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اگر اکنون نه ،پس چه وقت؟

ݧ ݐݩںگاهویژه:

اگر اکنون نه ،پس چهوقت؟
مقدمهای در ضرورت گفتوگو

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
تکــرار ،تکــرار ،تکــرار ،تکــرار ،تکــرار ،تکــرار ،تکــرار ،تکــرار ،تکــرار.
خوانــدن واژه «تکــرار» بــه صــورت پیوســته ،اگرچــه چنــد ثانیــه
بیشــتر زمــان نمیبــرد ،امــا مــالآور و حتــی آزاردهنــده اســت
بــه گونــهای کــه حاضــر بــه تجربــه مجــدد آن نخواهیــم بــود .امــا
چگونــه از تکــرار برخــی سیاســتها در طــی  150ســال گذشــته،
بــه تنــگ نمیآییــم و همــواره در حــال بازتولیــد آنهــا و ادامــه
مســیر هســتیم؟ بســیاری از بحرانهایــی کــه امــروزه بــا آنهــا
دســت و پنجــه نــرم میکنیــم ،بــا شــدت و ضعــف متفــاوت،
مابهازایــی در گذشــته داشــته اســت .بــرای مثــال ،پویــش «دختران
خیابــان انقــاب» را پیــش چشــم داشــته باشــید ،اعتــراض بــه
حجــاب اجبــاری در روزهــای نخســت انقــاب نیــز یکــی از مــوارد
چالــش برانگیــز حکومــت بــوده و اکنــون بــدل بــه مســألهای برای
تمــام فصــول شــده اســت! حتــی بررســی این موضــوع در بســتری
کالنتــر ،یعنــی مداخلــه حکومــت در امــر پوشــش ،سیاستیســت
کــه در ســال  1314نیــز دنبــال میشــده و چالشهــای بســیاری را
بــرای حکومــت وقــت بــه دنبــال داشــته اســت .میتوان فهرســتی
از ایــن دســت بحرانهــا را در  150ســال گذشــته لیســت کــرد و
مــوارد مشــابه را در دورههــای مختلــف ،یکبهیــک کنــار یکدیگــر
قــرار داد .جالــب آن کــه تکــرار بحرانهــا در طــول صــد ســال
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 ،جامعــهای
کوتــاه مــدت اســت کــه تــداوم و تغییــر در آن دیــری نمیپایــد و
از آن بــه عنــوان «خانــه کلنگــی» یــاد میشــود .بــه عبــارت دیگــر،
تاریــخ ایــران اگرچه بلنــد و پرماجراســت ،اما در بلندمــدت از تداوم
برخــوردار نیســت ،بلکه مجموعــهای از دورههــای کوتاه مــدت و به
هــم پیوســته را در برگرفتــه اســت؛ درســت ماننــد یــک زنجیــر.
در عهــد قاجــار و بــه خصــوص پــس از جنگهــای ایــران و
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
ســال گذشــته همــواره دولتهــا و حکومتهــای مختلفــی کــه
در ایــران قــدرت را در اختیــار داشــتند ،در صــدد ایــن بودنــد کــه
چگونــه ایــن عقبماندگــی را جبــران کننــد ،مســیر پیشــرفت و
توســعه را بپیماینــد ،از بحرانهــای 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،
آنهــا عقــب ماندگــی خــود را تنهــا در «تکنیــک» میدانســتند و
میپنداشــتند بــا ورود تکنیــک جدید به کشــور ،مشــکالت برطرف
خواهدشــد .در مرحلــه بعــد اما پــای از واردات تکنیــک جدید فراتر
رفــت و بــه نهادســازی جدیــد روی آورده شــد .پیــش از آن کــه
پروژههــای ذکــر شــده در عهــد قاجــار تکمیــل و نهادمنــد شــوند،
بــه علــت عــدم توفیــق چنــدان ،ناتمــام رهــا شــدند و پــروژهای
جدیــد بــه نــام «دولــت مــدرن» بــا روی کار آمــدن رضاشــاه آغاز
شــد .امــا پــروژه پهلویهــا نیــز پارادوکســی از نهادهــای غربــی و
رجعــت بــه ایــران باســتان بــود .دیــری نپاییــد کــه گفتمانهــای
رقیــب پهلــوی ،یعنــی گفتمــان چــپ ،گفتمــان ملیگــرا 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 گفتمانهــا داشــت ،بــه قــدرت رســید .پــس از
انقــاب اســامی ،پروژههــای ناتمــام گذشــته رهــا شــد و پــروژهای
جدیــد ذیــل «والیــت فقیه» و ســاختار جمهــوری اســامی عملیاتی
شــد .در دوره اخیــر ،دورههــای زمانــی سیاســتگذاری کوتاهتــر و
جذابیــت پروژههــای ناتمام بیشــتر شــد .دولت ســازندگی بــا پروژه
تعدیــل اقتصــادی ،دولــت اصالحــات بــا پــروژه توســعه سیاســی،
جامعهمدنــی و گفتوگــوی تمدنهــا ،دولــت مهــرورز بــا پــروژه
بســط عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی بــرای احیــای جامعــه انقالبی
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.
در جریــان اعتراضــات دی مــاه ســال  96در شــهرهای مختلــف
کشــور ،طیــف گســتردهای از شــعارهای متمایــز و بعضــا متعــارض
مطــرح شــد .بســیاری از تحلیلگــران ،گســتردگی و بعضــا تعــارض
شــعارها را در راســتای درک نادرســت تــوده مــردم از مطالبــات
سیاســی و اقتصادیشــان تحلیــل کردنــد .امــا اگــر زاویــه تحلیــل
خــود را تغییــر و در بســتری تاریخی ،شــعارهای معترضیــن را مورد
بررســی قــرار دهیــم ،نتیجــه متفــاوت خواهــد بــود .گســتردگی
شــعارهای معترضیــن ،ناشــی از همــان تلنبــار واژگان در اثــر
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ورود قضات در مسائل سیاسی سم مهلکی برای دستگاه قضاست

خبرنامه

بــه گــزارش ایســنا ،احمــد ســیاوشپور 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 ســرمایههای ارزشــمند دادگســتری اســتان و قــوه قضائیــه معرفــی کــرد .وی با
ن کــه «قضــات بایــد تقــوای الهــی را همــواره سـرلوحه امــورات و کارهایشــان قــرار دهنــد» ،تصریــح کــرد :قضــات همــواره بایــد
تأکیــد بــر ایـ 
بداننــد کــه خداونــد در تمامــی اقدامــات آنهــا 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
ن که «قضــات بایــد نظارت
پرونــده تصــور کننــد کــه قاضــی از بی طرفــی خــارج شــده اســت .رئیــس کل دادگســتری گیــان بــا تأکیــد بر ایـ 
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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استعفای نجفی ،الیگارشی در قدرت و پایداری فساد اداری

رضا سرحدی
دکتری علوم سیاسی 96
اگرچــه اســتعفای آقــای محمدعلــی نجفــی ،شــهردار تهــران
را می تــوان از جنبه هــای مختلــف و بــر اســاس متغیرهــای
گوناگــون مــورد بررســی قــرار داد امــا در نوشــتار حاضــر
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
ویژگی هــای اساســی آن را میتــوان انحــراف و یــا نقــض
قاعــده و یــا قواعــد مشــخصی از رفتــار ،وجــود هدفهــا و در
نظــر گرفتــن روابــط فــردی ،خانوادگــی و گروهــی بــهصورت
مــادی یــا غیــر آن و از جملــه منافــع و هدفهــای سیاســی
دانســت .مفهــوم الیگارشــی نیــز از دوران باســتان ،در معنــای
حکومــت بــا تعــدادی کــم ظاهــر شــد .میلــز ،بــهعنــوان یک
نظریه پــرداز نخبه گــرا بــا رویکــردی انتقــادی نســبت بــه
الیگارشــی ،در کتــاب «نخبــگان و قــدرت» ،تمایــز آشــکار بین
اقلیــت قدرتمنــد و اکثریــت بــدون قــدرت را نشــان داده و
بــر ایــن بــاور اســت کــه مردم ســاالری در آمریــکا تضعیــف
شدهاســت .بــه صــورت مختصــر ،الیگارشــی اشــاره بــه گــروه
اندکــی دارد کــه بــا شــیوه غیردموکراتیــک و بــر اســاس تکیه
بــر ثــروت بــه سیاســتورزی مشــغول هســتند.
معمــوالً یکــی از مهمتریــن آفت هــای گــذار از نظام هــای
متمرکــز اقتصــادی بــه بــازار آزاد و خصوصیســازی ،گســترش
فســاد در نظــام اداری و مالــی دولت هــای درگیــر اســت .ایــران
کنونــی نیــز از ایــن مشــکل بی بهــره نمانــده اســت و حتــی بــه
شــکل گســترده ،سال هاســت کــه بــا آن دســتوپنجه نــرم
میکنــد .باوجــود برنامه هــای گوناگــون هنــوز هــم راهــکاری
اساســی بــرای آن پیــدا نشــده اســت .ماهیت فســاد کــه بیانگر
شــکلهای مختلــف رفتــار انســانی از جملــه رشــوهخواری،
خویــش و قــومپرســتی ،ســوء اســتفاده از موقعیــت شــغلی،
ی بــازی و اختــاس میباشــد ،در بیشــتر مــوارد بــا
پارتــ 
قــدرت همــراه بــوده و نشــاندهنــده ســوء اســتفاده اعضــای
آن از اختیــارات حاکمیتــی در جهــت منافــع شــخصی اســت.
در ایــن میــان بســیاری از صاحــبنظــران معتقــد بــر آن
هســتند کــه الیگارشهــا بــهعنــوان نمونــه فســاد اداری در
کشــور ایفــای نقــش میکننــد .در ایــران نیــز چنیــن وضعیتــی
حاکــم اســت .ب ـ ه نحــویکــه گــزارش ســال  2017ســازمان
بیــنالمللــی شــفافیت از وضعیــت فســاد اداری در کشــورهای
مختلــف کــه بــهتازگــی منتشــر شــده اســت ،هــر چنــد از

بهبــود نمــره ایــران در ســنجش شــاخص فســاد خبــر می دهــد
امــا بــر اســاس رده بنــدی ایــن ســازمان ،کشــورمان هنــوز از
میــان 180کشــور ،در رتبــه  130قــرار دارد کــه مشــابه رتبــه
ســال گذشــته اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،وضعیــت ایران
در جــدول بــا  4کشــور گامبیــا ،اوکرایــن ،میانمــار و ســیرالئون
یکســان بــوده و از میــان همســایگان مــرزی و منطقــه ای ایــران
نیــز ،فقــط دو کشــور افغانســتان و عــراق وضعیتــی بدتــر از
ایــران دارنــد.
در ســالهای قبــل بــا توجــه بــه وضعیــت نگران کننــده
ایــران در خصــوص فســاد اداری ،از جانــب برخــی از افــراد
ارادهای بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری صــورت گرفــت .امــا
ایــن اراده ،از تکامــل نیافتــن ســازوکارهای قانونــی ،نقــص
و نارســایی نهادهــا و سیاســتهای اقتصــادی و اجــرای
ســلیقه ای قانــون غافــل شــده اســت .محمدعلــی نجفــی ،از
افــرادی بــود کــه وقتــی بــهعنــوان گزینــه نهایــی شــهرداری
تهــران باقــی مانــد ،هــدف خــود را مبــارزه بــا فســاد اداری در
نهــاد شــهرداری اعــام کــرد .بهگونــه ای کــه وی در توئیتــی
چنیــن نوشــت« :مــن بــا آگاهــی از تبعــات مبــارزه بــا فســاد
بــه ایــن عرصــه آمــده ام ،بــرای پرداخــت هزینههــای بیشــتر
هــم آمــادهام و انتشــار مطالــب مملــو از دروغ و تهمــت و
بهتــان مــرا وادار بــه عقــبنشــینی نخواهــد کــرد .مبــارزه
واقعــی بــا فســاد بــا افشــاگری های توخالــی متفــاوت اســت و
مــردم بهتریــن قضاوتکننــدگان هســتند».
بنابرایــن نجفــی بــا عــزم راســخ پــا بــه عرصــه شــهرداری

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 .بـ ه گونــه ای کــه وی چندیــن روز پــس
از ایــن توئیــت ،در  23بهمــن  1396اعــام کــرد کــه گــزارش
بخشــی از تخلفات شــهرداری در دوره تصدی محمدباقرقالیباف
بــه قــوه قضائیــه ایــران ارائـ ه شــده اســت .نجفــی امــا جزئیات
ایــن تخلفــات را بیــان نکــرد و تنهــا بــه بعضــی از آنهــا
نظیــر بســتن قراردادهــای اداری غیرقانونــی بــا برخــی از
نهادهــا اشــاره کــرد .نجفــی امــا از ایــن مهــم غافــل بــود کــه
قدرتمنــدی الیگارشــی در اجــرا یــا عــدم اجــرای قانــون ،ب ـه
عنــوان مانــع مهــم اثربخشــی برنامههــای ضــد فســاد می تواند
اجــرای قانــون را بــا موانعــی متعــدد روبــرو ســازد .فشــارهای
مختلــف پــساز ایــن خبــر بــه نجفــی وارد شــد .الیگارشــی
قدرتمنــد پــساز ایــن خبــر ،تضعیــف شــهردار تهــران را در
دســتور کار قــرار داد .یکــی از مهمتریــن ضربههــا از جانــب
الیگارشــی قدرتمنــد هنگامــی بــه شــهردار تهــران وارد شــد
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
اخبــاری مبنــی بــر اســتعفای نجفــی بــه علــت بیمــاری وی

بــه گــوشرســید .پــس از گذشــت چنــد روز ،در  23اســفند
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
نجفــی را دلیــل ایــن اســتعفا قلمــداد کردنــد امــا دو دلیــل
ن دهنــده ایــن امــر باشــد که
وجــود دارد تــا بــهوضــوح نشــا 
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
الــزام کردیــم ،برخــی گفتنــد کــه دیگــر بــه بقیــه کارهــای
خودمــان نمیرســیم! دومیــن دلیــل اصــرار شــورای شــهر بــر
پسگیــری اســتعفا از جانــب نجفــی بــود .بــهگونــهای کــه
اگــر اکثریــت شــورای شــهر عامــل بیمــاری را علــت اصلــی
اســتعفا می دانســتند قطع ـ ًا اصــراری بــه رد اســتعفای نجفــی
نمیکردنــد .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
و در کنــار آن از فشــارهایی کــه بــر وی وارد آمــده اســت
چ کــس نمیتوانــد منکــر
نیــز میگویــد؛ بنابرایــن اگرچــه هیـ 
بیمــاری آقــای نجفــی شــود امــا ایــن مهــم را نمی تــوان
عامــل اصلــی در اســتعفای ایشــان از ســمت شــهرداری تهران
دانســت .بـ ه گونــه ای کــه ایــن بیمــاری در بســیاری از مردان
بــاالی  50ســال 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
در ایــران جســت وجو کــرد .مهمتریــن بخــش از داســتان
اســتعفای نجفــی آن جایــی اســت کــه قــوه قضاییــه بـ ه جــای
آن کــه پرونده هایــی را کــه آقــای نجفــی بــه او ارجــاع داده
رســیدگی کنــد ،درصــدد عــدم همراهــی بــا وی برمــیآیــد
و حتــی بــه نقــل از علــی مطهــری ،بــه بهانــه برنامــه چنــد
دختــر زیــر  9ســال در روز زن ،شــهردار تهــران را در حالـی
کــه خــواب بــوده اســت ،بــا بی احترامــی بازداشــت میکنــد.
ایــن روایــت خــود بیانگــر آن اســت تــا بــ ه خوبــی درک
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.

به وقت شام!
سجادهوشمند
کارشناسی اقتصاد نظری94
در پــي نابــودي نســبي داعــش در ســوريه ،ســاير بازيگــران
در پــي تحکيــم موقعيــت خــود در ايــن کشــور برآمدنــد.
آمريــکا نيــز در ايــن ميــان ،در پــي يافتــن ابــزاري بــراي
افزايــش نفــوذ خــود در منطقــه بــود و در ايــن راســتا
ميکوشــيد تــا بتوانــد بــار ديگــر در ســوريه نقشآفرينــي
کنــد .در وهلــه اول نخســتين اقــدام آمريــکا ،دراز کــردن
دســت دوســتي بــه ســوي کردهــا بــود .ايــن عمــل از جانــب
کردهــا نيــز کــه شــکلگيري دولــت فــدرال خــود را يکــي
از راههــاي تحکيــم امنيــت منطقــه ميدانســتند ،مثبــت
انگاشــته شــد .امــا برگــزاري رفرانــدوم اقليــم کردســتان
عــراق از ســوي مســعود بارزانــي ،منجــر بــه نوعــي تقابــل
ميــان ترکيــه و آمريــکا شــد چراکــه تقويــت کردهــا بــه
هيــچ شــکل نميتوانســت مطلــوب آنــکارا باشــد .حملــه
ترکيــه بــه عفريــن ،بــا جلــب موافقــت ضمنــي ايــران و
روســيه را نيــز بايــد در راســتاي جلوگيــري از گســترش
نفــوذ کردهــاي ســوريه تحليــل کــرد .مجموعــه ايــن
اقدامــات باعــث شــد تــا نفــوذ آمريــکا در ســوريه بــه
کمتريــن حــد خــود در طــي هفــت ســال منازعــه خونيــن در
ايــن کشــور برســد .از هميــن رو واشــنگتن مترصــد فرصتــي
بــراي بازپسگيــري جايــگاه خــود در ســوريه بــود .حملــه
شــيميايي انجــام شــده بــه دومــاي دمشــق بــه نظــر همــان
فرصتــي بــود کــه ماجراجويــان واشــنگتن در پــي آن بودنــد.
حملــهاي کــه روســيه و دولــت مرکــزي دمشــق آن را کار
مخالفــان و آمريــکا و اتحاديــه اروپــا بــا حمايــت چند کشــور
عربــي ،مســئوليت آن را متوجــه بشــار اســد ميداننــد.
پــس از گذشــت چنــد روز از فعاليــت خبــري رســانههاي
مختلــف بينالمللــي در ارتبــاط بــا حملــه شــيميايي بــه

دومــاي دمشــق و تهديدهــاي دونالــد ترامــپ ،رئيــس
جمهــوري آمريــکا ،مبنــي بــر حملــه نظامــي بــه ســوريه،
واشــنگتن بــا برخــي اقدامــات نظامــي ماننــد مســتقر کــردن
نــاو جنگــي در ســواحل الذقيــه و بــه پــرواز در آوردن
جنگندههــاي خــود در مناطقــي از ســوريه و عــراق ،بــر
احتمــال درگيــري نظامــي در ســوريه ،بيشــتر از پيــش دامــن
زده بــود .همــه ايــن تحــوالت ميدانــي حکايــت از آن داشــت
کــه بازيگــران جديــد ماننــد ايــران ،روســيه و ترکيــه کــه در
منطقــه نقشآفرينــي ميکننــد ،چنــدان مطلــوب آمريــکا
انگاشــته نمیشــود و ادامــه ايــن اقدامــات نقــش واشــنگتن
در منطقــه را حتــی کمرنگتــر از گذشــته میکنــد .ايــن
در حالــي اســت کــه تجربــه نشــان داده آمريــکا بــه هيــچ
عنــوان پذيــراي ايــن نيســت کــه ابتــکار عمــل در منطقــه
حساســي مثــل خاورميانه ،در دســتان ســاير کشــورها باشــد.
اهميــت ايــن مســأله زمانــي بيشــتر مشــخص شــد کــه در
چنــد روز گذشــته ،دونالــد ترامــپ بارهــا از مســکو بــه
عنــوان يکــي از متهمــان حملــه شــيميايي ادعايــي اخيــر در
دومــا نــام بــرده اســت .وي در اوليــن توييــت خــود دربــاره
ايــن حملــه مشــخصا والديميــر پوتيــن ،رئيــس جمهــور
روســيه را در کنــار ايــران و دولــت ســوريه بــه انجــام
ايــن حملــه يــا مشــارکت در آن متهــم کــرد و گفــت بــه
زودي حقيقــت مشــخص خواهــد شــد .ترامــپ حتــي از
لفاظيهــاي هميشــگي خــود پــا را فراتــر گذاشــت و در
يــک پيــام توييتــري رســما روســيه را بــه دليــل مخالفــت بــا
حملــه نظامــي بــه ســوريه تهديــد کــرد .او در توييتــر خــود
نوشــت« :روســيه قــول داده هــر موشــکي کــه بــه ســمت
ســوريه شــليک شــود را ســاقط کنــد .پــس روســيه آمــاده
بــاش کــه موشــکهاي زيبــا ،جديــد و هوشــمند مــا در راه
هســتند» .ايــن در حالــي اســت کــه ترامــپ از ابتــداي ورود
بــه کاخ ســفيد بــه وضــوح نشــان داده بــود کــه بــه دنبــال

بهبــود روابــط بــا روســيه اســت.
هــر چنــد ترامــپ وعــده داده بــود حداکثــر تــا ظهــر
چهارشــنبه دربــاره نــوع پاســخ بــه ســوريه تصميــم بگيــرد،
امــا بــه نظــر هــراس تقابــل مســتقيم نظامــي بــا مســکو وی
را در تصميــم خــود بــراي حملــه بــه روســيه دچــار ترديــد
کــرد .آنچــه مشــخص اســت ،اينســت کــه نــه مســکو و نــه
واشــنگتن ،خواهــان يــک نــزاع مســتقيم در ســوريه نبــوده
و نخواهنــد بــود .ايــاالت متحــده حــدود  2000نيــرو در
شــمال ســوريه مســتقر کــرده اســت و پنتاگــون از يــک
خــط تمــاس ويــژه بــراي برقــراري تمــاس بــا روسهــا
بــه منظــور اطمينــان از عــدم تقابــل جنگندههــاي روســي
و آمريکايــي در حريــم هوايــي ســوريه اســتفاده ميکنــد.
نيويورکتايمــز در هميــن رابطــه نوشــته اســت کــه احتمــاال
مقامــات پنتاگــون ســعي مينماينــد تــا بــا هــدف قــراردادن
کارخانههايــي کــه معتقدنــد بشــار اســد در آنهــا ســاخت
تســليحات شــيميايي را انجــام ميدهــد ،خــود را از تقابــل
مســتقيم بــا روســيه برهاننــد .بامــداد شــنبه همیــن اتفــاق
هــم افتــاد .پنتاگــون کــه پــس از تهدیــدات دونالــد ترامــپ
راهــی بــه جــز اقــدام نظامــی علیــه دمشــق پیــش روی خود
نمیدیــد ،ســعی کــرد بــا حملــهای محــدود بــه برخــی از
مراکــز نظامــی و صنعتــی ســوریه ،خــود را درگیــر یــک
چالــش جــدی بــا روســیه نکنــد .ایــن نمایــش ترامــپ را
میتــوان بیشــتر از کارکــرد نظامــی ،یــک شــوی سیاســی
بــرای بهبــود وجهــه دولــت خــود نــزد عامــه مــردم در
آســتانه انتخابــات کنگــره آمریــکا دانســت .بريتانيــا و
فرانســه هــم در چنــد روز گذشــته هــم پــای ترامــپ از
احتمــال مداخلــه نظامــي خــود در ســوريه در پاســخ بــه
حملــه شــيميايي اســد خبــر داده بودنــد و طبــق پیــش
بینــی هــا در حملــه بامــداد شــنبه مشــارکت داشــتند .ارزش
اصلــي اقــدام نظامــي بريتانيــا و فرانســه در ايــن عمليــات

تالفيجويانــه بــراي آمريکايــي کــه کمبــودي بــه لحــاظ
دانــش کارشناســي يــا قــدرت آتــش نــدارد ،ايــن اســت کــه
بــه آمريــکا اجــازه ميدهــد بگويــد در ايــن عمليــات تنهــا
نيســت و خطــر واکنــش احتمالــی مســکو را تــا حــد بســیار
زیــادی کاهــش میدهــد .ایــن ائتــاف غربــی مدعــی
اســت کــه بیــش از  100موشــک بــه ســوریه شــلیک کــرده
اســت .جیمــز متیــس ،وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده همچنیــن
اعــام کــرده اســت کــه ایــن حمــات ادامــه نخواهــد
یافــت .در مقابــل مقامــات ســوری از انهــدام دههــا موشــک
در آســمان ســوریه خبــر میدهنــد و از دمشــق نیــز خبــری
مبنــی بــر وجــود وضعیــت فوقالعــاده بــه گــوش نمیرســد.
مســکو و تهــران هــم ضمــن محکومیــت ایــن حملــه ،اعــام
داشــتند کــه بــه هیچکــدام از نیروهــا و اســتحکامات آنهــا
در ســوریه آســیبی وارد نشــده اســت .آن طــور کــه بــه
نظــر میرســد طرفیــن درگیــر ،تمایلــی بــه ادامــه تنشهــا
ندارنــد .در ایــن میــان حملــه محــدود آمریــکا و متحدیــن
آن ،نمیتوانــد تأثیــر شــگرفی در آینــده معــادالت ســوریه
بگــذارد و تعــادل موجــود در ســوریه را بــر هــم بزنــد .حتــی
میتــوان حملــه اخیــر طــرف غربــی درگیــر در ســوریه
را بــه نوعــی تقویتکننــده مواضــع کرملیــن در ســوریه
دانســت .ترامــپ بــا ایــن حملــه تنهــا قصــد داشــت تــا
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
انجــام دهــد .اگرچــه رونــد اتفاقــات اخیــر در ســوریه بــه
ســود دولــت اســد و متحدیــن او بــوده اســت امــا کمامــان
آینــده ســوریه ،در هالــهای از ابهــام قــرار دارد و بــه نظــر
مــی رســد اگــر کرملیــن و کاخ ســفید بــر ســر پایــان ایــن
بحــران بــه توافــق نرســند ،کالف پــر پیــچ و خــم ســوریه
در هــم تنیدهتــر نیــز خواهــد شــد.

تغییر زمان برگزاری امتحانات نیمسال دوم دانشگاه فردوسی

دارالفنون

مطابــق مصوبــه سیوســومین جلســه هیئــت مدیــره دانشــگاه فردوســی کــه  21بهمــن مــاه برگــزار شــد ،امتحانــات نیمســال دوم تحصیلی،
از یــک روز بعــد از عیــد ســعید فطــر آغــاز و تــا دوشــنبه  11تیرمــاه ادامــه و در صــورت تغییــر در اعــام عیــد فطــر بــه  12تیرمــاه ،تغییر
خواهــد یافــت .همچنیــن بــه دلیــل برگــزاری کنکــور سراســری ،در روزهــای  6و  7تیرمــاه هیــچ امتحانــی برگــزار نخواهــد شــد .یکــی از
جنبههــای 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 اینکــه میتواننــد از بــرکات معنــوی ایــن مــاه بــه طــور کامــل بهــره منــد شــوند ،دیگــر در شــرایط
روزهداری ،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  6و  7تیرماه
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 فشــردهتر از گذشــته برگــزار خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت مطابــق نظرســنجیهای
متعــددی کــه در پلهــای ارتباطــی دانشــجویان ،نظیــر کانالهــای مختلــف تلگرامــی ،صــورت گرفتــه اســت ،اکثــر دانشــجویان از ایــن
تغییــرات اســتقبال کردهانــد.
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فرناز محمدیان
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حواشــی پیرامــون جشــنواره های مختلــف ،گویــی جــزء
جداییناپذیــر از آن اســت .هفدهمیــن جشــنواره نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز در ایــن میــان،
از ایــن اصــل مســتثنی نیســت .در روزهــای پایانــی ســال
 ،96یکــی از نشــریات دانشــجویی کــه داعیــهدار طــرح
مســائل صنفــی دانشــجویان اســت ،در یــک رشــته مطالــب
پیوســته ،هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه فردوســی را «کمــدی» ارزیابــی می کنــد کــه
«توهیــن بــه شــعور دانشــجو» اســت .افتخارآفرینــی نشــریه
وقایــع اتفاقیــه در هفدهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه فردوســی ،بــه ســبب آن کــه دبیــر اجرایــی
جشــنواره ،مدیــر مســئول ســابق نشــریه وقایعاتفاقیــه
بــوده اســت ،بــه زعــم ایــن نشــریه دانشــجویی ،یــادآور
فیلــم کمــدی «دیکتاتــور» اســت! چنیــن مقایســه ای بیــش
از آن کــه انطباقــی بــا واقعیــت داشــته باشــد ،یــادآور
حکایــت «طوطــی و بقــال» از دفتــر دوم مثنــوی معنــوی
اســت ...« :از قیاســش خنــده آمــد خلــق را/کــو چــو خــود
پنداشــت صاحــب دلــق را/کار پــاکان را قیــاس از خــود
نگیر/گــر چــه مانــد در نبشــتن شــیر و شــیر/جمله عالــم
زیــن ســبب گمــراه شــد/کم کســی ز ابــدال حــق آگاه
شــد .»...اگرچــه تیــم نشــریه وقایــع اتفاقیــه شــأن خــود را
اجــل از پاســخگویی بــه ایــن دســت مطالــب می دانــد ،امــا
بــر خــود الزم دانســتم تــا بــرای شــفافیت موضــوع ،بــه
نکاتــی چنــد ،اشــاره کنــم.
عمــده دلیــل نشــریه دانشــجویی مذکــور ،بــرای کمــدی
خوانــدن هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه ،ایــن اســت کــه مدیــر مســئول ســابق نشــریه ای
دانشــجویی ،دبیــر اجرایــی ایــن جشــنواره بــوده اســت
و ایــن مســأله چــون رقیــب را در جایــگاه داور قــرار
می دهــد ،کمــدی بــا پایــان مشــخص اســت؛ یعنــی
«اختصــاص اکثــر لوح هــای زریــن» بــرای ایــن نشــریه.
چنیــن نــگاه عجوالنــهای ،بیــش از آن کــه ناشــی از
واقعیــت باشــد ،ناشــی از عــدم آشــنایی مدعیــان ،از روال
جشــنواره های نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی
اســت .انتخــاب یکــی از مدیــران مســئول نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه یــا بــه تعبیــری ذینفعــان ،بــه عنــوان
دبیــر اجرایــی جشــنواره نشــریات ،مســبوق بــه ســابقه
اســت .کمااینکــه تــا کنــون محمدمصطفــی محمــدی یکتــا،
مدیــر مســئول نشــریه دانشــجویی دامپزشــک ایرانــی
بــه صاحــب امتیــازی بســیج دانشــجویی در مقــام دبیــر
علمــی و ســیدعلی پورحســینی ،مدیــر مســئول نشــریه
دانشــجویی ثبــات بــه صاحــب امتیــازی انجمــن علمــی
اقتصــاد ،در مقــام دبیــر اجرایــی در شــانزدهمین دوره
از نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مســئولیت
داشــتهاند .همچنیــن ســروش فرشــچین ،مدیــر مســئول
نشــریه ارغنــون بــه صاحــب امتیــازی کانــون موســیقی ،در
پانزدهمیــن دوره جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،دبیــر اجرائــی جشــنواره بــوده اســت.
چنیــن تصمیمــی از آن جهــت اتخــاذ شــده اســت کــه از
ظرفیــت دانشــجویان فعــال در عرصــه نشــریات دانشــگاه
فردوســی بــرای کمــک بــه جشــنواره نشــریات اســتفاده
شــود ،سیاســتی کــه در چنــد ســال اخیــر توســط خانــه
نشــریات دانشــگاه اعمــال شــده اســت .اگــر منتقــدان بــا
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
ســبب آن کــه جوایــز ایــن دوره خــاص ،مــورد نظرشــان
نبــوده اســت ،لــب بــه ِشــکوه گشــودهاند!
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه خانــه نشــریات
دانشــگاه فردوســی ،بــرای برگــزاری هفدهمیــن جشــنواره
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه ،از فعالیــن عرصــه نشــریات
دانشــجویی بــرای همــکاری در رونــد اجرائــی جشــنواره،
دعــوت بــه عمــل آورده بــود ،امــا تنهــا عــده قلیلــی از
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
جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه نداشــته اســت،
چــرا کــه دبیــر اجرایــی جشــنواره ،اگرچــه جــزء کمیتــه

داوران جشــنواره اســت امــا طبــق آئیننامــه مصــوب
هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه ،تنهــا
در ســه بخــش روال انتشــار منظــم نشــریات ،تعــداد
دســت انــدرکاران نشــریات و امتیــاز تشــویقی (اسپانســر)
بــه ارزیابــی نشــریات دانشــجویی می پــردازد آن هــم بــا
نظــارت دبیــر جشــنواره  -یعنــی آقــای مهــدی حافظــی،
مســئول ســابق خانــه نشــریات دانشــگاه فردوســی  . -هــر
ســه مــورد ذکــر شــده کــه ارزیابــی آن بــر عهــده دبیــر
اجرایــی جشــنواره اســت ،از جملــه مــواردی اســت کــه
هیــچ دخــل و تصــرف ســلیقه ای یــا عقیدتــی بــرای بررســی
آن هــا امــکان پذیــر نیســت و کامــا منطبــق بــر اعــداد
و ارقــام ثبــت شــده و فرمــول از پیــش تعییــن شــده ای
مطابــق آئیــن نامــه جشــنواره بررســی می شــود.
افتخــارات نشــریه دانشــجویی وقایــع اتفاقیــه ،بــه جشــنواره
هفدهــم دانشــگاه فردوســی محــدود نمی شــود ،بلکــه تنهــا
در ایــن جشــنواره ،افتخــارات ســال های گذشــته تکــرار
شــده اســت .فقــط نگاهــی بــه دو دوره گذشــته جشــنواره
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی کــه اعضــای ایــن
نشــریه هیــچ نقشــی در رونــد اجرایــی آن نداشــتهاند،
ســندی بــر ایــن ادعاســت .نشــریه وقایــع اتفاقیــه در دوره
پانزدهــم ،موفــق بــه کســب  4عنــوان برتــر از  9عنــوان
برتــر جشــنواره شــده اســت و همچنیــن در جشــنواره
شــانزدهم نیــز  3عنــوان برتــر از  8عنــوان برتــر جشــنواره
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در جشــنواره هفدهــم،
وقایــع اتفاقیــه اگرچــه پرافتخارتریــن نشــریه دانشــجویی
دانشــگاه لقــب گرفــت امــا تنهــا  9عنــوان برتــر از 37
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
وجــود نمی داشــت ،بــه کل تیــم نشــریه مذکــور ،هیــچ
موفقیتــی در جشــنواره هفدهــم بــه دســت نمــی آورد.
نشــریه وقایــع اتفاقیــه همچنیــن بــا کســب  5رتبــه
برتــر در جشــنواره دانشــجویی کشــور (تیتــر  9و ،)10
پرافتخارتریــن نشــریه دانشــجویی دانشــگاه در ایــن زمینــه
اســت .تخفیــف افتخــارات نشــریه وقایــع اتفاقیــه و مرتبــط
ســاختن موفقیت هــای آن بــه عوامــل حاشــیهای ،قطعــا کــم
لطفــی در حــق ایــن نشــریه دانشــجویی اســت ،چــرا کــه
عملکــرد موفقیتآمیــز آن در جشــنواره های مختلفــی بــه
اثبــات رســیده اســت.
نشــریه مذکــور همچنیــن در جایــی دیگــر ،بــر ایــن
ادعاســت کــه جشــنواره هفدهــم تئاتــری بــوده اســت کــه
بازیگرانــش در پشــت تریبونهــا ،صحبــت از تــاش در
راه آزادی قلــم و نشــریات می کننــد امــا در واقعیــت کامــا
وارونــه عمــل می کننــد! ایــن کــه نشــریه مذکــور چگونــه
از رونــد جشــنواره هفدهــم بــه ایــن نتیجــه رسیدهاســت،
قطعــا فقــط از آنــان چنیــن تفســیری بــر می آیــد!
چراکــه بــه عنــوان مثــال ،در حاشــیه هفدهمیــن جشــنواره

نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی ،بــرای نخســتین
بــار نشســتی بــا عنــوان «قلــم و حــق آزادی» برگــزار شــد
کــه در کشــور بی ســابقه بــوده اســت .در ایــن نشســت،
جنــاب آقــای محمــد بخشــی محبــی ،معــاون اجتماعــی
و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی مشــهد ،دکتــر
علیرضــا عالــی پنــاه ،عضــو حقوقــدان شــورای مرکــزی
ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم و دکتــر اعظــم انصــاری،
عضــو حقوقــدان کمیتــه ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،حضــور داشــتند .نشســتی بــا حضــور
مســئولین دســتگاه قضــا و همچنیــن مســئولین دانشــگاهی
و وزارتخانــه ،نشــان از دغدغــه نظــری و عملــی مســئولین
اجرایــی هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی در راســتای «حمایــت از دانشــجویانی اســت کــه
هزینــه ســنگین نوشــتن را می پردازنــد».
ایــن نشــریه همچنیــن مدعی شــده اســت کــه ادامــه روندی
ماننــد آنچــه در هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه گذشــته اســت« ،فضــای نشــریات را تضعیــف
می نمایــد»! چنیــن تفســیری نیــز بســیار اعجــاب برانگیــز
اســت .جشــنواره هفدهــم نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی در قیــاس بــا جشــنواره های پیشــین ،رشــد
قابــل توجهــی داشــته اســت ،چــه در اضافــه شــدن بخــش
آثــار بــه جشــنواره ،چــه در بخــش افزایــش تیــم داوران
نشــریه از ســایق سیاســی و فرهنگــی متفــاوت  -بــا حفــظ
داورانــی کــه تجربــه دوره هــای پیشــین جشــنواره نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه را در کارنامــه خــود دارنــد  -و چــه
در بخــش کارگاه هــای جانبــی جشــنواره .بــرای نخســتین
بــار دانشــگاه فردوســی در حاشــیه جشــنواره هفدهــم ،در
سلســله نشســت هایی ذیــل عنــوان «تجربــه ژورنالیســم»،
مهمــان اصحــاب رســانه و مطبوعــات مطــرح کشــور بــود.
بــا توجــه بــه افزایــش ک ّمــی و کیفــی کارگاه هــای آموزشــی
و داوران جشــنواره هفدهــم در مقایســه بــا جشــنواره های
پیشــین ،ایــن پرســش ایجــاد می شــود کــه چگونــه ایــن
رونــد «فضــای نشــریات را تضعیــف می کنــد»؟! نشــریه
مذکــور همچنیــن در جایــی دیگــر مدعــی شــده اســت
کــه در کارگاه هــای آموزشــی نشــریات« ،از اســاتید یــک
طیــف فکــری محــدود و مشــخص» دعــوت شــده اســت.
ایــن مســأله نیــز ناشــی از اطالعــات نادرســت ایــن
نشــریه دانشــجویی اســت .کمااینکــه در جریــان سلســله
نشســت های تجربــه ژورنالیســم ،اگــر از ســیدمحمدمهدی
طبابایــی ،فعــال سیاســی اصالح طلــب و مدیــر مســئول
ماهنامــه نســیم بیــداری دعــوت شــده اســت ،در مقابــل
از محمــد مهاجــری ،فعــال سیاســی اصول گــرا و عضــو
شــورای ســردبیری روزنامــه کیهــان و روزنامــه و ســایت
خبــر نیــز دعــوت شــده اســت  -اســاتید مدعو در جشــنواره
کشــوری نشــریات دانشــجویی تیتــر  10نیــز همیــن افــراد
بودنــد  . -همچنیــن در کارگاه هــای «تخصصــی آموزشــی
روزنامه نــگاری» در حاشــیه جشــنواره هفدهــم نیــز،
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
جرایــدی بــا مشــی اصول گرایــی هســتند.
امــا پــس از ایــن توضیحــات اجمالــی ،ذکــر چنــد پرســش
خالــی از لطــف نیســت .مدعیــان نشــریه مذکــور ،اگــر

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
رونمایــی کــرده انــد؟! همچنیــن اگــر مدعیــان نشــریه
مذکــور ،بــه نتایــج داوری جشــنواره هفدهــم ،اعتراضــی
داشــته اند ،چــرا در زمــان مقــرر بــرای طــرح شــکایات
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
بــه روزهــای پایانــی ســال موکــول کردنــد؟!
ِ
ـریات
امــا عــاوه بــر نشــریه مذکــور ،یکــی دیگــر از نشـ
وابســته بــه یکــی از مجموعههــای دانشــجویی کــه دارای
نشــریات زنجیــره ای متعــددی اســت نیــز ،انتقــادات
مشــابهی را مطــرح کــرده اســت .ایــن نشــریه دانشــجویی،
جشــنواره هفدهــم را بــه ســبب آن کــه دبیــر جشــنواره
«منتســب بــه یکــی از ســازمانهای دانشــگاهی در یکــی
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 صالحیت
آن هــا در هالــه ای از ابهــام» قــرار دارد .در ادامــه نیــز
نشــریه مذکــور این کــه «نشــریه تخصصــی طنــز دانشــگاه
حتــی در بخــش طنــز ،کاندیــدای برتریــن نشــریه طنــز
نمی شــود» را از عجایــب روزگار خوانــده اســت .دو انتقــاد
ابتدایــی ،بــه تفصیــل در خصــوص آن صحبــت شــد امــا
در خصــوص انتقــاد ســوم بایــد گفــت ،برگزیــده نشــدن
تنهــا نشــریه طنــز دانشــگاه در برترین هــای نشــریه طنــز،
عمــا امــکان پذیــر نبــوده چــرا کــه بخــش «نشــریه برتــر
طنــز» اصــا در جشــنواره وجــود نداشــته اســت! علــت
آن هــم روشــن اســت ،بــه ســبب آن کــه در دانشــگاه
فردوســی ،تنهــا یــک نشــریه طنــز وجــود دارد ،امــکان
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
مراســم اختتامیــه جشــنواره هفدهــم متذکــر شــدند امــا
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
نقــل شــد ،ایــن اســت کــه چــرا آثــار تنهــا نشــریه طنــز
دانشــگاه در رســته طنــز (مقــاالت و نــه نشــریه) صاحــب
عنــوان برگزیــده نشــده اســت ،ایــن را بایــد در کیفیــت
مطالــب آن نشــریه طنــز جســت و جو کننــد چــرا کــه
تنهــا نشــریه طنــز دانشــگاه بــودن ،الزامــا بــه معنــای
کســب عنــوان برتــر در ایــن رســته نیســت و ســایر
نشــریات دانشــجویی نیــز بخش هایــی از نشــریه خــود
را بــه مطالــب طنــز اختصــاص داده انــد و در ایــن راســتا
قلــم می زننــد کــه کیفیتــی بیــش از مطالــب تنهــا نشــریه
طنــز دانشــگاه دارد .در همیــن رابطــه بــه عنــوان مثــال،
خانــم غــزل عرفانــی از نشــریه وقایــع اتفاقیــه ،در نهمیــن
جشــنواره دانشــجویی کشــور (تیتــر  ،)9موفــق بــه کســب
رتبــه اول در بخــش آثــار برتــر طنــز شــدند.
در انتهــا توصیــه می شــود ،تــا نشــریه های مذکــور،
اخــاق پیشــه کننــد و بــا دیــده انصــاف ،چرایــی عــدم
موفقیــت در جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه را
در شــرایط کیفــی نشــریه خــود جســتوجو کننــد نــه
در رونــد اجرایــی و داوری جشــنواره .نشــریات مذکــور
بهتــر اســت پیــش از آن کــه بــه جــای تمــام دانشــجویان،
زبــان بــه انتقــادات بی پایــه و اســاس بگشــایند ،اطالعــات
صحیــح را مــورد بررســی قــرار دهنــد و تنهــا از زبــان
خــود ســخن بگوینــد .همچنیــن توصیــه می شــود ،بــه
جــای پنــاه گرفتــن در پشــت ســنگر مقــدس «احقــاق
حــق و اصــاح رونــد نامناســب» و قیــل و قــال در پوشــش
«مطالبــه درد دانشــجویان» ،بــه افزایــش ســطح کیفــی
مطالــب خــود بپردازنــد تــا بتواننــد در جشــنواره های
آتــی ،عملکــرد بهتــری نســبت بــه گذشــته داشــته باشــند.
بایــد بــه نشــریات مذکــور متذکــر شــد ،تیــری کــه در
چلــه کمــان گذاشــتهاند ،قــوت الزم را بــرای رســیدن بــه
هــدف ،نداشــته اســت .بــدون شــک دیگــر کــوس «أنــا
الحــق زدن» بــرای جبــران ضعفهــا ،در مقابــل چشــمان
دانشــجویان آگاه و مطلــع ،رنــگ باختــه اســت.
* مصرع نخست غزل شماره  ۱۸۵دیوان حافظ

باید مشکالت را از طریق گفتوگو حل کنیم

نگاه ویژه

محمدرضــا بادامچــی ،نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ،در گفتوگــوی تفصیلــی بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
ت وگــو حــل کنیــم نــه ایــن کــه هــر حــرف و اعتــراض
اصــل  ۲۷قانــون اساســی گفــت :مــا بایــد بتوانیــم مشــکالت را از طریــق گفـ 
مــردم را بــه یــک اغتشــاش ربــط دهیــم .ایــن مقدمــه باعــث شــد کــه کمیتــه گفتوگــو ملــی را در فراکســیون امیــد راه بیندازیــم.
محــور فعالیتهــای مــا سیاسـتهای کلــی و قانــون اساســی و چارچــوب نظــام اســت .تاکنــون نیــز بــا فراکســیونهای مختلــف مجلــس
و برخــی از دبیــران کل احــزاب دیدارهایــی داشــتیم و در برنامهمــان دیــدار بــا ائمــه جماعــت نیــز اســت .ایــن عضــو فراکســیون امیــد
در پایــان گفــت :مــا میخواهیــم 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 مشــکالت 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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لــزوم برقــراری گفتوگــو و تعریــف پروژه هــای سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی در ســطح کالن و ملــی بیــن گروه هــای
مختلــف سیاســی و تأکیــد بــر اشــتراکات فکــری و منافــع
مــادی و معنــوی مشــترک بــه جــای کوبیــدن بــر طبــل
دشــمنی و افتــراق بــدون شــک الزمــه توســعه کشــورمان
در دوره حاضــر اســت .امــا الزم اســت کــه در ســطوح
دیگــر جامعــه یعنــی خُ ردجنبش هــا و جوامــع محلــی نیــز
بــه ایــن مهــم توجــه کــرد .امــا بررســی جریــان دانشــجویی
بــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن و در عیــن حــال  -بــه
دلیــل ویژگیهــای ذاتــی خــود  -پویاتریــن خردجنبشهــای
اجتماعــی ایــران نشــان میدهــد کــه حتــی در جامعه مدنــی
ایــران هــم گفتوگــو ،فرهنــگ مــدارا و تضــارب آراء،
علیرغــم شــعارهایی کــه داده می شــود هنــوز بــه صــورت
ارزش پذیرفتــه نشــده اســت .بــرای بررســی دقیق تــر ایــن
موضــوع ابتــدا به بررســی وضعیــت جریانــات دانشــجویی از
ســال  92بــه بعــد میپــردازم.
نتیجــه  8ســال فضــای بســته دانشــگاه ها در زمــان
محمــود احمدی نــژاد و پروژه هــای دولــت وی بــرای
تصاحــب ،تغییــر و جعــل هویــت جنبــش دانشــجویی و
گســترش نفــوذ ایدئولوژی هــای آن بــا نهادســازی های
دســتوری وگســترده ،باعــث شــد کــه در ســال 92
جریــان دانشــجویی نزدیــک بــه حاکمیــت و جریــان
اصول گــرا عمدتــا بــا طــرز تفکــری محافظه کارانــه بــا
 5اتحادیــه در دانشــگاه ها حضــور داشــته باشــند .بســیج
دانشــجویی ،اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان
مســتقل ،تحکیــم وحــدت ،اتحادیــه جامعــه اســامی
دانشــجویان و جنبــش عدالت خــواه هــر کــدام در حداقــل
 40دانشــگاه کشــور نماینــده دارنــد .از طــرف دیگــر بــا
پیــروزی حســن روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهوری
ســال  92و گشــایش نســبی کــه در فضــای دانشــگاه ها
بــه وجــود آمــد ،جریانــات دانشــجویی اصالح طلــب
و تحول خــواه تالش هــای خــود را بــرای تشــکل یابی
آغــاز کردنــد .دانشــجویان پیــرو خط امــام بــا محوریــت
انجمــن اســامی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا
انشــقاق از دفتــر تحکیــم وحــدت اولیــن تالش هــا را
بــرای تأســیس اتحادیــه شــروع کردنــد ،شــورای احیــای
انجمن هــای اســامی بــا احیــا و بازتأســیس نزدیــک بــه
 40انجمــن از ســال  92تــا  94در دانشــگاه هایی مثــل
پلی تکنیــک ،عالمــه ،علــم و صنعــت ،فردوســی مشــهد و...
کــه ســبقه فعالیــت دانشــجویی قــوی داشــتند ،بــه یکــی از
بزرگتریــن جریانــات دانشــجویی تبدیــل شــدند .از طــرف
دیگــر شــورای هماهنگــی دانشــجویان اصالح طلــب نیــز
فعالیــت خــود را در دانشــگاه ها گســترده تر کردنــد و بــا
تأســیس تشــکل های دانشــجویی بــدل بــه ســومین جریــان
دانشــجویی بــا تفکــرات نزدیــک بــه جریــان اصالحــات
شــدند .از ســال  94بــا هم افزایــی میــان شــوراهای صنفــی
برخــی دانشــگاه ها و فعالیــت دانشــجویان چپ گــرا در
بعضــی از آن هــا ،جریــان چهارمــی ایجــاد شــد کــه در
ســال های بعــد بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن جریانــات
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گفتوگو،حلقهمفقودهجریاناتدانشجویی
تحول خــواه تبدیــل شــد .چکیــده وار می تــوان گفــت در
ایــن ســال ها حــدود  9جریــان دانشــجویی ( 5اتحادیــه
نزدیــک بــه جنــاح راســت و  4مجموعــه نزدیــک بــه
جنــاح چــپ) در دانشــگاه های ایــران فعالیــت می کننــد.
اتحادیه هــای دانشــجویی نزدیــک بــه جریــان راســت بــه
دالیــل مختلفــی نظیــر عــدم تفــاوت هویتــی و فکــری،
ســاختار ســازمانی بــاال بــه پاییــن و ...عمدتــا در کنش ورزی
تفاوت هــای چندانــی بــا هــم ندارنــد و اختالفــات
خــود را علنــی نمی کننــد .در ایــن میــان فقــط اتحادیــه
جنبــش عدالت خــواه اســت کــه بــه خاطــر اختــاف و
درگیری هــای محمــود احمدی نــژاد بــا حاکمیــت از
ســال  ،95بــا  4اتحادیــه دیگــر فاصلــه زیــادی گرفتــه
و تفاوت هــای فکــری ایــن گــروه بــا بقیــه دانشــجویان
محافظــه کار بــه فضــای عمومــی کشــیده شده اســت .نامــه
 300فعــال ســابق حــزب اللهــی بــه رهبــری و حاشــیه های
پیرامــون آن نیــز از نمودهــای همیــن مســأله اســت.
امــا در بیــن دانشــجویان اصالح جــو و تحول خــواه بــا
وجــود اشــتراکات بســیار زیــاد فکــری ،تقریبــا هیــچ پــروژه
و برنامــه کالن مشــترکی وجــود نــدارد 3 .جریــان فعــال
در تشــکل های اســامی بعــد از دو ســال مذاکــره بــر
ســر اتحادیــه واحــد بــه توافــق نرســیدند .در بســیاری
از دانشــگاه ها مثــل دانشــگاه تهــران ،حتــی بیــن فعالیــن
انجمنــی و فعالیــن صنفــی نیــز اختــاف نظرهــا و حتــی
درگیری هــای شــدیدی وجــود دارد و جــز در ســر مســائل
کالن مثــل اســتقالل دانشــگاه ،آزادی آکادمیــک ،پولــی
ســازی دانشــگاه و برخوردهــای امنیتــی بــا دانشــجویان
آن هــم در قالــب بیانیه هایــی پراکنــده ،همــکاری
صــورت نگرفتــه اســت .ایــن همکاری هــا هیــچ وقــت
بــه پــروژه فکــری اجرایــی مشــترکی نینجامیــده و صرفــا
تک مضراب هایــی مثــل کمپیــن «نجــات دانشــگاه» و
کمپیــن «نــه بــه بیــگارورزی» بــه وســیله ایــن جریانــات
ایجــاد شــده اســت .بیــن دو جریــان کلــی چــپ و راســت
هــم کــه ابــدا همگرایــی وجــود نــدارد و درگیــری در
صحــن دانشــگاه و مناظره هــای هیجانــی بــدون محتــوا،
تنهــا برخوردهــای ایــن دو گــروه اســت.
چرا وضعیت چنین است؟
توضیــح کامــل و دقیــق چرایــی عــدم همگرایــی جریانــات
دانشــجویی بــر ســر اشــتراکات و نبــود فرهنــگ گفت وگــو
نیازمنــد پژوهش هــای اجتماعــی زیــادی اســت کــه در
ایــن مقــال نمی گنجــد ،امــا بــه زعــم نگارنــده بــه صــورت
مختصــر می تــوان دالیــل زیــر را درتحلیــل وضعیــت
فعلــی بــر شــمرد.
 .1ویژگی 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
فرهنگــی جامعــه ایرانــی انجــام شــده اســت .در یکــی از
ایــن پژوهــش هــا بــه ســه ویژگــی فردگرایــی ،جمعگرایــی
درونگروهــی مثــل خانــواده و قــوم و طایفــه (در مــورد
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

کــه بــا وجــود شــرایط بــد اقتصــاد کشــور در ســالیان اخیــر
و ســرکوب مشــارکت جمعــی -نهــادی توســط حکومــت
بســیار تشــدید شــده و باعــث شــده اســت کــه نفــع فــرد
در الویــت باالتــری نســبت بــه نفــع گــروه و جامعــه قــرار
بگیــرد .جمع گرایــی درونگروهــی ســبب شــده اســت
کــه اگــر جمع گرایــی و هم افزایــی هــم بیــن فعالیــن
دانشــجویی صــورت می گیــرد ،صرفــا بــه حلقــه اولیــه
تشــکل یــا اتحادیــه خــود محــدود شــود و در صورتــی
کــه دو جریــان دانشــجویی بــا داشــتن اشــتراکات فکــری
زیــاد بــر ســر یــک کنــش جمعــی چــون بایــد منافــع آن
را تقســیم کننــد در بیشــتر مواقــع از آن عبــور می کننــد.
 .2جعــل هویــت در فعــاالن دانشــجویی :یکــی از
ویژگی هــای فعــاالن دانشــجویی کــه عمدتــا بیــن  18تــا
 25ســال قــرار دارنــد ،سرگشــتگی هویتــی -فکــری اســت.
بــه دالیلــی مثــل آزادی نســبی جوانــان در طــی دوران
دانشــجویی نســبت بــه دوران تحصیــات متوســطه کــه طی
ســلطه و پروپاگانــدای فکــری حاکمیــت قــرار دارنــد ،ورود
بــه جامعــه دانشــگاهی بــا تکثــر زیــاد فکــری ،فرهنگــی و
قومــی و آشــنایی جوانــان بــا ایــن تفاوت هــا و عدم انســجام
فکــری بــه بــه خاطــر عــدم فرآینــد جامعه پذیــری در
آمــوزش متوســطه و میــزان مطالعــه پاییــن در ســنی کــه
انســان بســیار هویت طلــب و آرمانگراســت ،دانشــجویان
دچــار فقــدان هویــت هســتند فلــذا بــرای پــر کــردن ایــن
خــأ ،بــرای ایجــاد هویــت تــاش می کننــد .امــا فعالیــن
دانشــجویی بــه زعــم نگارنــده در ایــن دوره دســت بــه
«جعــل هویــت» می زننــد .فعالیــن دانشــجویی در تمامــی
ســال های بعــد از انقــاب (و حتــی قبــل از انقــاب) بــا
جعــل هویت هــای مختلــف ســعی در نوعــی ایجــاد مــرز
بیــن هم نســان خــود داشــته اند .هویت هایــی مثــل
حــزب اللهــی ،چــپ ،مارکسیســت ،لیبــرال ،انجمنــی،
فعــال فرهنگــی ،فعــال صنفــی و ...هویت هایــی هســتند
کــه فعالیــن دانشــجویی خــود را بــا آن هــا می شناســند
و معرفــی می کننــد .یکــی از مهمتریــن دالیــل عــدم
ایجــاد گفــت وگــو بیــن فعالیــن دانشــجویی و ریشــه
بســیاری از اختالفــات و درگیری هــای ســطحی بیــن
دانشــجویان ،در همیــن هویت هــای جعلــی اســت کــه
بــه مثابــه یــک خط کــش باعــث تفکیــک و افتــراق بیــن
دانشــجویان می شــود .بــه طــور مثــال دانشــجویان بارهــا
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
درکنــار آن هیــچ اثرگــذاری و مســئولیتی نیــز در نظــام
اقتصــادی کشــور ندارنــد  -بحث هــای زیــادی می کننــد
کــه ممکــن اســت در ظاهــر بحث هــای ســازنده ای
باشــند امــا در واقــع باعــث می شــود کــه فعالیــن صنفــی
بــا فعالیــن انجمنــی بــر ســر مســأله ای مثــل پولی ســازی
دانشــگاه ،بــا وجــود اتفــاق نظــر هیــچ همــکاری یــا هــم
افزایــی نداشــته باشــند.
 .3گشــایش فضــای سیاســی :یکــی دیگــر از دالیــل
افتــراق فعالیــن دانشــجویی ،گشــایش نســبی فضــای
سیاســی کشــور و بــه بــه تبــع آن فضــای دانشــگاه های

کشــور بعــد از  8ســال انســداد سیاســی اســت .معمــوال
در زمــان یــک گشــایش بعــد از دوره طوالنــی انســداد،
نیروهــای سیاســی بــه خاطــر فضــای بــاز سیاســی
ایجادشــده ،واگــرا می شــوند .در ایــن معنــا در گذشــته بــه
خاطــر فضــای بســته ،فعالیــن دانشــجویی بــرای افزایــش
تــوان خــود ،کاهــش ضــرب امنیتــی و هزینــه محتمــل بــا
هــم همــکاری می کردنــد امــا از ســال  92بــه بعــد از
آن جــا کــه هــر گــروه یــا حتــی هــر فــرد امــکان شــروع
فعالیــت رســمی مســتقل را داشــت ،منجــر بــه واگرایــی در
بیــن مجموعه هــای دانشــجویی مختلــف شــد کــه نمــود
عینــی آن تشــکیل چنــد تشــکل دانشــجویی همســو در
دانشــگاه هایی مثــل پلی تکنیــک ،علــم و صنعــت ،عالمــه،
علــوم پزشــکی اصفهــان ،شــیراز و ...اســت.
چرا گفتوگو؟
پــس از توصیــف وضعیــت کنونــی جریــان دانشــجویی و
توضیــح مختصــر چرایــی عــدم وجــود فرهنــگ گفت و گــو
و مــدارا بیــن گروه هــای مختلــف ،بایــد بــه ایــن ســوأل
پاســخ داد کــه چــرا جریانــات دانشــجویی بایــد بــا هــم
گفتوگــو و فرهنــگ مــدارا و توافــق بــر ســر اشــتراکات
را تمریــن کننــد؟ فعالیــت دانشــجویی بــه زعــم نگارنــده
تمرینــی اســت بــرای فعالیت هــای حرفــه ای دوران پــس
از دانشــگاه؛ خــواه فعالیــت حرفــه ای سیاســی در احــزاب یــا
فعالیــت بــه عنــوان عضــوی از جامعــه مدنــی و یــا حتــی
فعالیــت در حــوزه تخصصــی رشــته تحصیلــی در بــازار کار.
بــرای همیــن تمــام تــاش فعالیــن دانشــجویی بایــد در
جهــت حاشــیه زدایی از آن و محتوابخشــی بــه آن همــراه
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
اجتماعــی ،قومــی و دینــی در کشــور فعــال شــده اســت،
دانشــجویان بــا تســاهل و تــاش بــرای شــناخت تفاوت هــا
در دانشــگاه های سراســر کشــور می تواننــد بــه تســکین و
التیــام بــر ایــن شــکاف ها باشــند.
توجــه بــه وضعیــت داخلــی تشــکلها و گروههــای
دانشــجویی نیــز بســیار حیاتــی اســت .جنبــش دانشــجویی
بــه دالیــل بســیاری ،دیگــر مرجعیــت ســابق خــود را بــرای
جامعــه نــدارد و اثرگــذاری آن بــر دولــت نیــز بســیار کــم
شــده اســت .عمــده تشــکلهای دانشــجویی (چــه نزدیــک
بــه جنــاح چــپ و چــه جنــاح راســت) ،گروههــای فعــال 20
الــی  30نفــره در دانشــگاه هســتند که با مشــکالت بســیاری
در مواجهــه با مســئولین دانشــگاه ،برخــورد نیروهــای امنیتی،
ســوء اســتفاده جریانــات سیاســی خــارج دانشــگاه و البتــه
ضعــف محتوایــی و فعالیــت تشــکیالتی مواجــه هســتند تــا
حــدی کــه انتخابــات بعضــی تشــکلها و عمــده شــوراهای
صنفــی بــه زحمــت برگــزار می شــود .در چنیــن وضعیتــی،
عــدم شــناخت متقابــل جریانــات دانشــجویی و حاشــیهها و
درگیریهــای ناشــی از عــدم شــناخت و گفت وگــو ،صرفــا
باعــث اســتحالک همیــن نیــروی انــدک فعالیــن دانشــجویی
میشــود .در چنیــن شــرایطی گروههــای دانشــجویی راهــی
جــز گفــت وگــو بــر ســر اشــتراکات فکــری و پروژه هــای
عملــی مشــترک ندارنــد.

اگر اکنون نه ،پس چه وقت؟
ادامه از صفحه 1
پروژههــای ناتمــام تاریخــی اســت .در واقــع اگرچــه هــر یک از
پروژههــای پیشــین ،توســط دولتهــا و حکومتهــای بعــدی،
رهــا شــدهاند و ایــدهای جدیــد جایگزیــن آنهــا شــده اســت،
امــا ایــن ایدههــای رهــا شــده و واژگان تولیــد شــده ،در ذهــن
جمعــی و حافظــه تاریخــی ایرانیــان باقــی مانــده اســت .در واقع
مــا بــا نوعــی بینظمــی و آشــفتگی حــاد مواجــه هســتیم کــه
از یــک ســرگیجه و ســردرگمی تاریخــی سرچشــمه میگیــرد.
دولتهــا و حکومتهــای مختلــف در طــول تاریــخ 150
ســاله ایــران ،بــا پروژههــای مختلــف همــواره کوشــیدهاند
شــکاف ایــران بــا غــرب را از بیــن ببرنــد ،امــا بیتوجهــی بــه
سیاســتهای پیشــین و در پیــش گرفتــن سیاســتها جدیــد
و تولیــد واژگان متمایــز ،باعــث پیچیــده شــدن ایــن مســیر و
هــرز رفتــن نیــرو و ســرمایه اجتماعــی شــده اســت .امــا چــرا
پروژههــای مختلــف فکــری در ایــران در مقایســه بــا غــرب
شکســت میخــورد؟
شــاید از همــان نخســت کــه ایرانیــان در مســیر تجــدد قــرار
گرفتنــد ،بــه اشــتباه تجــدد بــا مدرنیزاســیون بــه اشــتباه

یکــی انگاشــته شــد ،چراکــه تجــدد ،طــرز جدیــدی از تفکــر
و نگرشــی تــازه بــه جهــان اســت کــه امــری درون زا اســت
و از دینامیســم درونــی جوامــع و بــا آگاهــی از پیشــرفت
علــوم و ماهیــت فرهنگهــای دیگــر حاصــل میشــود ،در
حالــی کــه مدرنیزاســیون ،انتقــال تجــدد غربــی به کشــورهای
توســعه یافتــه اســت .ایرانیــان برخــاف غــرب ،بــه جــای
روزآمــد کــردن نهادهــای موجــود ،نهادهــای جدیــدی را
در برابــر نهادهــای گذشــته ایجــاد کردنــد و بدیــن ترتیــب
جــدال ســنت و تجــدد آغــاز شــد ،جدالــی کــه پــس از 150
ســال ،همچنــان در تــار و پــود جامعــه ایرانــی ،بــه صــورت
الینحــل باقــی ماندهاســت .تجــارب گذشــته مــا بــه نحــوی
بنیادیــن مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت و مــا بــر مبنــای
زیســت-جهان و تاریخــی کــه ذیــل آن زیســتهایم ،غیرنقادانــه
و بــدون بازاندیشــی روزگار میگذرانیــم .جامعــه ایرانــی
جــز در دوره محــدودی آن هــم پیــش از پیــروزی انقــاب
مشــروطه ،شــاهد گفتوگــو میــان ســنت و تجــدد نبــوده
اســت .تمــدن ایرانــی برخــاف تمــدن غــرب ،از تأمــل نظری
بازایســتاده اســت و هیــچ گاه ماننــد آن جــدال فکــری میــان

قدیــم و جدیــد را تجربــه نکــرده اســت .میــان مــا بــه نــدرت
گفتوگــو و بازســازی تجربــه زندگــی صــورت میگیــرد،
گفتوگــوی انتقــادی کــه تجربــه تاریخیمــان را دچــار
چرخشــی کنــد و بــه مثابــه امــوری تاریخســاز و بدیــل مطرح
ســازد .گفتوگویــی کــه زندگیمــان را بــه شــکل ریشــهای
در نظــر و عمــل دگرگــون کنــد و سببســاز «رویــدادی از
آن خــود» و راهــی تــازه و ریشــهای شــود ،یعنــی اتمســفری
گشــوده کــه مواجهــهای نــو را در پــی داشــته باشــد و بــر
اســاس نقــد و بازنگــری در تجربــه زیســته و تاریخیمــان
ایجــاد شــود .امــا چــرا مــا چنیــن نمیکنیــم؟ شــاید پاســخ
احتمالــی ایــن باشــد کــه ســخن از خــود و تجربههــای خــود،
نیازمنــد تــرک گهــواره عــادت و رجــوع بنیادیــن بــه خــود
اســت .ایــن رجــوع ،گــذر از گــذرگاه تنــگ عافیــت و زیــر
شــاقِ نقــد بــردن خــود را میطلبــد .شــاید تمامیــت فــردی
و اجتماعــی مــا زیــر ضربههایــی کــه میخواهــد خــود را
فهــم و نقــد کنــد ،ویــران شــود .مــا از ایــن ویرانــی هــراس
داریــم ،غافــل از ایــن کــه مدتهاســت ویــران شــدهایم و
بــر روی ویرانــه خــود زندگــی میکنیــم .امــا راهــی جــز ایــن

نداریــم کــه ذیــل ویرانههــای خــود زندگــی کنیــم و آن را
بــه عنــوان تجربــه رخ داده جمعــی ،مــورد توجــه قــرار دهیــم،
بــه عنــوان ســنت تاریــخ خــود بــه مثابــه کلیــت هســتیمان.
نبایــد تاریــخ افتخــارات را بــه حســاب خــود و تاریــخ شــرم
را بــه حســاب دیگــری بنویســیم ،چنیــن برخــورد گزینشــی،
جــز بیتوجهــی بــه کلیــت زندگــی نیســت .ســنت تاریخــی
یــک کل بــه هــم پیوســته اســت و مــا ذیــل آن بــه مثابــه
قســمتی از اکنونمــان زندگــی میکنیــم .ایــن کــه در ایــن
تاریــخ بــه مثابــه زمــان پرتــاب شــدهایم و امکانهــای مــا
ذیــل آن حاصــل میشــود ،دلیلــی اســت بــر ایــن کــه هــر
گونــه بیتوجهــی بــه آن تاریــخ ،ســبب ناآگاهــی بــه قوتهــا
و ضعفهــای مــا خواهــد شــد .در صــورت پذیــرش کلیــت
ســنت تاریخیمــان ،بــه مثابــه قســمتی از هســتیمان ،بــاب
گفتوگــو و بازنگــری تاریخــی ممکــن میشــود .مــا بــرای
ادامــه مســیر و جلوگیــری از تکــرار بحرانهــا ،راهــی جــز
بازاندیشــی تاریخــی و گفتوگــوی انتقــادی نداریــم .فقــط
تولــد یــک «مــا» بــه دنبــال گفتوگویــی فراگیــر بــه درازای
تاریــخ ،میتوانــد از بــروز بحرانهــا جلوگیــری کنــد.

گفتوگو ملی «تابو» نیست

نگاه ویژه

بــه گــزارش ایســنا ،علــی یونســی مشــاور رئیــسجمهــور در امــور اقــوام و اقلیتهــای دینــی و مذهبــی در ادامــه یادداشــت خــود در
روزنامــه «ایــران» نوشــت :یکــی از مســائلی کــه توســط آقــای حســن روحانــی مطــرح شــده اســت ،بیــان ظرفیتهــای قانــون اساســی
بــرای مدیریــت تنشهــای اجتماعــی و معضــات سیاســی و اقتصــادی اســت .بیــان رئیسجمهــوری ،ناظــر بــه تشــریح و تبییــن
قابلیت هــا و ظرفیت هــای قانونــی جمهــوری اســامی در برخــورد بــا معضــات و حــل مشــکالت اســت .گفتوگــوی ملــی ،یعنــی
رســیدن بــه راه حلــی مطمئــن ،بــرای پاســخگویی بــه اعتراض هــای مردمــی کــه تــن دادن بــه آن ،اجتنــابناپذیــر اســت بــهطــوری
کــه در حــوادث دی مــاه گذشــته کشــور همــه جریانهــای سیاســی بــه ایــن واقعیــت اجتنــابناپذیــر رســیده و اذعــان داشــتند کــه
شــنیدن اعتراضهــای مــردم و حــل مشــکالت آنــان ،قبــول غفلتهــا در همــه حوزه هــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی
و حرکــت ملــی بــه ســمت رفــع ایــن مشــکالت و پاســخگو کــردن مســئوالن در مقابــل مســئولیت ،ضرورتــی قطعــی و حیاتــی اســت.
در یــک جملــه ،گفت وگــوی ملــی ،تابــو نیســت بلکــه تضمیــنکننــده منافــع و اقتــدار ملــی اســت و بــا رجــوع بــه آن ،امنیــت کشــور،
آســایش و آرامــش عمومــی و امیــد بــه آینــده واکســینه و تضمیــن میشــود.
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گرایــش انســان بــه برقــراری تعامــل دالیــل زیــادی دارد
و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگــران بســیاری از نیازهــای
او را برطــرف خواهــد کــرد .آبراهــام مزلــو ،روانشــناس
انســان گرا ،در بخشــی از نظریــه خــود بــه سلســله
مراتــب نیازهــا اشــاره می کنــد و معتقــد اســت قبــل از
نیازهــای انتزاعــی بایــد اقــدام بــه رفــع نیازهــای اساســی
نمــود .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن راســتا ایــن اســت کــه
از بنیادی تریــن تــا انتزاعی تریــن ســطح ایــن سلســله
مراتــب ،یعنــی نیــاز بــه ادامــه بقــاء ،نیــاز بــه ایمنــی،
تعلــق خاطــر داشــتن ،عــزت و حرمــت نفــس و نیــاز بــه
خودشــکوفایی ،ارتباطــات یکــی از ابزارهــای مهــم در جهــت
رفــع نیازهــای انســان اســت و شــاید اغراق آمیــز نباشــد
اگــر آن را بــه عنــوان نیــاز ششــم ،بــه پنــج مرحلــه ایــن
سلســله مراتــب بیفزاییــم .در آســتانه قــرن جدیــد ،نیــاز
داریــم راه و رســم زندگــی در یــک جامعــه بســیار متنــوع
را بیاموزیــم .دنیــای اطــراف مــا از اقــوام ،جنســیت ها،
طبقــات اجتماعــی ،ســائق جنســی ،گروه هــای ســنی و
افــرادی بــا توانایی هــای متفــاوت تشــکیل شــده اســت.
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،
اندیشــه ها و ارزش هــای خــود را بــا دیگــران در میــان
گذاشــته و بــه تفاوت هــا و شــباهت های خــود پــی ببریــم
و بــه مــدد آگاهــی از اندیشــه دیگــران در مســیر کمــال
گام برداریــم .لــو ویگوتســکی ،روانشــناس مارکسیســت
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
در بســتر فرهنگــی را ضــرورت و فرآینــد میانجــی بــرای
تحــول فرهنگــی می دانــد و بــر پایــه مفهــوم ابــزار ،آن را
بــه «زبــان» نســبت می دهــد .از نظــر ویگوتســکی ،هــر
فرهنــگ پدیــد آورنــده ابزارهایــی اســت کــه در چیــره
شــدن بــر محیــط بــه انســان یــاری می رســاند و در میــان
ابزارهــای روان شــناختی گوناگــون (ماننــد نظــام گفتــاری،
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گفتوگو ،درک حضور دیگری
نظــام محاســبات و خوانــدن و نوشــتن) نظــام نشــانهای
گفتــار ،اساســیترین و مهمتریــن ابــزار هــر فرهنــگ اســت
کــه بــه مثابــه واســطه بیــن االذهانــی ،تعامــل میــان فــرد
و دیگــران را ســامان میدهــد .مطابــق بــا مفهــوم نقــش
ذهنــی« ،واژه» بــه عنــوان عالمــت از خــال تبــادالت کالمی
در میــان افــراد بــه فراســوی فــرد رفتــه و بــه نقــش اولیــه
خــود یعنــی نقــش اجتماعــی بــاز میگــردد .در ایــن نقــش،
واژه عالمتــی 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
ویگوتســکی دربــاره آن میگویــد« :در موقعیــت گفتوگــو،
واژههــا بــر پایــه کارکــرد نشــانهای خــود ،تفکــر و توجــه را
از تأثیرپذیــری محرکهــا در لحظــه کنونــی رهانیــده ،امــور
واقعــی را رمــز گــذاری میکننــد و فــرد را قــادر میســازند
تــا در فراســوی شــرایط حاضــر بــا تجســم نادیــده در آینــده
و گذشــته بــه اســتدالل بپــردازد» .بــه ایــن ترتیــب از
دیــدگاه ویگوتســکی ،زبــان و تفکــر در حیــن اســتقالل بــه
نحــوی پویــا بــا یکدیگــر در تعامل  انــد .ســاختار زبــان بــه
مثابــه ابــزار یــا عالمــت بــه خدمــت تفکــر در میآیــد و
گفتوگــو موجــب پدیدایــی کنــش ذهنــی اســت .بنــا بــر
شــرح اجمالــی آن چــه کــه گفتــه شــد ،اهمیــت زبــان در
حکــم ابــزاری بــرای گفت و گــو و نقــش آن در ارتباطــات
میــان فــردی بــر کســی پوشــیده نیســت .هنگامــی کــه
فــردی از طریــق ابــزار زبــان بــا فرد دیگــری ارتبــاط برقرار
می کنــد ،رابطــه ای میــان آن هــا شــکل می گیــرد کــه
ما بــه ازای آن را در هیــچ جــای دیگــر طبیعــت نمی تــوان
یافــت .همیــن توانایــی برگردانــدن اصــوات بی معنــا بــه
کلمــات گفتــاری و نوشــتاری ،مهمتریــن امتیــاز بشــر،
یعنــی زبــان اســت .همــان گونــه کــه یاســپرس مدعــی
اســت« :عالی تریــن دســتاورد انســان در دنیــا ،ارتبــاط
شــخصیت بــا شــخصیت اســت» .هــر شــخصی از طریــق
گفت و گو هــای خــود بــا دیگــران اســت کــه بــه بلــوغ
دســت می یابــد ،چنــان کــه گابریــل مارســل در کتــاب
«معمــای هســتی» می گویــد« :وقتــی کــه حضــور فــردی
محســوس میشــود ،هســتی درون مــرا تقویــت میکنــد؛
مــرا بــرای خــودم فــاش مینمایــد و ناچــارم میســازد تــا
نســبت بــه زمانــی کــه بــا چنیــن تأثیــری مواجــه نشــدهبودم،

خــودم را کاملتــر احســاس کنــم».
بــا وجــود آن کــه ارتبــاط بیــن فــردی و گفتوگــو جــزء
بزرگتریــن پیشــرفتهای بشــر بــه شــمار میآیــد،
امــا اکثــرا قــادر بــه برقــراری یــک ارتبــاط خــوب و
موثــر نیســتیم .ناتوانــی در ارتبــاط موثــر ،موجــب فاصلــه
فــردی عمیقــی میشــود و در جنبههــای مختلــف زندگــی
اجتماعــی نمــود دارد .پیامــد فروپاشــی ارتبــاط در اغلــب
مــوارد ،تنهایــی ،مشــکالت خانوادگــی ،عــدم صالحیــت و
نارضایتــی شــغلی ،فشــار روانــی ،بیمــاری جســمی و حتــی
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
شــمار مــیرود .در مــورد شــیوهها و روشهــای برقــراری
ارتبــاط ،یــک موضــوع قطعــی اســت و آن ایــن کــه ،ایــن
روشهــا قبــل از هــر چیــز پاســخهایی آموختــه شــدهاند.
شــاید موثرتریــن معلمــان مــا ،والدینمــان بودهانــد کــه
آنــان نیــز بــه نوبــه خــود رویکــرد برقــراری را از والدیــن
خویــش یــاد گرفتهانــد و معلمــان ،دوســتان و بســیاری از
افــراد دیگــر نیــز بــر میــزان درونــداد آنــان افزودهانــد .مــا
فرآینــد آموزشــی نامناســب را ابتــدا در ســنین پاییــن تجربه
میکنیــم .وقتــی کــه بســیار کوچــک بودیــم ،ابتــدا کمــک
کردهانــد تــا نخســتین واژههــا را بســازیم و ســپس بــه مــا
آموختهانــد کــه بــه شــیوه خــاص ارتبــاط برقــرار کنیــم.
بزرگسـ ِ
ـاالن مهــم زندگــی مــا ،عــاوه بــر تذکــر کالمــی،
الگوهــای عملــی نیــز از شــیوههای رفتــاری خــاص ارائــه
میکردنــد .شــاید آنــان ،احساســات خــود را بــه نــدرت
بــروز میدادنــد ،شــاید کنایهآمیــز و تحقیرآمیــز صحبــت
میکردنــد و یــا بــا خشــم فریــاد میکشــیدند .امــا بــه هــر
حــال همــه مــا بــه عنــوان کــودک از نمونههــای رفتــاری
افــراد مهــم زندگــی خــود نیــز ،بــه انــدازه تعلیماتشــان
چیزهایــی آموختهایــم .فرهنــگ همــواره بــه وســیله رادیــو،
تلویزیــون و منابــع دیگــر بــر نحــوه برقــراری ارتبــاط
انســان تاثیرگــذار بــوده اســت .هنجارهــای فرهنگــی و
جامعــهای ،اغلــب آموزشهایــی را کــه کــودکان دریافــت
کردهانــد ،مــورد تقویــت قــرار میدهــد .برخــی از ایــن
هنجارهــا ،نســبت بــه چنــد دهــه قبــل ،از اســتحکام کمتــری
برخوردارنــد امــا بســیاری دیگــر ،هنــوز هــم دارای اســتحکام

و پایــداری زیــادی هســتند .بــه رغــم تأثیــر آموزشهــای
ســنین ابتدایــی ،بایــد گفــت تغییــر غیــر قابــل اجتنــاب
اســت .بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه پیوســته در درون مــا
و افــراد دیگــری کــه بــا آنــان رابطــه داریــم و در جهــان
فیزیکــی و فرهنــگ مــا روی میدهــد ،ثابــت مانــدن غیــر
ممکــن اســت و الجــرم بایــد مهارتهایــی را بیاموزیــم
کــه امــکان وقــوع و تســریع تغییــرات مطلــوب در جهــت
برقــراری ارتبــاط بیــن فــردی و گفتوگــوی اصولــی را
فراهــم کنــد .یکــی از مهارتهــای فــوق الذکــر مهــارت
گــوش دادن اســت .مهارتــی کــه مــا را در فهــم واقعــی
گفتههــای دیگــران توانمنــد میســازد و بــه مــا کمــک
میکنــد از پاســخهای از پیــش آموختــه شــده اجتنــاب
کنیــم .پاســخهایی کــه طــرف مقابــل بــا مشــاهده آنهــا
احســاس میکنــد مشــکالت و احساســاتش درک شــدهاند.
دســته دیگــر ،مهارتهــای ابــراز وجــود هســتند ،رفتارهــای
کالمــی و غیرکالمــی کــه مــا را قــادر میســازد احتــرام خود
را حفــظ کنیــم ،نیازهایمــان را ارضــا کنیــم و بــدون توســل
بــه فریــبکاری یــا تقلــب ،ســوء اســتفاده و یــا کنتــرل افراد
دیگــر از حقــوق خــود دفــاع کنیــم .آموختــن مهارتهــای
رفــع تعــارض نیــز ایــن امــکان را خواهــد داد کــه با اغتشــاش
هیجانــی همــراه بــا تعــارض ،بــا آمادگــی بهتــری مواجــه
شــویم .دســته چهــارم مهارتهــای حــل مشــترک اشــتراکی
هســتند و بــاور بــه ایــن کــه متکلــم وحــده بــودن راهگشــا
نیســت و بــرای حــل مشــکالت و نابســامانیهای مشــترک،
نیــاز بــه تالشــی همگانــی اســت .دســته آخــر گزینــش
مهــارت اســت کــه در انتخــاب مهــارت ارتباطــی متناســب با
موقعیــت ،بــه مــا کمــک خواهــد کــرد .همــه ایــن مهارتهــا
از ابزارهــای ارتباطــی پایــه و ضــروری بــرای روابــط انســانی
اثربخــش و در حقیقــت پایههــای اصلــی ایــن روابطانــد.
بــرای رســیدن بــه نتیجــه دلخــواه از کاربســت مهارتهایی از
ایــن دســت ،بایــد بپذیریــم بــرای تحقق همزیســتی مســالمت
آمیــز در جامعــه ،راهــی جــز پذیرفتــن تفــاوت و گوناگونــی در
عقایــد ،باورهــا و ارزشهــا کــه الزمــه جوامــع انســانی اســت،
نخواهیــم داشــت .مادامــی کــه بــا تعصــب و در فضــای عــاری
از نقــد بــه قضــاوت بنشــینیم و فرصــت شــنیدن دیدگاههــای
مخالــف و یــا متفــاوت را از یکدیگــر ســلب کنیــم ،رهآوردی
جــز جامعــهای بیمــار نخواهیــم داشــت.
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چندســالی اســت کــه ایــده ای تحــت عنــوان ایــده گفتوگــو
بــه طــور ویــژه از ســوی جریــان رســمی اصالحطلــب بــه
عنــوان راه حلــی جادویــی بــرای مشــکالت کشــور مطــرح
می شــود .در ایــن میــان بحث هــای مختلفــی از ســوی
جریانــات گوناگــون در مــورد ابزارهــای بــه جریــان انداختــن
ایــن گفتوگــو و شــرایط و چگونگــی و بــه طــور خالصــه
پیچیدگیهــا و ابهامــات اجرایــی آن ،نظیــر نقــش رســانههای
رســمی و غالــب ،مــن جملــه صداوســیما در ایجــاد زمینه های
ایــن گفــت وگــو مطــرح میشــود .امــا بــه نظــر می رســد
بحثــی پیشــینیتر از آن ،در مــورد اســاس خــود همیــن
امــکان و الــزام گفتوگــو نیــاز باشــد تــا از دل ایــن بحــث
و از خــال نگاهــی انتقــادی بــه ایــن ایــده ،الزامــات اجرایــی
آن را بیــرون کشــید .بنابرایــن ابتــدا بایــد پرســید کــه چــه
زمانــی و در چــه بســتر و شــرایطی و توســط چــه جریانــی
ایــن ایــده مطــرح شــده اســت .جریــان رســمی اصالحطلــب،
هرچنــد کــه بــا هــر قرائتــی بــه هــر حــال خــود نیــز بخشــی
از وضعیــت موجــود را شــکل داده اســت ،ظــرف چندســال
گذشــته و بــه ویــژه پــس از وقایــع  88بــا وضعیــت ویــژهای
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 بههمریختگــی و ابهــام
را در تمــام رفتارهــای سیاســی چنــد ســال گذشــت ه ایــن
جریــان میتــوان دیــد .بــرای مثــال جریانــی کــه همــواره
ادعــا میکنــد هــم بــه طــور فیزیکــی حــذف شــده و هــم
رویکردهایــش توســط حکومــت دنبــال نمی شــود ،در میان ـه
ی حاکمیــت هــدف
اعتراضــات دی مــاه  96کــه ناکارآمــد 
گرفتــه شــده بــود ،بــه گونــهای بــا وقایــع مواجــه میشــود
کــه هــر مشــاهدهگر و ناظــر بیرونــی ،میتوانــد نشــان دهــد
ایــن مواجهــهای از درون حاکمیــت و از جایــگاه مدافــع اســت
و نــه جریانــی خــارج از آن .ایــن اشــارات از ایــن جهــت

اهمیــت پیــدا میکنــد کــه بالفاصلــه پــس از هــر ایــدهای بــا
ایــن مســأله مواجــه می شــویم کــه ایــن ایــده از چــه جایگاهــی
مطــرح شــده اســت .مثــا ایــده «گفتوگــو ملــی» کــه
ســالهای متوالــی مطــرح میشــود ،از جایــگاه یــک جریــان
محــذوف بیــان می شــود و بــه واقــع مقصــود آن از «ملــی»،
همـ ه جریانــات مختلــف محــذوف و داخــل حکومــت اســت یا
کل ماجــرا صرفــا محــدود بــه دعــوای گعدههــای مختلــف در
قــدرت  -فرضــا میان نهادهــای انتخابــی و انتصابــی حکومت -
اســت .بنابرایــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه جریــان
رســمی اصالحطلــب پــس از مواجــه شــدن بــا مخاطــرات و
بنبســت های نظــری و عملــی ایــده «حاکمیــت یگانــه»ای
کــه ذوقزده پــس از انتخابــات  92مطــرح میکــرد ،یــک
مرحلــه عقب تــر رفتــه و ایــن شــکل از حاکمیــت را بــه نوعــی
ت یابــی بــه تفاهمــی گــره زده کــه آن را از خــال ایــن
دس ـ 
«گفتوگــو ملــی» ممکــن میدانــد .اهمیــت ایــن بحــث در
ایــن اســت کــه اگــر گفتوگــو تنهــا در همیــن ســطح مدنظــر
باشــد بــه دلیــل بیتوجهــی بــه ریشــههای مســأله ،در نهایــت
راهــی بــه جــز بازتولیــد وضعیــت موجــود بــاز نخواهــد کــرد.
ف جریانــات
بــه طــور مشــخص بی توجهــی بــه طــرد و حــذ 
مختلــف از ســال های ابتدایــی پــس از انقــاب تاکنــون ،بــه
ف بعــدی را بــه
هــر طریقــی راهــی اســت کــه همــواره حــذ 
دنبــال دارد .در ایــن حالــت و بــه لحــاظ عملــی نیز ،نهایتــا ایده
گفــت وگــو ،بــه چنــد مناظــره تکــراری و بیحاصــل خالصــه
ک بــار کــه بحرانــی در جامعــه
میشــود کــه هــر چندوقــت یـ 
ســرباز میکنــد ،در صــدا و ســیما دنبــال میشــود .بگذریــم
از اینکــه 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
و میزگردهــای بــه اصطــاح کارشناســانه ای ایجــاد میکنــد.
مســأل ه دیگــری کــه بــه ســرعت بــا آن روبــرو میشــویم،
ایــن اســت کــه اساســا منظــور از گفــت وگــو چیســت.
میتــوان نشــان داد زمانــی کــه از گفــت وگــو صحبــت

میشــود ،هرکــس از جایــگاه و منظــرگاه خــود مســأله را
در ســطح خاصــی دنبــال میکنــد .شــاید بتــوان نازلتریــن
ســطح بحــث را بــه همیــن مناظره هــای بیحاصلــی نســبت
داد کــه چندنفــر علیرغــم همــهی دادوهوارهــای مربــوط
بــه آزاداندیشــی و غیــره دنبــال میکننــد و نهایــت ایــن
بحثهــا هــم بــه واقــع هیــچ و پــوچ اســت چراکــه هرکــس،
چــه ســخنگو و چــه مخاطــب ،از پیــش جایــگاه خــود را در
ایــن بحث هــا میدانــد و اساســا هــم قــرار بــر همیــن
اســت کــه هــر فــرد احســاس کنــد توســط یکــی از طرفیــن
نمایندگــی میشــود .ســطح دیگــر بحــث را میتــوان بــه
مذاکــره نســبت داد .در ایــن حالــت طرفیــن ماجــرا بــه دنبال
دســتیابی بــه راهحلهایــی عملگرایانــه بــرای رســیدن بــه
منفعتــی مشــترک هســتند .در ایــن مرحلــه اهمیتــی هــم
نــدارد کــه چنیــن مذاکراتــی در ســپهر سیاســی ایــران چقــدر
محتمــل اســت و در صورتــی کــه اتفــاق بیفتنــد چقــدر نتیجه
بخــش هســتند امــا بــه نظــر میرســد مــراد اصالحطلبــان
جریــان رســمی از «گفتوگــو ملــی» علیرغــم همــهی
ادعاهــای عجیــب و غریــب و کشــاندن پــای ســیلی از
نظریههــا 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
رســانهها باشــد .حــال آن کــه بعضــا ســطح بحــث را فراتــر
بــرده و بــه دنبــال تالشــی بــرای دســتیابی بــه نوعــی تفاهــم
و اجمــاع بین االذهانــی میگردنــد تــا از دل گفــت وگویــی
بیــن جریانــات قائــل بــه آن ،نوعــی از شــکلگیری اجمــاع
را دنبــال کننــد .البتــه ایــن خــود بحــث کــشداری اســت و
ع محــور نیــز
میتــوان در مــورد همیــن رویکردهــای اجمــا 
تأمــل و تعمــق بیشــتری کــرد .چراکــه میتــوان نشــان داد
همیــن رویکــرد اجمــاعمحــور و فراموشــی ابعــاد خصمان ـه
سیاســت ،خــود میتوانــد عاملــی در جهــت برآمــدن جریانات
بنیادگــرا باشــد .امــا بــه هــر حــال ایــن موضوعــات محــل
اصلــی ایــن نوشــته نیســت و فعــا بایــد از آنهــا گذشــت.
بنابرایــن بایــد تــا همیــنجــا مشــخص شــده باشــد کــه

ایــده گفتوگــو پیــش از آنکــه در مــورد لــوازم اجرایــی
آن صحبــت شــود ،نیازمنــد تدقیــق بیشــتری اســت .چراکــه
خــودش میتوانــد بــه جــای آنکــه اقــا فرصتــی فراهــم
کنــد کــه جریانــات گوناگــون در بســتری کــه شــرایط
حداقلــی گفتوگــو در آن فراهــم شــده باشــد ،بــه مباحثــهای
عقالنــی بپردازنــد ،بــه بازتولیــد وضعیــت موجــود منجــر
شــود .بنابرایــن بــدون توجــه بــه ایــن مســائل نمیتــوان بــه
تجربــ ه ســالهای ابتدایــی انقــاب و گفتوگوهایــی کــه از
احســان طبــری و فرخنگــهدار تــا پیمــان و ســروش و آیتاهلل
بهشــتی را شــامل میشــد نــگاه کــرد و مســئوالن صداوســیما
فعلــی را نصیحــت کــرد کــه به قــول آیـتاهلل بهشــتی فضایی
بــرای یافتــن «حــق» فراهــم کننــد .چراکــه میتــوان نشــان
داد همیــن گفــت وگوهــا نیــز حاصــل فضایــی سیاســی بــود
کــه بــه مــدد رخــداد انقــاب  57ایجــاد شــده بــود .بنابرایــن
الزمـ ه چنیــن گفــت وگوهایــی وحدتی اســت کــه اساســا ابتدا
بــه شــکل سیاســی اتفــاق می افتــد و همیــن وحدتــی کــه در
دل یــک فضــای سیاســی شــکل میگیــرد اســت کــه خــود
را بــه وضعیــت و از جملــه رســانههای رســمی و غیررســمی
ن کــه ایــن وحــدت
غالــب در فضــا ،تحمیــل میکنــد .حــال آ 
سیاســی الزامــا بــا فرآینــد طــرد و حــذف از ســوی هــر
طــرف ماجــرا تناقــض دارد .مشــخصا در بحــث مــا اگــر
ح طلبــان،
طــرف پیشــنهاددهنده گفــت وگــو ،یعنــی اصــا 
بــه نوعــی ایــن فرآینــد را بازتولیــد میکننــد ،طــرف دیگــر
ماجــرا یعنــی حاکمیــت و ابزارهایــش مثــل صــدا و ســیما
اساســا مانــع تحقــق پیونــد سیاســی و عامــل طــرد ،حــذف
و «دشمن ســازی» اســت و در چنیــن فضایــی هــر شــکلی از
گفــت وگــو در هــر ســطحی ،معنایــی نخواهــد داشــت.
یادداشت:
در ایــن نوشــته ســعی کــردم از عبــارت «جریــان رســمی
اصالحطلــب» اســتفاده کنــم تا تمایــز یک جریــان در قــدرت را
ح طلبی بــه مثابـ ه مشــی و روش روشــن ســازم .ناگفته
بــا اصــا 
پیداســت بســیاری از «اصالح طلبــان» را هــم بایــد از جریــان
گفتــه شــده ،جــدا دانســت.

«همه می دانند» فیلم افتتاحیه جشنواره کن شد

فرهنگ وهنر

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 بینالمللــی فیلــم کــن از تاریــخ  ۸تــا ِ ۱۸مــی (۱۸
تــا  ۲۸اردیبهشــت) برگــزار مــیشــود.
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ای در دلم نشسته...

آمنه مجذوب صفا
دکتری ادبیاتفارسی96
نــوروز در ایــران یکــی از بزرگتریــن فرصتهــا بــرای
اســتفاده از وقــت ،ســرگرمی ،تقریــح و اســتراحت اســت.
بهانــهای بــرای شــادی جمعی کــه متأســفانه در جامعــه ایرانی
نمودهــای اندکــی دارنــد .آنچــه مســلم اســت ،در عصــر
رســانههای جمعــی و ارتباطــات ،ســرگرمی نیــز قطعــا
شــکل متفاوتــی یافتــه و از همیــن عناصــر بهــره میگیــرد.
پررنگتریــن رســانه ســرگرمی در اکثــر جهــان و خصوصــا در
ایــران ،تلویزیــون اســت .هرچنــد در ســالیان اخیــر شــبکههای
ماهــوارهای گــوی ســبقت و قــدرت جــذب مخاطــب را بــه
طــور قطــع و یقیــن از صداوســیمای وطنــی ربودهانــد .ایــن
خــود باعــث افــت شــدید کیفیــت برنامهســازی و بیــان از
دســت رفتــن مخاطبــان ایــن رســانه بــه شــکلی محســوس
و علنــی در میــان جامعــه و تحلیلگــران شدهاســت .ســاخت
برنامههــای ســرگرمکننده و جــذاب بــرای مناســبتهایی
چــون نــوروز یــا مــاه رمضــان یکــی از همــان سیاســتهای
نیمــه موفــق صــدا و ســیما در عرصــه رقابــت بــا نمونههــای
خارجــی اســت .اینکــه هــر از گاهــی در ایــن دورههــا اقبــال
عمومــی بــه ســمت برنامههــای ایــن رســانه بیشــتر میشــود،
موجــب شــد تــا رســانه پــر طمطــراق ملــی بــه فکــر رو
کــردن برگهــای برنــده خــود در ایــن زمانهــا بیافتــد.
جــدا از سریالســازی کــه یکــی از مهمتریــن جایگاههــای
رقابتــی صداوســیما اســت ،چنــد ســالی اســت کــه ســاخت
شــوهای تلویزیونــی یــا برنامههــای ترکیبــی مثــل دورهمــی
یــا خندوانــه هــم جــزء ســرفصل سیاســتهای جــذب
مخاطــب ایــن رســانه قــرار دارد .شــاید یکــی از بیســر و
صداتریــن و پرمخاطبتریــن ایــن برنامههــای مناســبتی
کالهقرمــزی بیســتوچند ســاله اســت .برنامــهای کــه اســما
بــر مبنــای سرگرمســازی طیــف مخاطــب کــودک ســاخته
شــده امــا عمیقــا تغذیهکننــده طیــف وســیعی از مخاطبــان
اعــم از پیــر و جــوان خصوصــا در میــان دهــه شــصتیهای
ایرانــی اســت .کالهقرمــزی و رفقــای او ،آیینــه تمامنمایــی
از جامعــه ایرانــی هســتند و هریــک را میتــوان بــه راحتــی
در جایگاهــی نمادیــن و نمونــه از یــک کل قــرار داد .ایــن
برنامــه ســالها بــدون ذرهای خودنمایــی بــه ســرگرم
کــردن مخاطبــان و زدن تلنگرهایــی بــه روح ببیننــدگان
پرداختهاســت .زوج ایرجطهماســب و حمیدجبلــی بــا ایجــاد
گروهــی از هنرمنــدان و جوانــان بــا اســتعداد توانســته اســت
جایــگاه پرمخاطبتریــن برنامــه نــوروزی را در ســالهایی
کــه پخــش میشــد بــه دســت آورد .ریــزش درصــد

وســیعی از مخاطبــان در ســال  ۱۳۹۵گــواه همیــن مدعاســت.
شــخصیت ها و کاراکترهــای کاله قرمــزی ،پــا را فراتــر
از موجودیــت یــک عروســک گذاشــته اند .چنانچــــه
در قســمت اول مجموعــه کاله قرمــرزی در ســال ،97
مخاطــب نیــز بــا کاله قرمــزی در ســوگ عروســکگردان
او  -دنیــا فنــی زاده  -شــریک می شــود و بــا کاله قرمــزی
همــدردی می کنــد ،کــودک حــواس پــرت بیست ســاله ای
کــه هنــوز مــا را می خندانــد« .پســرخاله» ای کــه نمــادی
از کودکــی ناتمــام بســیاری از مــا ایرانی هاســت .کودکــی
کــه در غبــار مــرام و معرفــت و زحمت کشــی گــم
شــد بــه بزرگســالی رســیدیم« .فامیــل دور» نمــادی از
ادعاهــای پــوچ و همه چیــز دانــی بســیاری از ایرانی هــا
کــه بارهــا خــودش ســبب ایجــاد بزرگتریــن مشــکالت
و معضــات اســت« .جیگــر» ،خــری کــه نمی خواهــد خــر
بمانــد؛ در جســت و جــوی فهــم بــا خشــمی فــرو خــورده
دائمــا درصــدد اصــاح نــگاه دیگــران نســبت بــه خــود و
تثبیــت جایــگاه اجتماعــی اش اســت« .آقــوی همســاده» را
شــاید بتــوان نمــادی کلــی از ایــران و وضعیــت معیشــتی
و روحــی جامعــه ایرانــی دانســت .حضــور «داداش گلــوم»
در مجوعه امســال بــه عنــوان پیرمــردی بــا ظاهــری
هنــری کــه شــعبده وار ســاز می زنــد و بــرای پیشــگیری
از حواشــی ،پشــت بــه دوربیــن ســاز می  نــوازد ،یکــی از
زیباتریــن کنایه هایــی اســت کــه در ایــن مجموعــه بــه
سیاســت های موســیقایی صــدا و ســیما زده شــد .پیرمــردی
هنرمنــد و کــم رو کــه از تــرس پشــت بــه بیننــدگان
می نــوازد ،بــه راحتــی تمامــی سیاســت های موســیقی
ایــن رســانه را هــدف قــرار داده اســت .هرچنــد بســتر

بیــان کنایــات و انتقــادات در کاله قرمــزی بــه قــدری نــرم،
بــه جــا و هنرمندانــه ســاخته شده اســت کــه بــدون هــر
نــوع خودنمایــی و ســر و صــدا بــه ذهــن مخاطــب تلنگــر
می زنــد.
یکــی دیگــر از انتقــادات بســیار زیبــا و درخشــان مجموعــه
کاله قرمــزی در نــوروز  ،97حضــور «دوره» ،همســر فامیــل
دور بــا چهــرهای عروســکی و مصنوعــی بــود کــه نمونــهای
از نــگاه اجتماعــی فعلــی در جامعــه ایــران بــه زیبایــی اســت.
زیبایــی تصنعــی و وابســته بــه عملهــای جراحــی کــه محک
و مــاک ســلیقه زیباییشناســانه ایرانیهــا در شــبکههای
اجتماعــی ایــن روزهاســت .جامعــهای مصرفــی و هیجــانزده
کــه زیبایــی را در عملهــای بینــی و پروتزهــای گونــه و
غیــره بــه شــکلی کامــا اغــراق شــده و افراطــی میپســندد.
یکــی دیگــر از نــکات قابــل تأمــل کالهقرمــزی امســال،
حضــور «گربــه و مــوش» و دوســتی ایــن دو میباشــد کــه
بــه نحــوی کامــا کنایــی و اســتعاری ،بنیــان قضاوتهــای
آدمــی و پیشداوریهــا را فــرو میریــزد .وقتــی از گربــه
میخواهنــد مــوش را بخــورد ،گریهکنــان فــرار میکنــد و
در ایــن زمــان همــان اوج لــذت یعنــی آشــناییزدایی رخ
مینمایانــد .شــخصیت «گــدا» را کــه هرســال بــا پیشــرفت
بیشــتر و بــا اســتفاده از فنــاوری دســت بــه تکــدی میزنــد،
میتــوان نمــاد نوکیســگان و ضعیــف طبعانــی دانســت کــه
بــه ایــن نــوع از درآمدزایــی خــو کردهانــد .کســانی کــه بــا
اســتفاده از جیــب دیگــران بــه ســفرهای خارجــی میرونــد
و همــواره چشــم بــه دســت دیگــران دوختهانــد تــا اهمــال
و تنبلــی خــود را جبــران کننــد.
اشــارات ،کنایــات و دعــوت بــه اخالقیــات از نظــر مــن ارکان

اصلــی و عمدهتشــکیل دهنــده ایــن مجموعهانــد .البتــه ایــن
مجموعــه فــارغ از تمامــی توانمندیهــا و هنرنماییهــا ،دچــار
کاســتیها و ضعفهایــی نیــز هســت .بــرای مثــال بــه
نظــر میرســد در مــواردی شــخصیتها تنهــا بــه شــکلی
عبــوری و بــدون پیشــینه وارد ماجــرا میشــوند و میرونــد.
گاه قصــه در جایــی کامــا بینتیجــه رهــا شــده و یــا دچــار
تکــرار میشــود .کلیشــهگویی یــا پنــد و نصیحتهــای گل
درشــت آقــای مجــری هــم در مــواردی ســبب خســتگی
مخاطــب شدهاســت .هرچنــد خســتگی بصــری کــه بنــا بــه
محدودیــت و شــرایط دکــور و عروســکها کــه در گذشــته
بــه چشــم میخــورد ،در برنامهســال  ۹۷بــا تغییــر لباسهــا
و حضــور در حیــاط بســیار کمتــر شدهاســت .عــدم وجــود
یــک داســتان خطــی در طــی همــه قســمتهای مجموعــه هم
در مــواردی بیننــده را دچــار ســر درگمــی یــا گیجــی میکنــد
ولــی در عینحــال ضــرورت دنبــال کــردن را از مخاطــب
میگیــرد .بــه ایــن صــورت هــر زمــان از مجموعــه را کــه
ببینیــد ،قطعــا لــذت میبریــد و خنــدهای بــر لــب خواهیــد
آورد .در ایــن مجموعــه ،گویــی قصــد و هــدف تنهــا خندیــدن
و خندانــدن مخاطــب یــا ســرگرم کــردن آنهــا در نــوروز
نیســت .خنــده گرفتــن از بیننــده بــه هــر قیمــت ،جایــی در
رســالت عوامــل کالهقرمــزی نــدارد .کمپانــی دو نفــره جبلــی
و طهماســب حــاال یــک مجموعــه از هنرمنــدان و جوانــان بــا
اســتعداد اســت کــه مدیــا را میشناســند و ارزش وقــت
مخاطــب را دریافتهانــد .در دوره اســپایدرمنها و باربیهــا
بایــد قــدر چنیــن زحمتکشــانی را بیشــتر دانســت و فضــا
را بــرای بــروز و ظهــور کالهقرمــزی بــه عنــوان یــک برنــد
یــا نشــان ملــی آمادهتــر کــرد .خــوب اســت در ســال
حمایــت از تولیــد ملــی بــه فکــر ســرمایهها و پتانســیلهای
ملــی تولیــد در همــه زمینههــا باشــیم و بــرای پــر رنگتــر
شــدن ایــن آرزو تــاش بیشــتری کنیــم .کاله قرمــزی بــا
تجربــه بیســت و چنــد ســالهاش بــه مــا نشــان داده اســت
کــه دالیــل محبوبیــت یــا ضعــف یــک مجموعــه تلویزیونــی
چیســت .چطــور میتــوان در عیــن ســرگرمی ،انتقــاد کــرد
و دچــار ســیاهنمایی نشــد .انتقــادی کــه کلیــت جامعــه را
در بــر میگیــرد و بــا نقــد یــک طیــف یــا گــروه خــاص
سیاســی و اجتماعــی ســر و کار نــدارد .نقــدی کــه بــر بدنــه
جامعــه وارد اســت و بــا زبانــی ســاده و دلنشــین یــا حتــی
کودکانــه ســعی در آگاهیبخشــی بــه همــه اقشــار دارد .ایــن
تجربــه نســبتا موفــق میتوانــد راهگشــا و الگــوی تولیــد بــا
کیفیتتــری علیالخصــوص در بخــش رســانهای مــا باشــد.
الگویــی کــه قریــب بــه ســه نســل از مخاطبــان را بــا خــود
همــراه کردهاســت.
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سانســور از بیــن نمــیرود بلکــه از نوعــی به نــوع دیگــر تبدیل
میشــود!
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 پدیدهای اســت کــه در سراســر تاریخ
بــه اشــکال گوناگــون گریبــان فیلمهای 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 میخواهــم
نگاهــی بــه یکــی از دههــا نــوع اعمــال سانســور در دنیــای
ســینما بینــدازم ،یعنــی سیســتم «درجهبنــدی ســنی فیلــم».
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.
پیــش از پرداختــن بــه مســتند «،»This Film is Not Yet Rated
بهتــر اســت نگاهــی بــه تاریــخ تأســیس و ســاز و کار انجمــن
ســینمایی آمریــکا (یــا بــه اختصــار  )MPAAبیندازیــم کــه
مســئولیت درجهبنــدی ســنی فیلمهــا را در هالیــوود بــر
عهــده دارد .انجمــن ســینمایی آمریــکا بــرای نخســتین بــار در
ســال  1930بــه ریاســت «ویــل اچ .هیــز» و بــا تهیــه و تنظیــم
مجموعــهای از قوانیــن اخالقــی برای ســینمای آمریکا تشــکیل
شــد .قوانیــن تصویــب شــده شــامل عــدم نمایــش صحنههــای

جنســی ،برهنگــی ،تجــارت غیرقانونــی مــواد مخــدر ،روشهــای
دقیــق دزدی و ســرقت ،وحشــیگری ،فحاشــی ،ناســزاگویی بــه
مقدســات ،تمســخر ادیــان ،بــرده داری سفیدپوســتان و فــروش
زنــان بــوده اســت .امــا در اواخــر دهــه  ۱۹۶۰میــادی اســتفاده
از ایــن قوانیــن متوقــف و سیســتم درجهبنــدی ســنی فیلم هــا
جایگزیــن آن شــد .سیســتمی کــه «جــک والنتــی» آن را ابــداع
کــرد و خــود نیــز مجــری آن در هالیــوود شــد .ایــن سیســتم
درجهبنــدی داوطلبانــه در ابتــدا بــا هــدف راهنمایــی والدیــن در
اینکــه تماشــای کــدام فیلمهــا بــرای فرزاندانشــان مناســبتر
اســت و همچنیــن جلوگیــری از تماشــای ناخواســته برخــی
فیلمهــای 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.
مســتند «ایــن فیلــم هنــوز درجــه بنــدی نشــده اســت» ،بــه
بررســی ایــن ســازمان ،اعضــای آن ،میــزان سانســور و اصــاح
فیلــم طبــق صالحدیــد اعضــای آن و ضرباتــی کــه ایــن فرآیند
بــه مقولــه ســینما (بــه ویــژه ســینمای مســتقل) وارد میکنــد،
میپــردازد .اعضــای ایــن ســازمان کــه همگــی والدیــن ناشــناس
آمریکایــی هســتند ،بــر اســاس پروســه مبهمــی فیلمهــا را
درجهبنــدی میکننــد؛ از ( Gقابــل پخــش بــرای همــه ســنین)،
( PGقابــل پخــش بــرای همــه ســنین بــا هشــداری بــرای
خانوادههــا کــه بهتــر اســت فرزنــدان خــود را همراهــی کننــد)
و ( PG-13کــودکان زیــر  13ســال فقــط بــا همراهــی والدیــن)
گرفتــه تــا ( Rافــراد زیــر  17ســال تحــت نظــارت والدیــن
بــه ســینما بیاینــد)( NC-17 ،ممنــوع بــرای زیــر  17ســال) و
( NRفیلمهایــی کــه زیــر بــار درجهبنــدی نمیرونــد) .درجــه

بندیهایــی کــه کســب هرکــدام از آنهــا در نهایــت مــواردی
را جهــت سانســور کــردن بــه فیلمســاز تحمیــل میکننــد؛ بــه
دیگــر ســخن ،میتــوان ایــن درجــه بندیهــا را از  ،Gبــه
معنــای کمتریــن میــزان اعمــال سانســور تــا  NC-17بــه معنای
بیشــترین میــزان اعمــال سانســور دســتهبندی کــرد.
همــان گونــه کــه در مســتند هــم اشــاره میشــود ،یکــی از
نخســتین انتقاداتــی کــه فیلمســازان بــه انجمــن ســینمایی وارد
میداننــد ،همیــن نامشــخص بــودن اطالعــات و پیشــینه
اعضــا و نیــز رونــد درجهبنــدی فیلمهاســت .رونــدی کــه
خروجیهــای ضــد و نقیــض آن ،محــل دیگــر انتقــادات
فیلمســازان شــده اســت؛ چــرا کــه بــه گفتــه تعــدادی از آنــان
تــا کنــون بــه دفعــات فیلمهایــی بــا درجــه ســنی مثــا  Rرا
مشــاهده کردهانــد کــه مشکالتشــان بیشــتر از مــواردی
بــوده اســت کــه از ایــن درجهبنــدی در ذهــن داشــتهاند!
بــه دنبــال همیــن مشــاهدات و از آن جایــی کــه ایــن ســازمان
بــرای تصمیمــات خــود توضیحــی ارائــه نمیدهــد ،ســینماگران
آمریکایــی معتقدنــد کــه ســازمان بیشــتر از آن کــه بــه والدین
کمــک کنــد ،بــه نفــع اســتودیوهای بــزرگ فیلمســازی چــون
«والــت دیزنــی»« ،پارامونــت پیکچــرز»« ،بــرادران وارنــر» و...
عمــل میکنــد .بیدلیــل نیســت کــه برخــی از تحلیلگــران
معتقدنــد تفــاوت میــان درجــه بنــدی  Rو  NC-17در گیشــه
میتوانــد میلیونهــا دالر باشــد؛ چــرا کــه دادن درجــه
 NC-17بــه یــک فیلــم برابــر اســت بــا عــدم تعلــق بودجــه
تبلیغاتــی و عــدم اقبــال اســتودیوهای فیلمســازی بــه آن فیلم
و در یــک کالم محدودیــت بــرای فــروش آن .بنابرایــن
علیرغــم بــاور ســازمان ،سیســتم درجهبنــدی ســنی فیلــم،
بدتریــن ضربــات را بــه گیشــه و اکــران گســترده یــک فیلــم

وارد میکنــد .اگــر هــم فیلمســازی از درجهبنــدی 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
والدیــن درجــه دهنــده و اعمــال سانســور توســط آنهــا
براســاس ســلیقه نیــز از دیگــر معایــب ایــن سیســتم اســت.
در ســینمای کشــور مــا نیــز بــرای برخــی فیلمهــا
محدودیتهــای ســنی اعمــال میشــود امــا هنــوز آن
طــور کــه بایــد و شــاید بــه مرحلــه اجــرا نرســیده و تــا
کنــون جــدی گرفتــه نشــده اســت .بنابرایــن ایــن سیســتم
در ســینمای ایــران هنــوز بــه آن حــد از اعتبــار نرســیده
اســت کــه بتوانــد بــه نفــع فیلــم و فیلمســازی البــی کنــد
یــا منجــر بــه سانســور فیلمهــا شــود .در واقــع ،مســتند
کربــی دیــک ،تلنگــری اســت بــه ســینماگران مــا کــه بــه
پدیــده سانســور ،وجــه و صورتــی قانونــی نبخشــند و بــه
شــوق درآمــدن از چالــه بــه چــاه نیفتنــد .درســت اســت
کــه امــروزه بــه لطــف پخــش کنندههــای مســتقل ،انجمــن
ســینمایی آمریــکا ،قــدرت غیرقابــل انــکار ســابق را نــدارد و
شــاهد آزادیهایــی بــه مراتــب بیشــتر و نگاهــی بازتــر در
ســینمای هالیــوود هســتیم ،امــا واکاوی جامــع فعالیتهــای
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 حلهایــی کارآمدتــر بــرای مبــارزه بــا سانســور
و توقیــف برســاند ،راه حلهایــی کــه بــا عبــرت گرفتــن از
ایــن واکاوی ،مانــع متضــرر شــدن ســینما شــود.

دالالن ارز اعدام شوند
بــه گــزارش ایســنا ،آیــتاهلل مــکارم شــیرازی بــا بیــان ایــنکــه مســأله ارز نشــان داد منافقــان داخلــی بــا کمــک اربابــان خارجــی دســت بــه
دســت هــم دادهانــد 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 نمیشــود و اگــر پیــشدســتی نکنیــم بعــدا هزینــه زیــادی بایــد بپردازیــم .وی افــزود :برخــورد قاطــع بــا مفســدین اقتصــادی ،باعــث
میشــود تــا ســایرین حســاب خــود را بداننــد .مــکارم شــیرازی گفــت :البتــه بایــد دادگاه ویــژهای تشــکیل شــود کــه بــا ســرعت مســأله را
پیگیــری کنــد ،نــه ماننــد آن مفســدان اقتصــادی کــه بــرای نهایــی کــردن حکــم یکــی از آنهــا ســال ها طــول کشــیده اســت.
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تلگرام % 98.2 ،آری 1.8/خیر!
علیبحرینی
کارشناسی حقوق94
مدتــی اســت کــه خبــر فیلتــر شــدن نــرم افــزار پیــام رســان
تلگــرام در ســطوح بــاالی نظــام مطــرح شــده و گزارشهــا و
نظــرات پراکنــده از ســوی برخــی کارگــزاران دولتــی ،نمایندگان
مجلــس شــورای اســامی و وابســتگان بــه هســتههای مرکــزی
قــدرت بــه ایــن بحــث دامــن زده اســت .از ایــن حیــث در
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 میتــوان فیلتــر شــدن پیــام رســان تلگرام
در دی مــاه  ۱۳۹۶بــه دنبــال تشــدید اعتراضــات مــردم بــه
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 پایگاههــای مــروج تبدیــل اعتراضــات بــه
خشــونت (کــه در رأس آنهــا کانــال موســوم بــه آمدنیــوز
فعالیــت میکــرد) رخ داد .امــری که اصــاح آن بــدوا از مدیران
تلگــرام خواســته شــد اما تعــارض میــان انتظــارات مســئولین با
عملکــرد تلگــرام بــه خاطــر مالحظات حریــم شــخصی کاربری
افــراد و بــا جلــب نشــدن نظــر قــوای حکومتــی ،فیلترینــگ بــه
عنــوان مرهمــی بــرای نجــات از وضعیــت دی مــاه بــه طــور
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 محدودیتهــا کنــار
گــذارده شــد امــا زمزمههــا ادامــه داشــت.
در روز  ۱۲فروردیــن مــاه  ،۱۳۹۷عالءالدیــن بروجــردی ،رئیــس
کمیســیون ملــی امنیــت داخلــی و سیاســت خارجــی مجلــس،
تلگــرام را در وضعیتــی تهدیدکننــده و جــرمزا علیــه امنیت ملی
خوانــد و خواســتار فیلترینــگ هرچــه ســریعتر ایــن پیامرســان
در ایــران و جایگزینــی گزینههــای بومــی شــد .وی بــا مقایســه

و تطبیــق ایــران بــا کشــورهایی مثــل چیــن کــه دسترســی بــه
تلگــرام را محــدود و از پیــام رســانهای بومــی جایگزین اســتفاده
میکننــد ،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 زیبــاکالم در توییتر مواجه شــد
و وی بهرهگیــری گزینشــی آقــای بروجــردی از کالم خانــم ِمــی
را فاقــد حجیــت خوانــد .بــرای بررســی صحــت قیــاس رئیــس
کمیســیون ملــی امنیــت داخلــی و سیاســت خارجــی مجلــس در
مــورد اســتفاده ایرانیــان از شــبکههای بومــی داخلــی هماننــد
کشــورهای فیلترکننــده تلگــرام ،توجــه بــه چنــد عامل ضــروری
بــه نظــر میرســد :در ابتــدا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد
کــه چیــن قبــل از معرفــی و فراگیــری تلگــرام در عرصــه جهانی،
پیامرســان مــورد اســتفاده فعلــی خــود یعنــی وی چــت را بــه
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  ۸۰۰میلیــون چینــی از وی چــت
اســتفاده میکننــد 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 غولهــای 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
اطالعــات 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 رســانهای مشــابه خارجــی نرفتنــد.
ثانیــا ،وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی و اعتمــاد مردم بــه دولت

در کشــور چیــن بــا ایــران متفــاوت اســت .هنــوز ترکشهــای
بیتدبیــری در برهههایــی از زمــان هماننــد دولتهــای نهــم
و دهــم و فجایعــی هماننــد ماجــرای وبــاگ نویــس مقتــول یــا
مــوارد مشــابه اگرچــه بــه خاطــر خطــای شــخصی رخ داده بــود
لکــن بــه دلیــل حضــور شــخص در کســوت مأمــور دولــت،
بــه نحــوی ناخــودآگاه از اعتمــاد مــردم بــه قــوای حاکمــه
علیالخصــوص در فضــای مجــازی کــه هنــوز بــرای مــردم
حتــی در نســل جدیــد امــری ناشــناخته اســت ،کاســته باشــد.
بــه عبــارت دقیقتــر نمیتــوان انتظــار داشــت اعتمــاد از دســت
رفتــه بــه خاطــر تحمیــل قــوای قهــری بــا اعمــال فیلترینگ که
خــود میتوانــد مصداقــی از مــوارد مشــابه اشــتباهات پیشــین
باشــد ،بازگــردد و مــردم در برابــر بیاعتمــادی دولــت نســبت
بــه افعــال غیــر قابــل نظــارت خــود کــه در حــوزه تلگــرام و در
حیطــه حریــم شــخصی خــود انجــام میشــود حســن نیــت و
اعتمــاد نشــان دهنــد .فیلترینــگ در ایــن شــکل میتوانــد منجر
بــه از همگســیختگی بیشــتر ســاختارهای اجتماعــی و حتــی
سیاســی کشــور شــود و شــاید حتــی آزمــون و خطــای ایــن امــر
هــم نتیجــه فاجعــه بــار داشــته باشــد.
ثالثــا در کشــور ایــران بــه دلیــل وجــود مشــکالت شــدید
اقتصــادی و تحریمهــای کمرشــکن ،یکــی از جرمزاتریــن
پدیدههــای 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 ۲۰۰
هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم و چندیــن میلیــون نفــر از طریــق
ایــن پیــام رســان بــه کســب درآمــد و امــرار معــاش مبــادرت
میکننــد .لــذا در صورتــی کــه ایــن پیــام رســان بــه دلیــل
جــرمزا بــودن و ترویــج مــوردی تروریســم (حســب ادعــای
جنــاب آقــای بروجــردی) فیلتــر و دسترســی بــه آن محــدود
بشــود ،در عمــل بیــکاری عــده کثیــری از افــراد را مشــاهده
خواهیــم کــرد کــه شــاید آخریــن ضربــه بــر پیکــره اقتصــاد
مریــض ایــران و منجــر بــه گســترش فقــر مطلــق در جامعــه
و کاهــش ســرعت پیشــرفت در جامعــه بــر اســاس حدیــث
شــریف «مــن ال معــاش لــه ال معــاد لــه» شــود.

بــا بررســی مقطعــی مــوارد مشــابه از بهمــن  ۵۷به بعــد ،همواره
افــرادی بودهانــد کــه بــا ورود هــر گونــه تکنولــوژی بــه کشــور
مخالفــت کردهانــد و بــرای مدتــی بــه حــذف فیزیکی آنچــه آن
را مویــد مشــکالت کشــور میدانســتند ،دســت یازیدهانــد ،از
جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه مخالفــت بــا اســتفاده از فکــس،
ویدئــو و ...اشــاره کــرد .لکــن در ایــن زمینــه معمــوال مــردم و
جوامــع نخبگانــی یــک قــدم جلوتــر گام برداشــتهاند و در نهایت
بــا تطابــق دادن آن وســائل بــا خــط قرمزهــای موجــود ،زمینــه
اســتفاده را ایجــاد کردهانــد و شــاید نــرم افزارهــای پیامرســان
بومــی و در رأس آنهــا پیام رســان ســروش ،یکــی از راهکارهای
جایگزیــن تلگــرام بــرای ایرانیــان باشــد ،امــا نگرانیهــای مــردم
بــرای انتقــال اطالعــات شــخصی خــود در نــرم افزارهــای داخلی
و تــرس از کنتــرل شــدن مــداوم در وهلــه اول و همچنین ضعف
شــدید ســاختاری و وجــود خألهــای بــزرگ امنیتــی در ایــن
پیامرســان کــه شــاید بــه دلیــل عجلــهای کــه در طراحــی و در
دســترس عمــوم قــرار دادن آن وجــود داشــته اســت ،از جملــه
دالیــل عــدم اقبــال کاربــران بــه نــرم افزارهــای پیــام رســان
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
رئیــس جمهــور باشــد چــرا کــه در کمتــر از یــک ســال از
وعدههــای انتخاباتــی ایشــان از جملــه وعــده «دســت مــا روی
دکمــه فیلتــر نخواهــد رفــت» نقــض شــده و شــاید در اذهــان
عمومــی باعــث ایجــاد رویکــردی نســبت بــه ناکارآمــدی
دولــت فعلــی و ضربــه خــوردن بــه چهــره جریــان اصالحــات
بــه خاطــر حمایتهــای انتخاباتــی منجــر شــود .در نهایــت
تنهــا راهــکار ممکــن بــرای حــل تعــارض بســترهای ضــد
امنیــت جامعــه در تلگــرام و خألهــای امنیتــی پیــام رســانهای
داخلــی موجــود کــه امنیــت اشــخاص را بــه خطــر میاندازنــد،
بــا عنایــت بــه آســیبهای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی،
مدنــی و اساســی فیلترینــگ تلگــرام و اقبــال  ۴۰میلیونــی
ایرانیــان بــه ایــن پیــام رســان ،تغییــر برخــی سیاســتها بــرای
ادامــه فعالیــت تلگــرام در ایــران کارآمدتــر باشــد.
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دکتــر علــی ربیعــی ،وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
اســتیضاح شــد .اگرچــه خبــر واضــح و مشــخص بــود امــا در
میــان آحــاد جامعــه زمینهســاز ایــن پرســش شــد کــه آیــا
اســتیضاح وزیــر رفــاه بــه جهــت کارنامــه ضعیــف و غیــر قابل
قبــول وی بــوده یــا اینکــه دالیــل دیگــری در ایــن مســأله
نقــش داشــته اســت؟ بــه عبــارت دیگــر ،آیــا نماینــدگان
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 مســلخگاه سیاســت
کشــانده شــد؟ اســتیضاح دکتــر ربیعــی بهانــهای 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 انقالب اســامی
در ایــران بپــردازم تــا بنیانــی جهــت بررســی اقدامــات وزیــر
کار و تعــاون وقــت بــه دســت آیــد.
گزارشهــای موجــود از دهــه  ۶۰و دوران جنــگ[ ،]1بیانگــر
افزایــش فقــر در ایــران تــا حــدود  ۲۴درصد در مناطق شــهری
و  ۴۷درصــد 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  -میداننــد امــا ایــن
کــه دولــت در ایــن بــازه مهــم ،تــاش خاصــی در جهــت تهیه
بســتر مناســب بــرای نجــات اقشــار مختلــف جامعــه از افــت
ســطح درآمدهــا از طریــق سیاســتهای بازتوزیــع ثــروت
نداشــته اســت ،خــود محــل ســوأل اســت .در بــازه زمانــی
 ۱۳۶۲تــا  ۱۳۶۷آمــار بــه دســت آمــده نشــان از منفــی بودن
تأثیــر همــان سیاســتهای بازتوزیــع محــدود در ســطح فقــر
دارد .الزم بــه ذکــر اســت کــه دولــت وقــت در زمــان جنــگ،
سیاســتهای سوسیالیســتی و گســترش میــزان دخالــت دولت
در اقتصــاد را در دســتور کار خــود قــرار داده بــود.
امــا در دوران پســاجنگ ،در دولــت آیــت اهلل هاشــمی ،بــا
اقداماتــی همچــون افزایــش ســطح همــکاری بــا صنــدوق

بینالمللــی پــول ،بانــک جهانــی و حرکــت حکومــت در
جهــت آزادســازی فضــای اقتصــادی در ایــران باعــث افزایــش
شــاخصهای 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 ســالهای ۱۳۶۷
تــا  - ۱۳۷۲بررســیهای تجربــی[ ]2نشــان از ایــن دارد کــه در
مناطــق روســتایی شــاخصهای رشــد اقتصــادی ،تأثیــر مثبــت
و شــاخصهای بازتوزیــع همچنــان تأثیــر منفــی خــود را بــر
ســطح فقــر حفــظ میکننــد .یعنــی حتــی در دورهای که ســطح
فقــر در ایــران بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش پیــدا میکنــد،
همچنــان ضعــف در نظــام بازتوزیــع ثــروت در ایران را شــاهد
هســتیم .شــاید بتــوان دالیــل ایــن ناتوانــی را نبــودن یــک
بــازوی دولتــی در زمینــه بازتوزیــع و پراکنــده بــودن ارگانهای
رفاهــی در کشــور دانســت.
پــس از دوره ریاســتجمهوری آیــتاهلل هاشــمی ،دادههــای بــه
دســت آمــده از گزارشهــای موجــود[ ]3نشــان میدهــد کــه
در دوران اصالحــات نیــز بــا افزایــش ســطح آزادی اقتصــادی
در ایــران ،شــاهد رشــد اقتصــادی و از طرفــی کاهــش فقــر
در کشــور بودیــم کــه در نهایــت منجــر بــه تأســیس وزارت
رفــاه در ســال  ۱۳۸۳بــه منظــور ســازماندهی نظــام بازتوزیــع
در کشــور شــد .اقدامــی کــه مخالفتهــای بســیاری را بــه
دنبــال داشــت و گمانهزنیهــای بســیاری در مــورد اخــال
در نظــام ســامت و ســوء اســتفاده از صنــدوق تأمیــن اجتماعی
پــس از تأســیس وزارت رفــاه میشــد .از دیگــر درگیریهــای
دولــت اصالحــات در ایــن زمینــه نیــز ،میتــوان بــه مســأله
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 پتانســیلهای خــود نداشــته باشــد.
پــس از شکســت گفتمــان اصالحطلبــی در انتخابــات ســال ،۸۴
بــا روی کار آمــدن دولــت محمــود احمدینــژاد ،شــعارهای
اقتصــادی پیــش از انتخابــات او ماننــد آوردن پــول نفــت بــر
ســر ســفره مــردم ،بــه سیاســتهایی عوامگرایانــه تبدیــل
شــد و اقدامــات رفاهــی دولــت عمــا از شــکل سیاســتهایی

در جهــت رشــد ،بــه شــکل سیاســتهای پولپاشــی  -بــه
خصــوص در مواقــع انتخابــات  -درآمــد کــه نتیجــه آن چیزی
جــز ضربههــای مهلــک بــه بدنــه اقتصــادی دولــت در بــر
نداشــت .ســکان دار وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی دولــت
احمدینــژاد ،عبدالرضــا مصــری ،بــا تصویــب الیحــه واگــذاری
امــور حمایتــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه کمیتــه امــداد،
عمــا  ۴۰درصــد فعالیتهــای ســازمان بهزیســتی را منحــل
کــرد .ایــن اقــدام از جملــه مهمتریــن اقدامــات بــرای حــذف
بــازوی بازتوزیــع دولــت بــود .اقــدام بــزرگ دولــت پــاک
دســت در جهــت گزارشهــای موجــود در زمینــه وضعیــت
فقــر در ایــن دوران ،بــه وضــوح نشــان دهنــده عــدم تغییــر
وضعیــت فقــر در پیــش و پــس از دوران احمــدی نــژاد اســت.
پیــش از پرداختــن بــه دولــت فعلــی ایــران و شــرایط نظــام
رفاهــی در آن ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه در تمام
ســالهای پــس از جنــگ ،شــاهد تــاش دولتهــا در جهــت
رشــد اقتصــادی و کاهــش ســطح فقــر بودهایــم 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
در ســال  1350بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در توزیــع
ثــروت حاصــل از نفــت در ایــران ،شــاید بــه خوبــی عمــل
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کردیــم امــا در بازتوزیــع ثروت همــواره شکســت خوردهایــم.
بــا توجــه بــه شــرح مختصــری کــه از سرگذشــت نظــام
بازتوزیــع ثــروت در ایــران پــس از انقــاب ارائــه شــد،
میتــوان بررســی دقیقتــری از عملکــرد وزارت رفــاه در
دولــت یازدهــم و دوازدهــم داشــت .در ســال  1392و بــا
روی کار آمــدن دولــت روحانــی و رأی اعتمــاد مجلــس بــه
علــی ربیعــی بــه عنــوان وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی،
شــاهد اقدامــات مثبتــی در جهــت ایجــاد شــغل ،بهبــود
وضــع رفــاه و از همــه مهمتــر حــوزه بیمههــای اجتماعــی
بــوده ایــم .شــاید بهتریــن اقــدام ربیعــی در دولــت یازدهــم
را بتــوان تــاش در جهــت حــذف گروههــای پردرآمــد
از برنامــه پولپاشــی دولــت نهــم و دهــم یــا بــه تعبیــر
دقیقتــر ،طــرح حــذف دهکهــای بــاالی جامعــه از
برنامــه هدفمندســازی یارانههــا در نظــر گرفــت .عــاوه بــر
ایــن ،بازگشــت ســازمان بهزیســتی کشــور بــه جایــگاه قبلــی

خــود را میتــوان از اقدامــات مهــم ربیعــی تلقــی کــرد.
از دیگــر اقدامــات قابــل تأمــل وزارت رفــاه را بایــد طــرح
کارورزی فــارغ التحصیــان دانشــگاهی دانســت  -کــه البتــه
از منظــر حقوقــی بــه نظــر میرســد کــه نیازمنــد بازنگــری
اســت  . -هرچنــد نبایــد طــرح بیمــه ســامت را بــه عنــوان
اشــتباه بــزرگ وزارت رفــاه و البتــه وزارت بهداشــت از یــاد
بــرد کــه خــود باعــث کســری بودجــه دولــت ،اســتقراض
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 میتــوان کارنامــه او را بــا توجــه بــه ســطح
تواناییهــای وزارت رفــاه و البتــه سیاســتهای عمومــی
دولــت روحانــی ،مــورد قبــول ارزیابــی کــرد.
بــا توجــه بــه آنجــه تــا کنــون گفتــه شــد ،اگــر در ایــن بســتر
اســتیضاح دکتــر ربیعــی تحلیــل شــود ،بایــد گفــت کــه ربیعی
تــا امــروز بــه نســبت دورههــای مختلــف نظــام رفاهــی در
ایــران کارنامــه قابــل قبولــی از خــود بــر جای گذاشــته اســت.
اقدامــات وی در جهــت اشــتغال و بازتوزیــع ثــروت ،تأثیــرات
بلندمــدت خــود در وزارت رفــاه را خواهــد داشــت و نقــص
سیســتم بازتوزیــع در حکومــت فعلــی ایــران را نمیتــوان
صرفــا بــه علــی ربیعــی منتســب کــرد .در حقیقــت اقدامــات
عوامگرایانــه در ســالهای پــس از انقــاب تــا کنــون ،منجــر
بــه نقــص در سیســتم بازتوزیــع و تأمیــن رفــاه و شــاید فراتــر
از آن آســیبهای 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 مالحظــات سیاســی بــوده اســت.
[1]. Assad Zadeh, A., Paul, S.: Poverty, growth, and
redistribution: a study of Iran. Rev. Dev. Econ.
همان [2].
[3]. Djavad Salehi-Isfahani, POVERTY AND INCOME
INEQUALITY IN THE ISLAMIC REPUBLIC
OF IRAN
[4]. Djavad Salehi-Isfahani, Poverty, inequality, and populist
politics in Iran

موزه لوور به مشهد میآید

محمدرضــا کارگــر ،مدیــر کل امــور موزههــا 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 عالقــه 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 تالشهــای
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  ۲مــاه ایــن نمایشــگاه در مــوزه بــزرگ خراســان در شــهر مشــهد مقــدس بــه نمایــش در بیایــد.
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نوستالژی در تار و پود شهر مشهد
علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
گزارش یک روز ایماژگردی در مشهد
ســیزدهم فروردیــن را بــه عنــوان روز طبیعــت میشناســیم
و در ایــن روز بســیاری شــهر را بــرای گــذران ســاعاتی در
طبیعــت تــرک میکننــد .فراغــت شــهر از جنبوجــوش
ســاکنین و مســافران در ایــن روز ،فرصتــی مغتنــم بــود تــا
بتوانــم خیابانهــای شــهر را رصــد کنــم و صنعــت زیباســازی
شــهر را کــه متناســب بــا ســال جدیــد ،حالوهــوای متفاوتــی
گرفتــه بــود را بــا آســودگی خاطــر ببینــم .هــر ســاله نزدیــک
بــه بهــار ،همــان طــور کــه طبیعــت جامــه جدیــد بــر تــن
میکنــد ،خیابانهــای شــهر نیــز حــال و هــوای جدیــدی را
تجربــه میکنــد؛ رنــگ تــازهای کــه جــداول کنــار خیابــان را
جــا میدهــد ،آذینبندیهــا و تزئینــات شــهری ،نصــب
ایماژهــای جدیــد و البتــه نقاشــیهای دیــواری .آنچــه مــن را
بــه ایــن ســفر یــک روزه درون شــهری راغــب کــرده بــود،
بیشــتر دیــدن ایماژهــای شــهری بــود و از ایــن روی ،اولویــت
مــن در پرســههای خیابانــی ،ایماژهــا یــا بــه تعبیــر دیگــر،
المانهــای شــهری بــود.
ســفر یــک روزه مــن از خانــه ،واقــع در خیابــان ناصــر خســرو
بــه ســمت میــدان فلســطین آغــاز شــد .بــه لطــف نقشــه
پراکندگــی آثــار جشــنواره هنــر شــهر مشــهد ،مکانیــت ایماژها
مشــخص بــود و ایــن مســیر تقریبــی مــن را ترســیم میکــرد.
حــدود ده دقیقــه زمــان بــرد تــا بــه میــدان فلســطین رســیدم.
ماشــین را بــه ســمت خیابــان احمدآبــاد پــارک کــردم و بــرای
عکــس بــرداری از المانهــای مختلــف ،تقریبــا میــدان را
یــک دور کامــل زدم .طراحــی نقــش برجســته بافــت ســنتی
خانههــای ایرانــی بــا در و پنجرههــای چوبــی و دیوارهــای
کاهگلــی بــر روی دیــوار ،شــهر فرنــگ و عمــو نقــال و پیــر
مــردی عصــا بــه دســت ،از جملــه تزئینــات دیــواری و ایماژها
در میــدان فلســطین ،بــه عنــوان یکــی از میدانهــای اصلــی
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 آنهــا بودنــد،
مــرد ،زن ،جــوان و پیــر بــا ظاهــری متمایــز در میــان آنهــا
دیــده میشــد .پــس از گذشــت زمانــی حــدود  20دقیقــه،
ســوار ماشــین شــدم و بــه ســمت چهــارراه احمدآبــاد ،مقصــد
بعــدی حرکــت کــردم .نرســیده بــه چهــارراه ماشــین را
متوقــف کــردم .ســاعتی بــزرگ ،دخترکــی بــا لبــاس محلــی
ســوار بــر دوچرخــهای قدیمــی ،گاری زورخانــه بــا مردانــی
تنومنــد و ســیبیلهایی بــه پهنــای صــورت ،میــل زورخانــه
و دوتارنــواز از جملــه ایماژهــای چهــارراه احمدآبــاد بــود.
تعــداد افــرادی کــه بــا ایــن ایماژهــا عکــس میگرفتنــد،
از ماشــینهایی کــه در خیابــان تــردد میکردنــد ،بســیار
بیشــتر بــود و شــاید ایــن از نادرتریــن لحظاتــی باشــد کــه
میتــوان در مشــهد بــه چشــم دیــد!
تصمیــم گرفتــم در ادامــه مســیر ،پــس از گــذر از میــدان
تقیآبــاد ،از طریــق خیابــان ملــک الشــعرای بهــار بــه
ســمت میــدان شــهدا بــروم .هــر چــه در ایــن مســیر بیشــتر
پیــش میرفتــم ،بــه طــرز کامــا محسوســی ،نــه تنهــا از

حجــم متمرکــز ایماژهــا  -چنانچــه در میــدان فلســطین و
چهــاراه احمدآبــاد وجــود داشــت  -کاســته شــد بلکــه حتــی
بــه صــورت پراکنــده نیــز دیگــر ایمــاژی دیــده نمیشــد.
صنعــت زیباســازی شــهری در ایــن منطقــه ،از ایماژهــای
متنــوع بــه گلهــای مختلــف و رنگارنــگ بــدل شــده بــود.
بــه نظــر میرســد نزدیــک شــدن بــه حــرم مطهــر رضــوی
و رعایــت حریــم حــرم در خیابانهــای منتهــی بــه آن ،باعــث
شــده اســت تــا در ایــن منطقــه از ایماژهــای مختلــف اســتفاده
نشــود .در طــول مســیر کوزههایــی رنگیــن در آب نماهــا ،تنهــا
ایماژهــای شــهری در ایــن منطقــه بــود .در میــدان شــهدا و
آن هــم در مقابــل ســاختمان شــهرداری مشــهد نیــز ،در کنــار
انبوهــهای از تزئینــات گل ،المــان اتحــاد اقــوام ایرانــی وجــود
داشــت کــه لباسهــای 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 .خیابانهــای خالی از ماشــین
نــه تنهــا لــذت ســفر درون شــهری را نصیبــم میکــرد بلکــه
باعــث میشــد تــا هــر چــه ســریعتر 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 ســینِ
ِ
درون مجمعــهای بــزرگ را بــر روی ســر خــود حمــل میکــرد.
مطابــق نقشــه ،عمــده ایماژهــای شــهری را دیــده بــودم ،امــا
بــرای آن کــه چیــزی را از قلــم نینــدازم ،تصمیــم گرفتــم تــا
از میــدان فردوســی بــه ســمت میــدان جانبــاز و پــس از آن
میــدان اســتقالل ،فلکــه پــارک و وکیــل آبــاد بــروم .آنچــه از
میــدان فردوســی تــا میــدان جانبــاز نظــر هــر بیننــدهای را جلب
میکنــد ،نقاشــی دیــواری بزرگــی اســت که شــاهنامه فردوســی
را روایــت میکنــد .ایــن دیــوار و نقاشــی شــاهنامه ،گویــی عرصه
جدالــی میــان گروههــای سیاســی شــهر اســت ،روزگاری تنها در
یــک شــبانه روز ،بزرگتریــن نقاشــی دیــواری شــهر ،بــه رنــگ
ســفید آغشــته و کفــن شــد بــه گونهای 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 میمانــد ،گل زرد نیلوفــر (لیلیــوم)،
بنفشــه ،میمــون و . ...میــدان جانبــاز فاقــد ایمــاژ بــود و به همین
دلیــل در آن منطقــه توقــف چندانــی نداشــتم و بــه ســمت
میــدان اســتقالل و فلکــه پــارک حرکت کــردم .توصیــف میدان
اســتقالل 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 گلهــای نورســته رنگارنگ
نیــز زینــت چندانــی نداشــتند .بــه همیــن ســبب بــه ســرعت
از فلکــه پــارک راهــی وکیــل آبــاد شــدم تــا در جســتوجوی
ایماژهــای شــهری ،میادیــن خیابانهــای آن نظیــر هاشــمیه،
هفــت تیــر و صیــاد شــیرازی را نیــز زیــر پا بگــذارم .امــا حاصل
کار فقــط کشــتیهایی کاغــذی در میــدان هفــت تیــر بــود کــه
کودکیــم را برایــم زنــده کــرد ،زمانــی کــه ماننــد امروز ،وســایل
بــازی متنوعــی وجــود نداشــت و تنهــا بــا ســاخت کشــتی و

هواپیمــا بــا کاغــذ و روزنامــه ،روزگار میگذراندیــم.
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
یــک روزه و مــرور ایماژهایــی کــه در طــی مســیر بــا آنهــا
مواجــه شــدم ،از جملــه ســاعت ،پیرمــرد عصــا بــه دســت،
کــوزه ،شــهر فرنــگ ،میــل و گاری زورخانــه ،تصویــر ایماژهــای
ســالهای گذشــته مشــهد را در ذهنــم بیــدار کــرد .تــا کنــون
شــده اســت کــه یکــی از دوســتانتان را پــس از ســالها بــار
دیگــر ببینیــد امــا هیــچ گونــه تغییــری نکــرده باشــد و فقــط
لباسهــای او در همــان ســبک و ســیاق گذشــته ،تغییــرات
جزئــی کــرده باشــد؟ شــهر مشــهد و ایماژهــای آن در طــول
ایــن ســالها ،بــرای مــن چنیــن حکمــی را دارد .درواقــع
ایماژهــای ســال  97در مشــهد ،مابهازایــی در ســالهای
گذشــته نیــز دارد :بــه جــای پیرمــرد عصــا بــه دســت،
پیرزنــی و پیرمــردی بــا چمــدان و بــه جــای اشــیای کهــن
نظیــر کــوزه ،شــهر فرنــگ و میــل و گاری زورخانــه کــه بــه
نوعــی اشــیای گذشــته محســوب میشــوند ،چــرخ خیاطــی،
بخــاری دســتی و . ...چنیــن شــباهتی علــی رغــم ایــن کــه
مســئولین شــهرداری مشــهد و ســازمانهای تابــع آن در ایــن
ســالها از ســلیقههای سیاســی و فرهنگــی متفاوتــی بــوده
انــد ،حداقــل در زمینــه ایماژهــای شــهری ،اتفاقــی نیســت.
قصــد آن را نــدارم کــه تغییــر و تحــوالت شــهر مشــهد در
آســتانه ســال نــو را کــه بــه کمــک هنرمنــدان مختلــف و
بــا مســاعدت شــهرداری و ســازمانهای مرتبــط بــا آن،
انجــام گرفتــه اســت را زیــر ســوأل ببــرم امــا در عیــن حــال
میخواهــم کمــی دربــاره جهــت گیریهــای ایدئولوژیــک
نهفتــه در پشــت ایــن آثــار ســخن بگویــم .در واقــع هــدف
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 گرفتهانــد ،عناصــر مشــترکی وجــود دارنــد کــه
بــر وجهــی خــاص از زندگــی تأکیــد میکننــد .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 روزنــهای بــه ســوی آینــده ندارنــد و کلیــت
آنهــا ،یــک صــدا ،گذشــته را فریــاد میزننــد .چنیــن هنرهایی
ضمــن بازگردانــدن گذشــته بــه زندگــی روزمــره و بــا تبدیــل
آن بــه امــر زیباشــناختی ،تلویحــا بــر امــر نوســتالژیک تأکیــد
میکننــد .اگرچــه نفــس تأکیــد بــر گذشــته خــود مســألهای
مناقشــه برانگیــز نیســت ،امــا اگر گذشــته ،نوســتالژیک شــود،
بــه رویــا و آرزو درآیــد و بخشــی از آه و حســرتهای جمعــی
شــود ،بیتردیــد پــارهای از بدنــه امــر ایدئولوژیکــی خواهــد
شــد کــه زندگــی را دعــوت بــه ســکون میکنــد و آن را بــه
آنچــه از آن گــذر کردهایــم ،دوبــاره مشــغول مــیدارد.
در یکــی از آثــار اشــاره شــده ،ســاعت را میبینیــم کــه نشــانه
تأکیــد بــر زمــان اســت .ســاعت تأکیــدی اســت بــر زمــان
چرخــهای و دوری کــه هــر روز در زندگــی روزمــره تکــرار
میشــود .از آن جــا کــه زمــان خطــی  -زمانــی کــه در جهــت

آینــده حرکــت میکنــد  -در ایــن آثــار غائــب اســت ،آینــده
فاقــد هــر نــوع عالمت و نشــانه اســت و این «گذشــته» اســت
کــه در آینــده ممکــن ،تکــرار میشــود .پیرمــرد ســالخورده
عنصــر دومــی اســت کــه در ایــن هنرهــای مفهومــی ،میتــوان
مشــاهده کــرد .ســالخوردگی بیشــتر نمایانگر ســنت و گذشــته
اســت چراکــه بایــد مــورد احتــرام و تقدیــس قــرار گیــرد .بــه
عنــوان مثــال ،پیرمــردی کــه بــرای نوههــای خــود داســتان
میخوانــد یــا در ایمــاژ دیگــر ،لبــاس پیرمــرد و عصــای در
دســت او  -حتــی لبــاس محلــی و ســنتی در ایماژهــای دختران
جــوان  -تداعــی کننــده گذشــتهای بــا عــادات و ارزشهــای
مشــخص اســت .عنصــر ســوم کــه همچنان بــر گذشــته تأکید
دارد ،اشیاســت .اشــیا هماننــد انســانها ،در درازنــای زندگــی
روزمــره ،متحــول و جابهجــا میشــوند و تغییــر هویــت
میدهنــد .بنابرایــن ،پیونــدی ظریــف میــان اشــیا و زندگــی
انســانها ،بــه عنــوان ابژههــای نســلی وجــود دارد .اشــیایی
کــه بــه گذشــته تعلــق دارنــد ،نظیــر شــهر فرنــگ ،میــل و
گاری زورخانــه ،کشــتی کاغــذی ،کــوزه ،چرخ خیاطــی ،بخاری
برقــی و ...بخشــی از خاطــرات نســلی آدمهــا میشــوند .امــا
ایــن اشــیا کــدام گذشــته را نشــان میدهنــد؟ ایــن گذشــته
متعلــق بــه چــه کســانی اســت؟ چــه ارزشهایــی در آن
مســتتر اســت و بــر چــه مقطــع تاریخــی حســرت بــاری
تأکیــد دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســشها ،نشــانگر ایــن اســت
کــه زندگــی اشــیا در هــر دوره ،بــا زندگــی انســانها در
همــان دوره ،پیونــد ناگسســتنی دارد .بدیــن ترتیــب حضــور
آن اشــیا در قالــب آثــار هنــری در زمــان حاضــر ،نمیتوانــد
خالــی از جهتگیــری ارزشــیِ نســلی باشــد.
زیباســازی و زیباشناســی شــهری مــا ،بــا تأکیــد بــر دو عنصــر
طبیعــت و امــر گذشــته مبتنــی اســت کــه ایــن موضــوع
جدیــدی نیســت .گذشــته همــان انــدازه کــه منبعــی بــرای
تخیــل انتقــادی اســت و قــدرت فــرا رفتــن از امــر حاضــر را
بــه مــا ارزانــی مــیدارد ،در مقابــل میتوانــد مــا را در لحظــه
اکنــون زمینگیــر کنــد .حضــور «گذشــته» تنهــا نشــانه
کوچکــی از تمایــل فرهنــگ ایرانــی بــرای پنــاه جســتن بــه آن
اســت .در ایــن میــل و اشــتیاق ایدئولوژیک ،گذشــته بــه عنوان
امــری تســلیبخش ،تســکین دهنــده و غنــی ،بایــد آینــده را
هــم بــه شــکل خــود درآورد .آوردن گذشــته بــه اکنــون ،بــه
عنــوان تکنیکــی تســلیبخش در مشــهد دنبــال میشــود.
وجــه مشــترک غالــب آثــار حجمــی و هنرهــای مفهومــی در
ســطح شــهر مشــهد ،پیونــد آن بــا امــر قدیــم و پیامدهــای
معنایــی آن اســت :بازگردانــدن گذشــته بــه اکنــون ،دیــدن
گذشــته همــراه بــا حــس حســرت ،دســتکاری خاطرات نســلی،
تحمیــل ابژههــای نســل گذشــته بــه نســل جدیــد بــه عنــوان
آثــار زیباشناســانه و در نهایــت ایدئولوژیــک کــردن نوســتالژی
گذشــته بــرای تأکیــد بــر ارزشهــای دوران گذشــته .بدیــن
ترتیــب میتــوان 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
و حتــی نســلی ،مرتبــط اســت .چنیــن ارتباطــی میتوانــد
آثــار هنــری خلــق شــده را بــا جهتگیریهــای ارزشــی و
ایدئولوژیکــی خاصــی درگیــر کنــد.

 ۵۰اثر تألیفی پرفروش در طرح عیدانه کتاب معرفی شدند
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نوشــته نــادر ابراهیمــی« ،خامــا (رمــان)» نوشــته یوســف علیخانــی« ،چراغ هــا را مــن خامــوش میکنــم» نوشــته زویــا پیــرزاد« ،جای خالی ســلوچ»
نوشــته محمــود دولــتآبــادی« ،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 تالش هــای پروفســور ســیدمحمود حســابی پــدر علــم فیزیــک و مهندســی نوین
ایــران» نوشــته ســیدایرج حســابی« ،چهــل نامـ ه کوتــاه به همســرم» نوشــته نــادر ابراهیمــی« ،مــن او» نوشــته رضــا امیرخانــی« ،عــادت میکنیم»
نوشــته زویــا پیــرزاد و «خاطــرات ســفیر : ...و مــن ســفیر شــدم!» نوشــته نیلوفــر شــادمهری ،بــه ترتیــب جــزء پرفروشتریــن کتابهــای تألیفــی
طــرح عیدانــه کتــاب شــناخته شــدند .بر اســاس همین گــزارش ،بــا پایان یافتــن طرح عیدانــه کتــاب  ۲۰۰هزار نفــر توانســتند  ۵۶۲هــزار و ۸۶۸
نســخه کتــاب بــه ارزش  ۱۲میلیــارد و  ۷۸۳میلیــون و  ۳۴۹هــزار و  ۷۹۶تومــان خریــداری کنند.
9
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عمارتی مقدم :هیچ زبانی در ذات خود ،تک صدایی یا چندصدایی ندارد
آمنه مجذوب صفا
دکتری ادبیاتفارسی96
پیــش مصاحبــه :گفتوگــو و مباحــث مرتبــط بــا آن چنــدی
اســت کــه در میــان روشــنفکران و فضــای دانشــگاهی ایــران
رایجتــر از گذشــته شــده اســت .مســألهای کــه مســلم اســت
و همــگان بــر لــزوم آن واقــف هســتند ،امــا اینکــه در عمــل
بــه چــه شــکل بودهاســت و ایــن کــه در تجربــه تــا چــه
انــدازه موفــق بودهایــم ،بحــث و مجالــی دیگــر را میطلبــد.
بــروز و ظهــور هــر نــگاه یــا محــور موضوعــی نیــز نیازمنــد
بســتر مناســب اســت ،بــه همیــن دلیــل بــرای بررســی
مســأله گفتوگــو در ادبیــات فارســی ،بــه ســراغ یکــی از
اســاتید محتــرم ادبیــات فارســی ،جنــاب آقــای دکتــر داود
عمارتیمقــدم ،عضــو هیئــت علمــی گــروه ادبیــات دانشــگاه
نیشــابور رفتیــم تــا در مــورد پیشــینه و فضــای گفتوگــو یــا
تــک صدایــی در ادبیــات فارســی ،گپوگفتــی 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؟
وقتــی صحبــت از ادبیــات فارســی میکنیــم ،بایــد دقیقــا
مشــخص کنیــم کــه کــدام بخــش را در نظــر داریــم .مســلما
ادبیــات فارســی آن قــدر گســترده اســت کــه نمیتــوان
بــا یــک یــا چنــد گــزاره کلــی تکلیــف تــک صدایــی یــا
چنــد صدایــی بــودن آن را مشــخص کــرد .ممکــن اســت
در ادبیــات عرفانــی وضــع بــه گونــهای باشــد و در ادبیــات
حماســی یــا تعلیمــی یــا ...بــه گونــه دیگــری .امــا از آن جــا
کــه کال پولیفونیســم یــا چنــد صدایــی پدیــدهای اســت کــه به
دنیــای مــدرن تعلــق دارد و در چارچوبهــای امــروزی معنــا
مییابــد ،شــاید بتــوان گفــت در ادبیــات پیشــامدرن ،نمودهای
«تــک صدایــی» بیشــتر بــه چشــم میخــورد .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 غیرگفتوگویــی حاکــم بــر اندیشــه
عرفانــی را بررســی کردهانــد .در بســیاری دیگــر از حوزههــای
ادبــی و فرهنگــی مــا هــم وضــع بــه همیــن منــوال اســت.
بــا ایــن تفاســیر ،میتوانیــد علــل عمــده تــک صدایــی
در ادبیــات فارســی را بیــان کنیــد؟ کــدام یــک از علــل
تاریخــی و اجتماعــی تأثیــر و دخالــت بیشــتری در ایــن
زمینــه داشــته انــد؟
علــل آن فــراوان اســت و همــان طــور کــه اشــاره کردیــد
شــرایط تاریخــی ،اجتماعــی ،سیاســی و ...همگــی در ایــن امــر
دخیــل بودهانــد .فــرض کنیــد در یــک نظــام سیاســی خــاص،
یــک نفــر در رأس هــرم قــدرت قــرار دارد کــه «ظــل اهلل»
دانســته میشــود و بــاور عــام هــم در مــورد او ایــن اســت

کــه «حکمــت محــض اســت اگــر لطــف جهــان آفریــن/
خــاص کنــد بنــدهای مصلحــت عــام را» .چگونــه میتــوان بــا
ایــن فــرد وارد گفتوگویــی شــد کــه مثــا بــه نقــد پیــش
فرضهــای او بینجامــد؟ پیــش شــرط اول گفتوگــو ،ایــن
اســت کــه برابــریِ موقعیتــیِ طرفیــن گفتوگــو در آن
پذیرفتــه شــود .وقتــی چنیــن برابــریِ موقعیتــی از ابتــدا اساســا
در دوران پیشــامدرن تعریــف نشــده اســت ،چگونــه میتــوان
انتظــار گفتوگــو  -بــه معنــای امــروزیاش -را داشــت؟ در
تاریــخ بیهقــی آمــده اســت کــه وقتــی مســعودی رازی ســعی
کــرد ســلطان مســعود را از خطــرات قبایــل ســلجوقی آگاه
کنــد ،ســلطان مســعود نــه تنهــا بــه حــرف او اهمیتــی نــداد
کــه حتــی آزرده خاطــر هــم شــد .هــر چنــد کــه بــه قــول
بیهقــی «آن مســکین (یعنــی مســعودی رازی) ســخت نیکــو
نصیحتــی کــرد» ،امــا خــود بیهقــی ادامــه میدهــد کــه «هــر
چنــد فضــول بــود و شــعرا را بــا ملــوکان ایــن نرســد»! حتــی تا
اواخــر دوره قاجــار هــم وقتــی میخواســتند حرفــی را بــه فــان
پادشــاه بزننــد ،از بیــم خشــم پادشــاه ،دســت بــه دامــن دلقکان
و مســخرگان دربــاری میشــدند .همیــن نمودها را در بســیاری
از دیگــر حوزههــای ادبــی هــم میتــوان مشــاهده کــرد .در
شــعر مدحــی ،مــا یــک ممــدوح داریــم کــه مــادح بایــد
صفــات نیــک او را بســتاید .چنــد شــعر مدحــی میشناســید
کــه شــاعر در کنــارمــدح 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
جایگاهــی فراتــر از مخاطــب بــرای خــود متصــور میشــوند.
اصــا غیــر از ایــن باشــد« ،تعلیــم» معنایــی نــدارد .حتــی در
شــعر عاشــقانه هــم میبینیــم آن قــدر مقــام معشــوق  -چــه
زمینــی و چــه آســمانی -بــاال و دســت نیافتنــی اســت کــه
بــاز آن برابــریِ موقعیتــی محقــق نمیشــود .برعکــس آن را
در شــعر ســبک «خراســانی» میبینیــم کــه ایــن بــار مقــام

عاشــق آن قــدر باالســت کــه نمیتــوان معشــوق را  -غالمــان
و کنیــزان -بــا او برابــر دانســت .فقــط در شــعر مکتــب «وقوع»
اســت کــه خواننــده ،در کنــار عجــز و البههــای عاشــق ،تــا
حــدی هــم از ضعفهــای معشــوق آگاه میشــود ،یعنــی شــاید
بــرای نخســتین بــار خواننــده احســاس میکند که معشــوق در
عیــن دســت نیافتنــی بــودن ،فاقــد آن تصویــر آرمانــیِ رایج در
ادبیــات هــم هســت .میخواهـ م بگویــم عــاوه بر ســاختارهای
خــاص اجتماعــی و سیاســیِ ضــد گفتوگــو 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 میزنــد :در یــک مــورد ایــن «پیــر» اســت کــه فرمانش
چــون و چــرا بــردار نیســت و اگــر اراده کنــد «ســالک بایــد
ســجاده بــه ِمــی رنگیــن کنــد» ،در یــک مــورد «ممدوحــی»
اســت کــه خــاف میلــش ســخن گفتــن مخاطرهآمیــز اســت،
در یــک مــورد «معشــوقی» اســت کــه دســت یافتــن بــه او
تقریبــا غیرممکــن اســت و الــی آخــر .تمامــی ایــن مســائل
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 میبینــد .حــال چــه ایــن دیگــران مخالفان ناصرخســرو
باشــند کــه او رســما بــه آنهــا دشــنام میدهــد ،یــا مریــدان
و شــاگردان مولــوی ،یــا عــوامالناســی کــه ســعدی در پــی
اصــاح اخــاق ایشــان اســت.
بــا توجــه بــه ایــن پیشــینه ،زمینــه تغییــر ایــن شــیوه چــه
طــور فراهــم خواهــد شــد؟
زمینههــای تحــول ایــن شــرایط مدتهاســت کــه فراهــم
شــده اســت .بســیاری از مــواردی را کــه در پاســخ بــه ســوال
قبــل برشــمردم ،ســنتهای اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه

بــر ادبیــات مــا تحمیــل شدهاســت .امــروزه کــه ایــن ســنتها
دســت کــم تــا حــدی کــم رنــگ شــدهاند ،آن «برابــریِ
موقعیتــی» بیشــتر بــه رســمیت شــناخته میشــود .مخاطــب
شــاعر و روزنامهنویــس و داســتاننویس دوره مشــروطه عمدتــا
ـدوح دربــاری» نیســت ،بلکــه همیــن مــردم عــادی کوچه
«ممـ ِ
و بازارنــد کــه بایــد از یکســری مســائل باخبــر شــوند و دســت
بــه کنــش سیاســی بزننــد .یعنــی شــاعر مســألهای را از متــن
جامعــه میگیــرد و بــه متــنجامعــه بازمیگردانــد .خواننــده
اینجــا دیگــر فقــط «ناظــر» نیســت ،بلکــه «مشــارکتکننده»
هــم هســت و ایــن بیــش از همــه بــه خاطــر کــم رنــگ
شــدن ســنتهایی اســت کــه نابرابــریِ موقعیتــی بیــن
شــاعر ،مخاطــب و خواننــده را در دوران پیشــامدرن از میــان
میبُــرد .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه شــاع ِر امــروز ،دیگــر آن
جایــگاه ســابق را در جامعــه از دســت داده اســت .میبینیــد
کــه بیشــترین بحثهــا را در بــاب چندصدایــی در شــعر ،خــود
شــاعران مطــرح کردهانــد (مثــا شــاعران دهــه هفتــاد) .یعنــی
انــگار خــود ایــن شــاعران هــم میخواهنــد کــه جایــگاه قبلــی
خــود را در مقــام ســخنگوی فرهنگــی یــک قــوم وا بنهنــد .هــر
چــه پولیفونیســم حاکــم بــر شــعر ،مشــارکت خواننــده را در
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 شــیوههای
گریــز از همیــن تکصداییهاســت.
بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات ،آیــا ذات زبــان فارســی در
پــرورش و بــروز ایــن حــوزه نقــش داشــته اســت؟
فکــر نمیکنــم .درســت اســت کــه شــرایط سیاســی و اجتماعی
بــر زبــان تأثیــر میگــذارد ،امــا مــن تصــور نمیکنــم هیــچ
زبانــی در «ذات» خــود (اگــر اساســا کلمــه «ذات» واجد معنایی
باشــد) تــک صدایــی یــا چندصدایــی باشــد .تــا چند دهــه قبل
در زبــان انگلیســی بــرای ارجــاع عــام فــارغ از جنســیت ،از
ضمیــر  heاســتفاده میشــد ،حــاال یــا  sheبــه کار میبرنــد یــا
 he/sheکــه برابــری رعایــت شــده باشــد! مســلم اســت کــه
اول اتفاقاتــی در سیاســتهای فرهنگــی آن کشــورها بــه وقــوع
پیوســته اســت کــه ایــن تغییــرات در سیاســتهای 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  heاســتفاده میشــده اســت ،میتــوان زبانــی «تــک
صــدا» و «ضــد گفتوگــو» دانســت و نــه زبــان فارســی را بــه
خاطــر ایــن کــه از ضمیــری غیرجنســیتی برای ســوم شــخص
جمــع و مفــرد اســتفاده میکنــد (او /آنهــا) میتــوان زبانــی
«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 باشـد.

تحلیلی از شخصیت «زن اثیری» در آثار صادق هدایت با تکیه بر داستان داشآ کل
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نــگاه خــاص هدایــت بــه مقولههــای مختلــف و خــاص
بــودن نــگاه او همــواره در همــه ادوار مــورد توجــه محققــان
و منتقــدان بودهاســت .از جملــه میتــوان بهنــگاه خــاص
هدایــت بــه نقــش زن و حضــور زنــان در آثــار او اشــاره
کــرد .در ایــن مقــال بــه پــاس ســالروز درگذشــت هدایــت
بــه بررســی ایــن تصویــر در یکــی از داســتانهای او رفتیــم.
هدایــت در زمانهخــود همــواره فراتــر از جــو و زبــان رایــج
دوران پیــش رفــت و میخواســت تــا نــگاه و شــیوهدیدن
در ادبیــات فارســی را تغییــر بدهــد.
تصویــر زن اثیــری از انگارههــای تکــرار شــونده در آثــار
صــادق هدایــت اســت .بهتریــن مثــال بــرای تبییــن ایــن
مفهــوم شــاهکار او «بــوف کــور» اســت کــه دربــاره آن
ن جــا کــه ایــن مفهــوم
بســیار ســخن گفته انــد .امــا از آ 
بســامد فــراوان در آثــار دیگــر او دارد ،می تــوان ردپــای
ایــن مفهــوم را در یکــی دیگــر از آثــار مهــم او یعنــی
داســتان «داشآکل» پــی گرفــت .داشآکل بــرای اولیــن بــار
در مجموعــه داســتان ســه قطــره خــون بــه چــاپ رســیده
اســت .ایــن داســتان را از بهتریــن نمونههــای داســتان کوتــاه
در ادبیــات معاصــر ایــران دانســته اند .شــخصیتهای زن
در ایــن قصــه شــامل مرجــان و مــادر او هســتند .مــادر ،زنی
اســت معمولــی بــا کنشهایــی عــادی کــه حضــورش در کل

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
در ظاهــر وجــودی عینــی ،مرئــی و محســوس دارد امــا در
پــردازش هدایــت ،در پــردهای از راز فــرو رفتــه و از وجهــی
فرامــادی برخــوردار شــده اســت.
امــا مشــخصههای مرجــان کــدام اســت؟ در تمــام داســتان
هیــچ ســخنی از او نمی شــنویم .از احســاس درونــیِ او دو جــا
ســخن بــه میــان می آیــد؛ اول کنجــکاوی کــه او را بــه دیــدار
داش آکل میکشــاند .دوم اشــکریختــن او در صحنــه
پایانــیِ داســتان .غیــر از ایــن هــر چــه هســت حضــور او در
ذهــنِ داش آکل اســت یــا نــا م بــردن از او در زبـ ِ
ـان مــرد ِم
طعنــهزن .در بیــان هدایــت ایــن زن نــه ســخن میگویــد
و نــه بــه جنبــهای از جنبه هــای مــادی نیازمنــد میشــود
(نمیخوابــد ،غــذا نمیخــورد و .)...او دلبــری اســت در
پــرده کــه میآیــد و قهرمــان قصــه را عاشــق میکنــد
و بــاز در پــرده می نشــیند .در اولیــن حضــور مــادی او،
شــبحی از چهــره اش در چشــم داشآکل می نشــیند و کار
او را میســازد« :از الی پــرده دیگــر دختــری را بــا چهــره
برافروختــه و چشــمهای گیرنــده ســیاه دیــد» .داشآکل
عاشــق دختــری میشــود کــه فقــط یــک آن چشــم در
چشــم او انداختــه اســت .دور از دســترسبــودن او و ناممکن
بــودن وصــل او بــرای داشآکل ،وجــود او را در هالــهای از
ابهــام و راز فــرو می بــرد .در واقــع ،تمــام شــخصیت مرجــان

بــه عنصــری ذهنــی بــدل میشــود کــه فقــط در خیــال
آکل یــا در زبــان طعنه زنــان حضــور دارد .اوج ایــن حضــور
اثیــری در صحنــهای اســت کــه هدایــت حــاالت شــبانه
آکل و ســوز و گــداز او را در ایــن عشــق نافرجــام توصیــف
می کنــد« :آنوقتــیکــه مرجــان بــا گونه هــای گلگونــش
در رختخــواب آهســته نفــس میکشــید و گــزارش روزانــه
از جلــوی چشــمش می گذشــت ،همــان وقــت بــود کــه
داشآکلِ حقیقــی ،داشآکلِ طبیعــی بــا تمــام احساســات و
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 میآمــد و آزادانــه
مرجــان را در آغــوش می کشــید» .شــاید ایــن نقــدی بــر
نــگاه رایــج اجتماعــی بــه عشــق را نیــز دربربگیــرد .بــا توجه
بــه آنچــه در آثــار او بــه کــرات تکــرار میشــود ،هدایــت
همــواره بــا عناصــر اجتماعــی ،نگاههــای عوامانــه و خرافــی
بــه مقــوالت ،کشــمکش و جــدال داشتهاســت .بــه نحــوی
کــه گاه او را در نقــش راوی یــا مصلــح اجتماعــی میبینیــم.
در صحنــه پایانــی داســتان ،مرجــان دوبــاره حاضــر می شــود
و بــا طوطــیِ آکل ،نمــادی از حضــور جســمی او ،ارتبــاط
برقــرار میکنــد و او را می نــوازد و از زبــان الکــن حیــوان،
راز دل آکل را میشــنود .در اینجاســت کــه قطــره اشــکی
از گونههــای مرجــان فــرو می افتــد .همیــن قطــره اشــک
اســت کــه میتــوان آن را بــه تمایــل تلویحــی مرجــان بــه
داشآکل تفســیر کــرد .یعنــی اگــر هــم قــرار اســت میــل

ایــن دختــر آشــکار شــود در نهایــت ایجــاز از آن ســخن
مــی رود؛ گویــا ایــن شــخصیت اثیــری فقــط تــا همیــن حــد
مجــاز اســت پاییــن بیایــد و تصویــری انســانی بــه خــود
بگیــرد .بیشــتر از ایــن اگــر نمــود بیابــد قطعــا بــه نــگاه تهی
و غیرقابــل دیگــر نویســندگان دوران ،کــه همــواره مــورد
نفــرت هدایــت بودنــد ،نزدیــک میشــود .ایــن همــان
تصویــر اثیــریِ زنــی اســت در پــرده و راز .تصویــری کــه در
بــوف کــور ،عالی تریــن جلــوه خــود را یافتــه اســت .شــاید
داســتان داشآکل ،مقدمــهای بــرای آشــنایی مخاطــب بــا
ایــن تصویــر در باقــی آثــار هدایــت علیالخصــوص بــوف
کــور باشــد .زن اثیــری بوفکــور شــخصیتی اصلــی و از
ارکان داســتانی اســت کــه غالبــا همیــن عکسالعملهــا را
از خــود نشــان میدهــد.
بــا ایــن تفاســیر نــگاه متفــاوت هدایــت بــه مقولهنمــود و
ظهــور زن و تجلــی یــک تصویــر را درمییابیــم .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.
ســالها از خلــق چنیــن شــخصیت بیســابقهای در ادبیــات
فارســی میگــذرد و تقلیدهــای بســیاری از آن در دورههــای
مختلــف شدهاســت کــه همــه گواهــی بــر تشــخص ،تفــاوت،
هنرمنــدی ،نــوآوری و هــوش هدایــت در ابــداع چنیــن
تصاویــری اســت.

ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان

عکس

گرامــی اســت .در صــورت

باشــــــــــــگاه

تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،

مخـــــــــاطبان

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

جدیدترین اخبار و رویدادها در

کانالتلگراموقایعاتفاقیه:

@vaghayemagz
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صاحب امتیاز :سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
شماره مجوز94763 :
مدیرمسئول :علی قدیری سردبیر :فرناز محمدیان مشاور نشریه :مهدیه یاوری
هیئــت تحریریــه :ســرویس خبرنامــه :ســجاد هوشــمند ،ســرویس دارالفنــون :ســیما تفکرنیــا ،ســرویس ســینمایی :علــی
قربانــی ،ســرویس ادبــی :آمنــه مجذوبصفــا ،ســرویس موســیقی :امیررضــا کرامتــی ،ســرویس اقتصــادی و اجتماعــی :علــی
عبادتیــان ،ســرویس عکــس :زینــب خــاوری ،ســرویس پشــتیبانی :مهــدی طاهریــان
همــکاران ایــن شــماره :رضــا ســرحدی ،مهــدی ظریفیــان ،برهــان ثقفیــان ،تهمــورث امیــران ،علــی بحرینــی ،مصطفــی
صفائیخــواه ،عــارف حســنزاده ،فاطمــه چوبینــه ،مهشــید حســنی کوچهقاضیــان
با تشکر ویژه از :دکتر داود عمارتیمقدم
طراح جلد :کامران گلشاهی صفحهآرا :هومن مرادی
وبسایت www.SDJD.ir :ایمیلvaghayemag@gmail.com :
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