابهــام ق ــده ســوریه، در هال آین
مــی رســد اگــر کرملیــن و کاخ ســفید بــر ســر پایــان ایــن 
ــچ و خــم ســوریه  ــر پی ــق نرســند، کاف پ ــه تواف بحــران ب

ــد.  ــد ش ــز خواه ــر نی ــم تنیده ت در ه
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در پــي نابــودي نســبي داعــش در ســوریه، ســایر بازیگــران 
ــد.  ــن کشــور برآمدن ــود در ای ــت خ ــم موقعی ــي تحکی در پ
ــراي  ــزاري ب ــن اب ــي یافت ــان، در پ ــن می ــز در ای ــکا نی آمری
ــتا  ــن راس ــود و در ای ــه ب ــود در منطق ــوذ خ ــش نف افزای
ــي  ــار دیگــر در ســوریه نقش آفرین ــد ب ــا بتوان مي کوشــید ت
ــردن  ــکا، دراز ک ــدام آمری ــتین اق ــه اول نخس ــد. در وهل کن
دســت دوســتي بــه ســوي کردهــا بــود. ایــن عمــل از جانــب 
کردهــا نیــز کــه شــکل گیري دولــت فــدرال خــود را یکــي 
ــت  ــتند، مثب ــه مي دانس ــت منطق ــم امنی ــاي تحکی از راه ه
ــتان  ــم کردس ــدوم اقلی ــزاري رفران ــا برگ ــد. ام ــته ش انگاش
ــه نوعــي تقابــل  عــراق از ســوي مســعود بارزانــي، منجــر ب
ــه  ــا ب ــت کرده ــه تقوی ــد چراک ــکا ش ــه و آمری ــان ترکی می
ــه  ــد. حمل ــکارا باش ــوب آن ــت مطل ــکل نمي توانس ــچ ش هی
ــران و  ــي ای ــت ضمن ــب موافق ــا جل ــن، ب ــه عفری ــه ب ترکی
ــترش  ــري از گس ــتاي جلوگی ــد در راس ــز بای ــیه را نی روس
نفــوذ کردهــاي ســوریه تحلیــل کــرد. مجموعــه ایــن 
ــه  ــوریه ب ــکا در س ــوذ آمری ــا نف ــد ت ــث ش ــات باع اقدام
کمتریــن حــد خــود در طــي هفــت ســال منازعــه خونیــن در 
ایــن کشــور برســد. از همیــن رو واشــنگتن مترصــد فرصتــي 
ــه  ــود. حمل ــگاه خــود در ســوریه ب ــري جای ــراي بازپس گی ب
شــیمیایي انجــام شــده بــه دومــاي دمشــق بــه نظــر همــان 
فرصتــي بــود کــه ماجراجویــان واشــنگتن در پــي آن بودنــد. 
ــه اي کــه روســیه و دولــت مرکــزي دمشــق آن را کار  حمل
مخالفــان و آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بــا حمایــت چند کشــور 

ــد. ــد مي دانن ــار اس ــه بش ــئولیت آن را متوج ــي، مس عرب
ــانه هاي  ــري رس ــت خب ــد روز از فعالی ــس از گذشــت چن پ
ــه  ــیمیایي ب ــه ش ــا حمل ــاط ب ــي در ارتب ــف بین الملل مختل

ــا روســیه اســت. بهبــود روابــط ب
ــر  ــا ظه ــر ت ــود حداکث ــده داده ب ــپ وع ــد ترام ــر چن ه
چهارشــنبه دربــاره نــوع پاســخ بــه ســوریه تصمیــم بگیــرد، 
امــا بــه نظــر هــراس تقابــل مســتقیم نظامــي بــا مســکو وی 
را در تصمیــم خــود بــراي حملــه بــه روســیه دچــار تردیــد 
کــرد. آنچــه مشــخص اســت، اینســت کــه نــه مســکو و نــه 
ــوده  ــزاع مســتقیم در ســوریه نب ــک ن واشــنگتن، خواهــان ی
ــرو در  ــدود 2000 نی ــده ح ــاالت متح ــود. ای ــد ب و نخواهن
ــک  ــون از ی ــت و پنتاگ ــرده اس ــتقر ک ــوریه مس ــمال س ش
ــا  ــا روس ه ــاس ب ــراري تم ــراي برق ــژه ب ــاس وی ــط تم خ
ــي  ــاي روس ــل جنگنده ه ــدم تقاب ــان از ع ــور اطمین ــه منظ ب
ــد.  ــتفاده مي کن ــوریه اس ــي س ــم هوای ــي در حری و آمریکای
نیویورک تایمــز در همیــن رابطــه نوشــته اســت کــه احتمــاال 
مقامــات پنتاگــون ســعي مي نماینــد تــا بــا هــدف قــراردادن 
کارخانه هایــي کــه معتقدنــد بشــار اســد در آن هــا ســاخت 
ــل  ــود را از تقاب ــد، خ ــام مي ده ــیمیایي را انج ــلیحات ش تس
ــا روســیه برهاننــد. بامــداد شــنبه همیــن اتفــاق  مســتقیم ب
هــم افتــاد. پنتاگــون کــه پــس از تهدیــدات دونالــد ترامــپ 
راهــی بــه جــز اقــدام نظامــی علیــه دمشــق پیــش روی خود 
ــه برخــی از  ــه ای محــدود ب ــا حمل ــرد ب ــد، ســعی ک نمی دی
ــک  ــر ی ــود را درگی ــوریه، خ ــی س ــی و صنعت ــز نظام مراک
ــپ را  ــش ترام ــن نمای ــد. ای ــیه نکن ــا روس ــش جــدی ب چال
ــی  ــوی سیاس ــک ش ــی، ی ــرد نظام ــتر از کارک ــوان بیش می ت
ــردم در  ــه م ــزد عام ــود ن ــت خ ــه دول ــود وجه ــرای بهب ب
آســتانه انتخابــات کنگــره آمریــکا دانســت. بریتانیــا و 
ــپ از  ــای ترام ــم پ ــته ه ــد روز گذش ــم در چن ــه ه فرانس
ــه  ــخ ب ــوریه در پاس ــود در س ــي خ ــه نظام ــال مداخل احتم
ــش  ــق پی ــد و طب ــر داده بودن ــد خب ــیمیایي اس ــه ش حمل
بینــی هــا در حملــه بامــداد شــنبه مشــارکت داشــتند. ارزش 
ــات  ــن عملی ــا و فرانســه در ای ــي بریتانی ــدام نظام ــي اق اصل
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مطابــق مصوبــه سی و ســومین جلســه هیئــت مدیــره دانشــگاه فردوســی کــه 21 بهمــن مــاه برگــزار شــد، امتحانــات نیمســال دوم تحصیلی، 
از یــک روز بعــد از عیــد ســعید فطــر آغــاز و تــا دوشــنبه 11 تیرمــاه ادامــه و در صــورت تغییــر در اعــام عیــد فطــر بــه 12 تیرمــاه، تغییر 
خواهــد یافــت. همچنیــن بــه دلیــل برگــزاری کنکــور سراســری، در روزهــای 6 و 7 تیرمــاه هیــچ امتحانــی برگــزار نخواهــد شــد. یکــی از 
جنبه هــای مثبــت تصمیــم تغییــر تاریــخ امتحانــات نیمســال دوم ایــن اســت کــه دیگــر در مــاه رمضــان امتحانــی برگــزار نخواهــد شــد و 
بــه موجــب آن دانشــجویان عــاوه بــر این کــه می تواننــد از بــرکات معنــوی ایــن مــاه بــه طــور کامــل بهــره منــد شــوند، دیگــر در شــرایط 
روزه داری، نیــازی نیســت فشــار امتحانــات را تحمــل کننــد. چنیــن تصمیمــی بــه خــودی خــود نشــان از توجــه مســئوالن دانشــگاه بــه رفاه 
و آســایش دانشــجویان اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مســأله، بــا توجــه بــه برگــزاری کنکــور سراســری در روزهــای 6 و 7 تیرماه 
و بــا احتســاب روزهــای تعطیــل، طــول دوره برگــزاری امتحانــات را کاهــش خواهــد داد و بــه موجــب آن عــاوه بــر کاهــش تعطیــات 
تابســتانی دانشــجویان، امتحانــات دانشــجویان نیــز فشــرده تر از گذشــته برگــزار خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت مطابــق نظرســنجی های 
متعــددی کــه در پل هــای ارتباطــی دانشــجویان، نظیــر کانال هــای مختلــف تلگرامــی، صــورت گرفتــه اســت، اکثــر دانشــجویان از ایــن 

تغییــرات اســتقبال کرده انــد.
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داوران جشــنواره اســت امــا طبــق آئین نامــه مصــوب 
ــا  ــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه، تنه هفدهمی
در ســه بخــش روال انتشــار منظــم نشــریات، تعــداد 
ــاز تشــویقی )اسپانســر(  ــدرکاران نشــریات و امتی دســت ان
ــا  ــم ب ــردازد آن ه ــی نشــریات دانشــجویی می پ ــه ارزیاب ب
ــدی حافظــی،  ــای مه ــی آق ــر جشــنواره - یعن نظــارت دبی
مســئول ســابق خانــه نشــریات دانشــگاه فردوســی - . هــر 
ــر عهــده دبیــر  ــی آن ب ســه مــورد ذکــر شــده کــه ارزیاب
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــت، از جمل ــنواره اس ــی جش اجرای
هیــچ دخــل و تصــرف ســلیقه ای یــا عقیدتــی بــرای بررســی 
ــداد  ــر اع ــق ب ــا منطب ــر نیســت و کام ــکان پذی ــا ام آن ه
ــده ای  ــن ش ــش تعیی ــول از پی ــده و فرم ــت ش ــام ثب و ارق

ــود. ــی می ش ــنواره بررس ــه جش ــن نام ــق آئی مطاب
افتخــارات نشــریه دانشــجویی وقایــع اتفاقیــه، بــه جشــنواره 
هفدهــم دانشــگاه فردوســی محــدود نمی شــود، بلکــه تنهــا 
ــرار  ــته تک ــال های گذش ــارات س ــنواره، افتخ ــن جش در ای
ــه دو دوره گذشــته جشــنواره  شــده اســت. فقــط نگاهــی ب
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی کــه اعضــای ایــن 
ــته اند،  ــی آن نداش ــد اجرای ــی در رون ــچ نقش ــریه هی نش
ســندی بــر ایــن ادعاســت. نشــریه وقایــع اتفاقیــه در دوره 
ــوان  ــر از 9 عن ــوان برت ــه کســب 4 عن ــق ب ــم، موف پانزده
برتــر جشــنواره شــده اســت و همچنیــن در جشــنواره 
شــانزدهم نیــز 3 عنــوان برتــر از 8 عنــوان برتــر جشــنواره 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. در جشــنواره هفدهــم،  را ب
ــجویی  ــریه دانش ــن نش ــه پرافتخارتری ــه اگرچ ــع اتفاقی وقای
ــر از 37  ــوان برت ــا 9 عن ــا تنه ــت ام ــب گرف ــگاه لق دانش
عنــوان برتــر را کســب کــرده اســت. کثــرت جوایــز 
نشــریه وقایــع اتفاقیــه در ایــن دوره از نشــریات دانشــجویی 
دانشــگاه فردوســی، بــه ســبب افــزوده شــدن بخــش آثــار 
در ایــن دوره از جشــنواره اســت کــه تــا کنــون ایــن بخــش 
در جشــنواره های نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، 
ســابقه نداشــته اســت. نکتــه جالــب آن کــه جوایــز نشــریه 
مذکــور در جشــنواره هفدهــم نیــز بــه ســبب افــزوده شــدن 
بخــش آثــار، خاصــه در ایــن جشــنواره بــوده اســت و اگــر 
چنیــن بخشــی مطابــق بــا دوره هــای گذشــته در جشــنواره 
ــچ  ــور، هی ــریه مذک ــم نش ــه کل تی ــت، ب ــود نمی داش وج
موفقیتــی در جشــنواره هفدهــم بــه دســت نمــی آورد. 
نشــریه وقایــع اتفاقیــه همچنیــن بــا کســب 5 رتبــه 
برتــر در جشــنواره دانشــجویی کشــور )تیتــر 9 و 10(، 
پرافتخارتریــن نشــریه دانشــجویی دانشــگاه در ایــن زمینــه 
اســت. تخفیــف افتخــارات نشــریه وقایــع اتفاقیــه و مرتبــط 
ســاختن موفقیت هــای آن بــه عوامــل حاشــیه ای، قطعــا کــم 
ــن نشــریه دانشــجویی اســت، چــرا کــه  ــی در حــق ای لطف
ــه  ــی ب ــنواره های مختلف ــز آن در جش ــرد موفقیت آمی عملک

ــات رســیده اســت. اثب
نشــریه مذکــور همچنیــن در جایــی دیگــر، بــر ایــن 
ادعاســت کــه جشــنواره هفدهــم تئاتــری بــوده اســت کــه 
ــاش در  ــت از ت ــا، صحب ــت تریبون ه ــش در پش بازیگران
راه آزادی قلــم و نشــریات می کننــد امــا در واقعیــت کامــا 
وارونــه عمــل می کننــد! ایــن کــه نشــریه مذکــور چگونــه 
ــن نتیجــه رسیده اســت،  ــه ای ــم ب ــد جشــنواره هفده از رون
قطعــا فقــط از آنــان چنیــن تفســیری بــر می آیــد! 
چراکــه بــه عنــوان مثــال، در حاشــیه هفدهمیــن جشــنواره 

معتقدنــد کــه رونــد اجرائــی جشــنواره هفدهــم، بــه 
گونــه ای ترتیــب داده شــده کــه نتیجــه آن از پیــش تعییــن 
شده اســت، چــرا در اختتامیــه ایــن جشــنواره حضــور 
داشــته اند و پــس از آن از جوایــز خــود در ایــن جشــنواره 
ــریه  ــان نش ــر مدعی ــن اگ ــد؟! همچنی ــرده ان ــی ک رونمای
ــی  ــم، اعتراض ــنواره هفده ــج داوری جش ــه نتای ــور، ب مذک
ــکایات  ــرح ش ــرای ط ــرر ب ــان مق ــرا در زم ــته اند، چ داش
از نحــوه داوری جشــنواره - کــه بیــش از دوره هــای 
پیشــین نیــز بــوده اســت - شــکایتی را طــرح نکرده انــد و 
اعتــراض خــود را یــک مــاه پــس از اختتامیــه جشــنواره و 

ــد؟! ــول کردن ــال موک ــی س ــای پایان ــه روزه ب
ــر از نشــریاِت  ــور، یکــی دیگ ــر نشــریه مذک ــاوه ب ــا ع ام
ــه دارای  ــای دانشــجویی ک ــی از مجموعه ه ــه یک وابســته ب
نشــریات زنجیــره ای متعــددی اســت نیــز، انتقــادات 
مشــابهی را مطــرح کــرده اســت. ایــن نشــریه دانشــجویی، 
ــنواره  ــر جش ــه دبی ــبب آن ک ــه س ــم را ب ــنواره هفده جش
ــی  ــگاهی در یک ــازمان های دانش ــی از س ــه یک ــب ب »منتس
از نشــریات ایــن ســازمان و حاضــر در بخــش داوری 
جشــنواره منتفــع اســت« بــه نقــد کشــیده و همچنیــن بــر 
ایــن نظــر اســت کــه »مکانیــزم انتخــاب داوران و صاحیت 
ــز  ــه نی ــرار دارد. در ادام ــام« ق ــه ای از ابه ــا در هال آن ه
نشــریه مذکــور این کــه »نشــریه تخصصــی طنــز دانشــگاه 
ــز  ــریه طن ــن نش ــدای برتری ــز، کاندی ــش طن ــی در بخ حت
ــاد  ــده اســت. دو انتق نمی شــود« را از عجایــب روزگار خوان
ــا  ــت شــد ام ــل در خصــوص آن صحب ــه تفصی ــی، ب ابتدای
ــدن  ــده نش ــت، برگزی ــد گف ــوم بای ــاد س ــوص انتق در خص
تنهــا نشــریه طنــز دانشــگاه در برترین هــای نشــریه طنــز، 
عمــا امــکان پذیــر نبــوده چــرا کــه بخــش »نشــریه برتــر 
ــت  ــت! عل ــته اس ــود نداش ــنواره وج ــا در جش ــز« اص طن
ــگاه  ــه در دانش ــبب آن ک ــه س ــت، ب ــن اس ــم روش آن ه
ــکان  ــود دارد، ام ــز وج ــریه طن ــک نش ــا ی ــی، تنه فردوس
مقایســه ایــن نشــریه بــا مــورد دیگــری وجــود نــدارد و بــه 
ســبب عــدم وجــود رقیــب )نشــریه طنــز دیگــر(، افــزوده 
شــدن چنیــن بخشــی بــه جشــنواره محلــی از اعراب نــدارد. 
ایــن مســأله را دبیــر جشــنواره، جنــاب آقــای حافظــی، در 
ــا  ــدند ام ــر ش ــم متذک ــنواره هفده ــه جش ــم اختتامی مراس
گویــا منتقــدان از زبــان و قلم شــان بیــش از گوش هایشــان 
اســتفاده می کننــد! در بخــش مقــاالت طنــز امــا بــه ســبب 
وجــود آثــار متعــدد، امــکان مقایســه و داوری وجــود دارد و 
در نتیجــه ایــن رســته در جشــنواره هفدهــم وجــود داشــت. 
امــا اگــر مقصــود نشــریه مذکــور از جملــه ای کــه مســتقیما 
ــار تنهــا نشــریه طنــز  نقــل شــد، ایــن اســت کــه چــرا آث
دانشــگاه در رســته طنــز )مقــاالت و نــه نشــریه( صاحــب 
ــت  ــد در کیفی ــن را بای ــت، ای ــده اس ــده نش ــوان برگزی عن
ــه  ــرا ک ــد چ ــت و جو کنن ــز جس ــریه طن ــب آن نش مطال
ــای  ــه معن ــا ب ــودن، الزام ــگاه ب ــز دانش ــریه طن ــا نش تنه
کســب عنــوان برتــر در ایــن رســته نیســت و ســایر 
ــود  ــریه خ ــی از نش ــز بخش های ــجویی نی ــریات دانش نش
ــن راســتا  ــد و در ای ــز اختصــاص داده ان ــب طن ــه مطال را ب
قلــم می زننــد کــه کیفیتــی بیــش از مطالــب تنهــا نشــریه 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــه ب ــن رابط ــگاه دارد. در همی ــز دانش طن
خانــم غــزل عرفانــی از نشــریه وقایــع اتفاقیــه، در نهمیــن 
جشــنواره دانشــجویی کشــور )تیتــر 9(، موفــق بــه کســب 

ــز شــدند. ــر طن ــار برت ــه اول در بخــش آث رتب
تــا نشــریه های مذکــور،  توصیــه می شــود،  انتهــا  در 
ــدم  ــی ع ــاف، چرای ــده انص ــا دی ــد و ب ــه کنن ــاق پیش اخ
ــگاه را  ــجویی دانش ــریات دانش ــنواره نش ــت در جش موفقی
ــه  ــد ن ــت و جو کنن ــود جس ــریه خ ــی نش ــرایط کیف در ش
ــور  ــریات مذک ــنواره. نش ــی و داوری جش ــد اجرای در رون
بهتــر اســت پیــش از آن کــه بــه جــای تمــام دانشــجویان، 
زبــان بــه انتقــادات بی پایــه و اســاس بگشــایند، اطاعــات 
ــان  ــا از زب ــد و تنه ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــح را م صحی
ــه  ــود، ب ــه می ش ــن توصی ــد. همچنی ــخن بگوین ــود س خ
ــاق  ــدس »احق ــنگر مق ــت س ــن در پش ــاه گرفت ــای پن ج
حــق و اصــاح رونــد نامناســب« و قیــل و قــال در پوشــش 
ــی  ــطح کیف ــش س ــه افزای ــجویان«، ب ــه درد دانش »مطالب
مطالــب خــود بپردازنــد تــا بتواننــد در جشــنواره های 
آتــی، عملکــرد بهتــری نســبت بــه گذشــته داشــته باشــند. 
ــه در  ــری ک ــد، تی ــر ش ــور متذک ــریات مذک ــه نش ــد ب بای
چلــه کمــان گذاشــته اند، قــوت الزم را بــرای رســیدن بــه 
ــا  ــوس »أن ــر ک ــک دیگ ــدون ش ــت. ب ــته اس ــدف، نداش ه
ــل چشــمان  ــا، در مقاب ــران ضعف ه ــرای جب الحــق زدن« ب

ــت.  ــه اس ــگ باخت ــع، رن ــجویان آگاه و مطل دانش
* مصرع نخست غزل شماره 185 دیوان حافظ

فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 95

ــزء  ــی ج ــف، گوی ــنواره های مختل ــون جش ــی پیرام حواش
ــن جشــنواره نشــریات  ــر از آن اســت. هفدهمی جدایی ناپذی
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز در ایــن میــان، 
ــی ســال  ــن اصــل مســتثنی نیســت. در روزهــای پایان از ای
ــرح  ــه دار ط ــه داعی ــجویی ک ــریات دانش ــی از نش 96، یک
مســائل صنفــی دانشــجویان اســت، در یــک رشــته مطالــب 
دانشــجویی  نشــریات  جشــنواره  هفدهمیــن  پیوســته، 
ــه  ــد ک ــی می کن ــدی« ارزیاب ــی را »کم ــگاه فردوس دانش
»توهیــن بــه شــعور دانشــجو« اســت. افتخارآفرینــی نشــریه 
وقایــع اتفاقیــه در هفدهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
ــی  ــر اجرای ــه دبی ــبب آن ک ــه س ــی، ب ــگاه فردوس دانش
جشــنواره، مدیــر مســئول ســابق نشــریه وقایع اتفاقیــه 
ــادآور  ــن نشــریه دانشــجویی، ی ــم ای ــه زع ــوده اســت، ب ب
فیلــم کمــدی »دیکتاتــور« اســت! چنیــن مقایســه ای بیــش 
ــادآور  ــد، ی ــته باش ــت داش ــا واقعی ــی ب ــه انطباق از آن ک
ــوی  ــوی معن ــر دوم مثن ــال« از دفت ــی و بق ــت »طوط حکای
اســت: »... از قیاســش خنــده آمــد خلــق را/کــو چــو خــود 
ــود  ــاس از خ ــاکان را قی ــق را/کار پ ــب دل ــت صاح پنداش
ــم  ــد در نبشــتن شــیر و شــیر/جمله عال ــر چــه مان نگیر/گ
ــق آگاه  ــدال ح ــی ز اب ــد/کم کس ــراه ش ــبب گم ــن س زی
شــد...«. اگرچــه تیــم نشــریه وقایــع اتفاقیــه شــأن خــود را 
اجــل از پاســخگویی بــه ایــن دســت مطالــب می دانــد، امــا 
ــه  ــفافیت موضــوع، ب ــرای ش ــا ب ــود الزم دانســتم ت ــر خ ب

ــم. ــد، اشــاره کن ــی چن نکات
ــدی  ــرای کم ــور، ب ــجویی مذک ــریه دانش ــل نش ــده دلی عم
دانشــجویی  نشــریات  جشــنواره  هفدهمیــن  خوانــدن 
دانشــگاه، ایــن اســت کــه مدیــر مســئول ســابق نشــریه ای 
ــت  ــوده اس ــنواره ب ــن جش ــی ای ــر اجرای ــجویی، دبی دانش
و ایــن مســأله چــون رقیــب را در جایــگاه داور قــرار 
می دهــد، کمــدی بــا پایــان مشــخص اســت؛ یعنــی 
ــریه.  ــن نش ــرای ای ــن« ب ــای زری ــر لوح ه ــاص اکث »اختص
چنیــن نــگاه عجوالنــه ای، بیــش از آن کــه ناشــی از 
ــان، از روال  واقعیــت باشــد، ناشــی از عــدم آشــنایی مدعی
ــی  ــگاه فردوس ــجویی دانش ــریات دانش ــنواره های نش جش
اســت. انتخــاب یکــی از مدیــران مســئول نشــریات 
دانشــجویی دانشــگاه یــا بــه تعبیــری ذی نفعــان، بــه عنــوان 
ــابقه  ــه س ــبوق ب ــریات، مس ــنواره نش ــی جش ــر اجرای دبی
اســت. کمااینکــه تــا کنــون محمدمصطفــی محمــدی یکتــا، 
ــی  ــک ایران ــجویی دامپزش ــریه دانش ــئول نش ــر مس مدی
ــر  ــام دبی ــجویی در مق ــیج دانش ــازی بس ــب امتی ــه صاح ب
ــریه  ــئول نش ــر مس ــینی، مدی ــیدعلی پورحس ــی و س علم
ــی  ــن علم ــازی انجم ــب امتی ــه صاح ــات ب ــجویی ثب دانش
اقتصــاد، در مقــام دبیــر اجرایــی در شــانزدهمین دوره 
از نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مســئولیت 
ــئول  ــر مس ــچین، مدی ــروش فرش ــن س ــته اند. همچنی داش
نشــریه ارغنــون بــه صاحــب امتیــازی کانــون موســیقی، در 
ــن دوره جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه  پانزدهمی
ــت.  ــوده اس ــنواره ب ــی جش ــر اجرائ ــهد، دبی ــی مش فردوس
ــه از  ــن تصمیمــی از آن جهــت اتخــاذ شــده اســت ک چنی
ظرفیــت دانشــجویان فعــال در عرصــه نشــریات دانشــگاه 
ــتفاده  ــریات اس ــنواره نش ــه جش ــک ب ــرای کم ــی ب فردوس
ــه  ــط خان ــر توس ــال اخی ــد س ــه در چن ــتی ک ــود، سیاس ش
ــا  نشــریات دانشــگاه اعمــال شــده اســت. اگــر منتقــدان ب
ایــن رویــه مخالفتــی دارنــد، بایــد کلیــت ایــن سیاســت در 
ایــن ســال ها را نقــد کننــد نــه آن کــه یــک دوره خــاص از 
جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه را بــه ســبب روال 
معمولــی کــه در جریــان بــوده اســت، مــورد عتــاب قــرار 
دهنــد. بدیــن گونــه رفتــار کــردن بیــش از آن کــه نشــان 
از حســن نیــت منتقدیــن باشــد، بیانگــر ایــن اســت کــه بــه 
ــورد نظرشــان  ــن دوره خــاص، م ــز ای ســبب آن کــه جوای

ــوده اند! ــکوه گش ــه ِش ــب ب ــت، ل ــوده اس نب
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه خانــه نشــریات 
ــن جشــنواره  ــزاری هفدهمی ــرای برگ دانشــگاه فردوســی، ب
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه، از فعالیــن عرصــه نشــریات 
ــنواره،  ــی جش ــد اجرائ ــکاری در رون ــرای هم ــجویی ب دانش
ــی از  ــده قلیل ــا ع ــا تنه ــود، ام ــل آورده ب ــه عم ــوت ب دع
فعالیــن ایــن عرصــه، حاضــر شــدند تــا ســختی ایــن مســیر 
را پذیــرا باشــند و زحمــت آن را بــه جــان بخرنــد. نشــریه 
مذکــور همچنیــن ارزیابــی درســتی از وظایــف دبیــر اجرائی 
ــت،  ــته اس ــگاه نداش ــجویی دانش ــریات دانش ــنواره نش جش
ــه  ــزء کمیت ــه ج ــی جشــنواره، اگرچ ــر اجرای ــه دبی ــرا ک چ

ــرای نخســتین  نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، ب
بــار نشســتی بــا عنــوان »قلــم و حــق آزادی« برگــزار شــد 
ــت،  ــن نشس ــت. در ای ــوده اس ــابقه ب ــور بی س ــه در کش ک
ــی  ــاون اجتماع ــی، مع ــی محب ــد بخش ــای محم ــاب آق جن
ــر  ــهد، دکت ــتانی مش ــرم دادس ــوع ج ــگیری از وق و پیش
ــزی  ــورای مرک ــدان ش ــو حقوق ــاه، عض ــی پن ــا عال علیرض
ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم و دکتــر اعظــم انصــاری، 
ــگاه  ــریات دانش ــر نش ــر ب ــه ناظ ــدان کمیت ــو حقوق عض
ــور  ــا حض ــتی ب ــتند. نشس ــور داش ــهد، حض ــی مش فردوس
ــن مســئولین دانشــگاهی  مســئولین دســتگاه قضــا و همچنی
و وزارتخانــه، نشــان از دغدغــه نظــری و عملــی مســئولین 
اجرایــی هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه 
فردوســی در راســتای »حمایــت از دانشــجویانی اســت کــه 

ــد«. ــتن را می پردازن ــنگین نوش ــه س هزین
ایــن نشــریه همچنیــن مدعی شــده اســت کــه ادامــه روندی 
ماننــد آنچــه در هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
ــف  ــریات را تضعی ــای نش ــت، »فض ــته اس ــگاه گذش دانش
ــز  ــز بســیار اعجــاب برانگی ــد«! چنیــن تفســیری نی می نمای
ــگاه  ــجویی دانش ــریات دانش ــم نش ــنواره هفده ــت. جش اس
فردوســی در قیــاس بــا جشــنواره های پیشــین، رشــد 
قابــل توجهــی داشــته اســت، چــه در اضافــه شــدن بخــش 
ــم داوران  ــش تی ــه در بخــش افزای ــه جشــنواره، چ ــار ب آث
نشــریه از ســایق سیاســی و فرهنگــی متفــاوت - بــا حفــظ 
داورانــی کــه تجربــه دوره هــای پیشــین جشــنواره نشــریات 
ــد - و چــه  ــه خــود دارن دانشــجویی دانشــگاه را در کارنام
ــرای نخســتین  ــنواره. ب ــی جش ــای جانب در بخــش کارگاه ه
ــم، در  ــار دانشــگاه فردوســی در حاشــیه جشــنواره هفده ب
ــه ژورنالیســم«،  ــوان »تجرب ــل عن سلســله نشســت هایی ذی
مهمــان اصحــاب رســانه و مطبوعــات مطــرح کشــور بــود. 
بــا توجــه بــه افزایــش کّمــی و کیفــی کارگاه هــای آموزشــی 
ــنواره های  ــا جش ــه ب ــم در مقایس ــنواره هفده و داوران جش
ــن  ــه ای ــه چگون ــود ک ــاد می ش ــش ایج ــن پرس ــین، ای پیش
ــریه  ــد«؟! نش ــف می کن ــریات را تضعی ــای نش ــد »فض رون
ــت  ــده اس ــی ش ــر مدع ــی دیگ ــن در جای ــور همچنی مذک
ــک  ــای آموزشــی نشــریات، »از اســاتید ی ــه در کارگاه ه ک
طیــف فکــری محــدود و مشــخص« دعــوت شــده اســت. 
ایــن مســأله نیــز ناشــی از اطاعــات نادرســت ایــن 
ــله  ــان سلس ــه در جری ــت. کمااینک ــجویی اس ــریه دانش نش
ــه ژورنالیســم، اگــر از ســیدمحمدمهدی  نشســت های تجرب
ــئول  ــر مس ــب و مدی ــی اصاح طل ــال سیاس ــی، فع طبابای
ــل  ــده اســت، در مقاب ــوت ش ــداری دع ــه نســیم بی ماهنام
ــو  ــرا و عض ــی اصول گ ــال سیاس ــری، فع ــد مهاج از محم
ــه و ســایت  ــان و روزنام ــه کیه شــورای ســردبیری روزنام
خبــر نیــز دعــوت شــده اســت - اســاتید مدعو در جشــنواره 
کشــوری نشــریات دانشــجویی تیتــر 10 نیــز همیــن افــراد 
ــی  ــای »تخصصــی آموزش ــن در کارگاه ه ــد - . همچنی بودن
نیــز،  هفدهــم  جشــنواره  حاشــیه  در  روزنامه نــگاری« 
اســاتیدی نظیــر علیرضــا حیــدری، علیرضــا کاردار، بهــروز 
فرهمنــد، ســعید برنــد و ایمــان شمســایی اســتفاده شــد کــه 
همگــی از همــکاران روزنامه هــای خراســان و قــدس، یعنــی 

ــتند.  ــی هس ــی اصول گرای ــا مش ــدی ب جرای
امــا پــس از ایــن توضیحــات اجمالــی، ذکــر چنــد پرســش 
ــر  ــور، اگ ــریه مذک ــان نش ــت. مدعی ــف نیس ــی از لط خال



گفت وگو، حلقه مفقوده جریانات دانشجویی

کنیم باید مشکالت را از طریق گفت وگو حل 

محمدرضــا بادامچــی، نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی، در گفت و گــوی تفصیلــی بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
اصــل 27 قانــون اساســی گفــت: مــا بایــد بتوانیــم مشــکات را از طریــق گفــت  وگــو حــل کنیــم نــه ایــن کــه هــر حــرف و اعتــراض 
مــردم را بــه یــک اغتشــاش ربــط دهیــم. ایــن مقدمــه باعــث شــد کــه کمیتــه گفت وگــو ملــی را در فراکســیون امیــد راه بیندازیــم. 
محــور فعالیت هــای مــا سیاســت های کلــی و قانــون اساســی و چارچــوب نظــام اســت. تاکنــون نیــز بــا فراکســیون های مختلــف مجلــس 
و برخــی از دبیــران کل احــزاب دیدارهایــی داشــتیم و در برنامه مــان دیــدار بــا ائمــه جماعــت نیــز اســت. ایــن عضــو فراکســیون امیــد 
در پایــان گفــت: مــا می خواهیــم در طــرح گفت  وگــوی ملــی در مــواردی کــه اشــتراک نظــر بــا افــراد از دیدگاه  هــای مختلــف داریــم 
بــرای توســعه جامعــه و حفــظ منافــع ملــی صحبــت کنیــم تــا بتوانیــم از قبــل آن مشــکات کشــور را حــل کنیــم. متأســفانه در طــول 

ســال های گذشــته ایــن امــر مغفــول مانــده اســت کــه امیدواریــم در ادامــه راه بتوانیــم شــرایط را بهبــود ببخشــیم.
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کنون نه، پس چه وقت؟ گر ا ا
قدیــم و جدیــد را تجربــه نکــرده اســت. میــان مــا بــه نــدرت ادامه از صفحه 1

ــرد،  ــورت می گی ــی ص ــه زندگ ــازی تجرب ــو و بازس گفت و گ
گفت و گــوی انتقــادی کــه تجربــه تاریخی مــان را دچــار 
چرخشــی کنــد و بــه مثابــه امــوری تاریخ ســاز و بدیــل مطرح 
ــه شــکل ریشــه ای  ــی کــه زندگی مــان را ب ســازد. گفت و گوی
ــدادی از  ــاز »روی ــد و سبب س ــون کن ــل دگرگ ــر و عم در نظ
ــازه و ریشــه ای شــود، یعنــی اتمســفری  آن خــود« و راهــی ت
ــر  ــد و ب ــته باش ــی داش ــو را در پ ــه ای ن ــه مواجه ــوده ک گش
ــان  ــته و تاریخی م ــه زیس ــری در تجرب ــد و بازنگ ــاس نق اس
ایجــاد شــود. امــا چــرا مــا چنیــن نمی کنیــم؟ شــاید پاســخ 
احتمالــی ایــن باشــد کــه ســخن از خــود و تجربه هــای خــود، 
ــه خــود  نیازمنــد تــرک گهــواره عــادت و رجــوع بنیادیــن ب
ــر  ــت و زی ــگ عافی ــذرگاه تن ــذر از گ ــن رجــوع، گ اســت. ای
شــاِق نقــد بــردن خــود را می طلبــد. شــاید تمامیــت فــردی 
ــود را  ــد خ ــه می خواه ــی ک ــر ضربه های ــا زی ــی م و اجتماع
فهــم و نقــد کنــد، ویــران شــود. مــا از ایــن ویرانــی هــراس 
ــده ایم و  ــران ش ــت وی ــه مدت هاس ــن ک ــل از ای ــم، غاف داری
بــر روی ویرانــه خــود زندگــی می کنیــم. امــا راهــی جــز ایــن 

ــم و آن را  ــی کنی ــود زندگ ــای خ ــل ویرانه ه ــه ذی ــم ک نداری
بــه عنــوان تجربــه رخ داده جمعــی، مــورد توجــه قــرار دهیــم، 
بــه عنــوان ســنت تاریــخ خــود بــه مثابــه کلیــت هســتی مان. 
نبایــد تاریــخ افتخــارات را بــه حســاب خــود و تاریــخ شــرم 
را بــه حســاب دیگــری بنویســیم، چنیــن برخــورد گزینشــی، 
جــز بی توجهــی بــه کلیــت زندگــی نیســت. ســنت تاریخــی 
ــه  ــه مثاب ــه هــم پیوســته اســت و مــا ذیــل آن ب یــک کل ب
ــن  ــه در ای ــن ک ــم. ای ــی می کنی ــان زندگ ــمتی از اکنون م قس
ــا  ــای م ــده ایم و امکان ه ــاب ش ــان پرت ــه زم ــه مثاب ــخ ب تاری
ــن کــه هــر  ــر ای ــی اســت ب ذیــل آن حاصــل می شــود، دلیل
گونــه بی توجهــی بــه آن تاریــخ، ســبب ناآگاهــی بــه قوت هــا 
و ضعف هــای مــا خواهــد شــد. در صــورت پذیــرش کلیــت 
ــاب  ــه قســمتی از هســتی مان، ب ــه مثاب ســنت تاریخی مــان، ب
ــرای  ــا ب ــود. م ــن می ش ــی ممک ــری تاریخ ــو و بازنگ گفت و گ
ــز  ــی ج ــا، راه ــرار بحران ه ــری از تک ــیر و جلوگی ــه مس ادام
ــط  ــم. فق ــادی نداری ــوی انتق ــی و گفت و گ ــی تاریخ بازاندیش
تولــد یــک »مــا« بــه دنبــال گفت و گویــی فراگیــر بــه درازای 

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــروز بحران ه ــد از ب ــخ، می توان تاری

یکــی انگاشــته شــد، چراکــه تجــدد، طــرز جدیــدی از تفکــر 
و نگرشــی تــازه بــه جهــان اســت کــه امــری درون زا اســت 
ــرفت  ــی از پیش ــا آگاه ــع و ب ــی جوام ــم درون و از دینامیس
ــود، در  ــل می ش ــر حاص ــای دیگ ــت فرهنگ ه ــوم و ماهی عل
حالــی کــه مدرنیزاســیون، انتقــال تجــدد غربــی به کشــورهای 
ــای  ــه ج ــرب، ب ــان برخــاف غ ــه اســت. ایرانی ــعه یافت توس
ــدی را  ــای جدی ــود، نهاده ــای موج ــردن نهاده ــد ک روزآم
ــد و بدیــن ترتیــب  ــر نهادهــای گذشــته ایجــاد کردن در براب
جــدال ســنت و تجــدد آغــاز شــد، جدالــی کــه پــس از 150 
ــه صــورت  ــی، ب ــود جامعــه ایران ــار و پ ــان در ت ســال، همچن
ــه نحــوی  الینحــل باقــی مانده اســت. تجــارب گذشــته مــا ب
بنیادیــن مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت و مــا بــر مبنــای 
زیســت-جهان و تاریخــی کــه ذیــل آن زیســته ایم، غیرنقادانــه 
و بــدون بازاندیشــی روزگار می گذرانیــم. جامعــه ایرانــی 
ــاب  ــروزی انق ــش از پی ــم پی ــدودی آن ه ــز در دوره مح ج
ــوده  ــدد نب ــنت و تج ــان س ــو می ــاهد گفت و گ ــروطه، ش مش
اســت. تمــدن ایرانــی برخــاف تمــدن غــرب، از تأمــل نظری 
بازایســتاده اســت و هیــچ گاه ماننــد آن جــدال فکــری میــان 

پروژه هــای ناتمــام تاریخــی اســت. در واقــع اگرچــه هــر یک از 
پروژه هــای پیشــین، توســط دولت هــا و حکومت هــای بعــدی، 
رهــا شــده اند و ایــده ای جدیــد جایگزیــن آن هــا شــده اســت، 
امــا ایــن ایده هــای رهــا شــده و واژگان تولیــد شــده، در ذهــن 
جمعــی و حافظــه تاریخــی ایرانیــان باقــی مانــده اســت. در واقع 
مــا بــا نوعــی بی نظمــی و آشــفتگی حــاد مواجــه هســتیم کــه 
از یــک ســرگیجه و ســردرگمی تاریخــی سرچشــمه می گیــرد. 
دولت هــا و حکومت هــای مختلــف در طــول تاریــخ 150 
ــیده اند  ــواره کوش ــف هم ــای مختل ــا پروژه ه ــران، ب ــاله ای س
شــکاف ایــران بــا غــرب را از بیــن ببرنــد، امــا بی توجهــی بــه 
سیاســت های پیشــین و در پیــش گرفتــن سیاســت ها جدیــد 
و تولیــد واژگان متمایــز، باعــث پیچیــده شــدن ایــن مســیر و 
هــرز رفتــن نیــرو و ســرمایه اجتماعــی شــده اســت. امــا چــرا 
ــا غــرب  ــران در مقایســه ب پروژه هــای مختلــف فکــری در ای

ــورد؟ ــت می خ شکس
شــاید از همــان نخســت کــه ایرانیــان در مســیر تجــدد قــرار 
ــتباه  ــه اش ــیون ب ــا مدرنیزاس ــدد ب ــتباه تج ــه اش ــد، ب گرفتن

ــت در  ــوان گف ــده وار می ت ــد. چکی ــل ش ــواه تبدی تحول خ
ــه  ــجویی )5 اتحادی ــان دانش ــدود 9 جری ــال  ها ح ــن س ای
ــه  ــک ب ــه نزدی ــت و 4 مجموع ــاح راس ــه جن ــک ب نزدی
ــد.  ــت می کنن ــران فعالی ــگاه های ای ــپ( در دانش ــاح چ جن
ــه  ــان راســت ب ــه جری اتحادیه هــای دانشــجویی نزدیــک ب
ــری،  ــی و فک ــاوت هویت ــدم تف ــر ع ــی نظی ــل مختلف دالی
ســاختار ســازمانی بــاال بــه پاییــن و... عمدتــا در کنش ورزی 
اختافــات  و  ندارنــد  هــم  بــا  چندانــی  تفاوت هــای 
ــه  ــط اتحادی ــان فق ــن می ــد. در ای ــی نمی کنن ــود را علن خ
ــاف و  ــر اخت ــه خاط ــه ب ــت ک ــواه اس ــش عدالت خ جنب
از  حاکمیــت  بــا  احمدی نــژاد  محمــود  درگیری هــای 
ــه  ــادی گرفت ــه زی ــر فاصل ــه دیگ ــا 4 اتحادی ــال 95، ب س
ــجویان  ــه دانش ــا بقی ــروه ب ــن گ ــری ای ــای فک و تفاوت ه
محافظــه کار بــه فضــای عمومــی کشــیده شده اســت. نامــه 
300 فعــال ســابق حــزب اللهــی بــه رهبــری و حاشــیه های 

ــت. ــأله اس ــن مس ــای همی ــز از نموده ــون آن نی پیرام
امــا در بیــن دانشــجویان اصاح جــو و تحول خــواه بــا 
وجــود اشــتراکات بســیار زیــاد فکــری، تقریبــا هیــچ پــروژه 
ــال  ــان فع ــدارد. 3 جری ــود ن ــه کان مشــترکی وج و برنام
در تشــکل های اســامی بعــد از دو ســال مذاکــره بــر 
ــیاری  ــیدند. در بس ــق نرس ــه تواف ــد ب ــه واح ــر اتحادی س
ــن  ــن فعالی ــی بی ــران، حت ــگاه ته ــل دانش ــگاه ها مث از دانش
ــی  ــا و حت ــاف نظره ــز اخت ــی نی ــن صنف ــی و فعالی انجمن
درگیری هــای شــدیدی وجــود دارد و جــز در ســر مســائل 
ــی  ــک، پول ــگاه، آزادی آکادمی ــتقال دانش ــل اس کان مث
ــجویان  ــا دانش ــی ب ــای امنیت ــگاه و برخورده ــازی دانش س
همــکاری  پراکنــده،  بیانیه هایــی  قالــب  در  هــم  آن 
ــت  ــچ وق ــا هی ــن همکاری ه ــت. ای ــه اس ــورت نگرفت ص
ــا  ــده و صرف ــی مشــترکی نینجامی ــروژه فکــری اجرای ــه پ ب
و  تک مضراب هایــی مثــل کمپیــن »نجــات دانشــگاه« 
ــات  ــن جریان ــه وســیله ای ــگارورزی« ب ــه بی ــه ب ــن »ن کمپی
ایجــاد شــده اســت. بیــن دو جریــان کلــی چــپ و راســت 
ــری در  ــدارد و درگی ــود ن ــی وج ــدا همگرای ــه اب ــم ک ه
ــوا،  ــدون محت ــی ب ــای هیجان ــگاه و مناظره ه ــن دانش صح

ــت. ــروه اس ــن دو گ ــای ای ــا برخورده تنه
چرا وضعیت چنین است؟

توضیــح کامــل و دقیــق چرایــی عــدم همگرایــی جریانــات 
دانشــجویی بــر ســر اشــتراکات و نبــود فرهنــگ گفت وگــو 
ــه در  ــت ک ــادی اس ــی زی ــای اجتماع ــد پژوهش ه نیازمن
ایــن مقــال نمی گنجــد، امــا بــه زعــم نگارنــده بــه صــورت 
مختصــر می تــوان دالیــل زیــر را درتحلیــل وضعیــت 

فعلــی بــر شــمرد.
1. ویژگی هــای خــاص فرهنــگ ایرانــی: تحلیــل وضعیــت 
جریانــات دانشــجویی دانشــگاه های ایــران بــدون توجــه بــه 
ویژگی هــای کلــی فرهنگــی جامعــه ایــران، تحلیــل کاملــی 
نخواهــد بــود. پژوهش هــای زیــادی در مــورد ویژگی هــای 
ــی از  ــت. در یک ــده اس ــام ش ــی انج ــه ایران ــی جامع فرهنگ
ایــن پژوهــش هــا بــه ســه ویژگــی فردگرایــی، جمع گرایــی 
ــورد  ــه )در م ــوم و طایف ــواده و ق ــل خان ــی مث درون گروه
بررســی مــا تشــکل( و اقتدارگرایــی و عــدم پذیــرش نقطــه 
نظــر مقابــل کــه ریشــه آن ســبقه چندهزارســاله حاکمیــت 
اســتبدادی در ایــران اســت، اشــاره شــده اســت. فردگرایــی 

ــوال  ــت. معم ــی اس ــداد سیاس ــال انس ــد از 8 س ــور بع کش
ــداد،  ــی انس ــد از دوره طوالن ــایش بع ــک گش ــان ی در زم
بــاز سیاســی  بــه خاطــر فضــای  نیروهــای سیاســی 
ایجادشــده، واگــرا می شــوند. در ایــن معنــا در گذشــته بــه 
ــش  ــرای افزای ــن دانشــجویی ب خاطــر فضــای بســته، فعالی
تــوان خــود، کاهــش ضــرب امنیتــی و هزینــه محتمــل بــا 
ــد از  ــه بع ــال 92 ب ــا از س ــد ام ــکاری می کردن ــم هم ه
آن جــا کــه هــر گــروه یــا حتــی هــر فــرد امــکان شــروع 
فعالیــت رســمی مســتقل را داشــت، منجــر بــه واگرایــی در 
ــود  ــه نم ــد ک ــف ش ــجویی مختل ــای دانش ــن مجموعه ه بی
ــو در  ــجویی همس ــکل دانش ــد تش ــکیل چن ــی آن تش عین
ــه،  ــت، عام ــم و صنع ــک، عل ــل پلی تکنی ــگاه هایی مث دانش

ــت. ــیراز و... اس ــان، ش ــکی اصفه ــوم پزش عل
چرا گفت وگو؟

ــجویی و  ــان دانش ــی جری ــت کنون ــف وضعی ــس از توصی پ
توضیــح مختصــر چرایــی عــدم وجــود فرهنــگ گفت و گــو 
ــوأل  ــن س ــه ای ــد ب ــف، بای ــای مختل ــن گروه ه ــدارا بی و م
ــم  ــا ه ــد ب ــجویی بای ــات دانش ــرا جریان ــه چ ــخ داد ک پاس
ــر ســر اشــتراکات  ــق ب ــدارا و تواف ــگ م ــو و فرهن گفت وگ
ــده  ــه زعــم نگارن ــد؟ فعالیــت دانشــجویی ب ــن کنن را تمری
ــس  ــه ای دوران پ ــای حرف ــرای فعالیت ه ــی اســت ب تمرین
از دانشــگاه؛ خــواه فعالیــت حرفــه ای سیاســی در احــزاب یــا 
ــا حتــی  ــی و ی ــه عنــوان عضــوی از جامعــه مدن فعالیــت ب
فعالیــت در حــوزه تخصصــی رشــته تحصیلــی در بــازار کار. 
ــد در  ــجویی بای ــن دانش ــاش فعالی ــام ت ــن تم ــرای همی ب
ــراه  ــه آن هم ــیه زدایی از آن و محتوابخشــی ب ــت حاش جه
بــا تضــارب آراء باشــد. از ســوی دیگــر جامعــه دانشــگاهی 
)عمدتــا دانشــگاه های دولتــی(، ماننــد نمونــه کوچــک 
شــده جامعــه ایــران اســت بــا تنــوع فکــری و ســبک های 
زندگــی مختلــف. در شــرایط فعلــی کــه تمامــی گســل های 
ــت،  ــده اس ــال ش ــور فع ــی در کش ــی و دین ــی، قوم اجتماع
دانشــجویان بــا تســاهل و تــاش بــرای شــناخت تفاوت هــا 
ــه تســکین و  ــد ب در دانشــگاه های سراســر کشــور می توانن

ــند. ــکاف ها باش ــن ش ــر ای ــام ب التی
گروه هــای  و  تشــکل ها  داخلــی  وضعیــت  بــه  توجــه 
ــی اســت. جنبــش دانشــجویی  دانشــجویی نیــز بســیار حیات
بــه دالیــل بســیاری، دیگــر مرجعیــت ســابق خــود را بــرای 
جامعــه نــدارد و اثرگــذاری آن بــر دولــت نیــز بســیار کــم 
شــده اســت. عمــده تشــکل های دانشــجویی )چــه نزدیــک 
بــه جنــاح چــپ و چــه جنــاح راســت(، گروه هــای فعــال 20 
الــی 30 نفــره در دانشــگاه هســتند که با مشــکات بســیاری 
در مواجهــه با مســئولین دانشــگاه، برخــورد نیروهــای امنیتی، 
ــه  ــارج دانشــگاه و البت ــات سیاســی خ ــتفاده جریان ســوء اس
ضعــف محتوایــی و فعالیــت تشــکیاتی مواجــه هســتند تــا 
حــدی کــه انتخابــات بعضــی تشــکل ها و عمــده شــوراهای 
ــه زحمــت برگــزار می  شــود. در چنیــن وضعیتــی،  صنفــی ب
عــدم شــناخت متقابــل جریانــات دانشــجویی و حاشــیه ها و 
ــا  ــو، صرف ــای ناشــی از عــدم شــناخت و گفت  وگ درگیری ه
باعــث اســتحاک همیــن نیــروی انــدک فعالیــن دانشــجویی 
ــن شــرایطی گروه هــای دانشــجویی راهــی  می شــود. در چنی
ــر ســر اشــتراکات فکــری و پروژه هــای  جــز گفــت وگــو ب

عملــی مشــترک ندارنــد.
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ــی،  ــای سیاس ــف پروژه  ه ــو و تعری ــراری گفت وگ ــزوم برق ل
اجتماعــی و فرهنگــی در ســطح کان و ملــی بیــن گروه  هــای 
ــر اشــتراکات فکــری و منافــع  مختلــف سیاســی و تأکیــد ب
ــل  ــر طب ــدن ب ــای کوبی ــه ج ــوی مشــترک ب ــادی و معن م
ــدون شــک الزمــه توســعه کشــورمان  ــراق ب دشــمنی و افت
ــطوح  ــه در س ــت ک ــا الزم اس ــت. ام ــر اس در دوره حاض
ــز  ــی نی ــع محل ــا و جوام ــی ُخردجنبش  ه ــه یعن ــر جامع دیگ
بــه ایــن مهــم توجــه کــرد. امــا بررســی جریــان دانشــجویی 
ــه  ــال - ب ــن ح ــن و در عی ــی تری ــی از قدیم ــوان یک ــه عن ب
دلیــل ویژگی هــای ذاتــی خــود - پویاتریــن خردجنبش هــای 
اجتماعــی ایــران نشــان می دهــد کــه حتــی در جامعه مدنــی 
ایــران هــم گفت وگــو، فرهنــگ مــدارا و تضــارب آراء، 
ــه صــورت  علی رغــم شــعارهایی کــه داده می  شــود هنــوز ب
ارزش پذیرفتــه نشــده اســت. بــرای بررســی دقیق  تــر ایــن 
موضــوع ابتــدا به بررســی وضعیــت جریانــات دانشــجویی از 

ــردازم. ــد می پ ــه بع ــال 92 ب س
نتیجــه 8 ســال فضــای بســته دانشــگاه ها در زمــان 
محمــود احمدی نــژاد و پروژه هــای دولــت وی بــرای 
ــجویی و  ــش دانش ــت جنب ــل هوی ــر و جع ــب، تغیی تصاح
گســترش نفــوذ ایدئولوژی هــای آن بــا نهادســازی های 
دســتوری وگســترده، باعــث شــد کــه در ســال 92 
جریــان دانشــجویی نزدیــک بــه حاکمیــت و جریــان 
ــا  ــه ب ــری محافظه کاران ــرز تفک ــا ط ــا ب ــرا عمدت اصول گ
ــیج  ــند. بس ــته باش ــور داش ــگاه ها حض ــه در دانش 5 اتحادی
دانشــجویی، اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان 
مســتقل، تحکیــم وحــدت، اتحادیــه جامعــه اســامی 
دانشــجویان و جنبــش عدالت خــواه هــر کــدام در حداقــل 
ــا  ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ــده دارن 40 دانشــگاه کشــور نماین
ــت جمهوری  ــات ریاس ــی در انتخاب ــن روحان ــروزی حس پی
ــگاه ها  ــای دانش ــه در فض ــبی ک ــایش نس ــال 92 و گش س
بــه وجــود آمــد، جریانــات دانشــجویی اصاح طلــب 
تشــکل  یابی  بــرای  را  خــود  تاش هــای  تحول خــواه  و 
ــت  ــا محوری ــام ب ــرو خط ام ــجویان پی ــد. دانش ــاز کردن آغ
انجمــن اســامی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا 
انشــقاق از دفتــر تحکیــم وحــدت اولیــن تاش هــا را 
ــای  ــد، شــورای احی ــه شــروع کردن ــرای تأســیس اتحادی ب
ــه  ــک ب ــیس نزدی ــا و بازتأس ــا احی ــامی ب ــای اس انجمن ه
40 انجمــن از ســال 92 تــا 94 در دانشــگاه  هایی مثــل 
پلی تکنیــک، عامــه، علــم و صنعــت، فردوســی مشــهد و... 
کــه ســبقه فعالیــت دانشــجویی قــوی داشــتند، بــه یکــی از 
بزرگتریــن جریانــات دانشــجویی تبدیــل شــدند. از طــرف 
ــز  ــب نی ــجویان اصاح طل ــی دانش ــورای هماهنگ ــر ش دیگ
ــا  ــد و ب ــترده تر کردن ــگاه ها گس ــود را در دانش ــت خ فعالی
تأســیس تشــکل های دانشــجویی بــدل بــه ســومین جریــان 
ــات  ــان اصاح ــه جری ــک ب ــرات نزدی ــا تفک ــجویی ب دانش
شــدند. از ســال 94 بــا هم افزایــی میــان شــوراهای صنفــی 
برخــی دانشــگاه ها و فعالیــت دانشــجویان چپ  گــرا در 
ــه در  ــد ک ــاد ش ــی ایج ــان چهارم ــا، جری ــی از آن ه بعض
ســال های بعــد بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن جریانــات 

کــه بــا وجــود شــرایط بــد اقتصــاد کشــور در ســالیان اخیــر 
ــت  ــط حکوم ــادی توس ــی- نه ــارکت جمع ــرکوب مش و س
بســیار تشــدید شــده و باعــث شــده اســت کــه نفــع فــرد 
در الویــت باالتــری نســبت بــه نفــع گــروه و جامعــه قــرار 
بگیــرد. جمع گرایــی درون گروهــی ســبب شــده اســت 
کــه اگــر جمع گرایــی و هم افزایــی هــم بیــن فعالیــن 
ــه  ــه اولی ــه حلق ــا ب ــرد، صرف ــورت می گی ــجویی ص دانش
ــی  ــود و در صورت ــدود ش ــود مح ــه خ ــا اتحادی ــکل ی تش
ــا داشــتن اشــتراکات فکــری  ــان دانشــجویی ب کــه دو جری
زیــاد بــر ســر یــک کنــش جمعــی چــون بایــد منافــع آن 
ــد.  ــور می کنن ــع از آن عب ــد در بیشــتر مواق را تقســیم کنن
از  یکــی  دانشــجویی:  فعــاالن  در  هویــت  جعــل   .2
ــا  ــن 18 ت ــا بی ــه عمدت ــاالن دانشــجویی ک ــای فع ویژگی ه
25 ســال قــرار دارنــد، سرگشــتگی هویتــی- فکــری اســت. 
ــی دوران  ــان در ط ــبی جوان ــل آزادی نس ــی مث ــه دالیل ب
دانشــجویی نســبت بــه دوران تحصیــات متوســطه کــه طی 
ســلطه و پروپاگانــدای فکــری حاکمیــت قــرار دارنــد، ورود 
ــا تکثــر زیــاد فکــری، فرهنگــی و  بــه جامعــه دانشــگاهی ب
قومــی و آشــنایی جوانــان بــا ایــن تفاوت هــا و عدم انســجام 
ــری در  ــد جامعه پذی ــدم فرآین ــر ع ــه خاط ــه ب ــری ب فک
آمــوزش متوســطه و میــزان مطالعــه پاییــن در ســنی کــه 
ــجویان  ــت، دانش ــب و آرمانگراس ــیار هویت طل ــان بس انس
دچــار فقــدان هویــت هســتند فلــذا بــرای پــر کــردن ایــن 
ــن  ــا فعالی ــد. ام ــاش می کنن ــت ت ــرای ایجــاد هوی خــأ، ب
ــه  ــت ب ــن دوره دس ــده در ای ــم نگارن ــه زع ــجویی ب دانش
ــی  ــجویی در تمام ــن دانش ــد. فعالی ــت« می زنن ــل هوی »جع
ــا  ــاب( ب ــل از انق ــی قب ــاب )و حت ــد از انق ــال های بع س
ــرز  ــاد م ــی ایج ــعی در نوع ــف س ــای مختل ــل هویت ه جع
بیــن هم نســان خــود داشــته اند. هویت هایــی مثــل 
حــزب اللهــی، چــپ، مارکسیســت، لیبــرال، انجمنــی، 
ــتند  ــی هس ــی و... هویت های ــال صنف ــی، فع ــال فرهنگ فع
ــند  ــا می شناس ــا آن ه ــود را ب ــجویی خ ــن دانش ــه فعالی ک
و معرفــی می کننــد. یکــی از مهمتریــن دالیــل عــدم 
ــه  ــجویی و ریش ــن دانش ــن فعالی ــو بی ــت وگ ــاد گف ایج
بســیاری از اختافــات و درگیری هــای ســطحی بیــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــای جعل ــن هویت ه ــجویان، در همی دانش
ــه یــک خط کــش باعــث تفکیــک و افتــراق بیــن  ــه مثاب ب
ــه طــور مثــال دانشــجویان بارهــا  دانشــجویان می شــود. ب
بــر ســر مســائل اقتصــادی و سیاســی مثــل آزادســازی یــا 
تعدیــل اقتصــاد و سیاســت های رفــاه اجتماعــی و عدالــت 
اجتماعــی - درحالــی کــه عمدتــا ســواد و پشــتوانه علمــی 
و تجربــه الزم در عمــل در ایــن مســائل را ندارنــد و 
ــام  ــز در نظ ــئولیتی نی ــذاری و مس ــچ اثرگ ــار آن هی درکن
ــد  ــادی می کنن ــای زی ــد - بحث ه اقتصــادی کشــور ندارن
کــه ممکــن اســت در ظاهــر بحث هــای ســازنده ای 
باشــند امــا در واقــع باعــث می شــود کــه فعالیــن صنفــی 
ــا فعالیــن انجمنــی بــر ســر مســأله ای مثــل پولی ســازی  ب
ــا هــم  ــچ همــکاری ی ــاق نظــر هی ــا وجــود اتف دانشــگاه، ب

ــند. ــته باش ــی نداش افزای
3. گشــایش فضــای سیاســی: یکــی دیگــر از دالیــل 
افتــراق فعالیــن دانشــجویی، گشــایش نســبی فضــای 
ــگاه های  ــای دانش ــع آن فض ــه تب ــه ب ــور و ب ــی کش سیاس



گفت وگو ملی »تابو« نیست

بــه گــزارش ایســنا، علــی یونســی مشــاور رئیــس  جمهــور در امــور اقــوام و اقلیت هــای دینــی و مذهبــی در ادامــه یادداشــت خــود در 
روزنامــه »ایــران« نوشــت: یکــی از مســائلی کــه توســط آقــای حســن روحانــی مطــرح شــده اســت، بیــان ظرفیت هــای قانــون اساســی 
ــن  ــریح و تبیی ــه تش ــر ب ــوری، ناظ ــان رئیس جمه ــت. بی ــادی اس ــی و اقتص ــات سیاس ــی و معض ــای اجتماع ــت تنش ه ــرای مدیری ب
ــی  ــی، یعن ــوی مل ــا معضــات و حــل مشــکات اســت. گفت و گ ــورد ب ــوری اســامی در برخ ــی جمه ــای قانون ــا و ظرفیت  ه قابلیت  ه
رســیدن بــه راه حلــی مطمئــن، بــرای پاســخگویی بــه اعتراض  هــای مردمــی کــه تــن دادن بــه آن، اجتنــاب  ناپذیــر اســت بــه  طــوری 
کــه در حــوادث دی مــاه گذشــته کشــور همــه جریان هــای سیاســی بــه ایــن واقعیــت اجتنــاب  ناپذیــر رســیده و اذعــان داشــتند کــه 
شــنیدن اعتراض هــای مــردم و حــل مشــکات آنــان، قبــول غفلت هــا در همــه حوزه  هــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی 
و حرکــت ملــی بــه ســمت رفــع ایــن مشــکات و پاســخگو کــردن مســئوالن در مقابــل مســئولیت، ضرورتــی قطعــی و حیاتــی اســت. 
در یــک جملــه، گفت  و گــوی ملــی، تابــو نیســت بلکــه تضمیــن  کننــده منافــع و اقتــدار ملــی اســت و بــا رجــوع بــه آن، امنیــت کشــور، 

آســایش و آرامــش عمومــی و امیــد بــه آینــده واکســینه و تضمیــن می شــود. 

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و پنجم / نیمه دوم فروردین 597 نگاه ویژه
گفت و گو، درک حضور دیگری

ایده  گفت وگو ملی و ابهامات آن

ــانه ای  ــام نش ــتن( نظ ــدن و نوش ــبات و خوان ــام محاس نظ
گفتــار، اساســی ترین و مهمتریــن ابــزار هــر فرهنــگ اســت 
ــی، تعامــل میــان فــرد  ــه واســطه بیــن االذهان ــه مثاب کــه ب
ــش  ــوم نق ــا مفه ــق ب ــد. مطاب ــامان می ده ــران را س و دیگ
ذهنــی، »واژه« بــه عنــوان عامــت از خــال تبــادالت کامی 
در میــان افــراد بــه فراســوی فــرد رفتــه و بــه نقــش اولیــه 
خــود یعنــی نقــش اجتماعــی بــاز می گــردد. در ایــن نقــش، 
واژه عامتــی بــرای عمــل و دســتوری بــه دیگــری اســت و 
پیونــد میــان واژه و عمــل هدایتگــر اجتماعــی و در تــداوم آن 
فراهــم آورنــده تجســم ذهنــی »تفکــر« اســت. آن گونــه کــه 
ــد: »در موقعیــت گفت و گــو،  ــاره آن می گوی ویگوتســکی درب
واژه هــا بــر پایــه کارکــرد نشــانه ای خــود، تفکــر و توجــه را 
از تأثیرپذیــری محرک هــا در لحظــه کنونــی رهانیــده، امــور 
واقعــی را رمــز گــذاری می کننــد و فــرد را قــادر می ســازند 
تــا در فراســوی شــرایط حاضــر بــا تجســم نادیــده در آینــده 
ــب از  ــن ترتی ــه ای ــردازد«. ب ــتدالل بپ ــه اس ــته ب و گذش
ــه  ــن اســتقال ب ــان و تفکــر در حی ــدگاه ویگوتســکی، زب دی
ــه  ــان ب ــد. ســاختار زب ــا یکدیگــر در تعامل  ان ــا ب نحــوی پوی
ــد و  ــر در می آی ــت تفک ــه خدم ــت ب ــا عام ــزار ی ــه اب مثاب
ــر  ــا ب ــی اســت. بن ــی کنــش ذهن گفت و گــو موجــب پدیدای
شــرح اجمالــی آن چــه کــه گفتــه شــد، اهمیــت زبــان در 
ــو و نقــش آن در ارتباطــات  ــرای گفت و گ ــزاری ب حکــم اب
ــه  ــی ک ــت. هنگام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــردی ب ــان ف می
فــردی از طریــق ابــزار زبــان بــا فرد دیگــری ارتبــاط برقرار 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــا ش ــان آن ه ــه ای می ــد، رابط می کن
ــوان  ــچ جــای دیگــر طبیعــت نمی ت ــه ازای آن را در هی ما ب
ــه  ــا ب ــوات بی معن ــدن اص ــی برگردان ــن توانای ــت. همی یاف
ــر،  ــاز بش ــن امتی ــتاری، مهمتری ــاری و نوش ــات گفت کلم
ــی  ــپرس مدع ــه یاس ــه ک ــان گون ــت. هم ــان اس ــی زب یعن
ــاط  ــا، ارتب ــان در دنی ــتاورد انس ــن دس ــت: »عالی تری اس
ــق  ــر شــخصی از طری ــا شــخصیت اســت«. ه شــخصیت ب
ــوغ  ــه بل ــه ب ــت ک ــران اس ــا دیگ ــود ب ــای خ گفت و گو ه
ــاب  ــل در کت ــل مارس ــه گابری ــان ک ــد، چن ــت می یاب دس
ــردی  ــور ف ــه حض ــی ک ــد: »وقت ــتی« می گوی ــای هس »معم
ــد؛  ــت می کن ــرا تقوی ــتی درون م ــود، هس ــوس می ش محس
ــا  ــازد ت ــارم می س ــد و ناچ ــاش می نمای ــودم ف ــرای خ ــرا ب م
نســبت بــه زمانــی کــه بــا چنیــن تأثیــری مواجــه نشــده بودم، 

اهمیــت پیــدا می کنــد کــه بافاصلــه پــس از هــر ایــده ای بــا 
ایــن مســأله مواجــه می  شــویم کــه ایــن ایــده از چــه جایگاهــی 
ــه  ــی« ک ــو مل ــده  »گفت وگ ــا ای ــت. مث ــده اس ــرح ش مط
ــان  ــک جری ــگاه ی ــود، از جای ــرح می ش ــی مط ــال های متوال س
ــی«،  ــع مقصــود آن از »مل ــه واق ــان می  شــود و ب محــذوف بی
همــه  جریانــات مختلــف محــذوف و داخــل حکومــت اســت یا 
کل ماجــرا صرفــا محــدود بــه دعــوای گعده هــای مختلــف در 
قــدرت - فرضــا میان نهادهــای انتخابــی و انتصابــی حکومت - 
اســت. بنابرایــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه جریــان 
ــا مخاطــرات و  رســمی اصاح طلــب پــس از مواجــه شــدن ب
ــه «ای  ــت یگان ــده  »حاکمی ــی ای ــری و عمل ــت  های نظ بن بس
ــک  ــرد، ی ــرح می ک ــات 92 مط ــس از انتخاب ــه ذوق زده پ ک
مرحلــه عقب  تــر رفتــه و ایــن شــکل از حاکمیــت را بــه نوعــی 
ــه تفاهمــی گــره زده کــه آن را از خــال ایــن  ــی ب دســت  یاب
ــث در  ــن بح ــت ای ــد. اهمی ــن می دان ــی« ممک ــو مل »گفت وگ
ایــن اســت کــه اگــر گفت وگــو تنهــا در همیــن ســطح مدنظــر 
باشــد بــه دلیــل بی توجهــی بــه ریشــه های مســأله، در نهایــت 
راهــی بــه جــز بازتولیــد وضعیــت موجــود بــاز نخواهــد کــرد. 
بــه طــور مشــخص بی  توجهــی بــه طــرد و حــذف  جریانــات 
ــه  ــون، ب ــاب تاکن ــس از انق ــی پ ــال  های ابتدای ــف از س مختل
هــر طریقــی راهــی اســت کــه همــواره حــذف  بعــدی را بــه 
دنبــال دارد. در ایــن حالــت و بــه لحــاظ عملــی نیز، نهایتــا ایده  
گفــت وگــو، بــه چنــد مناظــره  تکــراری و بی حاصــل خاصــه 
می شــود کــه هــر چندوقــت یــک  بــار کــه بحرانــی در جامعــه 
ــم  ــال می شــود. بگذری ــد، در صــدا و ســیما دنب ســرباز می کن
از این کــه ایــن ضــرورت حتــی در همیــن ســطح نــازل نیــز از 
ســوی صــدا و ســیما درک نشــده و ایــن رســانه عمــا تریبــون 
انحصــاری یــک جریــان مشــخص اســت کــه ندرتــا بــا گرفتن 
ژســتی انتقــادی، فضــای محــدودی را بــرای چنیــن مناظره  هــا 
ــه اصطــاح کارشناســانه  ای ایجــاد می کنــد. و میزگردهــای ب

ــرو می شــویم،  ــا آن روب ــه ســرعت ب ــه ب مســأله  دیگــری ک
ــت.  ــو چیس ــت وگ ــور از گف ــا منظ ــه اساس ــت ک ــن اس ای
ــت  ــو صحب ــت وگ ــه از گف ــی ک ــان داد زمان ــوان نش می ت

ــای  ــر آموزش ه ــه رغــم تأثی ــادی هســتند. ب ــداری زی و پای
ــاب  ــل اجتن ــر قاب ــر غی ــت تغیی ــد گف ــی، بای ــنین ابتدای س
ــا  ــته در درون م ــه پیوس ــی ک ــه تغییرات ــه ب ــا توج اســت. ب
ــان  ــم و در جه ــان رابطــه داری ــا آن ــه ب ــراد دیگــری ک و اف
ــر  ــدن غی ــت مان ــا روی می دهــد، ثاب فیزیکــی و فرهنــگ م
ــم  ــی را بیاموزی ــد مهارت های ــرم بای ــت و الج ــن اس ممک
ــوع و تســریع تغییــرات مطلــوب در جهــت  کــه امــکان وق
ــی را  ــوی اصول ــردی و گفت و گ ــن ف ــاط بی ــراری ارتب برق
ــارت  ــر مه ــوق الذک ــای ف ــی از مهارت ه ــد. یک ــم کن فراه
ــی  ــم واقع ــا را در فه ــه م ــی ک ــت. مهارت ــوش دادن اس گ
ــک  ــا کم ــه م ــازد و ب ــد می س ــران توانمن ــای دیگ گفته ه
ــاب  ــده اجتن ــه ش ــش آموخت ــخ های از پی ــد از پاس می کن
ــا  ــا مشــاهده آن ه ــل ب ــرف مقاب ــه ط ــخ هایی ک ــم. پاس کنی
احســاس می کنــد مشــکات و احساســاتش درک شــده اند. 
دســته دیگــر، مهارت هــای ابــراز وجــود هســتند، رفتارهــای 
کامــی و غیرکامــی کــه مــا را قــادر می ســازد احتــرام خود 
را حفــظ کنیــم، نیازهای مــان را ارضــا کنیــم و بــدون توســل 
بــه فریــب کاری یــا تقلــب، ســوء اســتفاده و یــا کنتــرل افراد 
ــای  ــن مهارت ه ــم. آموخت ــاع کنی ــود دف ــوق خ ــر از حق دیگ
رفــع تعــارض نیــز ایــن امــکان را خواهــد داد کــه با اغتشــاش 
ــه  ــری مواج ــی بهت ــا آمادگ ــارض، ب ــا تع ــراه ب ــی هم هیجان
شــویم. دســته چهــارم مهارت هــای حــل مشــترک اشــتراکی 
ــودن راهگشــا  ــه ایــن کــه متکلــم وحــده ب ــاور ب هســتند و ب
ــرای حــل مشــکات و نابســامانی های مشــترک،  نیســت و ب
ــش  ــر گزین ــته آخ ــت. دس ــی اس ــی همگان ــه تاش ــاز ب نی
مهــارت اســت کــه در انتخــاب مهــارت ارتباطــی متناســب با 
موقعیــت، بــه مــا کمــک خواهــد کــرد. همــه ایــن مهارت هــا 
از ابزارهــای ارتباطــی پایــه و ضــروری بــرای روابــط انســانی 
ــد.  ــن روابط ان ــی ای ــای اصل ــت پایه ه ــش و در حقیق اثربخ
بــرای رســیدن بــه نتیجــه دلخــواه از کاربســت مهارت هایی از 
ایــن دســت، بایــد بپذیریــم بــرای تحقق همزیســتی مســالمت 
آمیــز در جامعــه، راهــی جــز پذیرفتــن تفــاوت و گوناگونــی در 
عقایــد، باورهــا و ارزش هــا کــه الزمــه جوامــع انســانی اســت، 
نخواهیــم داشــت. مادامــی کــه بــا تعصــب و در فضــای عــاری 
از نقــد بــه قضــاوت بنشــینیم و فرصــت شــنیدن دیدگاه هــای 
مخالــف و یــا متفــاوت را از یکدیگــر ســلب کنیــم، ره آوردی 

جــز جامعــه ای بیمــار نخواهیــم داشــت.

ــی  ــوازم اجرای ــورد ل ــه در م ــش از آن  ک ــو پی ــده  گفت وگ ای
آن صحبــت شــود، نیازمنــد تدقیــق بیشــتری اســت. چراکــه 
ــم  ــی فراه ــا فرصت ــه اق ــای آن ک ــه ج ــد ب ــودش می توان خ
ــرایط  ــه ش ــتری ک ــون در بس ــات گوناگ ــه جریان ــد ک کن
حداقلــی گفت وگــو در آن فراهــم شــده باشــد، بــه مباحثــه ای 
ــر  ــود منج ــت موج ــد وضعی ــه بازتولی ــد، ب ــی بپردازن عقان
شــود. بنابرایــن بــدون توجــه بــه ایــن مســائل نمی تــوان بــه 
ــه از  ــی ک ــاب و گفت وگوهای ــی انق ــال های ابتدای ــه  س تجرب
احســان طبــری و فرخ نگــه دار تــا پیمــان و ســروش و آیت اهلل 
بهشــتی را شــامل می شــد نــگاه کــرد و مســئوالن صداوســیما 
فعلــی را نصیحــت کــرد کــه به قــول آیــت اهلل بهشــتی فضایی 
ــوان نشــان  ــرای یافتــن »حــق« فراهــم کننــد. چراکــه می ت ب
داد همیــن گفــت وگوهــا نیــز حاصــل فضایــی سیاســی بــود 
کــه بــه مــدد رخــداد انقــاب 57 ایجــاد شــده بــود. بنابرایــن 
الزمــه  چنیــن گفــت وگوهایــی وحدتی اســت کــه اساســا ابتدا 
بــه شــکل سیاســی اتفــاق می  افتــد و همیــن وحدتــی کــه در 
دل یــک فضــای سیاســی شــکل می گیــرد اســت کــه خــود 
را بــه وضعیــت و از جملــه رســانه های رســمی و غیررســمی 
غالــب در فضــا، تحمیــل می کنــد. حــال آن  کــه ایــن وحــدت 
ــر  ــوی ه ــذف از س ــرد و ح ــد ط ــا فرآین ــا ب ــی الزام سیاس
ــر  ــا اگ ــث م ــخصا در بح ــض دارد. مش ــرا تناق ــرف ماج ط
ــان،  ــی اصــاح  طلب ــو، یعن ــت وگ ــنهاددهنده  گف ــرف پیش ط
بــه نوعــی ایــن فرآینــد را بازتولیــد می کننــد، طــرف دیگــر 
ــیما  ــدا و س ــل ص ــش مث ــت و ابزارهای ــی حاکمی ــرا یعن ماج
ــد سیاســی و عامــل طــرد، حــذف  ــع تحقــق پیون اساســا مان
ــی هــر شــکلی از  ــن فضای و »دشمن  ســازی« اســت و در چنی

گفــت وگــو در هــر ســطحی، معنایــی نخواهــد داشــت.
یادداشت:

ــمی  ــان رس ــارت »جری ــردم از عب ــعی ک ــته س ــن نوش در ای
اصاح طلــب« اســتفاده کنــم تا تمایــز یک جریــان در قــدرت را 
بــا اصــاح  طلبی بــه مثابــه  مشــی و روش روشــن ســازم. ناگفته 
ــان  ــد از جری ــم بای ــان« را ه پیداســت بســیاری از »اصاح  طلب

گفتــه شــده، جــدا دانســت.
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گرایــش انســان بــه برقــراری تعامــل دالیــل زیــادی دارد 
و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگــران بســیاری از نیازهــای 
ــناس  ــو، روانش ــام مزل ــرد. آبراه ــد ک ــرف خواه او را برط
بــه سلســله  خــود  نظریــه  از  بخشــی  در  انســان گرا، 
ــل از  ــت قب ــد اس ــد و معتق ــاره می کن ــا اش ــب نیازه مرات
ــه رفــع نیازهــای اساســی  نیازهــای انتزاعــی بایــد اقــدام ب
نمــود. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن راســتا ایــن اســت کــه 
از بنیادی تریــن تــا انتزاعی تریــن ســطح ایــن سلســله 
ــی،  ــه ایمن ــاز ب ــاء، نی ــه بق ــه ادام ــاز ب ــی نی ــب، یعن مرات
ــه  ــاز ب تعلــق خاطــر داشــتن، عــزت و حرمــت نفــس و نی
خودشــکوفایی، ارتباطــات یکــی از ابزارهــای مهــم در جهــت 
ــز نباشــد  ــای انســان اســت و شــاید اغراق آمی ــع نیازه رف
اگــر آن را بــه عنــوان نیــاز ششــم، بــه پنــج مرحلــه ایــن 
ــاز  ــد، نی ــرن جدی ــتانه ق ــم. در آس ــب بیفزایی سلســله مرات
داریــم راه و رســم زندگــی در یــک جامعــه بســیار متنــوع 
ــیت ها،  ــوام، جنس ــا از اق ــراف م ــای اط ــم. دنی را بیاموزی
ــنی و  ــای س ــی، گروه ه ــائق جنس ــی، س ــات اجتماع طبق
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــاوت تش ــای متف ــا توانایی ه ــرادی ب اف
بــرای زندگــی و عملکــرد موثــر در چنیــن جامعــه متنوعــی 
محتــاج و متکــی بــه ارتباطــات هســتیم. از طریــق ارتبــاط 
و تعامــل بــا دیگــران اســت کــه می توانیــم تجــارب، 
ــان  ــران در می ــا دیگ ــود را ب ــای خ ــه ها و ارزش ه اندیش
ــم  ــی ببری ــه تفاوت هــا و شــباهت های خــود پ گذاشــته و ب
ــال  ــران در مســیر کم ــی از اندیشــه دیگ ــدد آگاه ــه م و ب
ــت  ــناس مارکسیس ــکی، روانش ــو ویگوتس ــم. ل گام برداری
روســی تأکیــد زیــادی بــر ظرفیــت انســان بــرای تولیــد و 
اســتفاده از ابــزار بــه منظــور ارضــاء نیازهــای خــود داشــت. 
وی بــا برگزیــدن ماهیــت اجتماعــی تفکــر، تعامــل و تبــادل 
ــرای  ــد میانجــی ب در بســتر فرهنگــی را ضــرورت و فرآین
ــزار، آن را  ــه مفهــوم اب ــر پای ــد و ب تحــول فرهنگــی می دان
ــر  ــکی، ه ــر ویگوتس ــد. از نظ ــبت می ده ــان« نس ــه »زب ب
ــره  ــه در چی ــت ک ــی اس ــده ابزارهای ــد آورن ــگ پدی فرهن
شــدن بــر محیــط بــه انســان یــاری می رســاند و در میــان 
ــاری،  ــد نظــام گفت ــون )مانن ــای روان شــناختی گوناگ ابزاره

چندســالی اســت کــه ایــده  ای تحــت عنــوان ایــده  گفت و گــو 
ــه  ــب ب ــمی اصاح طل ــان رس ــوی جری ــژه از س ــور وی ــه ط ب
ــرای مشــکات کشــور مطــرح  ــی ب ــی جادوی ــوان راه حل عن
می  شــود. در ایــن میــان بحث  هــای مختلفــی از ســوی 
جریانــات گوناگــون در مــورد ابزارهــای بــه جریــان انداختــن 
ــه  ــور خاص ــه ط ــی و ب ــرایط و چگونگ ــو و ش ــن گفت وگ ای
پیچیدگی هــا و ابهامــات اجرایــی آن، نظیــر نقــش رســانه های 
رســمی و غالــب، مــن جملــه صداوســیما در ایجــاد زمینه  های 
ــد  ــر می  رس ــه نظ ــا ب ــود. ام ــرح می ش ــو مط ــت وگ ــن گف ای
ــن  ــود همی ــاس خ ــورد اس ــینی تر از آن، در م ــی پیش بحث
ــن بحــث  ــا از دل ای ــاز باشــد ت ــو نی ــزام گفت وگ ــکان و ال ام
و از خــال نگاهــی انتقــادی بــه ایــن ایــده، الزامــات اجرایــی 
آن را بیــرون کشــید. بنابرایــن ابتــدا بایــد پرســید کــه چــه 
ــی  ــه جریان ــرایطی و توســط چ ــه بســتر و ش ــی و در چ زمان
ایــن ایــده مطــرح شــده اســت. جریــان رســمی اصاح طلــب، 
هرچنــد کــه بــا هــر قرائتــی بــه هــر حــال خــود نیــز بخشــی 
ــت موجــود را شــکل داده اســت، ظــرف چندســال  از وضعی
گذشــته و بــه ویــژه پــس از وقایــع 88 بــا وضعیــت ویــژه ای 
روبــرو شــده اســت، وضعیتــی کــه یــک پــای خــود را درون 
حکومــت و پــای دیگــر را خــارج از آن می  یابــد؛ هــم 
مســئول اســت و هــم نیســت و ایــن به هم ریختگــی و ابهــام 
ــن  ــته  ای ــال گذش ــد س ــی چن ــای سیاس ــام رفتاره را در تم
ــواره  ــه هم ــی ک ــال جریان ــرای مث ــد. ب ــوان دی ــان می ت جری
ــم  ــی حــذف شــده و ه ــور فیزیک ــه ط ــم ب ــد ه ــا می کن ادع
ــه   ــال نمی  شــود، در میان رویکردهایــش توســط حکومــت دنب
ــدف  ــت ه ــدی  حاکمی ــه ناکارآم ــاه 96 ک اعتراضــات دی م
ــا وقایــع مواجــه می شــود  ــه ای ب ــه گون ــود، ب گرفتــه شــده ب
کــه هــر مشــاهده گر و ناظــر بیرونــی، می توانــد نشــان دهــد 
ایــن مواجهــه ای از درون حاکمیــت و از جایــگاه مدافــع اســت 
ــت  ــن جه ــارات از ای ــن اش ــارج از آن. ای ــی خ ــه جریان و ن

ــم«. ــاس کن ــر احس ــودم را کامل ت خ
ــو جــزء  ــردی و گفت و گ ــن ف ــاط بی ــه ارتب ــا وجــود آن ک ب
بزرگ تریــن پیشــرفت های بشــر بــه شــمار می آیــد، 
ــوب و  ــاط خ ــک ارتب ــراری ی ــه برق ــادر ب ــرا ق ــا اکث ام
ــه  ــر، موجــب فاصل ــاط موث ــی در ارتب ــر نیســتیم. ناتوان موث
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــی می شــود و در جنبه ه ــردی عمیق ف
ــب  ــاط در اغل ــی ارتب ــد فروپاش ــود دارد. پیام ــی نم اجتماع
ــت و  ــدم صاحی ــی، ع ــکات خانوادگ ــی، مش ــوارد، تنهای م
ــی  ــاری جســمی و حت ــی، بیم ــی شــغلی، فشــار روان نارضایت
مــرگ خواهــد بــود. عــاوه بــر ناامیــدی شــخصی و انــدوه 
ناشــی از آن، در حــال حاضــر شــکاف بیــن فــردی نیــز یکــی 
از مســائل عمــده اجتماعــی جامعــه غمگیــن کنونــی مــا بــه 
ــراری  ــای برق ــیوه ها و روش ه ــورد ش ــی رود. در م ــمار م ش
ــن  ــه، ای ــن ک ــک موضــوع قطعــی اســت و آن ای ــاط، ی ارتب
ــده اند.  ــه ش ــخ هایی آموخت ــز پاس ــر چی ــل از ه ــا قب روش ه
ــه  ــد ک ــان بوده ان ــا، والدین م ــان م ــن معلم ــاید موثرتری ش
ــه خــود رویکــرد برقــراری را از والدیــن  ــه نوب ــان نیــز ب آن
ــیاری از  ــتان و بس ــان، دوس ــد و معلم ــاد گرفته ان ــش ی خوی
افــراد دیگــر نیــز بــر میــزان درونــداد آنــان افزوده انــد. مــا 
فرآینــد آموزشــی نامناســب را ابتــدا در ســنین پاییــن تجربه 
ــم، ابتــدا کمــک  می کنیــم. وقتــی کــه بســیار کوچــک بودی
ــه مــا  ــا نخســتین واژه هــا را بســازیم و ســپس ب ــد ت کرده ان
ــم.  ــرار کنی ــاط برق ــاص ارتب ــیوه خ ــه ش ــه ب ــد ک آموخته ان
ــی،  ــر کام ــر تذک ــاوه ب ــا، ع ــی م ــم زندگ بزرگســاالِن مه
ــه  ــاص ارائ ــاری خ ــیوه های رفت ــز از ش ــی نی ــای عمل الگوه
ــدرت  ــه ن ــود را ب ــات خ ــان، احساس ــاید آن ــد. ش می کردن
ــت  ــز صحب ــز و تحقیر آمی ــاید کنایه آمی ــد، ش ــروز می دادن ب
می کردنــد و یــا بــا خشــم فریــاد می کشــیدند. امــا بــه هــر 
ــاری  ــوان کــودک از نمونه هــای رفت ــه عن ــا ب حــال همــه م
ــان  ــدازه تعلیمات ش ــه ان ــز، ب ــود نی ــی خ ــم زندگ ــراد مه اف
چیزهایــی آموخته ایــم. فرهنــگ همــواره بــه وســیله رادیــو، 
ــاط  ــراری ارتب ــوه برق ــر نح ــر ب ــع دیگ ــون و مناب تلویزی
انســان تاثیرگــذار بــوده اســت. هنجارهــای فرهنگــی و 
ــت  ــودکان دریاف ــه ک ــی را ک ــب آموزش های ــه ای، اغل جامع
ــن  ــی از ای ــد. برخ ــرار می ده ــت ق ــورد تقوی ــد، م کرده ان
هنجارهــا، نســبت بــه چنــد دهــه قبــل، از اســتحکام کمتــری 
برخوردارنــد امــا بســیاری دیگــر، هنــوز هــم دارای اســتحکام 

ــأله را  ــود مس ــرگاه خ ــگاه و منظ ــس از جای ــود، هرک می ش
ــن  ــوان نازل تری ــاید بت ــد. ش ــال می کن در ســطح خاصــی دنب
ــه همیــن مناظره  هــای بی حاصلــی نســبت  ســطح بحــث را ب
ــوط  ــای مرب ــه ی دادوهواره ــم هم ــر علی رغ ــه چندنف داد ک
ــن  ــت ای ــد و نهای ــال می کنن ــره دنب ــی و غی ــه آزاداندیش ب
بحث هــا هــم بــه واقــع هیــچ و پــوچ اســت چراکــه هرکــس، 
ــگاه خــود را در  چــه ســخنگو و چــه مخاطــب، از پیــش جای
ایــن بحث  هــا می دانــد و اساســا هــم قــرار بــر همیــن 
اســت کــه هــر فــرد احســاس کنــد توســط یکــی از طرفیــن 
ــه  ــوان ب ــث را می ت ــر بح ــطح دیگ ــود. س ــی می ش نمایندگ
مذاکــره نســبت داد. در ایــن حالــت طرفیــن ماجــرا بــه دنبال 
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ب ــی عمل گرایان ــه راه حل های ــتیابی ب دس
ــم  ــی ه ــه اهمیت ــن مرحل ــتند. در ای ــترک هس ــی مش منفعت
نــدارد کــه چنیــن مذاکراتــی در ســپهر سیاســی ایــران چقــدر 
محتمــل اســت و در صورتــی کــه اتفــاق بیفتنــد چقــدر نتیجه 
ــان  ــه نظــر می رســد مــراد اصاح طلب ــا ب  بخــش هســتند ام
جریــان رســمی از »گفت وگــو ملــی« علی رغــم همــه ی 
ادعاهــای عجیــب و غریــب و کشــاندن پــای ســیلی از 
نظریه هــا و متفکرینــی نظیــر هابرمــاس بــه ماجــرا، در نهایــت 
همیــن باشــد. از همیــن رو اســت کــه ایــرادی هــم نــدارد این 
گفــت وگــو »پشــت درهــای بســته« و بــدون حضــور مــردم و 
رســانه ها باشــد. حــال آن کــه بعضــا ســطح بحــث را فراتــر 
بــرده و بــه دنبــال تاشــی بــرای دســتیابی بــه نوعــی تفاهــم 
ــی  ــت وگوی ــا از دل گف ــد ت ــی می گردن ــاع بین  االذهان و اجم
ــه آن، نوعــی از شــکل گیری اجمــاع  ــل ب ــات قائ ــن جریان بی
را دنبــال کننــد. البتــه ایــن خــود بحــث کــش داری اســت و 
ــز  ــاع  محــور نی ــای اجم ــن رویکرده ــورد همی ــوان در م می ت
ــوان نشــان داد  تأمــل و تعمــق بیشــتری کــرد. چراکــه می ت
ــه   ــن رویکــرد اجمــاع  محــور و فراموشــی ابعــاد خصمان همی
سیاســت، خــود می توانــد عاملــی در جهــت برآمــدن جریانات 
ــن موضوعــات محــل  ــه هــر حــال ای ــا ب بنیادگــرا باشــد. ام
اصلــی ایــن نوشــته نیســت و فعــا بایــد از آن هــا گذشــت.

ــه  ــد ک ــده باش ــخص ش ــا مش ــن  ج ــا همی ــد ت ــن بای بنابرای



»همه می دانند« فیلم افتتاحیه جشنواره کن شد

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ورایتــی، فیلــم »همــه مــی داننــد«، هشــتمین و آخریــن ســاخته اصغــر فرهادی بــه عنــوان فیلــم افتتاحیه 
هفتادویکمیــن جشــنواره فیلــم کــن انتخــاب شــده اســت. درام روانشــناختی »همــه مــی داننــد« بــا بــازی »پنــه لوپــه کــروز« و »خاویــر 
بــاردم« دومیــن فیلمــی اســپانیایی زبــان پــس از »تربیــت بــد« ســاخته »پــدرو آلمــادوار« اســت کــه به عنــوان فیلــم افتتاحیه جشــنواره 
کــن انتخــاب مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه جدیدتریــن ســاخته اصغــر فرهــادی، پــس از ســال هــا منجــر بــه ســنت شــکنی در 
جشــنواره کــن شــده اســت. توضیــح آن کــه بــرای ســال هــای بســیاری، فیلــم افتتاحیــه فســتیوال کــن، در بخش مســابقه این جشــنواره 
حضــور پیــدا نمــی کــرد. همچنیــن جعفــر پناهــی نیــز بــا آخریــن ســاخته خــود یعنــی »ســه رخ«، دیگــر کارگــردان ایرانــی حاضــر در 
بخــش مســابقه هفتادویکمیــن جشــنواره فیلــم کــن اســت. هفتادویکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم کــن از تاریــخ 8 تــا 18 ِمــی )18 

تــا 28 اردیبهشــت( برگــزار مــی  شــود.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و پنجم / نیمه دوم فروردین 697 فر هنگ و هنر
ای در دلم نشسته...

قانون پایستگی سانسور

وســیعی از مخاطبــان در ســال 1395 گــواه همیــن مدعاســت.
شــخصیت ها و کاراکترهــای کاه قرمــزی، پــا را فراتــر 
از موجودیــت یــک عروســک گذاشــته اند. چنانچــــه 
در قســمت اول مجموعــه کاه قرمــرزی در ســال 97، 
ــا کاه قرمــزی در ســوگ عروســک گردان  ــز ب مخاطــب نی
ــا کاه قرمــزی  ــی زاده - شــریک می شــود و ب ــا  فن او - دنی
همــدردی می کنــد، کــودک حــواس پــرت بیست ســاله ای 
ــادی  ــه نم ــد. »پســرخاله« ای ک ــا را می خندان ــوز م ــه هن ک
ــی  ــا ایرانی هاســت. کودک ــام بســیاری از م ــی ناتم از کودک
کــه در غبــار مــرام و معرفــت و زحمت کشــی گــم 
ــادی از  ــل دور« نم ــیدیم. »فامی ــالی رس ــه بزرگ س ــد ب ش
ــا  ــیاری از ایرانی ه ــی بس ــز دان ــوچ و همه چی ــای پ ادعاه
ــن مشــکات  ــا خــودش ســبب ایجــاد بزرگ تری ــه باره ک
و معضــات اســت. »جیگــر«، خــری کــه نمی خواهــد خــر 
ــا خشــمی فــرو خــورده  بمانــد؛ در جســت و جــوی فهــم ب
دائمــا درصــدد اصــاح نــگاه دیگــران نســبت بــه خــود و 
ــوی همســاده« را  ــگاه اجتماعــی اش اســت. »آق تثبیــت جای
ــران و وضعیــت معیشــتی  ــی از ای ــوان نمــادی کل شــاید بت
و روحــی جامعــه ایرانــی دانســت. حضــور »داداش گلــوم« 
در مجوعه امســال بــه عنــوان پیرمــردی بــا ظاهــری 
ــگیری  ــرای پیش ــد و ب ــاز می زن ــعبده وار س ــه ش ــری ک هن
ــی از  ــوازد، یک ــاز می  ن ــن س ــه دوربی ــت ب ــی، پش از حواش
ــه  ــه ب ــن مجموع ــه در ای ــت ک ــی اس ــن کنایه های زیباتری
سیاســت های موســیقایی صــدا و ســیما زده شــد. پیرمــردی 
ــدگان  ــه بینن ــت ب ــرس پش ــه از ت ــم رو ک ــد و ک هنرمن
می نــوازد، بــه راحتــی تمامــی سیاســت های موســیقی 
ــتر  ــد بس ــت. هرچن ــرار داده اس ــدف ق ــانه را ه ــن رس ای

جنســی، برهنگــی، تجــارت غیرقانونــی مــواد مخــدر، روش هــای 
دقیــق دزدی و ســرقت، وحشــی گری، فحاشــی، ناســزاگویی بــه 
مقدســات، تمســخر ادیــان، بــرده  داری سفیدپوســتان و فــروش 
زنــان بــوده  اســت. امــا در اواخــر دهــه 1960 میــادی اســتفاده 
از ایــن قوانیــن متوقــف و سیســتم درجه بنــدی ســنی فیلم  هــا 
جایگزیــن آن شــد. سیســتمی کــه »جــک والنتــی« آن را ابــداع 
کــرد و خــود نیــز مجــری آن در هالیــوود شــد. ایــن سیســتم 
درجه بنــدی داوطلبانــه در ابتــدا بــا هــدف راهنمایــی والدیــن در 
این کــه تماشــای کــدام فیلم هــا بــرای فرزاندانشــان مناســب تر 
ــی  ــته برخ ــای ناخواس ــری از تماش ــن جلوگی ــت و همچنی اس
فیلم هــای نامناســب توســط نوجوانــان و جوانــان شــروع بــه کار 
کــرد. مقصــودی نســبتا خــوب و بــدون نقــص کــه در ادامــه نه 
تنهــا اســیر دنیــای ســرمایه داری شــد بلکــه بــه یکــی از آخرین 

بقایــای سیســتم سانســور در هالیــوود نیــز بــدل گشــت.
ــه  ــوز درجــه بنــدی نشــده اســت«، ب ــم هن ــن فیل مســتند »ای
بررســی ایــن ســازمان، اعضــای آن، میــزان سانســور و اصــاح 
فیلــم طبــق صاح دیــد اعضــای آن و ضرباتــی کــه ایــن فرآیند 
بــه مقولــه ســینما )بــه ویــژه ســینمای مســتقل( وارد می کنــد، 
می پــردازد. اعضــای ایــن ســازمان کــه همگــی والدیــن ناشــناس 
ــا را  ــی فیلم ه ــه مبهم ــاس پروس ــر اس ــتند، ب ــی هس آمریکای
درجه بنــدی می کننــد؛ از G )قابــل پخــش بــرای همــه ســنین(، 
ــرای  ــداری ب ــا هش ــنین ب ــه س ــرای هم ــش ب ــل پخ PG )قاب
خانواده هــا کــه بهتــر اســت فرزنــدان خــود را همراهــی کننــد( 
و PG-13 )کــودکان زیــر 13 ســال فقــط بــا همراهــی والدیــن( 
ــن  ــارت والدی ــت نظ ــال تح ــر 17 س ــراد زی ــا R )اف ــه ت گرفت
ــر 17 ســال( و  ــرای زی ــه ســینما بیاینــد(، NC-17 )ممنــوع ب ب
ــد(. درجــه  ــدی نمی رون ــار درجه بن ــر ب ــی کــه زی NR )فیلم های

اصلــی و عمده تشــکیل دهنــده  ایــن مجموعه انــد. البتــه ایــن 
مجموعــه فــارغ از تمامــی توانمندی هــا و هنرنمایی هــا، دچــار 
کاســتی ها و ضعف هایــی نیــز هســت. بــرای مثــال بــه 
ــکلی  ــه ش ــا ب ــخصیت ها تنه ــواردی ش ــد در م ــر می رس نظ
ــد.  ــدون پیشــینه وارد ماجــرا می شــوند و می رون ــوری و ب عب
گاه قصــه در جایــی کامــا بی نتیجــه رهــا شــده و یــا دچــار 
ــای گل  ــد و نصیحت ه ــا پن ــه گویی ی ــود. کلیش ــرار می ش تک
ــتگی  ــبب خس ــواردی س ــم در م ــری ه ــای مج ــت آق درش
مخاطــب شده اســت. هرچنــد خســتگی بصــری کــه بنــا بــه 
محدودیــت و شــرایط دکــور و عروســک ها کــه در گذشــته 
ــا تغییــر لباس هــا  بــه چشــم می خــورد، در برنامه ســال 97 ب
ــر شده اســت. عــدم وجــود  ــاط بســیار کم ت و حضــور در حی
یــک داســتان خطــی در طــی همــه  قســمت های مجموعــه هم 
در مــواردی بیننــده را دچــار ســر درگمــی یــا گیجــی می کنــد 
ــب  ــردن را از مخاط ــال ک ــرورت دنب ــال ض ــی در عین ح ول
ــه  ــه را ک ــان از مجموع ــر زم ــن صــورت ه ــه ای ــرد. ب می گی
ــر لــب خواهیــد  ببینیــد، قطعــا لــذت می بریــد و خنــده ای ب
آورد. در ایــن مجموعــه، گویــی قصــد و هــدف تنهــا خندیــدن 
ــوروز  ــا در ن ــا ســرگرم کــردن آن ه ــدن مخاطــب ی و خندان
نیســت. خنــده گرفتــن از بیننــده بــه هــر قیمــت، جایــی در 
رســالت عوامــل کاه قرمــزی نــدارد. کمپانــی دو نفــره جبلــی 
و طهماســب حــاال یــک مجموعــه از هنرمنــدان و جوانــان بــا 
ــت  ــند و ارزش وق ــا را می شناس ــه مدی ــت ک ــتعداد اس اس
ــا  ــپایدرمن ها و باربی ه ــد. در دوره  اس ــب را دریافته ان مخاط
بایــد قــدر چنیــن زحمت کشــانی را بیشــتر دانســت و فضــا 
را بــرای بــروز و ظهــور کاه قرمــزی بــه عنــوان یــک برنــد 
ــال  ــت در س ــوب اس ــرد. خ ــر ک ــی آماده ت ــان مل ــا نش ی
حمایــت از تولیــد ملــی بــه فکــر ســرمایه ها و پتانســیل های 
ــر  ــر رنگ ت ــرای پ ملــی تولیــد در همــه زمینه هــا باشــیم و ب
ــا  ــزی ب ــم. کاه قرم ــتری کنی ــاش بیش ــن آرزو ت ــدن ای ش
ــه مــا نشــان داده اســت  ــه بیســت و چنــد ســاله اش ب تجرب
کــه دالیــل محبوبیــت یــا ضعــف یــک مجموعــه تلویزیونــی 
ــرد  ــاد ک ــن ســرگرمی، انتق ــوان در عی چیســت. چطــور می ت
ــه را  ــت جامع ــه کلی ــادی ک ــد. انتق ــیاه نمایی نش ــار س و دچ
ــاص  ــروه خ ــا گ ــف ی ــک طی ــد ی ــا نق ــرد و ب ــر می گی در ب
سیاســی و اجتماعــی ســر و کار نــدارد. نقــدی کــه بــر بدنــه  
ــی  ــا حت ــی ســاده و دلنشــین ی ــا زبان ــه وارد اســت و ب جامع
کودکانــه ســعی در آگاهی بخشــی بــه همــه  اقشــار دارد. ایــن 
ــا  ــد ب ــد راه گشــا و الگــوی تولی ــه  نســبتا موفــق می توان تجرب
ــری علی الخصــوص در بخــش رســانه ای مــا باشــد.  کیفیت ت
الگویــی کــه قریــب بــه ســه نســل از مخاطبــان را بــا خــود 

ــت. ــراه کرده اس هم

وارد می کنــد. اگــر هــم فیلمســازی از درجه بنــدی فیلمــش 
امتنــاع ورزد و در اکــران عمومــی تنهــا بــا یــک شــکایت از 
فیلمــش مواجــه شــود، ســازمان حــق اقــدام قانونــی علیه آن 
فیلــم را دارد )امــا کمــاکان طــی نمــودن ایــن فرآینــد، کامــا 
داوطلبانــه اســت(! عــدم وجــود مکانیســمی جهــت آمــوزش 
ــا  ــط آن ه ــور توس ــال سانس ــده و اعم ــه دهن ــن درج والدی
براســاس ســلیقه نیــز از دیگــر معایــب ایــن سیســتم اســت.

فیلم هــا  برخــی  بــرای  نیــز  در ســینمای کشــور مــا 
محدودیت هــای ســنی اعمــال می شــود امــا هنــوز آن 
ــا  ــیده و ت ــرا نرس ــه اج ــه مرحل ــاید ب ــد و ش ــه بای ــور ک ط
کنــون جــدی گرفتــه نشــده اســت. بنابرایــن ایــن سیســتم 
ــیده  ــار نرس ــد از اعتب ــه آن ح ــوز ب ــران هن ــینمای ای در س
ــه نفــع فیلــم و فیلمســازی البــی کنــد  اســت کــه بتوانــد ب
ــتند  ــع، مس ــود. در واق ــا ش ــور فیلم ه ــه سانس ــر ب ــا منج ی
ــه  کربــی دیــک، تلنگــری اســت بــه ســینماگران مــا کــه ب
ــه  ــند و ب ــی نبخش ــی قانون ــه و صورت ــور، وج ــده سانس پدی
ــد. درســت اســت  ــه چــاه نیفتن ــه ب ــدن از چال شــوق درآم
کــه امــروزه بــه لطــف پخــش کننده هــای مســتقل، انجمــن 
ســینمایی آمریــکا، قــدرت غیرقابــل انــکار ســابق را نــدارد و 
شــاهد آزادی هایــی بــه مراتــب بیشــتر و نگاهــی بازتــر در 
ســینمای هالیــوود هســتیم، امــا واکاوی جامــع فعالیت هــای 
ایــن انجمــن و اثــرات ســوء سیســتم »درجــه بنــدی ســنی 
فیلــم« و بازشناســی معایــب و محاســن آن پیــش از پیشــنهاد 
بــه کارگیــری ایــن سیســتم در ســینمای کشــورمان، شــاید 
مــا را بــه راه حل هایــی کارآمدتــر بــرای مبــارزه بــا سانســور 
ــا عبــرت گرفتــن از  و توقیــف برســاند، راه حل هایــی کــه ب

ــع متضــرر شــدن ســینما شــود. ــن واکاوی، مان ای
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نــوروز در ایــران یکــی از بزرگ تریــن فرصت هــا بــرای 
ــت.  ــتراحت اس ــح و اس ــرگرمی، تقری ــت، س ــتفاده از وق اس
بهانــه ای بــرای شــادی جمعی کــه متأســفانه در جامعــه  ایرانی 
ــر  ــت، در عص ــلم اس ــه مس ــد. آنچ ــی دارن ــای اندک نموده
رســانه های جمعــی و ارتباطــات، ســرگرمی نیــز قطعــا 
ــرد.  ــره می گی ــن عناصــر به ــه و از همی ــی یافت شــکل متفاوت
پررنگ تریــن رســانه  ســرگرمی در اکثــر جهــان و خصوصــا در 
ایــران، تلویزیــون اســت. هرچنــد در ســالیان اخیــر شــبکه های 
ــه  ماهــواره ای گــوی ســبقت و قــدرت جــذب مخاطــب را ب
ــن  ــد. ای ــی ربوده ان ــن از صداو ســیمای وطن طــور قطــع و یقی
ــان از  ــت برنامه ســازی و بی ــت شــدید کیفی خــود باعــث اف
دســت رفتــن مخاطبــان ایــن رســانه بــه شــکلی محســوس 
ــان جامعــه و تحلیلگــران شده اســت. ســاخت  و علنــی در می
ــبت هایی  ــرای مناس ــذاب ب ــرگرم کننده و ج ــای س برنامه ه
ــا مــاه رمضــان یکــی از همــان سیاســت های  ــوروز ی چــون ن
نیمــه موفــق صــدا و ســیما در عرصــه  رقابــت بــا نمونه هــای 
خارجــی اســت. این کــه هــر از گاهــی در ایــن دوره هــا اقبــال 
عمومــی بــه ســمت برنامه هــای ایــن رســانه بیشــتر می شــود، 
ــر رو  ــه فک ــی ب ــراق مل ــر طمط ــانه  پ ــا رس ــد ت ــب ش موج
ــد.  ــا بیافت ــن زمان ه ــود در ای ــده خ ــای برن ــردن برگ ه ک
ــای  ــن جایگاه ه ــی از مهمتری ــه یک ــازی ک ــدا از سریال س ج
رقابتــی صداوســیما اســت، چنــد ســالی اســت کــه ســاخت 
شــوهای تلویزیونــی یــا برنامه هــای ترکیبــی مثــل دورهمــی 
ــذب  ــت های ج ــرفصل سیاس ــزء س ــم ج ــه ه ــا خندوان ی
ــر و  ــی از بی س ــاید یک ــرار دارد. ش ــانه ق ــن رس ــب ای مخاط
صداتریــن و پرمخاطب تریــن ایــن برنامه هــای مناســبتی 
کاه قرمــزی بیســت و چند ســاله  اســت. برنامــه ای کــه اســما 
بــر مبنــای سرگرم ســازی طیــف مخاطــب کــودک ســاخته 
ــان  ــده طیــف وســیعی از مخاطب ــا تغذیه کنن ــا عمیق شــده ام
ــه  شــصتی های  ــان ده ــر و جــوان خصوصــا در می اعــم از پی
ــی  ــه  تمام نمای ــای او، آیین ــزی و رفق ــت. کاه قرم ــی اس ایران
ــه راحتــی  ــوان ب ــی هســتند و هریــک را می ت از جامعــه ایران
ــن  ــرار داد. ای ــک کل ق ــه از ی ــن و نمون ــی نمادی در جایگاه
برنامــه ســال ها بــدون ذره ای خودنمایــی بــه ســرگرم 
کــردن مخاطبــان و زدن تلنگرهایــی بــه روح ببیننــدگان 
ــا ایجــاد  ــی ب پرداخته اســت. زوج ایرج طهماســب و حمید جبل
گروهــی از هنرمنــدان و جوانــان بــا اســتعداد توانســته اســت 
ــال هایی  ــوروزی را در س ــه  ن ــن برنام ــگاه پرمخاطب تری جای
کــه پخــش می شــد بــه دســت آورد. ریــزش درصــد 

سانســور از بیــن نمــی رود بلکــه از نوعــی به نــوع دیگــر تبدیل 
ــود! می ش

مادامــی کــه از تاریــخ ســینما ســخنی بــه میــان بیایــد، ناچاریم 
بــه مــوازات آن از تاریــخ سانســور و آثــار آن بــر ســینما نیــز 
ســخن بگوییــم. سانســور پدیده ای اســت کــه در سراســر تاریخ 
بــه اشــکال گوناگــون گریبــان فیلم های بســیاری را در ســینمای 
جهــان گرفتــه اســت. در ایــن مقــال امــا قصــد پرداختــن بــه 
تاریــخ سانســور، قضــاوت ارزشــی آن و صــدور حکــم بــه خوب 
یــا بــد بــودن ایــن جریــان را نــدارم، بلکــه صرفــا می خواهــم 
ــای  ــور در دنی ــال سانس ــوع اعم ــا ن ــی از ده ه ــه یک ــی ب نگاه
ــم«.  ــدی ســنی فیل ــی سیســتم »درجه بن ــدازم، یعن ســینما بین
بهانــه این نوشــتار، مســتندی ســاخته »کربــی دیک« در شــرح 
و بســط ایــن گونــه سانســور در ســینمای هالیــوود از یــک ســو 
و اقبــال و خــوش بینــی برخی از ســینماگران و ســینما دوســتان 
کشــورمان بــه ایــن سیســتم و مطالبــه بــه کارگیــری آن بــه 

جــای سیســتم توقیــف، از ســوی دیگــر اســت.
 ،»This Film is Not Yet Rated« ــه مســتند ــن ب پیــش از پرداخت
بهتــر اســت نگاهــی بــه تاریــخ تأســیس و ســاز و کار انجمــن 
ــه  ــم ک ــار MPAA( بیندازی ــه اختص ــا ب ــکا )ی ــینمایی آمری س
ــنی فیلم هــا را در هالیــوود بــر  ــئولیت درجه بنــدی س مس
عهــده دارد. انجمــن ســینمایی آمریــکا بــرای نخســتین بــار در 
ســال 1930 بــه ریاســت »ویــل اچ. هیــز« و بــا تهیــه و تنظیــم 
مجموعــه ای از قوانیــن اخاقــی برای ســینمای آمریکا تشــکیل 
شــد. قوانیــن تصویــب شــده شــامل عــدم نمایــش صحنه هــای 

بیــان کنایــات و انتقــادات در کاه قرمــزی بــه قــدری نــرم، 
ــر  ــدون ه ــه ب ــه ســاخته شده اســت ک ــا و هنرمندان ــه ج ب
نــوع خودنمایــی و ســر و صــدا بــه ذهــن مخاطــب تلنگــر 

می زنــد.
یکــی دیگــر از انتقــادات بســیار زیبــا و درخشــان مجموعــه 
کاه قرمــزی در نــوروز 97، حضــور »دوره«، همســر فامیــل 
دور بــا چهــره ای عروســکی و مصنوعــی بــود کــه نمونــه ای 
از نــگاه اجتماعــی فعلــی در جامعــه ایــران بــه زیبایــی  اســت. 
زیبایــی تصنعــی و وابســته بــه عمل هــای جراحــی کــه محک 
ــبکه های  ــا در ش ــانه  ایرانی ه ــلیقه  زیبایی شناس ــاک س و م
اجتماعــی ایــن روزهاســت. جامعــه ای مصرفــی و هیجــان زده 
ــه و  ــای گون ــی و پروتزه ــای بین ــی را در عمل ه ــه زیبای ک
غیــره بــه شــکلی کامــا اغــراق شــده و افراطــی می پســندد. 
ــال،  ــزی امس ــل کاه قرم ــل تأم ــکات قاب ــر از ن ــی دیگ یک
ــه و مــوش« و دوســتی ایــن دو می باشــد کــه  حضــور »گرب
ــان قضاوت هــای  ــی و اســتعاری، بنی ــه نحــوی کامــا کنای ب
ــه  ــی از گرب ــزد. وقت ــرو می ری ــا را ف ــی و پیش داوری ه آدم
ــد و  ــرار می کن ــان ف ــورد، گریه کن ــوش را بخ ــد م می خواهن
ــنایی زدایی رخ  ــی آش ــذت یعن ــان اوج ل ــان هم ــن زم در ای
می نمایانــد. شــخصیت »گــدا« را کــه هرســال بــا پیشــرفت 
بیشــتر و بــا اســتفاده از فنــاوری دســت بــه تکــدی می زنــد، 
می تــوان نمــاد نوکیســگان و ضعیــف طبعانــی دانســت کــه 
بــه ایــن نــوع از درآمدزایــی خــو کرده انــد. کســانی کــه بــا 
اســتفاده از جیــب دیگــران بــه ســفرهای خارجــی می رونــد 
و همــواره چشــم بــه دســت دیگــران دوخته انــد تــا اهمــال 

و تنبلــی خــود را جبــران کننــد.
اشــارات، کنایــات و دعــوت بــه اخاقیــات از نظــر مــن ارکان 

بندی هایــی کــه کســب هرکــدام از آن هــا در نهایــت مــواردی 
را جهــت سانســور کــردن بــه فیلمســاز تحمیــل می کننــد؛ بــه 
ــه  ــا را از G، ب ــه بندی ه ــن درج ــوان ای ــخن، می ت ــر س دیگ
معنــای کمتریــن میــزان اعمــال سانســور تــا NC-17 بــه معنای 

بیشــترین میــزان اعمــال سانســور دســته بندی کــرد.
ــم اشــاره می شــود، یکــی از  ــه در مســتند ه ــه ک ــان گون  هم
نخســتین انتقاداتــی کــه فیلمســازان بــه انجمــن ســینمایی وارد 
ــینه  ــات و پیش ــودن اطاع ــخص ب ــن نامش ــد، همی می دانن
ــه  ــدی ک ــت. رون ــدی فیلم هاس ــد درجه بن ــز رون ــا و نی اعض
خروجی هــای ضــد و نقیــض آن، محــل دیگــر انتقــادات 
فیلمســازان شــده اســت؛ چــرا کــه بــه گفتــه تعــدادی از آنــان 
تــا کنــون بــه دفعــات فیلم هایــی بــا درجــه ســنی مثــا R را 
ــواردی  ــتر از م ــان بیش ــه مشکات ش ــد ک ــاهده کرده ان مش
ــته اند!  ــن داش ــدی در ذه ــن درجه بن ــه از ای ــت ک ــوده اس ب
بــه دنبــال همیــن مشــاهدات و از آن جایــی کــه ایــن ســازمان 
بــرای تصمیمــات خــود توضیحــی ارائــه نمی دهــد، ســینماگران 
آمریکایــی معتقدنــد کــه ســازمان بیشــتر از آن کــه بــه والدین 
کمــک کنــد، بــه نفــع اســتودیوهای بــزرگ فیلمســازی چــون 
ــر« و...  ــرادران وارن ــت پیکچــرز«، »ب ــی«، »پارامون ــت دیزن »وال
ــران  ــی از تحلیلگ ــه برخ ــت ک ــل نیس ــد. بی دلی ــل می کن عم
معتقدنــد تفــاوت میــان درجــه بنــدی R و NC-17 در گیشــه 
می توانــد میلیون هــا دالر باشــد؛ چــرا کــه دادن درجــه 
NC-17 بــه یــک فیلــم برابــر اســت بــا عــدم تعلــق بودجــه 
تبلیغاتــی و عــدم اقبــال اســتودیوهای فیلمســازی بــه آن فیلم 
ــن  ــروش آن. بنابرای ــرای ف ــت ب ــک کام محدودی و در ی
علی رغــم بــاور ســازمان، سیســتم درجه بنــدی ســنی فیلــم، 
بدتریــن ضربــات را بــه گیشــه و اکــران گســترده یــک فیلــم 



الن ارز اعدام شوند دال

بــه گــزارش ایســنا، آیــت اهلل مــکارم شــیرازی بــا بیــان ایــن  کــه مســأله ارز نشــان داد منافقــان داخلــی بــا کمــک اربابــان خارجــی دســت بــه 
دســت هــم داده انــد کــه کشــور را بــه آشــوب بکشــند، گفــت: چنــد مهــره اصلــی دالل ارزی کــه ســعی دارنــد از ایــن طریــق کشــور را بــه 
آشــوب بکشــند بــه عنــوان مفســد فــی االرض محاکمــه و بــا رعایــت موازیــن اســامی اعــدام شــوند. ایــن مرجــع تقلیــد ادامــه داد: بنــده بــا 
صراحــت می  گویــم در ایــن شــرایط بایــد بــا قاطعیــت بــا مفســدان اقتصــادی برخــورد کــرد، بــدون قاطعیــت در ایــن شــرایط خاص مشــکلی 
حــل نمی شــود و اگــر پیــش  دســتی نکنیــم بعــدا هزینــه زیــادی بایــد بپردازیــم. وی افــزود: برخــورد قاطــع بــا مفســدین اقتصــادی، باعــث 
می شــود تــا ســایرین حســاب خــود را بداننــد. مــکارم شــیرازی گفــت: البتــه بایــد دادگاه ویــژه ای تشــکیل شــود کــه بــا ســرعت مســأله را 

پیگیــری کنــد، نــه ماننــد آن مفســدان اقتصــادی کــه بــرای نهایــی کــردن حکــم یکــی از آن هــا ســال  ها طــول کشــیده اســت.
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تلگرام، 98.2 % آری/1.8 خیر!

استیضاح سیاسی یا استیضاح عملکردی؟

و تطبیــق ایــران بــا کشــورهایی مثــل چیــن کــه دسترســی بــه 
تلگــرام را محــدود و از پیــام رســان های بومــی جایگزین اســتفاده 
می کننــد، وضعیتــی مشــابه بــرای ایــران قائل شــد و با تمســک 
بــه ســخنان تــرزا مــی، نخســت وزیــر انگلســتان کــه تلگــرام را 
بســتر مولــد تروریســت خوانــده بــود، خواســتار توقیــف دائمــی 
و بــدون بازگشــت تلگــرام در ایــران شــد. اظهــار نظــری کــه بــا 
واکنــش طنزگونــه دکتــر صــادق زیبــاکام در توییتر مواجه شــد 
و وی بهره گیــری گزینشــی آقــای بروجــردی از کام خانــم ِمــی 
را فاقــد حجیــت خوانــد. بــرای بررســی صحــت قیــاس رئیــس 
کمیســیون ملــی امنیــت داخلــی و سیاســت خارجــی مجلــس در 
ــد  ــی همانن ــی داخل ــبکه های بوم ــان از ش ــتفاده ایرانی ــورد اس م
کشــورهای فیلترکننــده تلگــرام، توجــه بــه چنــد عامل ضــروری 
بــه نظــر می رســد: در ابتــدا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد 
کــه چیــن قبــل از معرفــی و فراگیــری تلگــرام در عرصــه جهانی، 
ــه  ــی خــود یعنــی وی چــت را ب پیام رســان مــورد اســتفاده فعل
دنیــا معرفــی کــرده بــود و اعتمــاد بــه بســترهای امنیتــی ایــن 
پیــام رســان نــه تنهــا در چیــن بلکــه در دنیــا وجــود داشــت و 
اســتفاده ایرانیــان از ایــن پیام رســان قبــل از فراگیری تلگــرام خود 
شــاهدی بــر ایــن مدعاســت؛ همیــن عامــل باعــث وجــود بســتر 
جمعیتــی بــاال از مردم چیــن در وی چــت حکایــت دارد به نحوی 
کــه طبــق آمــار، امــروز حــدود 800 میلیــون چینــی از وی چــت 
اســتفاده می کننــد درحالــی کــه پیــام رســان ســروش بــا وجــود 
طراحــی بومــی و انتشــار بــه دســت متخصصــان داخلــی و بعضــا 
توجــه بــه مقتضیــات اجتماعــی ایــران، هنــوز راه زیادی بــرای قد 
کشــیدن در ردیــف غول هــای شــبکه مجــازی هماننــد تلگــرام، 
واتــس اپ، فیــس بــوک و... دارد و این بر کســی پوشــیده نیســت 
کــه ایــن پیــام رســان داخلــی کــه امــروزه مــورد حمایــت همــه 
جانبــه نهادهایــی مثــل صداوســیما و وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات اســت، بــا وضعیــت فعلــی حتــی در صــورت اعمــال 
قهــری فیلترینــگ بــا اقبــال عمومــی مواجــه نخواهد شــد. شــاید 
ایــن بحــث بــه خوبــی از تجربــه فیلترینــگ موقتــی در دی مــاه 
قابــل اســتفهام باشــد چراکــه در آن زمــان مــردم حتی به ســراغ 

پیــام رســان های مشــابه خارجــی نرفتنــد.
ثانیــا، وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی و اعتمــاد مردم بــه دولت 

بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و حرکــت حکومــت در 
جهــت آزادســازی فضــای اقتصــادی در ایــران باعــث افزایــش 
شــاخص های رشــد در ایــران گردیــد و ایــن مهــم باعــث شــد 
در نهایــت ســطح فقــر در جامعــه ایرانــی مقــدار قابــل توجهــی 
کاهــش یابــد. در ایــن دوره زمانــی - فاصلــه ســال های 1367 
تــا 1372 - بررســی های تجربــی]2[ نشــان از ایــن دارد کــه در 
مناطــق روســتایی شــاخص های رشــد اقتصــادی، تأثیــر مثبــت 
ــر  ــر منفــی خــود را ب ــان تأثی ــع همچن و شــاخص های بازتوزی
ســطح فقــر حفــظ می کننــد. یعنــی حتــی در دوره ای که ســطح 
فقــر در ایــران بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش پیــدا می کنــد، 
همچنــان ضعــف در نظــام بازتوزیــع ثــروت در ایران را شــاهد 
ــک  ــودن ی ــی را نب ــن ناتوان ــل ای ــوان دالی ــاید بت ــتیم. ش هس
بــازوی دولتــی در زمینــه بازتوزیــع و پراکنــده بــودن ارگان های 

رفاهــی در کشــور دانســت.
پــس از دوره ریاســت جمهوری آیــت اهلل هاشــمی، داده هــای بــه 
دســت آمــده از گزارش هــای موجــود]3[ نشــان می دهــد کــه 
در دوران اصاحــات نیــز بــا افزایــش ســطح آزادی اقتصــادی 
ــر  ــش فق ــی کاه ــد اقتصــادی و از طرف ــاهد رش ــران، ش در ای
در کشــور بودیــم کــه در نهایــت منجــر بــه تأســیس وزارت 
رفــاه در ســال 1383 بــه منظــور ســازماندهی نظــام بازتوزیــع 
ــه  ــیاری را ب ــای بس ــه مخالفت ه ــی ک ــد. اقدام ــور ش در کش
ــال  ــورد اخ ــیاری در م ــای بس ــت و گمانه زنی ه ــال داش دنب
در نظــام ســامت و ســوء اســتفاده از صنــدوق تأمیــن اجتماعی 
پــس از تأســیس وزارت رفــاه می شــد. از دیگــر درگیری هــای 
ــه مســأله  ــوان ب دولــت اصاحــات در ایــن زمینــه نیــز، می ت
تحــت نظــارت قــرار گرفتــن کمیتــه امــداد امام خمینی توســط 
وزارت رفــاه اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و 
منافــع سیاســی آن زمــان، ایــن مهــم هیــچ گاه اجرایــی نشــد تا 
کشــمکش میــان کمیتــه امــداد و وزارت رفــاه زیــر نظــر دولت 
همــواره وجــود داشــته باشــد و نظــام رفاهــی هیــچ گاه تمرکــز 

کاملــی بــر پتانســیل های خــود نداشــته باشــد.
پــس از شکســت گفتمــان اصاح طلبــی در انتخابــات ســال 84، 
ــعارهای  ــژاد، ش ــود احمدی ن ــت محم ــدن دول ــا روی کار آم ب
اقتصــادی پیــش از انتخابــات او ماننــد آوردن پــول نفــت بــر 
ــل  ــه تبدی ــت هایی عوام گرایان ــه سیاس ــردم، ب ــفره م ــر س س
شــد و اقدامــات رفاهــی دولــت عمــا از شــکل سیاســت هایی 

بــا بررســی مقطعــی مــوارد مشــابه از بهمــن 57 به بعــد، همواره 
افــرادی بوده انــد کــه بــا ورود هــر گونــه تکنولــوژی بــه کشــور 
مخالفــت کرده انــد و بــرای مدتــی بــه حــذف فیزیکی آنچــه آن 
ــد، از  ــد مشــکات کشــور می دانســتند، دســت یازیده ان را موی
جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه مخالفــت بــا اســتفاده از فکــس، 
ویدئــو و... اشــاره کــرد. لکــن در ایــن زمینــه معمــوال مــردم و 
جوامــع نخبگانــی یــک قــدم جلوتــر گام برداشــته اند و در نهایت 
بــا تطابــق دادن آن وســائل بــا خــط قرمزهــای موجــود، زمینــه 
اســتفاده را ایجــاد کرده انــد و شــاید نــرم افزارهــای پیام رســان 
بومــی و در رأس آن هــا پیام رســان ســروش، یکــی از راهکارهای 
جایگزیــن تلگــرام بــرای ایرانیــان باشــد، امــا نگرانی هــای مــردم 
بــرای انتقــال اطاعــات شــخصی خــود در نــرم افزارهــای داخلی 
و تــرس از کنتــرل شــدن مــداوم در وهلــه اول و همچنین ضعف 
ــن  ــی در ای ــزرگ امنیت ــای ب شــدید ســاختاری و وجــود خأه
پیام رســان کــه شــاید بــه دلیــل عجلــه ای کــه در طراحــی و در 
دســترس عمــوم قــرار دادن آن وجــود داشــته اســت، از جملــه 
ــه نــرم افزارهــای پیــام رســان  دالیــل عــدم اقبــال کاربــران ب

داخلــی بــوده اســت.
در ایــن میــان درصــورت اعمــال فیلترینــگ و محدودســازی 
دسترســی ایرانیــان بــه ایــن پیــام رســان، احتمــاال اوج انتقادات 
و آمــاج اصلــی حمــات مــردم، خطــاب بــه دولــت و شــخص 
ــال از  ــک س ــر از ی ــه در کمت ــرا ک ــد چ ــور باش ــس جمه رئی
وعده هــای انتخاباتــی ایشــان از جملــه وعــده »دســت مــا روی 
دکمــه فیلتــر نخواهــد رفــت« نقــض شــده و شــاید در اذهــان 
ــدی  ــه ناکارآم ــبت ب ــردی نس ــاد رویک ــث ایج ــی باع عموم
دولــت فعلــی و ضربــه خــوردن بــه چهــره جریــان اصاحــات 
ــت  ــود. در نهای ــر ش ــی منج ــای انتخابات ــر حمایت ه ــه خاط ب
ــد  ــترهای ض ــارض بس ــل تع ــرای ح ــن ب ــکار ممک ــا راه تنه
امنیــت جامعــه در تلگــرام و خأهــای امنیتــی پیــام رســان های 
داخلــی موجــود کــه امنیــت اشــخاص را بــه خطــر می اندازنــد، 
ــی،  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــیب های اجتماع ــه آس ــت ب ــا عنای ب
ــی  ــال 40 میلیون ــرام و اقب ــگ تلگ ــی فیلترین ــی و اساس مدن
ایرانیــان بــه ایــن پیــام رســان، تغییــر برخــی سیاســت ها بــرای 

ادامــه فعالیــت تلگــرام در ایــران کارآمدتــر باشــد.

ــرد.  ــی ک ــی تلق ــم ربیع ــات مه ــوان از اقدام ــود را می ت خ
از دیگــر اقدامــات قابــل تأمــل وزارت رفــاه را بایــد طــرح 
کارورزی فــارغ التحصیــان دانشــگاهی دانســت - کــه البتــه 
از منظــر حقوقــی بــه نظــر می رســد کــه نیازمنــد بازنگــری 
اســت - . هرچنــد نبایــد طــرح بیمــه ســامت را بــه عنــوان 
اشــتباه بــزرگ وزارت رفــاه و البتــه وزارت بهداشــت از یــاد 
ــرد کــه خــود باعــث کســری بودجــه دولــت، اســتقراض  ب
دولــت بــه بخــش خصوصــی و در نهایــت آســیب اقتصــادی 
بــه خزانــه شــد. ربیعــی بــه عنــوان وزیــر کار، تعــاون و رفــاه 
اجتماعــی اقدامــات قابــل توجــه و موثــری را داشــته اســت 
کــه در مجمــوع می تــوان کارنامــه او را بــا توجــه بــه ســطح 
توانایی هــای وزارت رفــاه و البتــه سیاســت های عمومــی 

ــی کــرد. ــی، مــورد قبــول ارزیاب دولــت روحان
بــا توجــه بــه آنجــه تــا کنــون گفتــه شــد، اگــر در ایــن بســتر 
اســتیضاح دکتــر ربیعــی تحلیــل شــود، بایــد گفــت کــه ربیعی 
ــف نظــام رفاهــی در  ــای مختل ــه نســبت دوره ه ــروز ب ــا ام ت
ایــران کارنامــه قابــل قبولــی از خــود بــر جای گذاشــته اســت. 
اقدامــات وی در جهــت اشــتغال و بازتوزیــع ثــروت، تأثیــرات 
ــاه را خواهــد داشــت و نقــص  بلندمــدت خــود در وزارت رف
ــوان  ــران را نمی ت ــی ای ــت فعل ــع در حکوم ــتم بازتوزی سیس
صرفــا بــه علــی ربیعــی منتســب کــرد. در حقیقــت اقدامــات 
عوام گرایانــه در ســال های پــس از انقــاب تــا کنــون، منجــر 
بــه نقــص در سیســتم بازتوزیــع و تأمیــن رفــاه و شــاید فراتــر 
از آن آســیب های اقتصــادی در کشــور شــده اســت. در 
تحلیــل نهایــی در خصــوص اســتیضاح وزیــر کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعــی، بایــد گفــت کــه ایــن مســأله بیشــتر از آن کــه بــر 
اســاس عملکــرد و کارنامــه او در وزارت رفــاه باشــد، مبتنــی بر 

برخــی ماحظــات سیاســی بــوده اســت.
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مدتــی اســت کــه خبــر فیلتــر شــدن نــرم افــزار پیــام رســان 
ــا و  ــاالی نظــام مطــرح شــده و گزارش ه تلگــرام در ســطوح ب
نظــرات پراکنــده از ســوی برخــی کارگــزاران دولتــی، نمایندگان 
مجلــس شــورای اســامی و وابســتگان بــه هســته های مرکــزی 
ــث در  ــن حی ــت. از ای ــن زده اس ــث دام ــن بح ــه ای ــدرت ب ق
ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت کــه بــه تــب و تــاب ناشــی از 
واکنــش مــردم بــه فیلترینــگ تلگــرام و دالیل صریــح و ضمنی 
گســترش این شــایعات در کشــور و نیــز پیامدهــای احتمالی آن 

)در فــرض وقــوع( بپــردازم.
نقطــه آغــاز بحــث را می تــوان فیلتــر شــدن پیــام رســان تلگرام 
ــه  ــردم ب ــال تشــدید اعتراضــات م ــه دنب ــاه 1396 ب در دی م
وضــع اقتصــادی موجــود دانســت. تلگــرام در ایــن برهــه زمانی، 
بــه منظــور قطــع شــدن دسترســی ســازمان دهندگان خشــونت 
بــا عوامــل داخلــی خــود در کشــور و نیــز محدودیت دسترســی 
بیشــتر جامعــه بــه پایگاه هــای مــروج تبدیــل اعتراضــات بــه 
ــوز  ــه آمدنی ــوم ب ــال موس ــا کان ــه در رأس آن ه ــونت )ک خش
فعالیــت می کــرد( رخ داد. امــری که اصــاح آن بــدوا از مدیران 
تلگــرام خواســته شــد اما تعــارض میــان انتظــارات مســئولین با 
عملکــرد تلگــرام بــه خاطــر ماحظات حریــم شــخصی کاربری 
افــراد و بــا جلــب نشــدن نظــر قــوای حکومتــی، فیلترینــگ بــه 
ــه طــور  ــرای نجــات از وضعیــت دی مــاه ب عنــوان مرهمــی ب
موقــت اســتفاده شــد. راهــکاری کــه بــه دلیــل وســعت دامنــه 
اســتفاده از تلگــرام در کشــور، نتوانســت درمانــی قطعــی بــرای 
شــرایط موجــود باشــد و تنهــا مســکنی مقطعــی بــود و پــس از 
آرام شــدن جــو متشــنج دی مــاه، مجــددا محدودیت هــا کنــار 

گــذارده شــد امــا زمزمه هــا ادامــه داشــت.
در روز 12 فروردیــن مــاه 1397، عاءالدیــن بروجــردی، رئیــس 
کمیســیون ملــی امنیــت داخلــی و سیاســت خارجــی مجلــس، 
تلگــرام را در وضعیتــی تهدید کننــده و جــرم زا علیــه امنیت ملی 
خوانــد و خواســتار فیلترینــگ هرچــه ســریعتر ایــن پیام رســان 
در ایــران و جایگزینــی گزینه هــای بومــی شــد. وی بــا مقایســه 

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــی، وزی ــی ربیع ــر عل دکت
اســتیضاح شــد. اگرچــه خبــر واضــح و مشــخص بــود امــا در 
ــا  میــان آحــاد جامعــه زمینه ســاز ایــن پرســش شــد کــه آی
اســتیضاح وزیــر رفــاه بــه جهــت کارنامــه ضعیــف و غیــر قابل 
ــن مســأله  ــل دیگــری در ای ــه دالی ــا این ک ــوده ی ــول وی ب قب
ــدگان  ــا نماین ــر، آی ــارت دیگ ــه عب ــت؟ ب ــته اس ــش داش نق
مجلــس شــورای اســامی ایــران بــه دنبــال بررســی علمــی و 
دقیــق کارنامــه ربیعــی از گزینــه اســتیضاح اســتفاده کردنــد یا 
بــار دیگــر گزینــه اســتیضاح در جهت مصالح سیاســی اســتفاده 
شــد و امــور مهمــی ماننــد رفــاه و کار بــه مســلخ گاه سیاســت 
کشــانده شــد؟ اســتیضاح دکتــر ربیعــی بهانــه ای اســت تــا بــه 
شــرایط وزارت رفــاه و فراتــر از آن نظام بازتوزیع کشــور نگاهی 
دوبــاره داشــته باشــم. در نوشــتار پیــش رو ســعی دارم به نتایج 
حاصلــه نظــام رفــاه و بازتوزیــع ثــروت پــس از انقاب اســامی 
در ایــران بپــردازم تــا بنیانــی جهــت بررســی اقدامــات وزیــر 

کار و تعــاون وقــت بــه دســت آیــد.
ــر  ــگ]1[، بیانگ ــه 60 و دوران جن ــود از ده ــای موج گزارش ه
افزایــش فقــر در ایــران تــا حــدود 24 درصد در مناطق شــهری 
و 47 درصــد در مناطــق روســتایی اســت. بســیاری بخش اعظم 
گســترش فقــر در ایــن دوره را ناشــی از جنــگ تحمیلــی، بحران 
اقتصــادی پــس از انقــاب و همچنیــن افــت قیمت نفــت - که 
دالیــل آن خــود مناقشــه برانگیــز اســت - می داننــد امــا ایــن 
کــه دولــت در ایــن بــازه مهــم، تــاش خاصــی در جهــت تهیه 
بســتر مناســب بــرای نجــات اقشــار مختلــف جامعــه از افــت 
ــروت  ــع ث ــت های بازتوزی ــق سیاس ــا از طری ــطح درآمده س
ــی  ــازه زمان ــت. در ب ــوأل اس ــل س ــود مح ــت، خ ــته اس نداش
1362 تــا 1367 آمــار بــه دســت آمــده نشــان از منفــی بودن 
تأثیــر همــان سیاســت های بازتوزیــع محــدود در ســطح فقــر 
دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه دولــت وقــت در زمــان جنــگ، 
سیاســت های سوسیالیســتی و گســترش میــزان دخالــت دولت 

در اقتصــاد را در دســتور کار خــود قــرار داده بــود.
ــا  ــمی، ب ــت اهلل هاش ــت آی ــاجنگ، در دول ــا در دوران پس ام
ــدوق  ــا صن ــکاری ب ــطح هم ــش س ــون افزای ــی همچ اقدامات

در کشــور چیــن بــا ایــران متفــاوت اســت. هنــوز ترکش هــای 
ــم  ــای نه ــد دولت ه ــان همانن ــی از زم ــری در برهه های بی تدبی
و دهــم و فجایعــی هماننــد ماجــرای وبــاگ نویــس مقتــول یــا 
مــوارد مشــابه اگرچــه بــه خاطــر خطــای شــخصی رخ داده بــود 
ــت،  ــور دول ــل حضــور شــخص در کســوت مأم ــه دلی لکــن ب
ــه  ــوای حاکم ــه ق ــردم ب ــاد م ــودآگاه از اعتم ــوی ناخ ــه نح ب
ــردم  ــرای م ــوز ب ــه هن ــازی ک ــای مج ــوص در فض علی الخص
حتــی در نســل جدیــد امــری ناشــناخته اســت، کاســته باشــد. 
بــه عبــارت دقیق تــر نمی تــوان انتظــار داشــت اعتمــاد از دســت 
رفتــه بــه خاطــر تحمیــل قــوای قهــری بــا اعمــال فیلترینگ که 
خــود می توانــد مصداقــی از مــوارد مشــابه اشــتباهات پیشــین 
باشــد، بازگــردد و مــردم در برابــر بی اعتمــادی دولــت نســبت 
بــه افعــال غیــر قابــل نظــارت خــود کــه در حــوزه تلگــرام و در 
حیطــه حریــم شــخصی خــود انجــام می شــود حســن نیــت و 
اعتمــاد نشــان دهنــد. فیلترینــگ در ایــن شــکل می توانــد منجر 
ــی  ــی و حت ــاختارهای اجتماع ــتر س ــیختگی بیش ــه از هم گس ب
سیاســی کشــور شــود و شــاید حتــی آزمــون و خطــای ایــن امــر 

هــم نتیجــه فاجعــه بــار داشــته باشــد.
ــدید  ــکات ش ــود مش ــل وج ــه دلی ــران ب ــور ای ــا در کش ثالث
اقتصــادی و تحریم هــای کمرشــکن، یکــی از جرم زاتریــن 
پدیده هــای اجتماعــی بیــکاری و فقــر اقتصــادی اســت. تلگــرام 
بــه عنــوان یــک پیــام رســان بــا تعــداد مخاطبیــن بــاال، عمــا 
بــه ابــزاری بــرای اشــتغال و ایجــاد درآمــد مشــروع خصوصا در 
قشــر جــوان تبدیــل شــده اســت و بــر طبــق آمــار، حــدود 200 
هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم و چندیــن میلیــون نفــر از طریــق 
ایــن پیــام رســان بــه کســب درآمــد و امــرار معــاش مبــادرت 
ــل  ــه دلی ــان ب ــام رس ــن پی ــه ای ــی ک ــذا در صورت ــد. ل می کنن
ــای  ــب ادع ــم )حس ــوردی تروریس ــج م ــودن و تروی ــرم زا ب ج
جنــاب آقــای بروجــردی( فیلتــر و دسترســی بــه آن محــدود 
ــراد را مشــاهده  ــری از اف ــده کثی ــکاری ع ــل بی بشــود، در عم
خواهیــم کــرد کــه شــاید آخریــن ضربــه بــر پیکــره اقتصــاد 
مریــض ایــران و منجــر بــه گســترش فقــر مطلــق در جامعــه 
ــر اســاس حدیــث  و کاهــش ســرعت پیشــرفت در جامعــه ب

ــه ال معــاد لــه« شــود. شــریف »مــن ال معــاش ل

ــه  ــی - ب ــت های پول پاش ــکل سیاس ــه ش ــد، ب ــت رش در جه
خصــوص در مواقــع انتخابــات - درآمــد کــه نتیجــه آن چیزی 
ــر  ــت در ب ــه اقتصــادی دول ــه بدن ــک ب ــای مهل جــز ضربه ه
ــت  ــی دول ــن اجتماع ــاه و تأمی ــکان دار وزارت رف نداشــت. س
احمدی نــژاد، عبدالرضــا مصــری، بــا تصویــب الیحــه واگــذاری 
امــور حمایتــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه کمیتــه امــداد، 
عمــا 40 درصــد فعالیت هــای ســازمان بهزیســتی را منحــل 
کــرد. ایــن اقــدام از جملــه مهمتریــن اقدامــات بــرای حــذف 
ــاک  ــت پ ــزرگ دول ــدام ب ــود. اق ــت ب ــع دول ــازوی بازتوزی ب
ــت  ــه وضعی ــای موجــود در زمین دســت در جهــت گزارش ه
ــر  ــه وضــوح نشــان دهنــده عــدم تغیی ــن دوران، ب فقــر در ای
وضعیــت فقــر در پیــش و پــس از دوران احمــدی نــژاد اســت. 
ــران و شــرایط نظــام  ــی ای ــت فعل ــه دول پیــش از پرداختــن ب
رفاهــی در آن، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه در تمام 
ســال های پــس از جنــگ، شــاهد تــاش دولت هــا در جهــت 
رشــد اقتصــادی و کاهــش ســطح فقــر بوده ایــم امــا در هیــچ 
یــک از ایــن ســالیان، بــه ایــده کــم شــدن فاصلــه طبقاتــی در 
ایــران جامــه عمــل پوشــانده نشــده اســت و ضریب جینــی در 
طــی ســالیان پــس از انقــاب، همــواره نزدیــک ضریــب جینــی 
ــع  ــر، در توزی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــال 1350 ب در س
ــل  ــی عم ــه خوب ــاید ب ــران، ش ــت در ای ــروت حاصــل از نف ث

کردیــم امــا در بازتوزیــع ثروت همــواره شکســت خورده ایــم.]4[
ــام  ــه از سرگذشــت نظ ــرح مختصــری ک ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــه ش ــاب ارائ ــس از انق ــران پ ــروت در ای ــع ث بازتوزی
ــاه در  ــرد وزارت رف ــری از عملک ــی دقیق ت ــوان بررس می ت
ــا  ــال 1392 و ب ــم داشــت. در س ــم و دوازده ــت یازده دول
روی کار آمــدن دولــت روحانــی و رأی اعتمــاد مجلــس بــه 
علــی ربیعــی بــه عنــوان وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، 
ــود  ــغل، بهب ــاد ش ــت ایج ــی در جه ــات مثبت ــاهد اقدام ش
ــی  ــای اجتماع ــوزه بیمه ه ــر ح ــه مهم ت ــاه و از هم وضــع رف
بــوده ایــم. شــاید بهتریــن اقــدام ربیعــی در دولــت یازدهــم 
ــد  ــای پردرآم ــذف گروه ه ــت ح ــاش در جه ــوان ت را بت
ــر  ــه تعبی ــا ب ــم ی ــم و ده ــت نه ــی دول ــه پول پاش از برنام
دقیق تــر، طــرح حــذف دهک هــای بــاالی جامعــه از 
برنامــه هدفمندســازی یارانه هــا در نظــر گرفــت. عــاوه بــر 
ایــن، بازگشــت ســازمان بهزیســتی کشــور بــه جایــگاه قبلــی 



نوستالژی در تار و پود شهر مشهد

موزه لوور به مشهد می آید

محمدرضــا کارگــر، مدیــر کل امــور موزه هــا و امــوال منقــول تاریخــی، از برگــزاری نمایشــگاه لــوور در مشــهد خبــر داد و اظهــار کــرد: 
بــا توجــه بــه موفقیــت نمایشــگاه لــوور در تهــران کــه در مــوزه ملــی ایــران برگــزار و اســتقبال چشــمگیری کــه از ایــن نمایشــگاه شــد، 
ریاســت ســازمان میــراث فرهنگــی و معــاون رئیــس جمهــور ابــراز عاقــه کردنــد کــه نمایشــگاه لــوور در مــوزه بــزرگ خراســان کــه 
در مشــهد مقــدس قــرار گرفتــه اســت، بــه نمایــش در آیــد. بــه گــزارش تجــارت نیــوز، وی افــزود: در همیــن خصــوص تاش هــای 
زیــادی شــد و مــوزه لــوور بــا کلیــت آن موافقــت کــرد و مــا در حــال انجــام مقدمــات هســتیم کــه پــس از پایــان یافتــن نمایشــگاه در 

مــوزه ملــی ایــران بــه مــدت 2 مــاه ایــن نمایشــگاه در مــوزه بــزرگ خراســان در شــهر مشــهد مقــدس بــه نمایــش در بیایــد. 
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ــطین و  ــدان فلس ــه در می ــا - چنانچ ــز ایماژه ــم متمرک حج
چهــاراه احمدآبــاد وجــود داشــت - کاســته شــد بلکــه حتــی 
ــد.  ــده نمی ش ــاژی دی ــر ایم ــز دیگ ــده نی ــورت پراکن ــه ص ب
ــای  ــه، از ایماژه ــن منطق ــهری در ای ــازی ش ــت زیباس صنع
ــود.  ــدل شــده ب ــگ ب ــف و رنگارن ــه گل هــای مختل ــوع ب متن
بــه نظــر می رســد نزدیــک شــدن بــه حــرم مطهــر رضــوی 
و رعایــت حریــم حــرم در خیابان هــای منتهــی بــه آن، باعــث 
شــده اســت تــا در ایــن منطقــه از ایماژهــای مختلــف اســتفاده 
نشــود. در طــول مســیر کوزه هایــی رنگیــن در آب نماهــا، تنهــا 
ــدان شــهدا و  ــود. در می ــه ب ــن منطق ــای شــهری در ای ایماژه
آن هــم در مقابــل ســاختمان شــهرداری مشــهد نیــز، در کنــار 
انبوهــه ای از تزئینــات گل، المــان اتحــاد اقــوام ایرانــی وجــود 
داشــت کــه لباس هــای محلــی هــر منطقــه از کشــور را بــر تن 
و هفــت ســین و ســاعتی کــه بیانگــر زمــان تحویــل ســال بــود 
را در دســت داشــتند. مقصــد بعــدی میــدان فردوســی بــود. از 
میــدان شــهدا بــه خیابــان دانشــگاه و ســپس بــه میــدان تقــی 
آبــاد رفتــم، پــس از آن، از طریــق خیابــان راهنمایــی به ســمت 
میــدان فردوســی حرکــت کــردم. خیابان هــای خالی از ماشــین 
نــه تنهــا لــذت ســفر درون شــهری را نصیبــم می کــرد بلکــه 
باعــث می شــد تــا هــر چــه ســریع تر بــه مقصــد مــورد نظــر 
برســم. میــدان فردوســی برخــاف وســعت بزرگــش چنــدان 
ثمــره بصــری نداشــت، چندیــن دســته گل تــازه کشــت و البته 
ایمــاژی تکــراری از دختــری بــا لبــاس محلــی کــه هفت ســیِن 
دروِن مجمعــه ای بــزرگ را بــر روی ســر خــود حمــل می کــرد.

ــا  ــودم، ام ــده ب ــق نقشــه، عمــده ایماژهــای شــهری را دی مطاب
ــا  ــم نینــدازم، تصمیــم گرفتــم ت ــرای آن کــه چیــزی را از قل ب
ــس از آن  ــاز و پ ــدان جانب ــه ســمت می ــی ب ــدان فردوس از می
میــدان اســتقال، فلکــه پــارک و وکیــل آبــاد بــروم. آنچــه از 
میــدان فردوســی تــا میــدان جانبــاز نظــر هــر بیننــده ای را جلب 
می کنــد، نقاشــی دیــواری بزرگــی اســت که شــاهنامه فردوســی 
را روایــت می کنــد. ایــن دیــوار و نقاشــی شــاهنامه، گویــی عرصه 
جدالــی میــان گروه هــای سیاســی شــهر اســت، روزگاری تنها در 
یــک شــبانه روز، بزرگ تریــن نقاشــی دیــواری شــهر، بــه رنــگ 
ســفید آغشــته و کفــن شــد بــه گونه ای کــه انــگار از ابتــدا وجود 
نداشــته اســت، حــال مجــددا امــا بــر آن، دمــی تــازه دمیــده و 
زنــده شــده اســت. بــا همیــن فکــر ســرگرم بــودم کــه طولــی 
نکشــید بــه میــدان جانبــاز رســیدم، میدانــی کــه در روزهــای 
بهــاری بــه نمایشــگاه گلــی می مانــد، گل زرد نیلوفــر )لیلیــوم(، 
بنفشــه، میمــون و... . میــدان جانبــاز فاقــد ایمــاژ بــود و به همین 
ــمت  ــه س ــتم و ب ــی نداش ــف چندان ــه توق ــل در آن منطق دلی
میــدان اســتقال و فلکــه پــارک حرکت کــردم. توصیــف میدان 
اســتقال و فلکــه پــارک، در قیــاس بــا میــدان جانبــاز، وصــف 
زنــان ســالخورده در برابــر تــازه عــروس اســت! نــه تنهــا ایــن 
میادیــن فاقــد ایمــاژ بودنــد بلکه بــه گل هــای نورســته رنگارنگ 
نیــز زینــت چندانــی نداشــتند. بــه همیــن ســبب بــه ســرعت 
از فلکــه پــارک راهــی وکیــل آبــاد شــدم تــا در جســت و جوی 
ــمیه،  ــر هاش ــای آن نظی ــن خیابان ه ــهری، میادی ــای ش ایماژه
هفــت تیــر و صیــاد شــیرازی را نیــز زیــر پا بگــذارم. امــا حاصل 
کار فقــط کشــتی هایی کاغــذی در میــدان هفــت تیــر بــود کــه 
کودکیــم را برایــم زنــده کــرد، زمانــی کــه ماننــد امروز، وســایل 
ــا ســاخت کشــتی و  ــا ب ــازی متنوعــی وجــود نداشــت و تنه ب

آینــده حرکــت می کنــد - در ایــن آثــار غائــب اســت، آینــده 
فاقــد هــر نــوع عامت و نشــانه اســت و این »گذشــته« اســت 
ــالخورده  ــرد س ــود. پیرم ــرار می ش ــن، تک ــده ممک ــه در آین ک
عنصــر دومــی اســت کــه در ایــن هنرهــای مفهومــی، می تــوان 
مشــاهده کــرد. ســالخوردگی بیشــتر نمایانگر ســنت و گذشــته 
اســت چراکــه بایــد مــورد احتــرام و تقدیــس قــرار گیــرد. بــه 
ــای خــود داســتان  ــرای نوه ه ــه ب ــردی ک ــال، پیرم ــوان مث عن
ــرد و عصــای در  ــاس پیرم ــر، لب ــاژ دیگ ــا در ایم ــد ی می خوان
دســت او - حتــی لبــاس محلــی و ســنتی در ایماژهــای دختران 
ــا عــادات و ارزش هــای  جــوان - تداعــی کننــده گذشــته ای ب
مشــخص اســت. عنصــر ســوم کــه همچنان بــر گذشــته تأکید 
ــای زندگــی  دارد، اشیاســت. اشــیا هماننــد انســان ها، در درازن
روزمــره، متحــول و جا به جــا می شــوند و تغییــر هویــت 
می دهنــد. بنابرایــن، پیونــدی ظریــف میــان اشــیا و زندگــی 
ــیایی  ــود دارد. اش ــای نســلی وج ــوان ابژه ه ــه عن انســان ها، ب
کــه بــه گذشــته تعلــق دارنــد، نظیــر شــهر فرنــگ، میــل و 
گاری زورخانــه، کشــتی کاغــذی، کــوزه، چرخ خیاطــی، بخاری 
برقــی و... بخشــی از خاطــرات نســلی آدم هــا می شــوند. امــا 
ایــن اشــیا کــدام گذشــته را نشــان می دهنــد؟ ایــن گذشــته 
ــی در آن  ــه ارزش های ــت؟ چ ــانی اس ــه کس ــه چ ــق ب متعل
ــاری  ــرت ب ــی حس ــع تاریخ ــه مقط ــر چ ــت و ب ــتتر اس مس
تأکیــد دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ها، نشــانگر ایــن اســت 
ــان ها در  ــی انس ــا زندگ ــر دوره، ب ــیا در ه ــی اش ــه زندگ ک
همــان دوره، پیونــد ناگسســتنی دارد. بدیــن ترتیــب حضــور 
آن اشــیا در قالــب آثــار هنــری در زمــان حاضــر، نمی توانــد 

ــِی نســلی باشــد. ــری ارزش ــی از جهت گی خال
زیباســازی و زیباشناســی شــهری مــا، بــا تأکیــد بــر دو عنصــر 
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــی اس ــته مبتن ــر گذش ــت و ام طبیع
ــرای  ــدازه کــه منبعــی ب ــدی نیســت. گذشــته همــان ان جدی
تخیــل انتقــادی اســت و قــدرت فــرا رفتــن از امــر حاضــر را 
بــه مــا ارزانــی مــی دارد، در مقابــل می توانــد مــا را در لحظــه 
ــانه  ــا نش ــته« تنه ــور »گذش ــد. حض ــر کن ــون زمین گی اکن
کوچکــی از تمایــل فرهنــگ ایرانــی بــرای پنــاه جســتن بــه آن 
اســت. در ایــن میــل و اشــتیاق ایدئولوژیک، گذشــته بــه عنوان 
ــده را  ــد آین ــی، بای ــده و غن امــری تســلی بخش، تســکین دهن
هــم بــه شــکل خــود درآورد. آوردن گذشــته بــه اکنــون، بــه 
ــود.  ــال می ش ــهد دنب ــلی بخش در مش ــی تس ــوان تکنیک عن
وجــه مشــترک غالــب آثــار حجمــی و هنرهــای مفهومــی در 
ــم و پیامدهــای  ــا امــر قدی ــد آن ب ســطح شــهر مشــهد، پیون
ــدن  ــون، دی ــه اکن ــدن گذشــته ب ــی آن اســت: بازگردان معنای
گذشــته همــراه بــا حــس حســرت، دســتکاری خاطرات نســلی، 
تحمیــل ابژه هــای نســل گذشــته بــه نســل جدیــد بــه عنــوان 
آثــار زیباشناســانه و در نهایــت ایدئولوژیــک کــردن نوســتالژی 
ــن  ــر ارزش هــای دوران گذشــته. بدی ــرای تأکیــد ب گذشــته ب
ترتیــب می تــوان گفــت صنعــت زیباســازی شــهری - کــه بــه 
صــورت خــاص در شــهر مشــهد مــورد ارزیابــی قــرار گرفت - 
امــری خنثــی نیســت و ایــن کــه چــه چیــزی زیباســت و چــه 
چیــزی زشــت، همــواره بــا ســایق فــردی، طبقاتــی، گروهــی 
ــد  ــی می توان ــن ارتباط ــت. چنی ــط اس ــلی، مرتب ــی نس و حت
ــی و  ــای ارزش ــا جهت گیری ه ــده را ب ــق ش ــری خل ــار هن آث

ایدئولوژیکــی خاصــی درگیــر کنــد.
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کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95

گزارش یک روز ایماژگردی در مشهد
ــیم  ــت می شناس ــوان روز طبیع ــه عن ــن را ب ــیزدهم فروردی س
ــاعاتی در  ــذران س ــرای گ ــهر را ب ــیاری ش ــن روز بس و در ای
ــوش  ــهر از جنب وج ــت ش ــد. فراغ ــرک می کنن ــت ت طبیع
ــا  ــود ت ــم ب ــی مغتن ــن روز، فرصت ــافران در ای ــاکنین و مس س
بتوانــم خیابان هــای شــهر را رصــد کنــم و صنعــت زیباســازی 
شــهر را کــه متناســب بــا ســال جدیــد، حال وهــوای متفاوتــی 
گرفتــه  بــود را بــا آســودگی خاطــر ببینــم. هــر ســاله نزدیــک 
ــن  ــر ت ــد ب ــه بهــار، همــان طــور کــه طبیعــت جامــه جدی ب
ــدی را  ــوای جدی ــال و ه ــز ح ــهر نی ــای ش ــد، خیابان ه می کن
تجربــه می کنــد؛ رنــگ تــازه ای کــه جــداول کنــار خیابــان را 
ــب  ــهری، نص ــات ش ــا و تزئین ــد، آذین بندی ه ــا می ده ج
ایماژهــای جدیــد و البتــه نقاشــی های دیــواری. آنچــه مــن را 
ــود،  ــرده ب ــک روزه درون شــهری راغــب ک ــن ســفر ی ــه ای ب
بیشــتر دیــدن ایماژهــای شــهری بــود و از ایــن روی، اولویــت 
ــر،  ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــا ی ــی، ایماژه ــه های خیابان ــن در پرس م

ــود. ــهری ب ــای ش المان ه
ســفر یــک روزه مــن از خانــه، واقــع در خیابــان ناصــر خســرو 
ــه لطــف نقشــه  ــد. ب ــاز ش ــدان فلســطین آغ ــه ســمت می ب
پراکندگــی آثــار جشــنواره هنــر شــهر مشــهد، مکانیــت ایماژها 
مشــخص بــود و ایــن مســیر تقریبــی مــن را ترســیم می کــرد. 
حــدود ده دقیقــه زمــان بــرد تــا بــه میــدان فلســطین رســیدم. 
ماشــین را بــه ســمت خیابــان احمدآبــاد پــارک کــردم و بــرای 
ــدان را  ــا می ــف، تقریب ــای مختل ــرداری از المان ه ــس ب عک
یــک دور کامــل زدم. طراحــی نقــش برجســته بافــت ســنتی 
ــای  ــی و دیواره ــای چوب ــا در و پنجره ه ــی ب ــای ایران خانه ه
ــر  ــال و پی ــو نق ــگ و عم ــوار، شــهر فرن ــر روی دی ــی ب کاهگل
مــردی عصــا بــه دســت، از جملــه تزئینــات دیــواری و ایماژها 
ــی  ــای اصل ــوان یکــی از میدان ه ــه عن ــدان فلســطین، ب در می
شــهر بــود. بــر خــاف تصــورم، بــرای عکــس از هــر کــدام 
از ایــن ایماژهــا، مدتــی صبــر کــردم چــرا کــه جمعیــت قابــل 
توجهــی مشــغول گرفتــن عکــس یــادگاری بــا آن هــا بودنــد، 
مــرد، زن، جــوان و پیــر بــا ظاهــری متمایــز در میــان آن هــا 
ــه،  ــی حــدود 20 دقیق ــس از گذشــت زمان ــده می شــد. پ دی
ســوار ماشــین شــدم و بــه ســمت چهــارراه احمدآبــاد، مقصــد 
ــین را  ــارراه ماش ــه چه ــیده ب ــردم. نرس ــت ک ــدی حرک بع
متوقــف کــردم. ســاعتی بــزرگ، دخترکــی بــا لبــاس محلــی 
ــی  ــا مردان ــه ب ــر دوچرخــه ای قدیمــی، گاری زورخان ســوار ب
ــه  ــای صــورت، میــل زورخان ــه پهن ــد و ســیبیل هایی ب تنومن
ــود.  ــاد ب ــارراه احمدآب ــای چه ــه ایماژه ــواز از جمل و دوتارن
ــد،  ــس می گرفتن ــا عک ــن ایماژه ــا ای ــه ب ــرادی ک ــداد اف تع
ــیار  ــد، بس ــردد می کردن ــان ت ــه در خیاب ــین هایی ک از ماش
ــی باشــد کــه  ــن لحظات ــن از نادرتری ــود و شــاید ای بیشــتر ب

ــد! ــم دی ــه چش ــهد ب ــوان در مش می ت
ــدان  ــذر از می ــس از گ ــیر، پ ــه مس ــم در ادام ــم گرفت تصمی
تقی آبــاد، از طریــق خیابــان ملــک الشــعرای بهــار بــه 
ســمت میــدان شــهدا بــروم. هــر چــه در ایــن مســیر بیشــتر 
ــا از  ــه تنه ــی، ن ــا محسوس ــرز کام ــه ط ــم، ب ــش می رفت پی

ــا کاغــذ و روزنامــه، روزگار می گذراندیــم.  هواپیمــا ب
ایماژها فقط زیبا نیستند!

ناامیــدی از یافتــن ایماژهــای بیشــتر و البتــه خســتگی از طــی 
مســیری نســبتا طوالنــی، باعــث شــد تــا تصمیــم بگیــرم بــه 
خانــه بازگــردم و ســفر خــود را پایــان دهــم. پایــان ایــن ســفر 
ــا آن هــا  یــک روزه و مــرور ایماژهایــی کــه در طــی مســیر ب
ــه دســت،  ــرد عصــا ب ــه ســاعت، پیرم مواجــه شــدم، از جمل
کــوزه، شــهر فرنــگ، میــل و گاری زورخانــه، تصویــر ایماژهــای 
ســال های گذشــته مشــهد را در ذهنــم بیــدار کــرد. تــا کنــون 
ــار  شــده اســت کــه یکــی از دوســتانتان را پــس از ســال ها ب
دیگــر ببینیــد امــا هیــچ گونــه تغییــری نکــرده باشــد و فقــط 
ــرات  ــته، تغیی ــیاق گذش ــبک و س ــان س ــای او در هم لباس ه
جزئــی کــرده باشــد؟ شــهر مشــهد و ایماژهــای آن در طــول 
ــع  ــی را دارد. درواق ــن حکم ــن چنی ــرای م ــال ها، ب ــن س ای
ایماژهــای ســال 97 در مشــهد، ما به ازایــی در ســال های 
ــت،  ــه دس ــا ب ــرد عص ــای پیرم ــه ج ــز دارد: ب ــته نی گذش
ــه جــای اشــیای کهــن  ــا چمــدان و ب ــی و پیرمــردی ب پیرزن
نظیــر کــوزه، شــهر فرنــگ و میــل و گاری زورخانــه کــه بــه 
نوعــی اشــیای گذشــته محســوب می شــوند، چــرخ خیاطــی، 
ــه  ــن ک ــم ای ــی رغ ــباهتی عل ــن ش ــتی و... . چنی ــاری دس بخ
مســئولین شــهرداری مشــهد و ســازمان های تابــع آن در ایــن 
ــوده  ــی ب ــی متفاوت ــی و فرهنگ ــلیقه های سیاس ــال ها از س س
ــی نیســت.  ــه ایماژهــای شــهری، اتفاق ــل در زمین ــد، حداق ان
قصــد آن را نــدارم کــه تغییــر و تحــوالت شــهر مشــهد در 
ــف و  ــدان مختل ــه کمــک هنرمن ــه ب ــو را ک آســتانه ســال ن
ــا آن،  ــط ب ــازمان های مرتب ــهرداری و س ــاعدت ش ــا مس ب
انجــام گرفتــه اســت را زیــر ســوأل ببــرم امــا در عیــن حــال 
ــک  ــای ایدئولوژی ــت گیری ه ــاره جه ــی درب ــم کم می خواه
ــار ســخن بگویــم. در واقــع هــدف  نهفتــه در پشــت ایــن آث
مــن ایــن اســت کــه چگونگــی بازتــاب زندگــی روزمــره مردم 
مشــهد و تصاویــر خیــاالت و رویاهایشــان را در آثــار جمعی و 

هنرهــای مفهومــی شــهر نشــان دهــم.
در میــان آثــار بــه ظاهــر متنــوع هنــری کــه در ســطح شــهر 
مشــهد جــای گرفته انــد، عناصــر مشــترکی وجــود دارنــد کــه 
بــر وجهــی خــاص از زندگــی تأکیــد می کننــد. زندگــی روزمره 
در ایــن آثــار بــا ســه عنصــر زمــان، انســان و اشــیا گره خــورده 
اســت و عنصــر پیونددهنــده ایــن عناصر، امر »گذشــته« اســت. 
ایــن آثــار هیــچ روزنــه ای بــه ســوی آینــده ندارنــد و کلیــت 
آن هــا، یــک صــدا، گذشــته را فریــاد می زننــد. چنیــن هنرهایی 
ضمــن بازگردانــدن گذشــته بــه زندگــی روزمــره و بــا تبدیــل 
آن بــه امــر زیباشــناختی، تلویحــا بــر امــر نوســتالژیک تأکیــد 
می کننــد. اگرچــه نفــس تأکیــد بــر گذشــته خــود مســأله ای 
مناقشــه برانگیــز نیســت، امــا اگر گذشــته، نوســتالژیک شــود، 
بــه رویــا و آرزو درآیــد و بخشــی از آه و حســرت های جمعــی 
ــد  ــی خواه ــر ایدئولوژیک ــه ام ــاره ای از بدن ــد پ ــود، بی تردی ش
شــد کــه زندگــی را دعــوت بــه ســکون می کنــد و آن را بــه 

آنچــه از آن گــذر کرده ایــم، دوبــاره مشــغول مــی دارد. 
در یکــی از آثــار اشــاره شــده، ســاعت را می بینیــم کــه نشــانه 
ــر زمــان  ــر زمــان اســت. ســاعت تأکیــدی اســت ب تأکیــد ب
ــرار  ــره تک ــی روزم ــر روز در زندگ ــه ه ــه ای و دوری ک چرخ
می شــود. از آن جــا کــه زمــان خطــی - زمانــی کــه در جهــت 
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بــه گــزارش گــروه فرهنگــی خبرگــزاری آنــا از روابــط عمومی موسســه خانه کتــاب، کتاب هــای »ره ش« نوشــته رضا امیرخانــی، »قهوه  ســرد آقای 
نویســنده« نوشــته روزبــه معیــن، »ســمفونی مردگان« نوشــته عبــاس معروفی، »ســام بــر ابراهیــم: زندگینامــه و خاطرات شــهید ابراهیــم هادی« 
نوشــته گــروه فرهنگــی شــهید ابراهیــم هــادی، »عشــق و چیزهــای دیگر« نوشــته مصطفی مســتور، »چشــم  هایش« نوشــته بــزرگ علــوی، »چای 
نعنــا: ســفرنامه و عکس  هــای مراکــش« نوشــته منصــور ضابطیــان، »پاییز فصل آخر ســال اســت« نوشــته نســیم مرعشــی، »یــک عاشــقانه  آرام« 
نوشــته نــادر ابراهیمــی، »خامــا )رمــان(« نوشــته یوســف علیخانــی، »چراغ  هــا را مــن خامــوش می کنــم« نوشــته زویــا پیــرزاد، »جای خالی ســلوچ« 
نوشــته محمــود دولــت  آبــادی، »ســال بلوا« نوشــته عباس معروفی، »لطفا گوســفند نباشــید!« نوشــته محمــود نامنــی، »روی مــاه خداونــد را ببوس« 
نوشــته مصطفــی مســتور، »اســتاد عشــق: نگاهــی بــه زندگــی و تاش  هــای پروفســور ســیدمحمود حســابی پــدر علــم فیزیــک و مهندســی نوین 
ایــران« نوشــته ســیدایرج حســابی، »چهــل نامــه  کوتــاه به همســرم« نوشــته نــادر ابراهیمــی، »مــن او« نوشــته رضــا امیرخانــی، »عــادت می کنیم« 
نوشــته زویــا پیــرزاد و »خاطــرات ســفیر... : و مــن ســفیر شــدم!« نوشــته نیلوفــر شــادمهری، بــه ترتیــب جــزء پرفروش تریــن کتاب هــای تألیفــی 
طــرح عیدانــه کتــاب شــناخته شــدند. بر اســاس همین گــزارش، بــا پایان یافتــن طرح عیدانــه کتــاب 200 هزار نفــر توانســتند 562 هــزار و 868 

نســخه کتــاب بــه ارزش 12 میلیــارد و 783 میلیــون و 349 هــزار و 796 تومــان خریــداری کنند.
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عمارتی مقدم: هیچ زبانی در ذات خود، تک صدایی یا چندصدایی ندارد

ــن/  ــان آفری ــف جه ــر لط ــت اگ ــض اس ــت مح ــه »حکم ک
خــاص کنــد بنــده ای مصلحــت عــام را«. چگونــه می تــوان بــا 
ــد پیــش  ــه نق ــا ب ــه مث ــی شــد ک ــرد وارد گفت و گوی ــن ف ای
ــن  ــو، ای ــرط اول گفت وگ ــش ش ــد؟ پی ــای او بینجام فرض ه
اســت کــه برابــرِی موقعیتــِی طرفیــن گفت و گــو در آن 
پذیرفتــه شــود. وقتــی چنیــن برابــرِی موقعیتــی از ابتــدا اساســا 
در دوران پیشــامدرن تعریــف نشــده اســت، چگونــه می تــوان 
ــای امــروزی اش- را داشــت؟ در  ــه معن انتظــار گفت و گــو - ب
تاریــخ بیهقــی آمــده اســت کــه وقتــی مســعودی رازی ســعی 
ــلجوقی آگاه  ــل س ــرات قبای ــعود را از خط ــلطان مس ــرد س ک
کنــد، ســلطان مســعود نــه تنهــا بــه حــرف او اهمیتــی نــداد 
ــول  ــه ق ــد کــه ب ــی آزرده خاطــر هــم شــد. هــر چن کــه حت
ــو  ــی مســعودی رازی( ســخت نیک ــی »آن مســکین )یعن بیهق
نصیحتــی کــرد«، امــا خــود بیهقــی ادامــه می دهــد کــه »هــر 
چنــد فضــول بــود و شــعرا را بــا ملــوکان ایــن نرســد«! حتــی تا 
اواخــر دوره قاجــار هــم وقتــی می خواســتند حرفــی را بــه فــان 
پادشــاه بزننــد، از بیــم خشــم پادشــاه، دســت بــه دامــن دلقکان 
و مســخرگان دربــاری می شــدند. همیــن نمودها را در بســیاری 
ــرد. در  ــاهده ک ــوان مش ــم می ت ــی ه ــای ادب ــر حوزه ه از دیگ
ــد  ــادح بای ــه م ــم ک ــدوح داری ــک مم ــا ی ــی، م ــعر مدح ش
صفــات نیــک او را بســتاید. چنــد شــعر مدحــی می شناســید 
کــه شــاعر در کنــار  مــدح اوصــاف ممــدوح، اندکــی بــه »نقد« 
او هــم پرداختــه باشــد؟ اصــا نقــض غــرض اســت. یــا فرض 
کنیــد در حــوزه ادبیــات تعلیمــی، شــاعران مــا خــود بــه خــود 
ــرای خــود متصــور می شــوند.  ــر از مخاطــب ب جایگاهــی فرات
اصــا غیــر از ایــن باشــد، »تعلیــم« معنایــی نــدارد. حتــی در 
شــعر عاشــقانه هــم می بینیــم آن قــدر مقــام معشــوق - چــه 
ــه  ــی اســت ک ــاال و دســت نیافتن ــمانی- ب ــه آس ــی و چ زمین
ــق نمی شــود. برعکــس آن را  ــی محق ــرِی موقعیت ــاز آن براب ب
ــام  ــار مق ــن ب ــه ای ــم ک ــانی« می بینی ــبک »خراس ــعر س در ش

بــر ادبیــات مــا تحمیــل شده اســت. امــروزه کــه ایــن ســنت ها 
ــرِی  ــده اند، آن »براب ــگ ش ــم رن ــدی ک ــا ح ــم ت ــت ک دس
موقعیتــی« بیشــتر بــه رســمیت شــناخته می شــود. مخاطــب 
شــاعر و روزنامه نویــس و داســتان نویس دوره مشــروطه عمدتــا 
»ممــدوِح دربــاری« نیســت، بلکــه همیــن مــردم عــادی کوچه 
و بازارنــد کــه بایــد از یکســری مســائل باخبــر شــوند و دســت 
بــه کنــش سیاســی بزننــد. یعنــی شــاعر مســأله ای را از متــن 
جامعــه می گیــرد و بــه متــن  جامعــه بازمی گردانــد. خواننــده 
اینجــا دیگــر فقــط »ناظــر« نیســت، بلکــه »مشــارکت کننده« 
ــگ  ــم رن ــر ک ــه خاط ــه ب ــش از هم ــن بی ــت و ای ــم هس ه
شــدن ســنت هایی اســت کــه نابرابــرِی موقعیتــی بیــن 
ــان  ــده را در دوران پیشــامدرن از می شــاعر، مخاطــب و خوانن
می بـُـرد. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه شــاعِر امــروز، دیگــر آن 
ــد  ــه از دســت داده اســت. می بینی ــابق را در جامع ــگاه س جای
کــه بیشــترین بحث هــا را در بــاب چندصدایــی در شــعر، خــود 
شــاعران مطــرح کرده انــد )مثــا شــاعران دهــه هفتــاد(. یعنــی 
انــگار خــود ایــن شــاعران هــم می خواهنــد کــه جایــگاه قبلــی 
خــود را در مقــام ســخنگوی فرهنگــی یــک قــوم وا بنهنــد. هــر 
ــر شــعر، مشــارکت خواننــده را در  چــه پولیفونیســم حاکــم ب
تعییــن یــا حتــی خلــق معنــای شــعر افزایــش دهــد، آن شــعر 
ارزشــمندتر قلمــداد خواهــد شــد. بنابرایــن، ســوال این نیســت 
کــه شــرایط تغییــر چندصدایــی چگونــه فراهــم خواهــد شــد، 
چــرا کــه دوران مــدرن و پســت مــدرن، دوران رواج شــیوه های 

ــت. ــن تک صدایی هاس ــز از همی گری
ــان فارســی در  ــا ذات زب ــه ایــن توضیحــات، آی ــا توجــه ب ب

ــن حــوزه نقــش داشــته اســت؟ ــروز ای ــرورش و ب پ
فکــر نمی کنــم. درســت اســت کــه شــرایط سیاســی و اجتماعی 
ــچ  ــم هی ــن تصــور نمی کن ــا م ــذارد، ام ــر می گ ــان تأثی ــر زب ب
زبانــی در »ذات« خــود )اگــر اساســا کلمــه »ذات« واجد معنایی 
باشــد( تــک صدایــی یــا چندصدایــی باشــد. تــا چند دهــه قبل 
ــارغ از جنســیت، از  ــام ف ــاع ع ــرای ارج ــان انگلیســی ب در زب
ضمیــر he اســتفاده می شــد، حــاال یــا she بــه کار می برنــد یــا 
he/she کــه برابــری رعایــت شــده باشــد! مســلم اســت کــه 
اول اتفاقاتــی در سیاســت های فرهنگــی آن کشــورها بــه وقــوع 
پیوســته اســت کــه ایــن تغییــرات در سیاســت های نوشــتاری 
و عمدتــا نوشــتار آکادمیــک بــه بــار آمــد. نــه زبــان انگلیســی 
را بــه صــرف ایــن کــه قبــا در آن تنهــا بــرای ارجــاع عــام از 
از ضمیــر he اســتفاده می شــده اســت، می تــوان زبانــی »تــک 
صــدا« و »ضــد گفت و گــو« دانســت و نــه زبــان فارســی را بــه 
خاطــر ایــن کــه از ضمیــری غیرجنســیتی برای ســوم شــخص 
ــی  ــوان زبان ــا( می ت ــد )او/ آن ه ــرد اســتفاده می کن جمــع و مف
»پولیفونیــک« و »برابــری طلــب« قلمــداد کــرد! ایــن مســائل 
قبــل از هــر چیــز ریشــه در ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگــی یــک ملــت دارد کــه حــاال ممکن اســت در زبــان هم 

نمــود داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد .

آمنه مجذوب صفا
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پیــش مصاحبــه: گفت و گــو و مباحــث مرتبــط بــا آن چنــدی 
اســت کــه در میــان روشــنفکران و فضــای دانشــگاهی ایــران 
رایج تــر از گذشــته شــده اســت. مســأله ای کــه مســلم اســت 
و همــگان بــر لــزوم آن واقــف هســتند، امــا این کــه در عمــل 
ــه  ــا چ ــه ت ــه در تجرب ــن ک ــت و ای ــکل بوده اس ــه ش ــه چ ب
ــد.  ــر را می طلب ــی دیگ ــث و مجال ــم، بح ــق بوده ای ــدازه موف ان
ــا محــور موضوعــی نیــز نیازمنــد  ــگاه ی ــروز و ظهــور هــر ن ب
ــی  ــرای بررس ــل ب ــن دلی ــه همی ــت، ب ــب اس ــتر مناس بس
ــی از  ــراغ یک ــه س ــی، ب ــات فارس ــو در ادبی ــأله گفت و گ مس
ــر داود  ــای دکت ــاب آق ــی، جن ــات فارس ــرم ادبی ــاتید محت اس
ــات دانشــگاه  ــروه ادبی ــدم، عضــو هیئــت علمــی گ عمارتی مق
نیشــابور رفتیــم تــا در مــورد پیشــینه و فضــای گفت و گــو یــا 
تــک صدایــی در ادبیــات فارســی، گپ و گفتــی داشــته باشــیم. 
بــه عنــوان نخســتین ســوأل، آیــا در ادبیــات فارســی، نوعــی 
تــک صدایــی حاکــم اســت یــا فضایــی بــاز و پذیــرای آراء 
و صداهــای گوناگــون وجــود دارد؟ اگــر هســت چــرا و اگــر 

نیســت چــرا؟
ــا  ــد دقیق ــم، بای ــی می کنی ــات فارس ــت از ادبی ــی صحب وقت
مشــخص کنیــم کــه کــدام بخــش را در نظــر داریــم. مســلما 
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــترده اس ــدر گس ــی آن ق ــات فارس ادبی
ــا  ــی ی ــک صدای ــف ت ــی تکلی ــزاره کل ــد گ ــا چن ــک ی ــا ی ب
ــت  ــن اس ــرد. ممک ــخص ک ــودن آن را مش ــی ب ــد صدای چن
ــات  ــه ای باشــد و در ادبی ــه گون ــی وضــع ب ــات عرفان در ادبی
ــه دیگــری. امــا از آن جــا  ــه گون ــا... ب ــا تعلیمــی ی حماســی ی
کــه کا پولیفونیســم یــا چنــد صدایــی پدیــده ای اســت کــه به 
دنیــای مــدرن تعلــق دارد و در چارچوب هــای امــروزی معنــا 
می یابــد، شــاید بتــوان گفــت در ادبیــات پیشــامدرن، نمودهای 
»تــک صدایــی« بیشــتر بــه چشــم می خــورد. یکــی از بهتریــن 
کارهایــی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده، »چهــار گــزارش از 
تذکــرة االولیــاء عطــار« اســت کــه آقــای بابــک احمــدی در 
آن ســاختار یــک طرفــه و غیرگفت و گویــی حاکــم بــر اندیشــه 
عرفانــی را بررســی کرده انــد. در بســیاری دیگــر از حوزه هــای 

ادبــی و فرهنگــی مــا هــم وضــع بــه همیــن منــوال اســت.
ــی  ــک صدای ــده ت ــل عم ــد عل ــیر، می توانی ــن تفاس ــا ای ب
ــل  ــک از عل ــد؟ کــدام ی ــان کنی ــات فارســی را بی در ادبی
ــن  ــتری در ای ــت بیش ــر و دخال ــی تأثی ــی و اجتماع تاریخ

ــد؟ ــه داشــته ان زمین
ــد  ــاره کردی ــه اش ــور ک ــان ط ــت و هم ــراوان اس ــل آن ف عل
شــرایط تاریخــی، اجتماعــی، سیاســی و... همگــی در ایــن امــر 
دخیــل بوده انــد. فــرض کنیــد در یــک نظــام سیاســی خــاص، 
ــل اهلل«  ــه »ظ ــرار دارد ک ــدرت ق ــرم ق ــر در رأس ه ــک نف ی
ــت  ــن اس ــورد او ای ــم در م ــام ه ــاور ع ــود و ب ــته می ش دانس

عاشــق آن قــدر باالســت کــه نمی تــوان معشــوق را - غامــان 
و کنیــزان- بــا او برابــر دانســت. فقــط در شــعر مکتــب »وقوع« 
ــا  ــای عاشــق، ت ــار عجــز و البه ه ــده، در کن ــه خوانن اســت ک
حــدی هــم از ضعف هــای معشــوق آگاه می شــود، یعنــی شــاید 
بــرای نخســتین بــار خواننــده احســاس می کند که معشــوق در 
عیــن دســت نیافتنــی بــودن، فاقــد آن تصویــر آرمانــِی رایج در 
ادبیــات هــم هســت. می خواهــم  بگویــم عــاوه بر ســاختارهای 
خــاص اجتماعــی و سیاســِی ضــد گفت و گــو کــه بارهــا بــه آن 
اشــاره شــده اســت و جــای تکــرار آن نیســت، از آن جــا کــه 
خــود ادبیــات هــم بــه هــر حــال تــا حــدی تصویــر آرمانــی 
شــده دنیــای روزمــره اســت، بــه ایــن نــگاه از بــاال بــه پاییــن 
دامــن می زنــد: در یــک مــورد ایــن »پیــر« اســت کــه فرمانش 
ــد  ــردار نیســت و اگــر اراده کنــد »ســالک بای چــون و چــرا ب
ــی رنگیــن کنــد«، در یــک مــورد »ممدوحــی«  ــه ِم ســجاده ب
اســت کــه خــاف میلــش ســخن گفتــن مخاطره آمیــز اســت، 
ــه او  ــن ب در یــک مــورد »معشــوقی« اســت کــه دســت یافت
ــن مســائل  ــی ای ــر. تمام ــی آخ ــن اســت و ال ــا غیرممک تقریب
را بگذاریــد کنــار ایــن کــه اساســا در فرهنــگ مــا، حتــی تــا 
همیــن اواخر، شــاعر همــواره جایــگاه خاصی داشــته و بــه نوعی 
ســخنگوی فرهنگــی مــا بــوده اســت. طبیعــی اســت که شــاعر 
در چنیــن جایگاهــی، خــود بــه خــود دیگــران را در جایگاهــی 
فروتــر می بینــد. حــال چــه ایــن دیگــران مخالفان ناصرخســرو 
باشــند کــه او رســما بــه آن هــا دشــنام می دهــد، یــا مریــدان 
ــی  ــه ســعدی در پ ــوام  الناســی ک ــا ع ــوی، ی ــاگردان مول و ش

اصــاح اخــاق ایشــان اســت.
بــا توجــه بــه ایــن پیشــینه، زمینــه تغییــر ایــن شــیوه چــه 

طــور فراهــم خواهــد شــد؟
ــم  ــه فراه ــت ک ــرایط مدت هاس ــن ش ــول ای ــای تح زمینه ه
شــده اســت. بســیاری از مــواردی را کــه در پاســخ بــه ســوال 
قبــل برشــمردم، ســنت های اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه 

کل  تحلیلی از شخصیت »زن اثیری« در آثار صادق هدایت با تکیه بر داستان داش آ
داســتان محــدود بــه دو صحنــه اســت و نقشــی محــوری در 
رونــد داســتان نــدارد، امــا مرجــان زنــی اســت اثیــری کــه 
بــه شــدت بــه زن اثیــری بــوف کــور نزدیــک اســت؛ گرچه 
ــی و محســوس دارد امــا در  در ظاهــر وجــودی عینــی، مرئ
پــردازش هدایــت، در پــرده ای از راز فــرو رفتــه و از وجهــی 

فرامــادی برخــوردار شــده اســت.
امــا مشــخصه های مرجــان کــدام اســت؟ در تمــام داســتان 
هیــچ ســخنی از او نمی  شــنویم. از احســاس درونــِی او دو جــا 
ســخن بــه میــان می  آیــد؛ اول کنجــکاوی کــه او را بــه دیــدار 
داش  آکل می کشــاند. دوم اشــک  ریختــن او در صحنــه 
پایانــِی داســتان. غیــر از ایــن هــر چــه هســت حضــور او در 
ذهــِن داش  آکل اســت یــا نــام  بــردن از او در زبــاِن مــردِم 
ــد  ــه ســخن می گوی ــن زن ن ــت ای ــان هدای ــه  زن. در بی طعن
ــود  ــد می ش ــادی نیازمن ــای م ــه ای از جنبه  ه ــه جنب ــه ب و ن
)نمی خوابــد، غــذا نمی خــورد و...(. او دلبــری اســت در 
ــد  ــق می کن ــه را عاش ــان قص ــد و قهرم ــه می آی ــرده ک پ
ــادی او،  ــور م ــن حض ــیند. در اولی ــرده می  نش ــاز در پ و ب
ــیند و کار  ــم داش آکل می  نش ــره  اش در چش ــبحی از چه ش
ــره  ــا چه ــری را ب ــر دخت ــرده دیگ ــازد: »از الی پ او را می س
ــد«. داش آکل  ــیاه دی ــده س ــم های گیرن ــه و چش برافروخت
ــم در  ــک آن چش ــط ی ــه فق ــود ک ــری می ش ــق دخت عاش
چشــم او انداختــه اســت. دور از دســترس  بــودن او و ناممکن 
ــه ای از  ــرای داش آکل، وجــود او را در هال ــودن وصــل او ب ب
ابهــام و راز فــرو می  بــرد. در واقــع، تمــام شــخصیت مرجــان 

ــخن  ــاز از آن س ــت ایج ــود در نهای ــکار ش ــر آش ــن دخت ای
مــی  رود؛ گویــا ایــن شــخصیت اثیــری فقــط تــا همیــن حــد 
ــود  ــه خ ــانی ب ــری انس ــد و تصوی ــن بیای ــت پایی ــاز اس مج
بگیــرد. بیشــتر از ایــن اگــر نمــود بیابــد قطعــا بــه نــگاه تهی 
ــورد  ــواره م ــه هم ــندگان دوران، ک ــر نویس ــل دیگ و غیرقاب
ــان  ــن هم ــود. ای ــک می ش ــد، نزدی ــت بودن ــرت هدای نف
تصویــر اثیــرِی زنــی اســت در پــرده و راز. تصویــری کــه در 
بــوف کــور، عالی  تریــن جلــوه خــود را یافتــه اســت. شــاید 
ــا  ــرای آشــنایی مخاطــب ب ــه ای ب داســتان داش آکل، مقدم
ــوف  ــت علی الخصــوص ب ــار هدای ــی آث ــر در باق ــن تصوی ای
ــی و از  ــخصیتی اصل ــور ش ــری بوف ک ــد. زن اثی ــور باش ک
ــا را  ــن عکس العمل ه ــا همی ــه غالب ــتانی اســت ک ارکان داس

ــد. ــان می ده ــود نش از خ
ــود و  ــه مقوله نم ــت ب ــاوت هدای ــگاه متف ــیر ن ــن تفاس ــا ای ب
ظهــور زن و تجلــی یــک تصویــر را درمی یابیــم. آنچــه بــه هر 
روی غیرقابــل انــکار اســت، هنرمنــدی هدایــت در پرداخــت 
و بیــان ایــن نــگاه اســت. چــه طرفــدار یــا مخالــف هدایــت 
باشــیم، در توانمنــدی توصیفــی او شــکی نیســت. نقــش او و 
تأثیــرش در زبــان و روایــت داســتانی غیرقابــل انــکار اســت.

ــات  ــق چنیــن شــخصیت بی ســابقه ای در ادبی ســال ها از خل
فارســی می گــذرد و تقلیدهــای بســیاری از آن در دوره هــای 
مختلــف شده اســت کــه همــه گواهــی بــر تشــخص، تفــاوت، 
ــن  ــداع چنی ــت در اب ــوش هدای ــوآوری و ه ــدی، ن هنرمن

تصاویــری اســت.

مهدی ظریفیان
دکتری ادبیات فارسی 96

ــاص  ــف و خ ــای مختل ــه مقوله ه ــت ب ــاص هدای ــگاه خ ن
بــودن نــگاه او همــواره در همــه ادوار مــورد توجــه محققــان 
ــاص  ــگاه خ ــوان به ن ــه می ت ــت. از جمل ــدان بوده اس و منتق
ــاره  ــار او اش ــان در آث ــور زن ــش زن و حض ــه نق ــت ب هدای
کــرد. در ایــن مقــال بــه پــاس ســالروز درگذشــت هدایــت 
بــه بررســی ایــن تصویــر در یکــی از داســتان های او رفتیــم. 
هدایــت در زمانه خــود همــواره فراتــر از جــو و زبــان رایــج 
ــیوه دیدن  ــگاه و ش ــا ن ــت ت ــت و می خواس ــش رف دوران پی

در ادبیــات فارســی را تغییــر بدهــد.
ــار  ــونده در آث ــرار ش ــای تک ــری از انگاره ه ــر زن اثی تصوی
ــن  ــن ای ــرای تبیی ــال ب ــن مث ــت اســت. بهتری صــادق هدای
ــاره آن  ــه درب ــت ک ــور« اس ــوف ک ــاهکار او »ب ــوم ش مفه
ــوم  ــن مفه ــه ای ــا ک ــا از آن  ج ــد. ام ــخن گفته  ان ــیار س بس
ــای  ــوان ردپ ــر او دارد، می  ت ــار دیگ ــراوان در آث ــامد ف بس
ــی  ــم او یعن ــار مه ــر از آث ــی دیگ ــوم را در یک ــن مفه ای
داســتان »داش آکل« پــی گرفــت. داش آکل بــرای اولیــن بــار 
در مجموعــه داســتان ســه قطــره خــون بــه چــاپ رســیده 
اســت. ایــن داســتان را از بهتریــن نمونه هــای داســتان کوتــاه 
ــخصیت های زن  ــته  اند. ش ــران دانس ــر ای ــات معاص در ادبی
در ایــن قصــه شــامل مرجــان و مــادر او هســتند. مــادر، زنی 
اســت معمولــی بــا کنش هایــی عــادی کــه حضــورش در کل 

ــال  ــط در خی ــه فق ــود ک ــدل می ش ــی ب ــری ذهن ــه عنص ب
آکل یــا در زبــان طعنه  زنــان حضــور دارد. اوج ایــن حضــور 
ــبانه  ــاالت ش ــت ح ــه هدای ــت ک ــه ای اس ــری در صحن اثی
آکل و ســوز و گــداز او را در ایــن عشــق نافرجــام توصیــف 
ــش   ــای گلگون ــا گونه  ه ــان ب ــه مرج ــی  ک ــد: »آن  وقت می  کن
در رختخــواب آهســته نفــس می کشــید و گــزارش روزانــه 
ــه  ــود ک ــت ب ــان وق ــت، هم ــمش می  گذش ــوی چش از جل
ــا تمــام احساســات و  داش آکِل حقیقــی، داش آکِل طبیعــی ب
هــوا و هــوس، بــدون رودربایســتی از توی قشــری کــه آداب 
و رســوم جامعــه بــه دور او بســته بــود، از تــوی افــکاری کــه 
از بچگــی بــه او تلقیــن شــده بــود، بیــرون می آمــد و آزادانــه 
ــر  ــدی ب ــن نق ــاید ای ــوش می  کشــید«. ش ــان را در آغ مرج
نــگاه رایــج اجتماعــی بــه عشــق را نیــز دربربگیــرد. بــا توجه 
ــار او بــه کــرات تکــرار می شــود، هدایــت  بــه آنچــه در آث
ــه و خرافــی  ــا عناصــر اجتماعــی، نگاه هــای عوامان همــواره ب
ــه نحــوی  ــوالت، کشــمکش و جــدال داشته اســت. ب ــه مق ب
کــه گاه او را در نقــش راوی یــا مصلــح اجتماعــی می بینیــم.

در صحنــه پایانــی داســتان، مرجــان دوبــاره حاضــر می  شــود 
ــاط  ــمی او، ارتب ــور جس ــادی از حض ــِی آکل، نم ــا طوط و ب
ــوان،  ــن حی ــان الک ــوازد و از زب ــد و او را می  ن ــرار می کن برق
ــکی  ــره اش ــه قط ــت ک ــنود. در اینجاس راز دل آکل را می ش
ــک  ــره اش ــن قط ــد. همی ــرو می  افت ــان ف ــای مرج از گونه ه
اســت کــه می تــوان آن را بــه تمایــل تلویحــی مرجــان بــه 
داش آکل تفســیر کــرد. یعنــی اگــر هــم قــرار اســت میــل 
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