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بازار شام!
امیرابراهیمی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی94
بــازار شــام! اگــر دهخــدا زنــده بــود و وضعیــت فعلــی را میدیــد،
ایــن کلمــه را در لغتنامــهاش معــادل کلمــه محیــط زیســت
مــیآورد .ایــن مســأله ،هــزار و یــک علــت دارد و متأســفانه در
حالــی کــه تصــور میشــود بــا گذشــت زمــان ،اوضــاع در بیــن
مــردم (از دولتهــا کــه دیگــر هیــچ توقعــی نیســت!) بــه ســمت
بهبــودی مــیرود ،امــا تنهــا نــگاه ســطحینگر اســت کــه رشــد پیدا
کردهاســت و ایــن نــوع نگــرش نمیتوانــد کمــک جــدی بــه بهتــر
شــدن شــرایط کنــد .کمپینهــا ،پویشهــا و پایاننامههــا بــه
لحــاظ اجرایــی قــدرت بســیار کمــی دارنــد چراکــه افــراد مجــری
بــه ایــن مســائل بیتفاوتنــد .حتــی اگــر در مــوردی اوضــاع بحرانی
شــود ،افــراد مســئول تنهــا برای مدتــی سیاســتهایی را در دســتور
کار قــرار میدهنــد و پــس از مدتــی کارهــا بــه همــان منوال ســابق
پیــش مــیرود .مثــال بــارز ایــن وضعیــت دریاچــه ارومیــه اســت
کــه در ایــن ســالها دچــار تنشهــای بســیاری شــده اســت.
شــاید بتــوان گفــت عمدهتریــن دلیــل آن ،عــدم توجــه مــردم و
صنعتگــران بــه مقولــه توســعه پایــدار اســت کــه البتــه از ســکوت
برنامهریــزان و عــدم توضیــح ایــن اصــل بــرای مــردم نشــأت
میگیــرد .برنامهریزانــی کــه بــه اقتضــای منافعــی کــه دارنــد،
توســعه پایــدار را یــک اصــل فرنگــی و عامــل تهاجــم فرهنگــی
میداننــد و خــود هیــچ برنامــهای بــرای بهبــود شــرایط ندارنــد.
مدیــران صنایــع ،کشــاورزان و ســایر افــرادی کــه در ســرزمین،
دخــل و تصــرف دارنــد ،بایــد بداننــد کــه قوانیــن زیســت محیطی
محدودکننــده نیســت و در درازمــدت بــه لحــاظ مالــی آثــار مثبتی
دارد .متأســفانه در کشــوری کــه کســب درآمــد کافــی برای قشــر
عظیمــی از جامعــه بســیار دشــوار اســت ،مــردم در جســتوجوی
ســادهترین راه بــرای کســب درآمدنــد ،بیتوجــه بــه آن کــه ایــن
ســود کوتاهمــدت ،میتوانــد بــه سرمایهگذاریشــان در آینــده
صدمــه بزنــد .نمونــه بــارز ایــن اتفــاق را میتــوان در اســتحصال
بیــش از ظرفیــت آب از ســفرههای زیرزمینــی ،کشــت محصوالت
زراعــی نامتناســب بــا اقلیــم منطقــه و معــدنکاوی در مناطــق
بکــر مشــاهده کــرد .از هــر دری فقــر وارد شــود ،توســعه پایــدار و
برنامهریــزی بلندمــدت بــرای کســب و کاری بهینهتــر ،خــارج
میشــود .مقدمــهای بــه صــورت اجمالــی اشــاره شــد ،امــا اگــر
بخواهیــم بــه تفکیــک آنهــا را بیــان کنــم ،مهمترین عوامل آســیب
زننــده بــه محیــط زیســت را میتــوان در چنــد عامــل خالصــه کرد:
عدم شناخت توسعه پایدار و کل نگری نهفته در آن
پیــش از ایــن ،در ارتبــاط بــا توســعه پایدار اجماال نکاتی اشــاره شــد
امــا الزم اســت تأکیــد شــود کــه توســعه پایــدار ،تنهــا راهی اســت
کــه میتوانــد صنعــت ،کشــاورزی و حفاظــت از محیــط زیســت را
توأمــان پیــش بــرد .اگــر توســعه پایــدار رعایــت شــود ،بــه شــکل
خــودکار تمامــی اهــداف جامعــه در برگرفتــه میشــود .مهمتریــن
موضــوع در ارتبــاط بــا حرکــت بــه ســمت توســعه پایــدار ،ایــن
اســت کــه مدیــران و مســئوالن در ســطوح بــاالی کشــور ،بــا مردم
صــادق باشــند و آن را همــان گونــه کــه هســت بــه مــردم معرفی
کننــد ،یعنــی بــدون در نظــر گرفتــن منافع شــخصی و پیونــد دادن
ایــن اصــل بــا مســائل سیاســی .متأســفانه افــراد زیــادی هســتند
کــه در پشــت ایــن هــرج و مــرج زیســت محیطــی کشــور ،پنهــان
شــدهاند و ســود میبرنــد ،بیتوجــه بــه آن کــه فعالیتهایشــان
بــه ضــرر کشــور و منافــع ملــی تمــام میشــود .متأســفانه قوانیــن
محیــط زیســتی ،یکــی از انعطافپذیرتریــن قوانیــن وضــع شــده در
کشــور هســتند .بــا ایــن حال میتــوان بــا شناســاندن توســعه پایدار
بــه کــودکان در ســنین پاییــن و ســختگیری بیشتــر در جهــت
رعایــت ایــن اصــل در ســطح کالن ،بــه مــرور زمان جهــت تثبیت
آن زمینهچینــی کــرد.
عدم مشارکت و همکاری با مردم بومی
اکوتوریســم ،حلقــه مفقــوده طبیعــت بینظیــر ایران اســت .امــروزه
حتــی در کشــورهایی کــه تنــوع زیســتی و چشــماندازهای طبیعــی
بســیار محــدودی دارنــد (نظیــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس)،
ایــن موضــوع بســیار مــورد اهمیــت قــرار گرفتــه اســت .توجــه به
اکوتوریســم ،میتوانــد چــرخ اقتصــادی یــک منطقــه را بچرخانــد
امــا الزمــه آن وارد کــردن مــردم بومــی بــه آن اســت .مــردم
محلــی اگــر بداننــد در حفاظــت و گردشــگری محــل زندگیشــان،
نقــش کلیــدی دارنــد ،اهمیــت چشــماندازهای طبیعــی اطــراف و
گونههایــی کــه در نزدیکیشــان زندگــی میکننــد را بیشــتر
درک میکننــد .همیــن عامــل ســبب میشــود کمتــر بــه ســمت
فعالیتهایــی نظیــر شــکار و دســت بــردن در ســیمای ســرزمین
برونــد .همــان طــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،یکــی از محورهــای
اصلــی توســعه پایــدار ،مقابلــه بــا فقــر میباشــد .شــاید نتــوان
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حکومت مهدوی حکومتی نیست که در آن کسی از گفتن حقیقت بترسد

خبرنامه

بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین سیدحســن خمینــی در دیــدار وزیــر ،معاونــان و مدیــران وزارت آمــوزش و پــرورش ،دوازدهــم
اردیبهشــت مــاه در حــرم امــام خمینــی (ره) گفــت :امیرالمؤمنیــن (ع) در خطبــهای کــه مرحــوم کلینــی در روضــه کافــی نقــل کــرده اســت ،به
ویژگیهــای حکومــت عــادل کــه طبیعتــا اوج آن در زمــان ظهــور محقــق خواهــد شــد ،اشــاره دارنــد که شــاید بتــوان گفت اشــاره ای مســتقیم
بــه زعامــت حضــرت صاحــب الزمــان (عــج) اســت .یــادگار امــام (ره) بــا بیــان ایــن کــه حکومــت مهــدوی حکومــت اللهــا نیســت ،گفــت:
حکومــت مهــدوی حکومتــی نیســت کــه در آن انســانها از گفتــن حقیقــت بترســند و در آن زبانهــا بــه بیان حقیقــت نچرخد؛ بلکــه حکومت
ســخن گفتــن و صحبــت کــردن اســت .مولــی الموحدیــن (ع) در مســجد کوفــه می نشســت و مــردم میگفتنــد یــا علــی مشــرک شــدهای اما
وجــود مبــارک امیرالمؤمنیــن (ع) تحمــل میکــرد .وی تأکیــد کــرد :نــگاه مــا بــه افــق روشــن آینــده اســت .البتــه فلســفه انتظــار ایــن نیســت
کــه بــر ســر خودمــان بزنیــم تــا کســی بیایــد و مــا را نجــات دهــد ،بلکــه فلســفه انتظــار ایــن اســت که مــا به ســمت مهــدوی شــدن حرکت
کنیــم .سیدحســن خمینــی خطــاب بــه مســئوالن وزارت آمــورش و پــرورش گفــت :در آمــوزش و پــرورش بــه ایــن توجــه کنید کــه «تحجر»
از کلیدواژه هــای تفکــر امــام اســت .اگــر نســبت بــه ایــن امــر غفلــت کردیــد و بــه آن توجــه نداشــتید ،نــگاه کاریکاتــوری بــه امــام داشــت ه اید.
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در بحبوحــه انتخابــات ریاســتجمهوری دوازدهــم و
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در ســال ،1396
بخشــی از کمپین هــای تبلیغاتــی کاندیداهــای فعــال در
عرصــه انتخابــات ،متمرکــز بــر اهالــی فرهنــگ و رســانه و
البتــه ورزشــکاران بــود تــا حمایــت آنــان را جلــب کننــد.
کمپین هــای انتخاباتــی ،بــه دقــت فضــای عمومــی را رصــد
میکردنــد و حتــی میکوشــیدند تــا اگــر بــه نــاروا حمایــت
هنرمنــد و ورزشــکاری از کاندیدایــی اعــام شدهاســت،
کــذب بــودن آن را بــه ســرعت مخابــره کننــد .در کــوران
انتخابــات و در شــرایطی کــه کمپین هــای انتخاباتــی
هــر کاندیــدا می کوشــید تــا رأی بیشــتری را بــرای
کاندیــدای مــورد نظــر خــود جــذب کنــد ،کســی بــه ایــن
نمی اندیشــید کــه چــرا بایــد بــرای رأیآوری کاندیداهــای
درگیــر در انتخابــات ،بــه هنرمنــدان و ورزشــکاران توســل
جســت؟ نــه تنهــا ایــن پرســش مطــرح نبــود ،بلکــه زمــان
میتینگ هــای انتخاباتــی کاندیداهــا ،بــا هنرمنــدان و
ورزشــکاران هماهنــگ می شــد تــا آن هــا بتواننــد هــر چــه
بیشــتر در میتینگ هــا حضــور داشتهباشــند و دقایقــی
بــا مــردم ســخن بگوینــد .اهمیــت ایــن وضعیــت زمانــی
بیشــتر آشــکار شــد کــه در بســیاری از شــهرهای کشــور،
گروه هــای سیاســی درگیــر در انتخابــات شــوراهای اســامی
شــهر و روســتا ،بــرای رأی آوری لیســت خــود ،هنرمنــدان
و ورزشــکارانی را بــه عنــوان کاندیــدا در لیســت اضافــه
کردنــد .شــاید ســاده ترین پاســخ بــه چنیــن وضعیتــی ایــن
باشــد کــه حــوزه هنــر و فرهنــگ و البتــه ورزش ،بــه ســبب
گســتردگی افــراد درگیــر در آن ،یکــی از بخش هــای مهــم
جامعــه اســت کــه بــرای رأی حداکثــری بایــد حمایــت
آنــان را بــه دســت آورد .امــا زمانــی وضعیــت پیچیده تــر
می شــود کــه هنرمنــدان و ورزشــکاران ،عــاوه بــر صنــف
خــود ،می تواننــد بــر عمــوم و بدنــه جامعــه نیــز اثرگــذار
باشــند و حتــی در جایــگاه یــک مرجــع اجتماعــی قــرار
بگیرنــد.
چنــدی پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری
دوازدهــم و بــه دنبــال مجموعــه ای از اتفاقــات،
بســیاری از هنرمنــدان یــا بــه تعبیــری ســلبریتیها ،زبــان
بــه ِشــکوه گشــودند و از وضعیــت پیــش آمــده اعتــراض
کردنــد .زلزلــه کرمانشــاه ،کشــتی ســانچی ،ســقوط هواپیمــا،
ماجــرای علــی کریمــی و فدراســیون فوتبــال ،فیلترینــگ
تلگــرام ،گرانــی دالر ،گشــت ارشــاد ،شــهرداری تهــران،
ســعید مرتضــوی و ...هــر کــدام بهانــه ای بــرای اعــام
موضــع و اظهــار نظــر ســلبریتی ها بــود .اعتراضــات
ســلبریتی ها تــا جایــی پیــش رفــت کــه برخــی از رأی
خــود در انتخابــات ابــراز پشــیمانی و از هــواداران خــود
بــه ســبب ترغیــب آنــان بــه شــرکت در انتخابــات و
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سلبریتیها در میدان سیاست
رأی بــه کاندیــدای مــورد نظرشــان ،عذرخواهــی کردنــد.
بــه قاعــده هیــچ کــس نمی توانــد حــق اظهــار نظــر از
دیگــری را ســلب کنــد یــا حتــی نســبت بــه اعــام نظــر
شــخصی دیگــر برآشــفته شــود کــه چــرا چنیــن گفتــه یــا
چنــان کــرده اســت .ســلبریتیها نیــز ماننــد هــر فــرد
دیگــری در جامعــه حــق اظهــار نظــر دارنــد و می تواننــد
در هــر امــری نظــر خــود را ابــراز کننــد .امــا مســأله
زمانــی ایجــاد خواهــد شــد کــه ســلبریتی ها ورای نظــر
شــخصی در مســائل مختلــف ،بــه عنــوان مرجــع عمومــی
قــرار می گیرنــد .در واقــع ســلبریتیها ،فراتــر از نقــش
معمــول خــود ،بــه تدریــج جایــگاه نخبــگان ،متخصصــان
و روشــنفکران جامعــه را می گیرنــد و در درازمــدت در
جایــگاه رهبــران افــکار در جامعــه ایــران ،بــه افــکار عمومی
و جامعــه جهــت می دهنــد .ایــن مســأله از آن جهــت
اهمیــت دارد کــه ســلبریتی ها بــه ســبب حرفــه خــود،
جــذاب و دوســت داشــتنی هســتند و ســبک زندگــی آنــان
در صــدر اخبــار اســت و همیــن آشــنایی مخاطــب ،باعــث
نوعــی اعتمــاد عمومــی بــه آن هــا در ســایر حوزه هــای
حیــات اجتماعــی می شــود .بــه دیگــر ســخن می تــوان
گفــت کــه ســلبریتی ها عمدتــا ســرمایه خــود را از عرصــه
و میــدان دیگــری کســب کرده انــد و آن ســرمایه را بــه
عرصــه سیاســت آورده انــد و بــا آن نقــش جدیــدی را ایفــا
می کننــد .حــال آن کــه عرصــه سیاســت نیــاز بــه دانــش
و تخصــص خــاص خــود اســت و ســلبریتی ها عمدتــا
افــرادی فاقــد تحصیــات آکادمیــک و تجربــه عملــی
در مســائل سیاســی و اقتصــادی هســتند و در نتیجــه
صالحیــت الزم در ایــن حیطــه را ندارنــد ،امــا اظهــار
نظــر آنــان مــورد اقبــال عمــوم مــردم قــرار می گیــرد
و رســانه های مختلــف نیــز بــه پوشــش گســترده آن
می پردازنــد .بــه عنــوان مثــال ،تمــام ســایت های خبــری
بــه ایــن می پردازنــد کــه مهنــاز افشــار در خصــوص
گشــت ارشــاد و ویدئــو جنجالــی مربــوط بــه آن چــه
نظــری ابــراز داشــته اســت یــا حتــی ترانــه علیدوســتی
در مقــام مجری-کارشــناس ،در برنامــه «عصــر مــا» بــا
شــهیندخت مــوالوردی گفتوگــو می کنــد.
در جامعــه کنونــی مــا ،روشــنفکران و نخبــگان در
قیــاس بــا ســلبریتی هــا ،بــه عنــوان یــک گــروه
مرجــع فکــری تأثیرگــذاری کمتــری دارنــد و گرانیــگاه
گروه هــای مرجــع در جامعــه ایــران ،از عناصــر فکــری
بــه عناصــر شــهرت منتقــل شــده اســت .روشــنفکران و
نخبــگان در ســالیان اخیــر ،کمتــر خوداظهــاری کرده انــد
و جامعــه نیــز کمتــر بــه ســراغ آن هــا رفتــه کــه نتیجــه
آن نوعــی خــأ در جامعــه امــروز اســت .ایــن خــأ را از
دو جهــت می تــوان مــورد مداقــه قــرار داد .از یــک ســو
روشــنفکران و نخبــگان بنــا بــه دالیــل مختلفــی از جملــه
برخوردهــای سیاســی و بعض ـ ًا هزینه هایــی کــه بــه آن هــا
تحمیــلشــده اســت ،بــا نوعــی ســرخوردگی مواجــه
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هســتند و انگیــزه خــود بــرای کنشــگری را از دســت
داده انــد و عــدم حضــور جــدی آنــان در عرصــه اجتماعــی
باعــث رونــق ســلبریتی ها شــده اســت .در واقــع مــا در
جامعــه کنونــی ایــران بــا پدیــده «روشــنفکر غائــب» مواجه
هســتیم .غیــاب روشــنفکران در کشــورهایی رخ می دهــد
کــه روشنفکرانشــان یــا در خــود فــرو می رونــد و انــزوا
در پیــش می گیرنــد و یــا تحــت فشــار شــرایط سیاســی
و اجتماعــی از موطــن خــود می گریزنــد و مهاجــرت
میکننــد .غیبــت روشــنفکران و متخصصــان از عرصــه
اجتماعــی و سیاســی ،زمینــه را بــرای حضــور و جــوالن
ســلبریتی ها فراهــم میکنــد .از ســوی دیگــر ،تخصــص
و روشــنفکری بایــد در جامعــه متقاضــی داشــته باشــد
و جامعــه امــروز ایــران چنیــن تقاضایــی نــدارد ،چراکــه
نوعــی ســطحی نگری گســترش پیــدا کــرده و جامعــه
امــروز ایــران گرفتــار نوعــی «ســواد تصنعــی» اســت.
عمــوم مــردم در خصــوص هــر مســأله ای نظــر می دهنــد
و بــه خردهداده هایــی تجهیــز هســتند کــه عمدتــا از
رســانه های جمعــی متنــوع سرچشــمه می گیــرد .در واقــع
مــردم مرتبــا بــه مطالــب شــبکه های اجتماعــی نــوک
می زننــد و بعــد همــان را نشــخوار می کننــد .جامعــه
امــروز ایــران بــه نوعــی تقلیــد از دانایــی نزدیــک شــده
اســت ،دانایــی کــه در واقــع الگــوی جدیــدی از نادانــی
اســت .بدیــن ترتیــب عمــوم مــردم بــدل بــه یــک
ویتریــن از دانش هــای ســطحی و تقلیــدی ،بــدون هیــچ
انبــار عمیقــی شــدهاند .در ایــن شــرایط مــردم توجهــی بــه
تخصــص و دانــش عمیــق ندارنــد چراکــه تخصــص همــراه
بــا نوعــی پیچیدگــی و در نتیجــه وصــول بــه آن دشــوار
اســت .در ایــن شــرایط روشــنفکران و نخبــگان کــه بــرای
حفــظ اســتانداردها کار میکننــد ،مهجــور می شــوند .ایــن
وضعیــت باعــث پاییــن آمــدن ســلیقه عمومــی و اُفــت
معیارهــا می شــود کــه بــه تدریــج ب ـه جــای روشــنفکران
و نخبگانــی کــه کارشــان انتقــال معنــا و نقــد اجتماعــی
و فرهنگــی اســت ،تیــپ جدیــدی بــه نــام ســلبریتی ها
جایگزیــن می شــوند .ســلبریتی ها امــا بــر خــاف نخبــگان
و روشــنفکران ،بــه فکــر معناســازی نیســتند تــا پاســخی
عمیــق بــرای مشــکالت جامعــه بیابنــد یــا تأملــی ژرف
را در مخاطبیــن خــود برانگیزنــد ،بدیــن ترتیــب بــا انتقــال
مرجعیــت از نخبــگان و روشــنفکران بــه ســلبریتیها،
رســالت نقــد فرهنگــی و معنــادار کــردن زندگــی روزمــره
و انتقــال یکســری مفاهیــم بــه مــردم ،بــه محــاق مــی رود.
بــه همیــن ســبب می تــوان گفــت کــه ســلبریتی ها
مولــد رفتــار و گفتــار عامیانــه یــا بــه تعبیــری «پوپولیســم
فرهنگــی» در جامعــه هســتند.
امــا در جامعــه امــروز ایران ،مشــکل فقــط غبارآلودی
مرجعیــت فکــری و جانشــینی ســلبریتیها بــه جــای
نخبــگان و روشــنفکران نیســت ،بلکــه مشــکل دیگــر ایــن
اســت کــه نخبــگان و روشــنفکران بــرای ادامــه حیــات
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خــود در جامعــه ،مجبــور می شــوند تــا بــه مناســبات
شــرایط کنونــی تــن در دهنــد و آن هــا نیــز ســلبریتیزه
می شــوند! در واقــع نخبــگان و اندیشــمندان بــرای آن
کــه مــورد اقبــال عمومــی قــرار بگیرنــد ،از یــک ســو
از برخــی الگوهــای از پیــش تعییــن شــده مثــا حضــور
جــدی در فضــای مجــازی ،پیــروی می کننــد و از دیگــر
ســو ســطح اندیشــه ای خــود را تنــزل می دهنــد و مبتنــی
بــر نیــاز و نگــرش حاکــم بــر فضــای عمومــی گام بــر
می دارنــد .در ایــن راســتا خالــی از لطــف نیســت کــه
بــه عنــوان نمونــه ،بــه مصطفــی ملکیــان و ســیر دگرگونــی
کنــش فکــری او اشــاره کــرد .مصطفــی ملکیــان کــه در
دهه هــای پیــش عمــده تــوان و تمرکــز خــود را صــرف
مطالعــه و پژوهــش و ترجمــه پیرامــون الهیــات ،اخــاق
نظــری و فلســفه کرده بــود ،در ســال های اخیــر بیشــتر
بــه ســبب اظهاراتــش پیرامــون معنویــت ،شــادی،
خوشــبختی ،اخــاق و ادبیــات شــناخته می شــود و بدیــن
طریــق بــر دایــره مخاطبــان خــود ،نســبت بــه گذشــته
افــزوده اســت .ملکیــان دیگــر کمتــر می نویســد و بیشــتر
در آیین هــای رونمایــی و بزرگداشــت ها ســخنرانی
می کنــد .ملکیـ ِ
ـان امــروز بیشــتر در متــن اجتمــاع حضــور
دارد و بــه جــای زبــان متعلــق بــه نخبــگان کــه مخاطبــان
او را محــدود می ســازد ،بــه ســاده ترین وجــه ممکــن
بــا مخاطــب خــود از روزمره تریــن مســائل اخالقــی و
روانشناســی و دیگــر موضوعــات متناســب بــا ذائقــه
عامــه نظیــر «دیزاین شناســی» ســخن می گویــد .طیــف
جدیــد هــواداران ملکیــان نیــز بیشــتر او را بــا جمــات
قصــار اخالقــی اش می شناســند .بدیــن ترتیــب می تــوان
گفــت کــه تغییــر مــوج مصطفــی ملکیــان و تمرکــز
روزافــزون او بــر مباحــث عامه پســند روانشناســی-
اخالقــی ،موقعیــت او را در ســال های اخیــر از روشــنفکر-
متفکــر بــه روشــنفکر -ســلبریتی تقلیــل داده اســت .در
پایــان می تــوان گفــت کــه غبارآلــودی مرجعیــت فکــری
در ایــران و تصــرف جایــگاه نخبــگان و روشــنفکران
توســط ســلبریتی ها بــه دنبــال انــزوای نخبــگان و
البتــه گســترش ســطحی نگری در جامعــه از یــک ســو
و ســلبریتیزه شــدن برخــی از نخبــگان و روشــنفکران
بــه ســبب انطبــاق بــا شــرایط موجــود و بقــای خویــش
از ســوی دیگــر« ،زندگی تأملــی» شــهروندان ایرانــی را
بیــش از پیــش بــا خطــر مواجــه می کنــد و عرصه هــای
سیاســی و اجتماعــی را کــه مبتنــی بــر صالحیــت ،دانــش
و تخصــص اســت ،بیشــتر بــه ورطــه عمومیــت و نظــرات
غیرکارشناســانه و غیرمســئوالنه می کشــاند ،چراکــه بــا
ســطحی تر شــدن و عمومی تــر شــدن مســائل پیچیــده،
افــراد بیشــتری در آن ورود و طبــع آزمایــی خواهنــد کرد.
مادامــی کــه ایــن ابــراز نظرهــا مبتنــی بــر نوعــی فرصــت
طلبــی یــا بهره بــرداری شــخصی نیــز باشــد ،مصلحــت
عمومــی سرنوشــتی جــز تباهــی نخواهــد داشــت.
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امــر سیاســی بــا تضــاد ،تعــارض و ســتیز میــان نیروهــای
گوناگــون اجتماعــی مشــخص می شــود .بــا ایــن وجــود،
شــدت و ضعــف ایــن تضــاد و تعــارض بــا توجــه بــه
بافتــار سیاســی می توانــد متفــاوت باشــد .انقــاب اســامی
ایــران در ســال  ،1357تضــاد و تعــارض میــان نیروهــای
سیاســی را رنــگ و بــوی دیگــری داد و بــا تغییــر کانــون
قــدرت در ایــران ،امــر سیاســی جلــوه و معنایــی دگرگــون
یافــت .بــا ایــن وجــود تضــاد و تخاصــم نهفتــه در معنــای
امــر سیاســی همچنــان و البتــه در فــرم و صورتــی دیگــر
ادامــه یافــت .انتخابــات یکــی از مهمتریــن زمینه هــای
ظهــور دوگانهســازی های سیاســی بــوده و هســت .در
ایــران بعــد از وقایــع  1388ایــن محوربندی هــای سیاســی
وضعیــت و صورتــی ویــژه یافــت و جداســازی های سیاســی
و ارزشــی شــدت و حــدت بیشــتری پیــدا کــرد .بــا انتخــاب
آقــای روحانــی بــه عنــوان رئیــس جمهــور در آخریــن
انتخابــات برگــزار شــده ،تــداوم ایــن تضادهــا و تخاصم هــا
در حوزه هــای گوناگــون علمــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و ...ادامــه یافــت .بــه عبــارت دیگــر تضــادی
کــه می بایســت در عرصــه سیاســی بــروز و ظهــور پیــدا
کنــد و در همــان حــوزه حــل و فصــل شــود ،بــه ســایر

عرصه هــای دیگــر تســری یافــت و زمینــه را بــرای بــروز
بحران هــای گوناگــون فراهــم ســاخت.
یکــی از مهمتریــن ایــن بحرانهــا ،بحــران علــم و دانشــگاه
اســت .از آن جــا کــه انتظــار مــی رود نهــاد علــم بــه طــور
اعــم و نهــاد دانشــگاه بــه طــور اخــص مســئولیت پیشــرفت
و توســعه را بــر عهــده گیــرد ،هرگونــه درجازدگــی
منتســب بــه ایــن نهــاد شــده و ناکارآمدی هــای سیســتمی
و ســاختاری بــه ایــن نهادهــا احالــه می شــود .از ســوی
دیگــر ،عــدم تناســب محتــوای علــم در ایــران بــا نظــام
بینالمللــی ســبب شــده اســت تــا برخــی از نخبــگان علمــی
در ایــران بــرای ارتقــای علمــی بــه نهادهــای آموزشــی
کشــورهای پیشــرفته تر مهاجــرت نماینــد .ایــن مهاجــرت
در همــه کشــورهای جهــان ،بــهویــژه کشــورهای درحــال
توســعه طبیعــی اســت .امــا زمانــی کــه ایــن مهاجــرت
گســترده باشــد ،می توانــد بــه عنــوان یــک بحــران در نظــر
گرفتــه شــود .بــرای جلوگیــری از چنیــن بحرانــی می تــوان
بــا فراهــم نمــودن زمینه هــای الزم ،شــرایط را بــرای
بازگشــت ایــن نخبــگان فراهــم کــرد .ایــن امــر نــه تنهــا
بــه تقویــت ســرمایه انســانی یــک کشــور منجــر می شــود
بلکــه می توانــد اســتعدادها و آموخته هــای نخبــگان را
نیــز بــه بهتریــن نحــو مــورد اســتفاده قــرار دهــد.
دعــوت آقــای روحانــی از دانشــمندان و نخبــگان ایرانــی
شــاغل در کشــورهای دیگــر نیــز بــه همیــن منظــور

صــورت گرفــت .پیـش فــرض اساســی ایــن دعــوت ایــن
بــود« :یــک ســرباز عــادی بــرای ایــران ،بهتــر از ژنرالــی
بــرای بیگانــه اســت» .امــا از آن جــا کــه تضادهای سیاســی
بــرای ســال ها همچنــان حــل ناشــده و انباشــت شــده
باقــی مانــده بــود ،ایــن تنازعــات خــود را در عرصــه علــم
نشــان داد و اخــراج یــا خــارج شــدن نخبــگان بازگشــته بــه
وطــن ،یــا نخبــگان ایرانــی متمایــل بــه غــرب بــرونداد
ملمــوس و عینــی ایــن امــر بــود .بـه عبــارت دیگــر ،وقتــی
عیانکــردن خواســت واقعــی گروه هــای سیاســی در بــه
دســت گرفتــن قــدرت امــری مذمــوم و ناپســند تلقــی
می شــود ،زمینــه بــرای حــل تضــاد سیاســی بــه نحــو
شــفاف و آشــکار و تنهــا از طریــق صنــدوق انتخابــات
دشــوار می شــود .در نتیجــه رقابــت بــر ســر در اختیــار
گرفتــن نهادهــای مختلــف آغــاز می شــود .ایــن منازعــه
در هــر دو طــرف بــر اســتدالالت و بنیان هــای ماهیتــا
متفاوتــی اســتوار شــده اســت .از یــک طــرف نخبــگان
بازگشــته بــه وطــن ،بــا درنظرگرفتــن شــرایط جدیــد نظــام
بین المللــی کــه بــر اســاس آن ایــران بیــش از پیــش مــورد
هجمــه و تحریــم قدرت هــای بــزرگ قــرار می گیــرد،
بــا رهــا کــردن موقعیــت خــود در اروپــا و یــا آمریــکا،
اغلــب بــا هــدف کمــک بــه پیشــرفت ایــران در نهادهــای
اجرایــی و خدماتــی مشــغول بــه کار می شــوند .تجربیــات
و اندوخته هــای ایــن افــراد می توانــد راهگشــای پــاره ای از

مشــکالت در ایــران باشــد .از طــرف دیگــر ،از آن جــا کــه
ایــن افــراد بــرای مدت هــا از ایــران دور بودهانــد ،چــه
بســا در معــرض اتهام هایــی از جنــس جاسوســی و وطــن
فروشــی قــرار بگیرنــد .بــا در نظــر گرفتــن تــوازن قــدرت
میــان نیروهــای سیاســی در ایــران بــهنظــر می رســد ایــن
نخبــگان هســتند کــه در هــر صــورت هــدف و مرکــز
انتقــادات هــر دو جنــاح قــرار می گیرنــد .چــه نســبت بــه
سرنوشــت ایــران ،کمــک بــه حــل بحران هــا و بــهطــور
خالصــه دعوت هــای علمــی و سیاســی بی توجــه باشــند
و چــه دغدغه مندانــه بــه ایــران بازگردنــد ،در هــر دو
صــورت انــگ و برچســب وطــنفــروش چیــزی نیســت
کــه بتــوان نســبت بــه آن بی تفــاوت بــود .بــا ای ـن همــه
هســتند کســانی کــه بــا پشــت پــا زدن بــه همــه چیــز
بــه وطنشــان بــاز می گردنــد ،طعنــه می شــوند ،تحقیــر
می شــوند و دوبــاره ،ایــنبــار بــدون هیــچ ِدینــی نســبت
بــه ســرزمین مادریشــان آن را تــرک می کننــد *.شــاید
ایــن بازگشــت دوبــاره ،آن هــا را ژنرالــی بــرای بیگانــه
نکنــد ،امــا ایــران ،ایــن خانــه مشــترک همــه مــا را از
ســربازانی فرهیختــه محــروم می ســازد.
* ---اگرچــه نمی بایســت از اهمیــت امنیــت اطالعاتــی
کشــور غافــل شــد ،امــا انــگار هجمه هــای گوناگــون مــا را
چنــان بدبیــن کــرده اســت کــه تشـ ِ
ـخیص ســره از ناســره
بــر ایمــان بــهغایــت دشــوار و هزینــهبــر شــده اســت.
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انتخابــات نماینــدگان مدیــران مســئول نشــریات دانشــجویی کشــور جهــت عضویــت در شــورای ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــه پایــان رســید .پــس از رأی گیــری از مدیــران مســئول دارای حــق رأی جهــت انتخابــات شــورای ناظــر بــر
نشــریات ایــن دانشــگاه ،خانــم ســحر مهرابــی بــا  149رأی و آقــای محمــد حســن احمــدی بــا  142رأی بــه عنــوان اعضــای اصلــی و
آقــای محمدرضــا محمــدی بــا  87رأی بــه عنــوان عضــو علــی البــدل شــورای ناظــر بــر نشــریات وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
برگزیــده شــدند .شــایان ذکــر اســت خانــم ســحر مهرابــی و آقــای محمدحســن احمــدی بــه عنــوان کاندیداهــای ائتــاف طلــوع
آزادی ،بیشــترین آراء را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

3
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گزارش مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

بهارهآریان
کارشناسیروانشناسی95
هفتمیــن دوره مســابقات مناظــره دانشــجویان ایــران بــا
شــعار «مناظــره فرصتــی بــرای یادگیــری» ،در مرحلــه
اســتانی برگــزار شــد .مرحلــه اســتانی ایــن مســابقات کــه
هــر ســاله توســط ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی
برگــزار می گــردد ،روز شــنبه هشــتم اردیبهشــت مــاه
آغــاز و در روز سهشــنبه یازدهــم اردیبهشــت مــاه ،در
تــاالر دکتــر ســعادت دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه
فردوســی مشــهد بــه پایــان رســید .ایــن دوره از مســابقات،
بــا حضــور  16تیــم مختلــف از دانشــگاه های آزاد اســامی،
مطهــری ،فردوســی و علــوم پزشــکی مشــهد ،در چهــار
مرحلــه مقدماتــی ،یــک چهــارم نهایــی ،نیمــه نهایــی و
نهایــی و بــا حضــور داورانــی متشــکل از اســاتید هیئــت
علمــی دانشــگاه فردوســی برگــزار شــد.
در روز اول مســابقات ،شــانزده تیــم «علمــی» و «گفتمــان»،
«علــوم سیاســی» و «پنــداره»« ،بوطیقــای ســحر مفاهمــه» و
«خــرد منتقــد»« ،ســاتراپ» و «ســراج مطهــر»« ،افــاک» و
«اندیشــه های آزاد»« ،امیــد» و «نــدا»« ،گفتمــان پیشــرو»
و «در ســنگر آزادی»« ،ســایه» و «فرهنگیــان» در هشــت
مناظــره بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد و هشــت تیــم
«گفتمــان»« ،علــوم سیاســی»« ،خــرد منتقــد»« ،ســاتراپ»،
«اندیشــه های آزاد»« ،نــدا»« ،در ســنگر آزادی» و «ســایه»
بــه مرحلــه بعــد راه یافتنــد .در روز دوم مســابقات ،تیــم
«علــوم سیاســی» بــه عنــوان تیــم موافــق و تیــم «گفتمــان»
بــه عنــوان تیــم مخالــف بــا گــزاره «پذیــرش منشــور
حقــوق بشــر از ســوی کشــورها نتوانســته در جهــت

کاهــش نقــض حقــوق انســان ها موثــر واقــع شــود» بــا
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد و تیــم علــوم سیاســی بــه
مرحلــه بعــد راه یافــت« .خــرد منتقــد» در مناظــره مقابــل
تیــم «ســاتراپ» و در دفــاع از گــزاره «در بیماری هــای
العــاج ،بیمــار حــق انتخــاب خاتمــه حیــات خــود
را بایســتی داشــته باشــد» از حضــور در مرحلــه نیمــه
نهایــی بازمانــد .تیــم «اندیشــه های آزاد» بــه عنــوان تیــم
موافــق در مقابــل تیــم «نــدا» بــه عنــوان تیــم مخالــف بــا
گــزاره «عــدم مســئولیتپذیری زوجیــن موجــب کاهــش
تعــداد فرزنــدآوری شــده اســت» بــه مناظــره پرداختنــد
و تیــم «نــدا» راهــی مرحلــه بعــد شــد .رقابــت «در ســنگر
آزادی» و «ســایه» نیــز در دفــاع از مواضــع خــود بــا
گــزاره «همســایگان مناطــق اســتقالل طلــب (قومیــت هــا)

در راســتای ثبــات منطقــه بایــد بــا تحریم هــای متعــدد
از اســتقالل ایــن منطقــه ممانعــت بــه عمــل آورنــد» بــا
پیــروزی تیــم ســایه و حضــور آن در مرحلــه نیمــه نهایــی
خاتمــه یافــت.
چهــار تیمــی کــه بــه مرحلــه نیمــه نهایــی راه یافتــه بودنــد
در روز ســوم مســابقات بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد .در
مناظــره نخســت ،تیــم «علــوم سیاســی» بــه عنــوان گــروه
موافــق و تیــم «ســاتراپ» بــه عنــوان گــروه مخالــف بــا
گــزاره «کتــک زدن کــودک می توانــد در تربیــت او
اثــر مثبــت داشــته باشــد» بــه رقابــت پرداختــه و تیــم
ســاتراپ بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت .در ســوی دیگــر
جــدول نیــز تیــم «ســایه» در برابــر تیــم «نــدا» بــه مناظره
پرداخــت و بــا پیــروزی تیــم «نــدا» ،تکلیــف دیگــر

فینالیســت ایــن دوره از مســابقات مناظــره دانشــجویی
در مرحلــه اســتانی (خراســان رضــوی) مشــخص شــد.
در روز چهــارم مســابقات ،دو تیــم «علــوم سیاســی» و
«ســایه» در مرحلــه ردهبنــدی بــا گــزاره «مانــع اصلــی
توســعه پایــدار در ایــران فقــدان برنامهریــزی جامــع
اســت» و دو تیــم «ســاتراپ» و «نــدا» در مرحلــه نهایــی
بــا گــزاره «نــگاه اقتصــادی بــه فرهنــگ آن را بــه
ابتــذال می کشــاند» بــه رقابــت پرداختنــد .بــه علــت
انصــراف تیــم ســایه از شــرکت در مســابقه ردهبنــدی،
مقــام ســوم مرحلــه اســتانی بــه تیــم «علــوم سیاســی»
رســید .در مســابقه فینــال نیــز نهایتــا تیــم «ســاتراپ»
توانســت بــا غلبــه بــر تیــم «نــدا» ،جایــگاه اول ایــن دوره
از رقابت هــا را بــه خــود اختصــاص دهــد .مرحلــه نهایــی
مســابقات اســتانی و مراســم تقدیــر از تیم هــای برگزیــده،
بــا حضــور دکتــر هــادی بختیــاری ،معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی شــهرداری مشــهد ،مهنــدس علیرضــا حاتمــی،
معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی،
دکتــر مســعود گلســتانیپور ،معاونــت پشــتیبانی
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ،دکتــر حســین امینــی،
معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و
علــی باغــدار دلگشــا ،مشــاور اســتاندار در امــور جوانــان،
برگــزار شــد .الزم بــه ذکــر اســت مرحلــه منطقــه ای
ایــن مناظــرات پاییــز ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد.
همچنیــن منتخبیــن مرحلــه منطقــه ای در مرحلــه نهایــی
یعنــی مرحلــه کشــوری ،بــرای تعییــن تیــم قهرمــان
هفتمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ایــران
نشــان خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،در تهــران حاضــر
خواهنــد شــد.

نردبان آسمان است این کالم
گزارشی از کارگاه فن بیان و سخنوری

فاطمه محمدزاده
دانشجوی دکتری ادبیات حماسی 93
ادبیــات فارســی سرشــار از نمونههــای شــعر و نثــر دربــاره
اهمیــت ســخن و نیکــو ســخنگفتــن اســت .امــروزه نیــز
دانســتن مهــارت ســخنوری یــک ضــرورت بــه شــمار
مــیرود .پیچیــده شــدن روابــط انســانی اقتضــا می کنــد کــه
ن گفتــن خــود ،اصــول بســیاری را رعایــت
افــراد در ســخ 
کننــد تــا گمانهــا بــر هــم تیــره نشــود.
ش رشــد ادبآگهــان فردوســی» بــه عنــوان
شــرکت «پیــ 
نخســتین شــرکت خدمــات ادبــی دانشــگاهی ،بــا توجــه بــه
ضــرورت آگاهــی از فــن بیــان و ســخنوری بــرای دانشــجویان
و عالقهمنــدان ،کارگاه فــن بیــان و ســخنوری را بــا تدریــس
دکتــر محمــود فتوحــی رود معجنــی ،اســتاد زبــان و ادبیــات
فارســی دانشــگاه فردوســی و بــا مشــارکت قطــب علمــی
فردوســی و شــاهنامه در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی
دکتــر شــریعتی برگــزار کــرده اســت .هــدف از برگــزاری این
کارگاه ،تربیــت مــدرس فــن بیــان در دانشــگاهها ،مــدارس و
جامعــه و تشــکیل دپارتمــان فــن بیــان در دانشــکده ادبیات و
علــوم انســانی اســت.

نخســتین جلســه این کارگاه ،ســاعت  12تا  14روز چهارشنبه،
 29فروردیــنمــاه 1397درکتابخانــه قطــب علمــی فردوســی
و شــاهنامه برگــزار شــد .در ایــن جلســه ،دکتــر فتوحــی بــه
ضــرورت فراگیــری دانــش فــن بیــان و ســخنوری پرداخــت
و دربــاره اهمیــت ایــن مهــارت بــرای همـ ه مــردم بـ ه ویــژه
جامعــه دانشــگاهی ســخن گفــت .وی اظهــار داشــت کــه ایــن
مهــارت میتوانــد بــه عنــوان یــک شــغل در میــان جوانــان
مطــرح شــود چنــان کــه آنهــا اصــول فــن بیــان را بیاموزند و
بــه دیگــران آمــوزش دهنــد .دکتــر فتوحــی همچنیــن تصریح
کــرد کــه ســخنگفتــن و آمــوزش اصــول آن را بایــد از
دبســتان آغــاز کــرد .چنــان کــه در خــارج از ایــران ،ایــن امــر
بــه خوبــی انجــام میشــود و چــه بســا کودکانــی از طریــق
آمــوزش فــن بیــان بــرای مقاصــد سیاســی و اجتماعــی تربیت
می شــوند .وی خاطــر نشــان کــرد ،گســتردگی ارتباطــات
اجتماعــی ایجــاب میکنــد کــه کــودکان ،درســت و خــوب
ن گفتــن را بیاموزنــد.
ســخ 
از دیگــر مــوارد ذکــر شــده در ایــن کارگاه ،میتــوان بــه
انجــام تمریناتــی مختلــف جهــت یــک ســخنرانی خــوب
اشــاره کــرد .ایــن تمرینــات ،شــامل تنفــس ،اســتفاده از
زبــان بــدن و تکــرار برخــی حــروف ،کلمــات و عبــارات

اســت کــه بــه صــورت عملــی در ایــن کارگاه اجــرا شــد.
دکتــر فتوحــی اســتفاده درســت از زبــان بــدن را یــک اصــل
مهــم در ســخن گفتــن عنــوان کــرد کــه می توانــد تکمیــل
کننــده ســخن فــرد باشــد .وی بــا توضیــح دربــاره زبــان
بــدن همــراه بــا اوج و فــرود صــدا ،دانســتن ایــن مــوارد را
الزامــی دانســت .دکتــر فتوحــی اظهــار داشــت کــه گاهــی
دانشــجویان از خوانــدن درســت یــک شــعر در می ماننــد
چــرا کــه اصــول درســتخوانــدن ابیــات و زیــر و بــم آن
را نمیداننــد و چــه بســا خوانــش نادرســتی کــه بــه درک
محتــوای نادرســت می انجامــد.
دومیــن جلســه کارگاه فــن بیــان نیــز ،ســاعت  12تــا 14
روز چهارشــنبه ،پنجــم اردیبهشــتمــاه 1397در قطــب
علمــی فردوســی و شــاهنامه برگــزار شــد .دکتــر فتوحــی
در ایــن جلســه دربــاره انــواع ســخنرانی ،محتــوای ســخن،
مدیریــت داده هــا ،محتــوا و مخاطــب ،نســبت ســخن بــا
زمــان و ســاختار ســخنرانی ســخن گفــت .وی آشــنا نبــودن
ســخنرانان را بــا انــواع ســخنرانی ،یکــی از مــواردی عنــوان
کــرد کــه می توانــد مخاطــب را دلزده کنــد .دکتــر
فتوحــی اظهــار داشــت کــه هــر گونــه ســخنی ،شایســته هــر
گونــه ســخنرانی نیســت .بــه عنــوان مثــال ،اگــر ســخنرانی

محتوایــی عرفانــی دارد ،تمــام گفتــار ســخنران حتــی طنــزی
کــه بــه کار می بــرد ،بایســتی در همیــن راســتا باشــد .وی
یکــی دیگــر از مشــکالت ســخنرانان را عــدم مدیریــت زمان
ســخنرانی دانســت کــه ایــن مســأله نیــز ســبب می شــود
بســیاری از ســخنان مهــم ناگفتــه باقــی بمانــد .دکتــر فتوحی
در ادامــه بــه ویژگیهــای یــک ســخنرانی خــوب از نظــر
ســاختار و زمان بنــدی اشــاره کــرد و تکنیک هــای آن را
توضیــح داد .تمرینــات عملــی مربــوط بــه تمرکــز ،تنفــس
و غلبــه بــر دلهــره آغــاز ســخنرانی ،از دیگــر بخش هــای
ایــن کارگاه بــود.
شــایان ذکــر اســت کــه کارگاه فــن بیــان و ســخنوری بــا
اســتقبال بســیاری از دانشــجویان و اســتادان زبــان و ادبیــات
فارســی و عالقهمنــدان خــارج از دانشــگاه همــراه بــود .الزم
بــه ذکــر اســت کــه جلســات ایــن کارگاه همچنــان ادامــه
دارد .ضمــن آن کــه کارگاه فــن بیــان و ســخنوری در نظــر
دارد جلســات خــود را در دانشــکده های دیگــر و نیــز خــارج
از دانشــگاه بــهویــژه در مــدارس نیــز برگــزار کنــد .اجــرای
مســابقات گســترده در دانشــگاهها و مــدارس بــرای ایجــاد
انگیــزه در میــان دانشــجویان و دانــشآمــوزان ،یکــی دیگر از
برنامه هــای آینــده ایــن کارگاه خواهــد بــود.
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یکــی از اهدافــی کــه دانشــگاه شــصت و شــش ســاله
فردوســی مشــهد بــه عنــوان ســومین دانشــگاه کشــور از
نظــر قدمــت آن را دنبــال میکنــد ،برخــوردی آکادمیــک
بــا تاریــخ و پیشــینه دانشــگاه اســت چــرا کــه توســعه
فرهنگــی بــا درک ریشــهها ،کشــف هویــت و دریافــت
اســتمرار تاریخــی اتفــاق میافتــد و ایــن مهــم در صورتــی
امکانپذیــر اســت کــه نشــانههای گذشــته بــا تدبیــر
و ظرافــت در برابــر نســل حاضــر قــرار گیــرد .از ایــن
جهــت موزههــا در توســعه فرهنگــی و هویتبخشــی بــه
دانشــگاه و دانشــگاهیان اهمیــت فراوانــی دارنــد .نقــش
حیاتــی موزههــا در جوامــع بشــری نقشــی بدیــع مانــدگار
و مــروج نابتریــن پدیدههــای فرهنگــی اســت .اشــیا و
اســناد موجــود در مــوزه در عیــن بیزبانــی بــه هــزار زبــان
ســخن میگوینــد تــا باعــث برقــراری ارتبــاط فرهنگــی

بازدیدکننــدگان بــا تاریــخ و فرهنــگ خــود باشــند .موزههــا
بــه عنــوان فرزنــدان هنــر و تاریــخ بــا زدن پلــی میــان
گذشــته و آینــده ،دانشــگاه فردوســی مشــهد را در ایــن مهــم
یــاری میرســاند .در ایــن راســتا عصــر چهارشــنبه پنجــم
اردیبهشــت مــاه ،مراســم گشــایش مــوزه دانشــگاه فردوســی
در تــاالر فارابــی دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی و بــا
حضــور دکتــر عبدالرضــا باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم،
ســید محمــد بهشــتی ،رئیــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری و دکتــر محمــد کافــی ،رئیــس
دانشــگاه فردوســی و جمعــی از اســاتید و چهرههــای مانــدگار
بــا هــدف نمایش پیشــینه درخشــان علمــی و فرهنگــی ،ارائه
دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و بازیابــی هویت
فرهنگــی دانشــجویان برگــزار گردیــد.
در ایــن مــوزه تاریخچــه و ســیر تحــول دانشــگاه بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت و همچنیــن رؤســا ،مفاخــر ،اســاتید
تأثیرگــذاری همچــون (دکتــر غالمحســین یوســفی ،دکتــر
فیــاض ،اســتاد فاطمــی ،اســتاد واعــظزاده ،اســتاد آشــتیانی،

اســتاد مدیرشــانهچی و دکتــر علــی شــریعتی) و افــرادی کــه
در کلیــت فضــای علمــی و فرهنگــی موثــر بودهانــد ،معرفــی
شــدند .وســایل اهدایــی اســتادان برجســته و خانوادههــای
آنــان ،تعــدادی از وســایل و اشــیای قدیمــی دانشــکدهها و
واحدهــای مختلــف دانشــگاه و نمونــهای از پایاننامههــای
افــراد معــروف و دفتــر نمــره برخــی از افــراد شــهیر نظیــر
اســتاد شــفیعی کدکنــی و دکتــر شــریعتی ،مهمتریــن و
قدیمیتریــن کتــب و نشــریات بازتــاب رویدادهــا و
اخبــار دانشــگاه در مطبوعــات و نقــش دانشــگاه در انقــاب
اســامی و جنــگ تحمیلــی از دیگــر بخشهــای دیدنــی
مــوزه دانشــگاه فردوســی اســت .ســاختمان اختصاص  یافتــه
بــه مــوزه پــس از تغییــر کاربــری از ســال  1395در
اختیــار مرکــز آثــار و مفاخــر دانشــگاه قــرار گرفتــه اســت
و بــا مســاحت  550متــر مربــع ( 450متــر مربــع فضــای
نمایشــگاهی و  100متــر مربــع فضــای اداری) و در  8بخــش
راهــروی ورودی ،بخــش دیــداری و شــنیداری ،گالــری ،1
اتــاق مطبوعــات ،راهــروی گــذار ،گالــری  ،2اتــاق مرکــز و

فروشــگاه بــرای فــروش اقــام فرهنگــی تولیــد شــده ایرانــی
طراحــی شــده اســت.
در مراســم گشــایش مــوزه دانشــگاه فردوســی ،ســلمان
ســاکت ،رئیــس مرکــز آثــار و مفاخــر دانشــگاه فردوســی،
مخاطبــان مــوزه دانشــگاه فردوســی را اســتادان پیشکســوت
و شــاغل ،دانشــجویان ،کارکنــان ،دانشآموختــگان و
اعضــای خانــواده بــزرگ دانشــگاه فردوســی مشــهد
معرفــی و تصریــح کــرد ایــن مجموعــه میزبــان مهمانــان
داخلــی و خارجــی دانشــگاه ،مدیــران شــهری و کشــوری
و همچنیــن گروه هــای محــدود دانشآمــوزان خواهــد
بــود .او همچنیــن خبــر از نمایــش فیلم هــا و نماهنگ هــای
معرفــی دانشــگاه و مفاخــر و برگــزاری کارگاه هــای
آموزشــی در بخــش دیــداری و شــنیداری مــوزه داد .بــه
امیــد ایــن کــه ایجــاد مــوزه دانشــگاه ،فرصتــی مناســب
بــرای بــاروری فرهنگــی اعضــای خانــواده بــزرگ دانشــگاه
فردوســی فراهــم آورد.
*موزه واژهای یونانی و به معنای مجمع فرشتگان است.
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نگاه ویژه

ب ـ ه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،رضــا اردکانیــان در آییــن افتتاحیــه ســومین جشــنواره و نمایشــگاه توانمندی هــای
بهرهبــرداری و نگهــداری در صنعــت آب و فاضــاب کشــور کــه  15اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت مرکــز امــور
اجتماعــی منابــع آب و انــرژی وزارت نیــرو ،گفــت :ایــن مرکــز از امــروز بــه منظــور افزایــش اســتفاده از تعامــات اجتماعــی بــرای اشــاعه
فرهنــگ مصــرف صحیــح آب و مدیریــت تقاضــا در کشــور راه انــدازی شــده اســت .وزیــر نیــرو ،زیربنــای مدیریــت صحیــح منابــع زیســت
محیطــی را اخــاق دانســت و افــزود :پســرفتهای مــا در زمینــه منابــع زیســت محیطــی رابطــه مســتقیم بــا دور شــدن مــا از اخالقیــات
دارد .محــال اســت کــه جامعــه غیراخالقــی را ســراغ داشــته باشــید کــه مبانــی اخالقــی در آن فــرو پاشــیده باشــد و توانســته باشــد منابــع
زیســت محیطــی بــه ویــژه آب را بــه شــکلی صحیحــی مدیریــت کنــد .وزیــر نیــرو عنــوان کــرد :اصلیتریــن بازیگــر عرصــه مدیریــت
تقاضــا دســتگاههای میانــی بخشــی هســتند کــه یکــی از آنهــا اســتانداران خواهنــد بــود .مــا در ایــن دوران بــه ســطح باالیــی از همکاری هــای
اســتانداران بــا صنعــت آب و بــرق نیــاز داریــم .وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد اجــازه بدهیــم عرصه آب
جوالنــگاه رقابتهــای منطقــهای و سیاســی شــود ،ادامــه داد :در ســال جــاری بــه دلیــل محدودیــت منابــع آب و تحریکپذیــری بــاالی ایــن
حــوزه نیازمنــد هوشــیاری ســطح باالیــی هســتیم تــا بخــش حســاس آب بــه عرصــهای بــرای برخــی مســائل دیگــر تبدیــل نشــود.
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محیــط زیســت در تعریــف کلــی بــه معنــای آب ،خــاک ،هــوا
و زیســتمندان یــک ســرزمین تعبیــر میشــود و کیفیــت
محیطزیســت در عصــر کنونــی بــه یکــی از شــاخصهای مهــم
در مقایســه پیشــرفت کشــورها بدل شــده اســت .در ایــران بیش
از  8000گونــه گیاهــی شــناخته شــده وجــود دارد کــه ایــن بــا
کل گونههــای شــناخته شــده قــاره اروپــا برابــری مــی کنــد .ایــن
بــدان معناســت کــه ایــن کشــور از طبیعت بــی نظیــر و متنوعی
برخــوردار اســت ولــی بــه هیــچ وجــه بــه معنــای تندرســتی
محیــط زیســت آن نیســت .ریشــه احتــرام بــه آب و خــاک و
طبیعــت در زندگــی گذشــتگان مــا بســیار مشــهود بــوده اســت
تــا جایــی کــه داریــوش اول ،ایــن ســرزمین را از ســه چیــز در
امــان میخواهــد :دشــمن ،خشکســالی و دروغ .در ســخنان
بســیاری از بــزرگان گذشــته میبینیــم که احتــرام بســیاری برای
طبیعــت قائــل بودنــد .آنطــور کــه تاریــخ و اســطورههای ایــران
نشــان میدهــد ،هــزاران ســال پیــش حفاظــت از محیــط زیســت
بخــش جدائیناپذیــر امنیــت ملــی محســوب میشــده اســت در
حالــی کــه ایــن موضــوع امــروزه شــاید خیلــی بــه چشــم نیایــد.
یکــی از نکاتــی کــه پژوهشــگران بــه تازگــی در خصــوص ســقوط
بســیاری از تمدنهــای کهــن ماننــد بابــل ،آشــور ،مایــا و ...طــرح
کردهانــد ،عــدم توجــه بــه محیــط زیســت و ظرفیتهای زیســتی
ســرزمینها بــوده اســت .امــا بــا ایــن وجــود مردمــان ایــران بــا
ســازگاری بــا طبیعــت و تخریــب کمتر ،ایــن تمــدن را تا بــه امروز
محفــوظ نــگاه داشــته و بــه عنــوان امانتــی بــه مــا ســپردهاند.
بــه هــر حــال تــا پیــش از انقــاب صنعتــی تصرفــات انســان در
طبیعــت بــه حــدی نبــوده اســت کــه تأثیــری جهانــی داشــته
باشــد ولــی بــا آغــاز ایــن عصــر ،انســان راه تســلط بــر طبیعــت
را آموخــت و باعــث تخریــب بســیار جــدی و تأثیرگــذار بــر
محیــط زیســت شــد .تــا اینکــه در دهه1960میــادی بــا
انتشــار کتــاب «بهــار خامــوش» توســط «راشــل کارســون» کــه
بــه موضــوع آلودگــی هــوا و شــهرهایی کــه بــه دلیــل مــرگ و
میــر پرنــدگان خالــی از آواز شــده بودنــد ،میپرداخــت ،موجــی
از آگاهــی و تحقیقــات پیرامــون محیــط زیســت آغــاز شــد و
منجــر بــه شــکلگیری جریانهــای اجتماعــی در حمایــت از
محیطزیســت شــد کــه بــه بیشــتر کشــورهای جهــان ســرایت
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سرزمینخسته

نقدی بر وضعیت محیط زیست ایران
کــرد .ایــن بیــداری جهانــی در دهــه  1970و پــس از آن باعــث
شــکلگیری توافقــات بینالمللــی بــرای حفاظــت از زمیــن
شــد .ایــران نیــز از جملــه کشــورهایی بــود کــه خیلــی زود بــه
ایــن توافقــات بینالمللــی پیوســت و حتــی اولیــن کنوانســیون
بینالمللــی حفاظــت از تاالبهــا در ســال  1971بــه پیشــنهاد
ایــران و تالشهــای اســکندر فیــروز ،رئیــس وقــت ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ،در شــهر رامســر ایــران برگــزار شــد
و همچنــان نیــز بــه نام «کنوانســیون رامســر» شــناخته میشــود.
در ایــران در ســال  1335بــا کوشــش دســتاندرکاران ،قانــون
شــکار و صیــد بــه تصویب رســید و منجر به تشــکیل دســتگاهی
مســتقل بــه نــام «کانــون شــکار ایــران» شــد کــه هــدف آن
حفــظ نســل شــکار و نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه
آن بــود .در ســال  1346بــا تالشهــای اســکندر فیروز «ســازمان
شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد» بــا اختیــارات بیشــتر جایگزیــن
کانــون فــوق شــد .در ســال  1350نــام ســازمان «شــکاربانی و
نظــارت بــر صیــد» بــه «ســازمان حفاظــت محیــط زیســت»
تبدیــل و اختیــارات بیشــتری بــرای پیشــگیری از اقدامهــای زیان
بــار بــرای تعــادل محیط زیســت بــه آن افــزوده شــد که ایــران را
بــدل بــه یکــی از کشــورهای پیشــرو در زمینه حفاظــت از محیط
زیســت تبدیــل شــد.
امــا ایــن وضعیــت خیلــی زود رو بــه افــول گذاشــت .در ابتــدای
انقــاب اســامی برخــی ســعی بــر تعطیلــی ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت داشــتند کــه بــا هوشــیاری بدنــه ســازمان ،موفق
نشــدند بدیــن امــر جامه عمــل بپوشــانند .با ایــن وجود ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت دیگــر اختیــارات و صالبت کافــی برای
برخــورد بــا متخلفیــن را نداشــت .ورود ایــران بــه جنــگ تحمیلی
نیــز باعــث شــد محیــط زیســت در ذیــل اولویتهــای مهمتــر،
بــه فراموشــی ســپرده شــود .پــس از جنــگ تحمیلــی نیــز بــه
بهانههایــی نظیــر ســازندگی ،تحریــم ،خودکفایــی در کشــاورزی
و ...توجهــی بــه محیــط زیســت نشــد .در دورهای محیط زیســت،
«محیــط ایســت» عنــوان میشــود و در دوره بعــد اگرچــه دولــت
وقــت بــه عنــوان «دولــت محیــط زیســت» معرفــی میشــود اما
عمــا تغییــر رویــه محسوســی دیده نمیشــود و ســکان ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت در اختیــار عیســی کالنتــری گذاشــته
میشــود کــه خــود بــر گنــاه کار بــودن خویــش در وضعیــت
کنونــی زیســتی ایــران معتــرف اســت .ایــن کــه در پشــت پــرده
ایــن تعامــات چــه میگــذرد و چــه دســتگاه  هایی از ایــن

انتصــاب منتفــع میگردنــد ،داســتان دیگــری اســت کــه شــرح
مفصلــی دارد و موضــوع ایــن نوشــتار نیســت.
پــر واضــح اســت که بهبــود وضعیــت محیط زیســت که شــرایط
مناســب بــرای زندگــی مردمــان یــک ســرزمین را بــه ارمغــان
مــیآورد ،وظیفــه دولــت اســت تــا بــا اســتفاده از درآمدهــای
عمومــی نظیــر مالیــات ،خدمــات عمومی کشــور را بهبود بخشــد.
البتــه بخشــی از فرآینــد حفاظــت از محیــط زیســت نیز بــه مردم
و ســاکنان آن ســرزمین برمیگــردد .مــردم بــا نــوع برخــورد خود
بــا ســرزمین و نیــز بــا انتخــاب سیاســتمداران ،ایجــاد جنبشهــای
اجتماعــی و انتقــال ســینه بــه ســینه آگاهیهــا میتواننــد موثــر
باشــند .بــا ایــن حــال از رأس تــا ضلــع پاییــن هــرم جامعــه در
حفاظــت از محیــط زندگــی خــود دخیــل هســتند و بیــن اضــاع
مختلــف ،تعامــات و تأثیرپذیــری متقابل وجــود دارد کــه در ادامه
بــه آن خواهــم پرداخــت .وظیفــه نظــارت بــر محیــط زیســت این
مرزوبــوم بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت که
نــه تنهــا از ســاختاری مریــض رنــج میبرد ،بلکــه جــزء فقیرترین
دســتگاههای اجرایــی اســت کــه هــر سـاله در هنــگام تخصیــص
اعتبــارات و بودجــه کشــور ،پــس از دســتگاههای دیگــر در انتهــای
صــف قــرار میگیــرد .طبــق اســتانداردهای جهانــی بــرای حفاظت
از هــر  1000هکتــار عرصــه طبیعــی ،یــک محیطبــان الزم اســت.
ایــن در صورتــی اســت کــه در ایــران بــه ازای هــر  6000هکتــار،
تنهــا یــک محیطبــان وجــود دارد کــه همانهــا نیــز در شــرایط
بســیار ســخت طبیعــی و حداقــل حقــوق بــه ســر میبرنــد .در
بخش  هــای باالیــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیز کســانی
حکمرانــی میکننــد کــه تخصــص الزم را ندارنــد و از چهــل ســال
گذشــته تــا کنــون هیــچ کــدام از روســای ســازمان تحصیــات
مرتبــط بــا محیــط زیســت نداشــتهاند!
ســوی دیگــر را کــه مینگریــم ،خودروهــای بــی کیفیتــی را
میبینیــم کــه در خیابانهــای مــا جــوالن میدهنــد و بــا
مصــرف نامناســب و ســطح بــاالی خــروج آالیندههــا دیر یــا زود
تحفــهای بــه نــام ســرطان دارد و یــا ســایر بیماریهــا یقــه مــا را
میگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه عــزم دنیــا بــرای جایگزیــن
کــردن خودروهــای هیبریــد و با راندمان باالســت تــا دود کمتری
در ریــه شــهروندان وارد شــود .امــا مــا هنــوز خودروهــای ســی،
چهــل ســال پیــش را چــراغ هایــش را عــوض مــی کنیــم و بــا
وجــود رانتهایــی کــه وجــود دارد ،در حلــق مصــرف کننــده فرو
میکنیــم .در موضــوع آب نیــز بــه بهانــه خودکفایــی در تولیــد

محصــوالت کشــاورزی و بــدون ارزیابــی و کارشناســی دقیــق ،بــر
روی هــر رودی ســد احــداث میکنیــم .در مناطــق مختلــف و در
ســطوح متفــاوت نیــز بــرای دسترســی بــه آب زیرزمینــی ،زمین
را حفــر کــرده ایــم .آنقــدر چــاه زدهایــم و ســد احــداث کردهایــم
کــه آبهــای زیــر و روی ســرزمینمان دچــار بحــران شدهاســت.
دریاچههــا یکــی پــس از دیگــری خشــک شــدهاند و دشــتها
نیــز نشســت کردهانــد .نیــک میدانیــم کــه مدتهاســت کــه
در کشــورهای پیشــرفتهتر ،ســدها را مــی شــکنند تــا از تبخیــر
آب و صدمــات اکولوژیــک آن جلوگیــری شــود و بــا اینکــه
ثابــت شــده اســت که سدســازی پاســخ مشــکل آب نیســت ،ما
همچنــان ســد میســازیم .بــرای مدیریــت منابــع آب میتوانیــم
راندمــان آبیــاری کشــاورزی را باالتــر ببریــم کــه روشهــای
نویــن تــا  70درصــد میتوانــد بازدهــی داشــته باشــد ،امــا مــا
هنــوز آبیــاری ســنتی را بــا  30درصــد بازدهــی انتخــاب میکنیم
و ترجیــح میدهیــم ســد بســازیم و آب را از دوردســت  ها بــه
محــل مــورد نظــر منتقــل کنیــم .میتوانیــم مانند خیلی کشــورها
آب را بازچرخانــی کنیــم و بــا تصفیــه بــرای کاربریهــای دیگــر
اختصــاص دهیم .کشــور مــا در کمربند خشــک جهان واقع شــده
اســت و متوســط بارندگــی در ســطح کشــور  250میلــی متــر در
ســال اســت ،امــا میبینیــم هنــوز در بســیاری مناطــق خشــک
برنــج و هندوانــه کشــت میشــود و الگوی کشــت مناســب برای
هــر منطقــه تهیه نشــده اســت.
برخــی از مســائل و مشــکالت محیــط زیســت مثــل اســتفاده
بیــش از حــد از پالســتیک ،ریختــن زبالــه در طبیعــت ،شــکار و
صیــد و ...نیــز ناشــی از فرهنــگ عمومــی اســت و مــا بــه عنــوان
ســاکنان ایــن ســرزمین بایــد بیشــتر مراقــب کردارمــان نســبت
بــه ســرزمینمان باشــیم .بــرای ایــن مس ـأله میتــوان دو دلیــل
اصلــی برشــمرد :اول بیســوادی و دوم بیریشــهگی .بیســوادی
را ماننــد ســایر کشــورهای پیشــرو میتــوان بــا طــرح مس ـأله
محیــط زیســت و اهمیــت آن در ســطوح مختلــف آموزشــی و
همچنیــن از طریــق رســانهها و ســمن  های مرتبــط برطــرف کنیم.
امــا دلیــل دوم یعنــی بیریشــه گــی ،بحثی بســیار عمیق  تر اســت.
بســیاری از مــا بارهــا پیرامــون اهمیت محیط زیســت شــنیدهایم
امــا بازهــم بــه آن بیتوجهیــم .ایــن واکنش  هــا شــاید بــه دلیــل
عــدم اهمیــت یــا عــدم تعلــق قلبــی بــه ســرزمینمان باشــد!
چراکــه مگــر میشــود نســبت بــه میهنــی کــه همــه چیز بــه ما
اهــدا کــرده اســت ،ایــن گونــه نامهربانانــه برخــورد کنیــم؟!
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ســمن در واژه بــه معنــای ســازمانی مــردم نهــاد اســت که وابســته
بــه دولــت نیســت و بــا حمایتهــا و کمکهــای مردمــی فعالیــت
میکنــد .از مهمتریــن فعالیتهــای ســمن هــا ،مس ـأله آمــوزش
و آگاهــی دادن بــه افــراد نــاآگاه جامعــه اســت .مــردم بــه عنــوان
متولــی اصلــی محیــط زیســت بــه شــکلی مســتقیم بــر کاهــش
و یــا تشــدید مشــکالت ایــن بخــش اثــر گذارنــد .از ایــن رو
ســازمانهای مــردم نهــاد زیســت محیطــی ،به دلیــل برخــورداری
از حمایــت و کمکهــای مســتقیم مــردم نقــش ویــژهای در کنترل
چالشهــای محیــط زیســتی ایفــا میکننــد .از اولین ســمنهایی که
در ایــران در ایــن راســتا تأســیس شــد ،میتــوان بــه «جبههســبز»

و «جمعیــت زنــان مبــارز بــا آلودگیهــای محیــط زیســت» اشــاره
کــرد .مــه لقــا مــاح (مــادر محیــط زیســت ایــران) ،در میانــه
دهــه  1370کار خــود را بــا تأســیس جمعیــت زنــان مبــارز آغــاز
کــرد و اقدامــات موثــری از جملــه :مخالفــت بــا ســاخت آزاد راه
تهران-شــمال ،آمــوزش چهــره بــه چهره مســائل زیســت محیطی
و تفکیــک زبالــه از مبــدأ را در کارنامــه ایــن نهــاد ثبــت کــرد .در
تشــکیالت ســازمانهای مــردم نهــاد ،وجــود تخصصهــای الزم
در زمینــه مرتبــط بــا اهــداف ســمن ضــروری اســت و نکتــه حائز
اهمیــت در ایــن خصــوص تســلط افــراد ســمن بــه قوانیــن مدنــی
اســت تــا بتواننــد تأثیرگــذار باشــند و در مواقــع لــزوم احقــاق حق
کننــد .بــه دلیــل نبــود حمایتهــای مالــی و عــدم وابســتگی بــه
حکومــت ،ســمنها نهادهایــی بســیار حســاس و آســیب پذیــر
هســتند .فعالیــت ســازمانهای مــردم نهــاد در دهــه اخیــر بــا

مشــکالت و مخالفتهــای بســیاری همــراه بــوده اســت .بــا وجــود
ایــن کــه دولتهــا همــواره در کمپینهــای انتخاباتــی خــود شــعار
حمایــت از ســمنها را ســر دادهانــد امــا در عمــل بــا تنظیــم قوانین
دســت و پاگیــر مانــع فعالیــت ســمنها شــده انــد .ســازمانهای
مــردم نهــاد بــه عنــوان مدخلــی بــه مشــکالت و معضــات پیــدا
و ناپیــدای جامعــه ،میتواننــد نقــش مهمــی در برنامــه ریــزی و
سیاســتگذاری دولتهــا در عرصههــای مختلــف داشــه باشــند.
در کشــورهای پیشــرفته ،پروژههــا و طرحهــای زیســت محیطــی
بــه ســمنهای متخصص ســپرده شــده اســت و حتــی در برخــی از
تصمیمگیریهــا از آنهــا کمــک میگیرنــد .در دوران دولتهــای
نهــم و دهــم بــه گفتــه معصومــه ابتــکار ،رئیــس ســابق ســازمان
حفاظــت محیطزیســت ،شــاهد خدشــهای عمیــق بــه کیفیــت و
کمیــت نهادهــای مدنــی و تشــکیالت مردمــی بودیــم بــه صورتی

کــه بیشــتر ایــن ســازمانها در ایــن دوران از بیــن رفتنــد .تــا
کنــون نزدیــک بــه 800ســمن زیســت محیطــی در کشــور ایجــاد
شــده اســت .ســمنها میتواننــد نقــش مهمــی در بازدارندگــی
سیاســتگذاریهای منفــی دولــت در حــوزه محیــط زیســت کــه
منجــر بــه تخریــب آن میشــود داشــته باشــند .بــه طــور مثــال
میتوانیــم بــه طــرح کمربنــد جنوبی در مشــهد اشــاره کنیــم .طبق
تحقیقــات ،این پروژه مشــکالت زیســت محیطــی بســیاری از قبیل
کــور شــدن چشــمه آب ،تخریــب کوههــای ارتفاعــات (کوههــا بــه
عنـوان فیلتــر اصلــی در جلوگیــری از ورود بســیاری از آلودگیهــا به
شــمار میرونــد) و ...را بــه دنبال داشــته اســت .ایــن پــروژه در نهایت
بــا اعتـراض میدانــی ســمنهای محیــط زیســتی از جملــه جامعــه
کوهنــوردی و بــا توجــه بــه مصوبــه اخیر حفــظ امــور بیتالمــال در
 23اســفند 96بــه دســتور معــاون دادســتانی مشــهد لغــو شــد.

بازار شام!
ادامه از صفحه 1
از مردمــی کــه وضعیــت معیشــتی مناســبی ندارنــد (علــی
الخصــوص شــهرهای کوچــک و روســتاها) ،انتظــار داشــت بــه
حفاظــت و حراســت از محیــط زیســت اهمیــت دهنــد .بنابراین
الزم اســت برنامهریــزان ،نقشهــای مهــم را در مناطــق
مختلــف بــه مــردم بومــی واگــذار کننــد و زمینهســازی رونــق
گرفتــن اکوتوریســم را در ایــن مناطــق فراهــم کننــد تــا مردمی
کــه در آن محــل زندگــی میکننــد ،اقتصــاد و معیشــت خــود
را بــه حفــظ چشــماندازهای طبیعــی وابســته بداننــد و ســراغ
فعالیتهــای غیــر قانونــی نظیــر شــکار و ســاخت و ســاز بــدون
پروانــه نرونــد.
کماهمیت شمردن ارزشگذاری اقتصادیدرمحیطزیست
هــر جانــدار و بیجانــی در ایــن جهــان ،ارزشــی دارد .ایــن یــک
اصــل جهــان شــمول اســت و طبعــا وقتی راجــع بــه آن صحبت
میشــود ،گونههــای گیاهــی و جانــوری و حتــی چشــم اندازهــای
طبیعــی را هــم در بــر میگیــرد .در ابتــدا بایــد ذکــر شــود هــر

عنصــر طبیعــی ،بــه خــودی خــود دارای ارزش زیباشــناختی
اســت و نبایــد از آن غافــل بــود .اما امــروزه بحــث ارزشگذاری
اقتصــادی در محیــط زیســت ،یکــی از مدافعــان محکــم محیــط
زیســت در مقابــل کســانی اســت کــه حفاظــت از آن را بحثــی
صرفــا احساســی میداننــد .بــه همیــن دلیــل ،امــروزه از آن بــه
عنــوان ســپری قابــل اعتمــاد در مقابــل مســائلی نظیــر ســاخت
و ســاز غیــر قانونــی ،معــدنکاوی در مناطــق حفاظــت شــده،
اعطــای پروانــه شــکار و ...نــام بــرده میشــود.
آســیب رســاندن بــه حیــات وحــش نشــأت گرفتــه از حیوان
آزاری و خرافــات
در بســیاری از شــهرهای کوچــک و روســتاها ،بــه غلــط و بــر
پایــه خرافــات ،حضــور حیواناتــی نظیــر روبــاه را در اطرافشــان
نحــس میداننــد .ایــن مســأله و مســائلی مشــابه ســبب حیــوان
آزاریهــای مختلف خصوصا در شــهرهای کوچک شــده اســت.
نکتــه جالــب امــا ایــن اســت کــه اکثــر ایــن حیوانــات ،هیــچ
آزاری بــه انســانها نمیرســانند و صرفــا بــر اســاس خرافــه

بــا آنهــا بدرفتــاری میشــود .ایــن اتفاقــات در ســالهای اخیــر
خوشــبختانه ســیر نزولــی داشــته اســت.
انتصــاب مدیــران فاقــد تخصــص الزم در باالتریــن ســطح
ســازمان محیــط زیســت
در رأس همــه مــواردی کــه بیــان شــد ،فقــدان مدیریتــی از
جنــس محیــط زیســت احســاس میشــود .مدیریتــی کــه
بتوانــد مســائل مرتبــط را همــان طــور کــه هســت ،ببینــد و
بــا اقداماتــی درخــور ،آنهــا را حــل و فصــل کنــد .متأســفانه
در کشــور مــا کــه در تمامــی دوره هــا ،در رأس کار ،مدیریتــی
بیگانــه بــا دانــش طبیعــت در رأس کار بــوده و صرفــا بــا
تغییــر دولــت ،ریاســت ســازمان محیــط زیســت در ایــن
یارکشــی بیــن احــزاب و گروههــای سیاســی دســت بــه
دســت شــده اســت .بــا نــگاه بــه کارنامــه تمامــی روســای
ســازمان محیــط زیســت ،متوجــه میشــویم هیــچ کــدام از
نفــرات اول محیــط زیســت کشــور ،تخصــص زیســت محیطی
ندارنــد .شــاید بتــوان علــت اصلــی منفعــل بــودن ســازمان را

در همیــن مســأله دانســت .ایــن مســأله ،گویــی قابــل حــل
نیســت! میتــوان گفــت احتمــال ایــن کــه مدیــر فــان بانــک
ورشکســت شــده ،رئیــس ســازمان محیــط زیســت شــود،
بیــش از آن اســت کــه یــک نفــر بــا تخصــص محیطزیســت
در ایــن جایــگاه قــرار بگیــرد!
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه محیــط زیســت ایــران
در ســال های اخیــر ،بــه انــدازه چندیــن دهــه آســیب
دیــده و کشــمکش های سیاســی در ایــن مســأله بســیار
اثرگــذار بــوده اســت .دیگــر زمانــی بــرای آزمــون و
خطــا وجــود نــدارد .امیــد اندکــی اســت کــه بــا تغییــر
دولت هــا یــک متخصــص در رأس امــور قــرار بگیــرد،
لــذا ایــن مــردم هســتند کــه بایــد مبلغــی بــرای حفاظــت
از طبیعــت باشــند .بــا احیــای مســئولیت فــردی در
محیطزیســت ،شــاید در نهایــت افــرادی در مصــدر
امــور قــرار بگیرنــد کــه بــه مسئولیتهایشــان عمــل
کننــد .بــه امیــد آن روز...

 ۶میلیون نفر در کشور با بحران نمک مواجه هستند

نگاه ویژه

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،عیســی کالنتــری صبــح پنــج شــنبه 13 ،اردیبهشــت مــاه ،در جلســه شــورای اداری اســتان گلســتان اظهار کــرد :در
ســالهای گذشــته بــه مفهــوم توســعه پایــدار توجــه جــدی نکردیــم و امــروز بــا مشــکالت زیــادی حتــی در ســرمایهگذاری مواجــه شــده ایــم.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه هیــچ کــس اجــازه ندارد بــه بهانــه تکنولوژی و داشــتن ســرمایه حــق و حقــوق نســلهای بعــد را از بیــن ببرد ،افــزود:
اســتراتژی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر مبنــای توســعه پایــدار اســت .معــاون رئیس جمهــور با اشــاره بــه این کــه تنها بخــش کوچکی
از چالشهــای محیــط زیســت مربــوط بــه تغییــر اقلیــم اســت ،گفــت :بــه صراحــت اعــام میکنــم بخــش زیــادی از مشــکالت بــه تصمیماتی
کــه در  ۴۰ســال گذشــته گرفتهایــم ،مربــوط میشــود .وی بــا بیــان ایــن کــه نمیتوانیــم در موضوعــات پــر خــط در بعــد محیطزیســتی از
جملــه ریزگــرد و کمبــود آب و همچنیــن فرســایش خــاک خودمــان را مقصــر جلوه ندهیــم ،ادامــه داد :ما (مســئوالن) مقصــر هســتیم .وی افزود:
دلیــل اصلــی خشــک شــدن تاالبهــای کشــور ســدهایی اســت کــه در باالدســت زده شــده و حقآبــه تاالبهــا تخصیــص نیافتــه اســت.
کالنتــری بــا یــادآوری ایــن کــه ســاالنه هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری میکنیــم تــا دریاچــه ارومیــه را از خشــک شــدن نجــات دهیــم،
بیــان کــرد :در ســالهای گذشــته بــدون در نظــر گرفتــن حقآبــه تاالبهــا ســد زدیــم و توســعه کشــاورزی و صنعتــی داشــتیم و حــاال ۶
میلیــون نفــر بــا بحــران نمــک مواجه هســتند.
5
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فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 95
پیــش مصاحبــه :مــژگان جمشــیدی ،روزنامهنــگار تخصصــی
حــوزه محیــط زیســت ،ســابقه هجــده ســال فعالیــت در ایــن
زمینــه را دارد .وی مــدرک کارشناســی خود را از دانشــگاه آزاد
تهــران در رشــته زیستشناســی اخــذ کــرده اســت و مــدرک
کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته مهندســی منابــع طبیعــی
و محیــط زیســت بــا گرایــش ارزیابــی و آمایــش ســرزمینی
از دانشــگاه علــوم تحقیقــات تهــران دریافــت کــرده اســت.
جمشــیدی از ســال  1376فعالیــت محیــط زیســتی خــود را بــا
گــروه «جبهــه ســبز ایــران» آغــاز کــرده اســت .از ســال 1379
نیــز فعالیــت روزنامهنــگاری خــود را بــه صــورت تخصصــی
در حــوزه محیــط زیســت دنبــال کــرد .بــه عنــوان خبرنــگار و
دبیــر ســرویس محیــط زیســت ،بــا روزنامههــای بســیاری از
جملــه همشــهری ،ایــران ،شــرق ،اعتمــاد ،کارگــزاران ،هممیهن،
ایــران ،ســازندگی و ...همــکاری کــرده اســت .جمشــیدی در
ایــن مصاحبــه بــه ســوألهایی در خصــوص تاریخچــه توجــه
بــه محیــط زیســت ،چرایــی آســیب بــه آن ،دشــواریهای
فعالیــت در عرصــه محیــط زیســت و برخــی موضوعــات روز
نظیــر ریزگردهــا و بحــران آب پاســخ داده اســت .آنچــه در
ادامــه میخوانیــد خالصــهای از ایــن گفتوگــو اســت.
در طــول تاریــخ بحــث محیــط زیســت و ارتبــاط انســان و
طبیعــت اشــکال مختلفی داشــته اســت .بــرای مثــال در دوره
کشــاورزی و پیــش از دوره مــدرن ،طبیعــت بــر انســانها
غلبــه داشــته اســت .دوره کوتاهــی در دوره مدرنیتــه تعامــل
دو طرفــه میــان انســان و طبیعــت شــکل گرفــت امــا پــس از
دوره مــدرن بــا افزایــش تکنولــوژی ،بشــر بر طبیعت ســیطره
یافــت .ریشــه ابتدایــی توجــه بــه مســأله محیطزیســت را
بایــد در چــه دورهای جســتوجو کــرد؟
همــان طــور کــه اشــاره کردیــد ،انســان همیشــه بــا طبیعــت
پیونــد نزدیکــی داشــته اســت و اگــر بــه تاریــخ ایــران هــم
نــگاه کنیــم ،تمدنهــای بــزرگ در مناطقــی شــکل گرفتنــد
کــه بهرهمنــد از نعمــات طبیعــی بودهانــد مثــل شــهر ســوخته.
حتــی فروپاشــی برخــی تمدنهــای کهــن نیز بــه علــت عوامل
طبیعــی از جملــه خشکســالی بــوده اســت .بنابرایــن ارتبــاط بــا
طبیعــت همــواره وجــود داشــته اســت .در ســیصد ســال اخیــر
پیشــرفت تکنولــوژی در کشــورهای توســعه یافتــه امــروزی
باعــث ورود آســیب بــه منابــع طبیعــی شــد و همــه دنیــا
متوجــه ایــن امــر شــدند ،لــذا جنبشهــای محیــط زیســتی از
دهــه شــصت میــادی در اروپــا و آمریــکا و حتــی ایران شــکل
گرفت .در ایران از ســال  1350شــاهد تأســیس ســازمان محیط
زیســت بودیــم و ســپس قوانین محیط زیســتی در ســال  53به
تصویــب رســید .یکــی از دالیــل توجــه بــه محیطزیســت ایــن
بــود کــه آثــار تخریبهــا و پیامدهــای منفــی محیــط زیســت
کامــا عیــان شــده بــود .متأســفانه پــس از پیــروزی انقــاب،
مقولــه محیــط زیســت کنــار گذاشــته شــد و حتــی اوایــل
انقــاب تصمیــم بــه انحــال ســازمان محیــط زیســت گرفتــه
شــد و هنــوز پــس از گذشــت چهــل ســال از انقــاب بعضــا
طــرح انحــال ایــن ســازمان مطــرح میشــود .پــس از انقــاب،
دولتــی را ســراغ نــدارم کــه در زمینــه محیــط زیســت بهتــر از
ســایرین عمــل کــرده باشــد .تقریبــا در تمامــی دولتهــا بــه
محیــط زیســت بیتوجهــی شــده اســت .علیرغــم شــعارهایی
کــه دولــت مــردان داده انــد ،در عمــل اقدامــی صــورت نگرفته
و اصــا محیــط زیســت جــزء اولویتهــای آنــان نبــوده اســت.
اگــر محیــط زیســت اولویــت بــود کمتریــن بودجــه بــه ایــن
ســازمان اختصــاص نمییافــت .بــا ایــن بودجــه قطــره چکانــی
کــه بــرای ســازمان محیــط زیســت و ســازمان حمایــت از
حیوانــات در نظــر گرفتــه شــده اســت و همچنیــن بــا انتخــاب
مســئولین فاقــد توانایــی و تخصــص در ایــن زمینــه ،نمیتــوان
اقدامــی موثــر در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت انجــام
داد .امــروز بــا آلودگــی هــوا ،بحــران آب ،کاهــش شــدید تنوع
زیســتی و فرســایش خــاک در اغلــب شــهرهای ایــران مواجــه
هســتیم ولــی متأســفانه توجهــی کــه باید در ســطح ملــی برای
توقــف ایــن مســائل صــورت گیــرد ،محقــق نمیشــود .آگاهــی
مــردم تــا حــدودی افزایــش یافتــه و تمامــی اقشــار جامعــه از
جملــه هنرمنــدان بــه بحرانهــای محیــط زیســتی میپردازنــد.
حتــی سیاســتمداران و کاندیداهــا در ایــن زمینــه طــرح ارائــه
میدهنــد ،هــر چنــد کــه در عمــل بســیاری از ایــن طرحهــا
اجــرا نمیشــود چراکــه حفاظــت از محیــط زیســت مســتلزم
ایــن اســت کــه منافــع عــدهای بــه خطــر بیفتــد.
چرایــی آســیب بــه محیــط زیســت را بایــد در چه مســألهای
جســتوجو کــرد؟ عــدم آگاهــی و اطالعــات کافــی
نســبت بــه تبعــات بلندمــدت آســیب بــه محیــط زیســت یا
دســتیابی بــه یــک ســود موقــت؟
آســیب بــه محیــط زیســت مختــص بــه ایــران نیســت و در
همــه دنیــا وجــود دارد .ایــن آســیبها از دو جنبــه صــورت
میگیــرد؛ مــردم و دولــت .دولــت از طریــق تصمیماتــی
کــه بــرای توســعه کشــور میگیــرد ممکــن اســت بــه
محیطزیســت آســیب وارد کنــد .ایــن تصمیمــات ممکــن

اســت اکتشــاف نفــت در آالســکا باشــد کــه مثــا فعالیــن
صلــح ســبز جهانــی در اروپــا و حتــی آســیا نســبت بــه آن
واکنــش نشــان میدهنــد .در خصــوص مــردم نیــز بایــد
گفــت کــه آســیب بــه محیــط زیســت گاهــی بــه علــت عــدم
آگاهــی و گاهــی بــه خاطــر نیــاز اســت .در کشــور ایــران هــر
چــه امکانــات رفاهــی از جملــه نفــت و گاز را بــرای شــهرها در
نظــر گرفتــه میشــود ،برخــی مناطــق دسترســی بــه ســوخت
و انــرژی ندارنــد و بــه ناچــار بــرای تأمیــن ســوخت از منابــع
جنگلــی و مرتعــی اســتفاده میکننــد .بــرای مثــال خــط لولــه
ســوخت از عســلویه تــا شــمال کشــور مــیرود و جنگلهــا را
تخریــب میکنــد حــال آن کــه مــردم محلــی از منافــع آن
بیبهــره هســتند .یــا در مثالــی دیگــر ،خــط لولــه انتقــال گاز
در جنگلهــای زاگــرس منطقــه دنــا کــه اواخــر دهــه 80
باعــث تخریــب گســتردهای بــه عــرض  180متــر از جنــگل و
پاکتراشــی و خاکبــرداری شــد .ایــن در حالــی اســت کــه
در بســیاری از مناطــق غــرب کشــور همچنــان دسترســی بــه
گاز وجــود نــدارد .لــذا بخشــی از آســیب بــه محیــط زیســت،
ناخواســته و بــه خاطــر فقــر و ناچــاری اســت .در مــواردی نیــز
آســیب بــه محیــط زیســت آگاهانــه و بــرای ســود مقطعــی
اســت .مثــا شــکارهای گســترده کــه بــا مجهزترین ماشــینها
و اســلحهها در منطقــه شــکار غیرمجــاز صــورت میگیــرد.
در ایــن جــا دیگــر مســأله فقــر و تأمیــن نیــاز نیســت بلکــه
آزمنــدی اســت .متأســفانه گاهــی از ناحیــه دولتمــردان هــم
ایــن امــر صــورت میگیــرد .زیــرا اغلــب نــگاه بلندمــدت
حاکــم نیســت و نــگاه صرفــا مبتنــی بــر چهــار یــا هشــت
ســال آینــده اســت کــه کارنامــه خوبــی از خــود ارائــه دهنــد.
در حالــی کــه یکــی از شــاخصهای توســعهیافتگی حفــظ
محیطزیســت اســت .دولتمــردان گاهــی بــه علــت ناآگاهــی
و کاهــش هزینههــا بــه محیــط زیســت آســیب میزننــد.
بــرای مثــال در احــداث یــک پاالیشــگاه ،مالحظــات محیــط
زیســتی و امکانســنجی را مــد نظــر قــرار نمیدهنــد .شــاید
احــداث یــک پاالیشــگاه در کوتاهمــدت هزینــه کمــی را بــه
مــا متحمــل کنــد امــا در بلندمــدت بــا بحرانهــای شــدید
محیــط زیســتی مواجــه میشــویم کــه اکنــون نمونههــای
بســیاری از آن را ســراغ داریــم .از بیــن رفتــن ســامت عمومی
جامعــه ،ســرطان ،ســکتههای زودرس و بیماریهــای ریــوی از
نتایــج ایــن بحرانهاســت .تأمیــن دارو بــرای ایــن بیماریهــا و
تخصیــص یارانــه بــرای داروهــا بســیار هزینهزاســت حــال آن
کــه اگــر مباحــث محیــط زیســتی در بــدو امــر مــورد توجــه
قــرار میگرفــت ،از هزینههــا بســیار کاســته میشــد .اگــر
فیلترهــا را جــدی بگیریــم آلودگــی کمتــر و مــردم ســالمتری
خواهیــم داشــت.
در زمینــه محیــط زیســت ،حتــی ســازمانهای تخصصــی که
در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد ،آرشــیو و منابع اطالع رســانی
مشــخصی در رابطــه بــا شــرایط محیــط زیســت ایــران
ندارنــد و عمدتــا مــردم زمانــی از ماجــرا آگاه میشــوند
کــه وضعیــت کامــا بحرانــی شــده اســت .مثــا درمــورد
ریزگردهــای اهــواز زمانــی شــاهد واکنــش عمومــی مــردم
بودیــم کــه عمــا هوایــی بــرای تنفــس وجود نداشــت یــا در
مــورد دریاچــه ارومیــه زمانــی متوجــه شــدیم کــه دریاچــه
دیگــر آبــی نداشــت .چــرا در ایــن زمینــه دسترســی بــه
اطالعــات وجــود نــدارد و بــا عــدم شــفافیت مواجه هســتیم؟
جنبــش محیــط زیســتی در ایــران جنبشــی نوپــا اســت.
شــکلگیری ســمنها در حــوزه محیــط زیســت بــه دهــه 70
و دولــت ششــم بــاز میگــردد .بــا روی کار آمــدن دولــت
هفتــم و هشــتم تعــداد ایــن ســمنها افزایــش یافــت و فضــای
جامعــه بازتــر شــد .متأســفانه آگاهیهــای عمومــی در حــوزه
محیطزیســت بســیار کــم اســت و شــاید رســانهها در ایــن
زمینــه کــمکاری کردهانــد .هــرگاه شــفافیت و فضــای آزاد
بــرای اطــاع رســانی وجــود نداشــته باشــد و برخوردهــای

سیاســی و امنیتــی صــورت گیــرد ،دیگــر نمیتــوان بــه
راحتــی فعالیــت کــرد .بســیار پیــش آمــده اســت کــه فعالیــن
محیطزیســت بــه تخریــب جنــگل و آلودگــی هــوا اعتــراض
کردهانــد و گفتــه شــده کــه هــدف ایــن اعتراضــات سیاســی
اســت .هــر جنــاح سیاســی کــه روی کار میآیــد گمــان
میکنــد کــه فعالیــن محیــط زیســت بــا دولــت قبل همــکاری
میکننــد و قصــد تخریــب دولــت جدیــد را دارنــد .فعالیــن
محیــط زیســت هــر چنــد گرایشهــای شــخصی سیاســی
دارنــد امــا در مقولــه محیــط زیســت تفاوتــی بیــن دولتهــا
قائــل نیســتند چــرا کــه مقولــهای مبتنــی بــر منافع ملی اســت.
برخوردهــای سیاســی و امنیتــی بــا رســانهها و جامعــه مدنــی
مانــع از ایــن میشــود کــه آزادانــه و بــا خیــال راحت بتــوان در
زمینــه محیطزیســت اطالعرســانی کــرد .فعالیــن ایــن حــوزه
بــرای دوری از هزینههــای احتمالــی ،دچــار خودسانســوری
میشــوند .بنابرایــن اطــاع رســانی دقیــق و شــفاف صــورت
نمیگیــرد تــا ایــن کــه مســأله بــه بحــران تبدیــل شــود .برای
مثــال ریزگردهــا حاصــل توســعه ناپایــدار طــی نیم قرن اســت
کــه مختــص دولــت خاصــی نیســت .گاهــی هــم اطالعرســانی
انجــام میشــود امــا گــوش شــنوایی وجــود نــدارد .بــه یــاد
دارم ســال  79بــرای نابــودی دریاچــه ارومیــه از طــرف انجمن
حمایــت از حیوانــات و جمعیــت زنــان مبــارزه بــا آلودگــی
محیــط زیســت تجمــع اعتراضی ترتیــب دادیــم امــا در نهایت
نیــروی انتظامــی ایــن تجمــع را متفــرق کــرد و بعــد هــم بــه
فراموشــی ســپرده شــد .در آن ســال حتــی از نظــر ســازمان
محیــط زیســت ،دریاچــه ارومیــه در بهتریــن حالــت ممکــن
بــود .محیــط زیســتیها همــواره رصــد و پیشبینــی میکننــد
و بــا توجــه بــه شــواهد و قراین هشــدار میدهنــد .در ســال 79
ایــن مــوارد را هشــدار میدادیــم امــا ســازمان محیــط زیســت
حــرف مــا را جــدی نگرفــت .بــه جــای ایــن کــه در مشــکالت
زیســت محیطــی ،از سیاســتهای نادرســت در مجموعــه
دولتهــا کاســته شــود و بــه جنــگ مشــکالت برویــم ،بــه
جنــگ بــا فعــاالن ایــن عرصــه رفتهایــم کــه همیشــه دغدغــه
داشــته و دلســوزانه هشــدار کارشناســی دادهانــد .ایــن نگــرش
امنیتــی حتــی تــا دایــره مدیــران محیطزیســت هم پیــش رفته
اســت .ایــن امــر تبعــات خوبــی بــه دنبــال نخواهــد داشــت
چراکــه برخــورد امنیتــی بــا کارشناســان محیط زیســتی فضای
ناامیدکننــدهای را ایجــاد میکنــد .دولتمــردان هــر آنچــه
کــه بــه نظــر خودشــان درســت اســت را انجــام میدهنــد و
علیرغــم شــعارهای مردمســاالری ،از مشــارکت مــردم بهــره
نمیبرنــد و اعتراضــات و خواســت مــردم در سیاســتها
لحــاظ نمیشــود .ایــن رونــد نتیجــهای جــز بحرانهــای
متعــدد در پــی نــدارد؛ امــروزه  600دشــت متروکــه داریــم و
ســطح آبهــای زیرزمینــی بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت.
ایــن وضعیــت نتیجــه ســالها بیتوجهــی بــه هشــدارهای
گروههــای محیــط زیســتی و اعتراضــات آنــان نســبت بــه
سدســازیهای بیــش از حــد اســت .امــروزه شــاهدیم کــه
پیــرو بحــران آب ،تجمعاتــی در اصفهــان شــکل میگیــرد
كــه چهارمحالیهــا علیــه اصفهانیهــا و اصفهانیهــا
علیــه یزدیهــا اقــدام میکننــد .در واقــع بحرانهــای
محیطزیســتی تبدیــل بــه مســائل امنیتــی و اختالفــات قومی
میشــود امــا متأســفانه هنــوز هــم جــدی گرفتــه نمیشــود
و گمــان بــر ایــن اســت بــا برخــورد فیزیکــی اعتراضــات
پایــان مییابــد .اخیــرا از ســوی ســازمان محیــط زیســت
شــعار « 80میلیــون ایرانــی 80 ،میلیــون محیطبــان» مطــرح
شــده اســت .وظیفــه  80میلیــون محیطبــان چیســت؟!
صرفــا جمــع آوری زبالــه در ســطح شــهر؟! خیــر ،مــا حــق
داریــم ســوأل کنیــم کــه چــرا بــه عنــوان مثــال در زیســتگاه
یوزپلنــگ ،معــدنکاوی میشــود.
امــروزه بحــران آب و ریزگردهــا بــه طــور جــدی مطــرح
اســت امــا شــاید در بــاور عمومــی کمتــر بــه ایــن توجــه

میشــود کــه در ایــن موضوعــات ،چــه پیونــد تنگاتنگــی
میــان محیــط زیســت و سیاســت خارجــه و اقتصــاد وجــود
دارد .مثــا بخــش عمــده بحــران آب در کشــور مــا ،بــه
علــت شــیوه کشــت کشــاورزی ســنتی ماســت کــه حــدود
 %90هــدر رفــت آب در ایــن حــوزه اســت .در اوایــل
انقــاب شــعار خودکفایــی در کشــاورزی مطــرح شــد امــا
امــروزه بــا توجــه هــدر رفــت آب ،شــاید هزینــه وارد کردن
محصــوالت از تولیــد آن کمتــر باشــد .در مســأله ریزگردهــا
نیــز منشــأ آن کشــورهای همســایه مطــرح میشــود .تــا
چــه میــزان سیاســتهای نادرســت در حــوزه سیاســت
خارجــه یــا اقتصــاد یــا ســایر حوزههــا باعــث آســیب بــه
محیطزیســت میشــود؟
متأســفانه همیــن طــور اســت .نمونــه ایــن قضیــه در مــورد
خشــک شــدن دریاچــه هامــون در سیســتان و بلوچســتان بــه
دلیــل ضعــف روابــط دیپلماتیــک کــه میــان دو کشــور ایــران
و افغانســتان وجــود دارد ،قابــل مشــاهده اســت .دولتهــای
مــا حداقــل در دو دهــه اخیــر ،نتوانســتهاند حقآبــه را از
کشــور افغانســتان بگیرنــد .امــا عــاوه بــر ضعــف دیپلماتیــک،
علــت دیگــر مشــکالت زیســت محیطــی ،سیاســتهای
خودمــان اســت کــه در مــواردی نســنجیده عمــل کردهایــم.
انتظــار داریــم از افغانســتان آب بگیریــم امــا از ســوی دیگــر
در غــرب کشــور ســرمایهگذاری میکنیــم کــه از خــروج
آب کشــور بــه عــراق جلوگیــری کنیــم .چــرا افغانســتان بــه
ایــران آب بدهــد وقتــی ایــران حاضــر نیســت بــه عــراق آب
بدهــد؟ طرحهایــی داریــم بــرای ایــن کــه آب از مرزهــای
کشــور خــارج نشــود و افغانســتان نیــز متقابــا همیــن برخورد
را خواهــد داشــت .امــا همیشــه قضیــه مثــل دریاچــه هامــون
نیســت .بــرای مثــال بــا احــداث دو ســد ،مانــع از ورود آب بــه
دریاچــه ارومیــه شــدهایم .ســتاد و کمیتــه ملــی بــرای احیــای
دریاچــه ارومیــه تشــکیل دادهایــم امــا ســال گذشــته حــدود
 %90وســعت دریاچــه به ســبب ســدهای احــداث شــده ،بدون
آب بــود .وقتــی خودمــان در حــوزه داخلی چنین نگاهی نســبت
بــه مســائل زیســت محیطــی داریــم ،طبیعی اســت کشــورهای
همســایه ایــن گونــه برخــورد کننــد .حتــی همــان مقــدار آبــی
هــم کــه بــه ســختی از افغانســتان وارد کشــور میشــود ،بــه
درســتی مدیریــت نمیشــود و بــه جــای ورود بــه دریاچــه
هامــون ،رودخانــه را تغییــر مســیر میدهیــم و در چــاه نیمههــا
بــرده میشــود کــه ســپس بــا لولــه بــرای توســعه کشــاورزی
بــه ســایر نقــاط منتقــل میشــود .چــه ضرورتــی دارد در
اســتانی کــه بــا مشــکل کــم آبــی مواجــه اســت همچنــان
کشــاورزی محــور توســعه ایــن اســتان باشــد؟ چــرا بایــد 850
میلیــون دالر در همیــن دولــت ،بودجــه جهــت انتقــال آب از
چــاه نیمههــا بــه اراضــی کشــاورزی اختصــاص داده شــود؟
در نتیجــه خشــک شــدن دریاچههــا ،افزایــش ریزگردهــا و
تشــدید طوفانهــای شــن باعــث مهاجــرت گســترده مــردم
میشــود .در دهــه  80طبــق آمــار اعــام شــده 650 ،الــی 700
هــزار نفــر از خوزســتان بــه خراســان ،گلســتان و یــزد و بعضــا
کرمــان مهاجــرت کردنــد .در خوزســتان بــا وجــود محدودیت
منابــع آبــی 350 ،هــزار هکتــار کانونهــای تولیــد ریزگــرد
داخلــی در اســتان خوزســتان موجــود میباشــد .بــرای احیــای
ایــن  350هــزار هکتــار اقدامــی موثــر صــورت نگرفتــه اســت
و بــا ایــن حــال انتظــار داریــم کشــور همســایه ،عــراق ،کانــون
ریزگردهایــش را کنتــرل کنــد .در ســال گذشــته  15فروردیــن
مــاه تصویــب شــد کــه  650میلیــون متــر مکعــب حقآبــه به
هورهــا و تاالبهــای فصلــی خوزســتان تخصیــص داده شــود
تــا از ریزگردهــای داخلــی جلوگیــری شــود درحالــی کــه هیــچ
اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نگرفتــه اســت .سدســازی در
باالدســت رودخانههــای زهــره و جراحــی ،باعث خشــک شــدن
رودخانههــا شــده اســت و ســیالب در دشــتهای دو طــرف
رودخانــه ســرریز نمیشــود کــه مانــع بــروز ریزگردهــا شــود.
بهتــر اســت پیــش از آن کــه از کشــورهای همســایه انتظــار
داشــته باشــیم ،خودمــان اقدامــات الزم را انجــام دهیــم و بــه
برخــی معضــات و بحرانهــا غلبــه کنیــم .درمــورد ریزگردها
 %65کانونهــای بحــران منشــاء داخلــی دارنــد .متأســفانه
کانونهــای بحــران در حــال افزایــش اســت و در آینــده
میتوانــد بــه بحــران جدیتــری تبدیــل شــوند .در اســتان
اصفهــان تــاالب گاو خونــی و در اســتان فــارس دریاچههــای
خشــک شــده بســیاری از جملــه پریشــان ،بهارلــو ،بختــگان و...
وجــود دارد .همــه اینهــا در آینــده نزدیــک میتوانــد بــه
کانــون ریزگــرد تبدیــل شــود .دریاچــه ارومیــه نیــز نــه تنهــا
دیگــر ارزش زیســت محیطــی نــدارد بلکــه بــه یــک معضــل
بــرای مــردم منطقــه و اســتانهای مجــاور تبدیل شــده اســت.
بــه نظــرم مــا بایــد از خودمــان شــروع کنیــم .هــر کــدام از
مــا در جایگاهــی کــه هســتیم بایــد مســئولیت کارهــای خــود
را بپذیریــم .اگــر هــر کــدام از مــا رد پــای ســنگین خــود را
بــر محیــط زیســت ســبکتر کنیــم ،زبالــه کــم تــری تولیــد
کنیــم ،کمتــر از اتومبیــل شــخصی اســتفاده کنیــم و بــه صورت
کلــی نســبت بــه اتفاقــات پیرامــون خــود بیتفــاوت نباشــیم و
واکنــش نشــان دهیــم ،آن گاه میتوانیــم از دولــت هــم مطالبــه
زیســت محیطــی داشــته باشــیم.

پوالنسکی و کازبی از آ کادمی اسکار اخراج شدند

فرهنگ وهنر

بیــل کازبــی و رومــن پوالنســکی از آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی در آمریــکا اخــراج شــدند .ایــن آکادمــی میگویــد ایــن تصمیم
بــر اســاس اســتانداردهای اخالقـیاش اتخــاذ شــده اســت کــه طبــق آنهــا انتظــار مــیرود اعضــا «احتــرام بــه شــأن و منزلت انســان»
را رعایــت کننــد .بیــل کازبــی بازیگــر سرشــناس آمریکایــی مــاه گذشــته بــه اتهــام حملــه یا تعــرض جنســی ،دادگاهــی و محکوم شــد
و احتمــال مــیرود بــا  ۳۰ســال زنــدان مواجــه شــود .رومــن پوالنســکی کارگــردان سرشــناس ســینما نیــز در ســال  ۱۹۷۷تجــاوز بــه
دختــری  ۱۳ســاله را پذیرفــت .پوالنســکی کارگــردان فرانســویـ لهســتانی بــرای جلوگیــری از احتمــال بازداشــتش از آمریــکا گریختــه
اســت چــرا کــه احتمــال میرفــت بــا زنــدان طوالنــی مــدت مواجــه شــود .بیــل کازبــی و رومــن پوالنســکی هنــوز رســما بــه ایــن
تصمیــم آکادمــی اســکار واکنشــی نشــان نــداده اند.کازبــی و پوالنســکی دو نفــر از چهــار نفــری هســتند کــه در عمــر  ۹۱ســاله آکادمی
اســکار از ایــن آکادمــی اخــراج شــده انــد .ســال گذشــته ،هــاروی وینســتین ،تهیــه کننــده مشــهور هالیــوود کــه بــا اتهامــات متعــدد
حملــه یــا تعــرض جنســی مواجــه شــده بــود از آکادمــی اســکار اخــراج شــد.
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مصادره یک زندگی!

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
یکــی از بحثهــای خانوادگــی کــه شــاید نتــوان پایانــی بــر
آن متصــور شــد ،مســأله «مهاجــرت» اســت .هــر گاه مشــکلی
اقتصــادی در کشــور ،شــرایطی بحرانــی ایجــاد میکنــد و
معیشــت افــراد تهدیــد میشــود ،هــر گاه آینــده سیاســی
کشــور در هالــهای از ابهــام قــرار میگیــرد و نمیتــوان
مبتنــی بــر بیثباتــی موجــود ،برنامهریــزی کــرد ،هــر گاه
بالیــای طبیعــی و حــوادث سیاســی و اجتماعــی جــان افــراد را
تهدیــد میکنــد ،هــر گاه ...مهاجــرت بــه عنــوان یــک راه حــل
معجزهآســا ،در ذهنمــان جرقــه میزنــد .تصــور ایــن اســت
کــه بــا مهاجــرت ،از گرفتاریهــای کشــور خــود رهایــی
مییابیــم و میتوانیــم زندگــی جدیــدی را در کشــوری بــا
شــرایط بهتــر  -کــه گاه تــا حــد بهشــت موعــود در وصف آن
اغــراق میکنیــم  -آغــاز کنیــم .چنیــن تصــوری از مهاجــرت،
اگرچــه شــاید عمومیــت نداشتهباشــد ،امــا در ذهــن بســیاری
از مــا النــه کردهاســت .بــه همیــن ســبب شــاید در ابتــدا،
همذاتپنــداری بــا اســماعیل یارجانلــو ،کمــی دشــوار باشــد،
کارمنــد دونپایــهای کــه پــس از انقــاب  ،57بــرای حفــظ
جــان از کشــور میگریــزد امــا در غربــت و پــس از دســتو
پنجــه نــرم کــردن بــا مشــکالت بســیاری ،تــا مــرز اســب
شــدن پیــش مــیرود!
اســماعیل یارجانلــو ،کارمنــد ســاده و البتــه آزمایشــی اداره
ســاواک اســت کــه درک روشــنی از محــل کار خــود نــدارد.
گاه بــه خریــد وســایل مــورد نیــاز اداره ســاواک اشــتغال
دارد و گاه کتــاب تــازه چاپــی را بــرای مقامــات مافــوق خــود
شــرح میدهــد .تفریــح او نیــز در ایــن میــان ،همنشــینی بــا
دوســتش جــال در کابــاره طالیــی ،گــوش دادن بــه اجراهــای
زنــده موســیقی گروههــای مختلــف ایرانــی و خارجــی و
البتــه خریــد بلیــط بختآزمایــی اســت .آینــده یارجانلــو
بــه نحــوی بــا همیــن شبنشــینیها گــره خــورده اســت؛
بلیــط بختآزمایــی او برنــده میشــود و بــا پــول آن ،قطعــه
زمیــن بزرگــی در حوالــی عباسآبــاد میخــرد ،همســر
آینــده او ،کلمنتــه نیــز ،یکــی از آوازهخوانــان کابــاره طالیــی
در گروهــی موســیقی از آمریــکای التیــن اســت .ســادگی،
عــدم درک درســت شــرایط و مواجهــهای بهلــولوار بــا آن،
مهمتریــن ویژگــی شــخصیتی یارجانلــو اســت ،چنان کــه او در
شــرایطی کــه رژیــم پهلــوی در حــال ســقوط اســت ،بــه تــاالر
حــزب رســتاخیز مــیرود و در زمانــی کــه تمامــی مقامــات
در آســتانه پیــروزی انقــاب ،درصــدد خــروج از کشــور
هســتند ،دغدغــهاش تنهــا تنظیــم آنتــن تلویزیــون خانــه،
مرخصــی و مبلغــی پــول بیشــتر بــرای زایمــان همســر التینش
اســت .بالهــت یارجانلــو و بازگشــت بــه محــل کار پــس از
پیــروزی انقــاب ،باعــث میشــود تــا در گیــرودار ماههــای
نخســت انقــاب ،دســتگیر شــود .یارجانلــو از تــرس جــان،
بــا مســاعدت دوســت صمیمــی و مــورد اعتمــادش جــال
خاونــدی کــه حــال در کالبــد یــک انقالبــی دوآتیشــهصاحب
منصــب شدهاســت ،از زنــدان میگریــزد و بــه اتفــاق همســر
و فرزنــد خــود زکریــا ،بــه آمریــکا مــیرود .یارجانلــو ،فــردی

غیرانقالبــی و نــه ضدانقــاب اســت کــه بیتوجــه به حــوادث
سیاســی ،بــه امــورات زندگی شــخصی اشــتغال دارد ،اما شــغل
او در رژیــم گذشــته ،بــرای او راهــی جــز گریــز از کشــور باقی
نمیگــذارد .اقامــت در آمریــکا ســرآغاز مشــکالت یارجانلــو
اســت ،او کــه در ابتــدا در شــهر مــادری همســر خــود کلمنته،
ســکنی میگزینــد ،متوجــه گذشــته همســر و خانــواده او
میشــود و نمیتوانــد بــا فرهنــگ آنــان انطبــاق پیــدا کنــد.
همچنیــن بــرای امــرار معــاش بــه هــر کاری از جملــه نظافــت
کافههــا تــن میدهــد .یارجانلــو کــه وابســته بــه کشــور و
فرهنگــش اســت ،از ســبک زندگــی متفــاوت همســرش
کلمنتــه بــه تنــگ میآیــد ،از همســرش جــدا و بــرای یافتــن
نشــانههایی از وطــن ،راهــی لسآنجلــس (شــهر ایرانیــان
آمریــکا) میشــود .در ایــن حیــن ،تنهــا ارتبــاط یارجانلــو
بــا ایــران ،از طریــق دوســتش جــال اســت کــه پیــش از
خــروج از ایــران ،بــرای فــروش زمینهــای عباسآبــاد ،بــه
او وکالــت دادهاســت .یارجانلــو اگرچــه بــه ســبب اقامــت در
لسآنجلــس و همنشــینی بــا ایرانیــان ایــن شــهر ،اندکــی از
غــم غربتــش التیــام مییابــد امــا همچنــان تــاش او کفــاف
دخــل و خرجــش را نمیدهــد و از نظــر اقتصــادی در مضیقــه
اســت .مشــکالت مالــی یارجانلــو کــه در تلفنهــای پیدرپــی
بــه جــال بــرای پیگیــری فــروش زمینش پدیــدار میشــود از
یــک ســو و کاووسهــای شــبانه کــه میــراث گذشــته پــر فراز
و نشــیب او بــه خصــوص ایــام دادگاه و زنــدان در ماههــای
نخســت انقــاب اســت ،از ســوی دیگــر ،روح او را میخراشــد.
ناتوانــی یارجانلــو در عجیــن شــدن بــا فرهنــگ کشــور آمریکا
و عــدم حــل مشــکالت اقتصــادی او باعــث میشــود تــا در
دوران بازنشســتگی ،بــه هــر چیــزی چنــگ بینــدازد ،حتــی اگر
آن اپوزیســیون یــا مقــام مافوقــش در اداره ســاواک ،ســخاپور
باشــد؛ آغــاز مســیری کــه بــه منزلــه خــراب کــردن پلهــای
باقیمانــده بــرای بازگشــت بــه وطــن اســت .ناامیــدی از
بازگشــت بــه وطــن و البتــه فــروش زمیــن عباسآبــاد و انــزوا
در غربــت ،بیــش از پیــش باعــث تردیــد یارجانلــو نســبت به
همــه چیــز و همــه کــس میشــود و درهمشکســتگی درونــی
او ،در قالــب وضعیــت جســمانی تکیــده ،توهــم و مهملگویــی

و شــیهههای ناهنجــار ،نمــود بیرونــی مییابــد.
مهــران احمــدی در نخســتین تجربــه ســینمایی خــود در مقــام
کارگــردان ،ســراغ ژانــر کمــدی رفتــه و در ایــن میــان ،کمدی
سیاســی را بــه ســبب گســترده بــودن حــوزه موضوعــی آن،
بــرای جــذب مخاطــب بیشــتر ،برگزیدهاســت .طعنههایــی
بــه روابــط سیاســی ایــران بــا کشــورهای آمریــکای التیــن
و نگــرش ایرانیــان بــه مردمــان ایــن منطقــه ،شــکنجههای
ســاواک ،تفاوتهــای ایدئولوژیــک گروههــای مختلــف
درگیــر در انقــاب و رویکــر متفــاوت آنهــا ،دادگاههــای
انقــاب و رفتارهــای رادیــکال ،مهاجــرت و مشــکالت ناشــی
از آن ،اپوزیســیون و گفتــار و رفتــار آنــان ،تئــوری توطئــه،
اختــاس و فســاد مالــی مســئولین پــس از انقــاب و ...از جمله
موضوعــات گســتردهای اســت کــه در فیلــم «مصــادره» بــه
آنهــا پرداختــه شدهاســت و در داســتان بلنــد فیلــم ،بــرای
هــر کــدام از آنهــا جایــی مشــخص وجــود دارد .تمامــی ایــن
موضوعــات امــا در بســتری کمــدی و در ســبک زندگیمحــور
بــه مخاطــب عرضــه میشــود تــا بتوانــد بــا آن ارتبــاط
برقــرار کنــد .در واقــع مهــران احمــدی میکوشــد تــا بــا
ترکیبــی از طنــز سیاســی و اجتماعــی در کنــار حقیقــت بــه
وقــوع پیوســته در جامعــه ،بــه زندگــی مهاجــران ایرانــی
ســالهای اول انقــاب در آمریــکا بپــردازد .علیرغــم
موضوعــات گســترده فیلــم کــه انبوهــهای از ســوژه و موقعیت
طنــز را ایجــاد میکنــد ،محوریــت داســتان ،مســأله مهاجــرت
اســت و از همیــن بابــت فیلــم بــه دو نیمــه قبــل و بعــد از
مهاجــرت قهرمــان داســتان ،تقســیم میشــود .نخســتین
ســکانس پــس از مهاجــرت یارجانلــو بــه آمریــکا ،تصویــر
او در لبــاس مــردم افغــان در مقابــل فــرودگاه اســت .چنیــن
تصویــری بــه خوبــی وضعیــت مهاجریــن افغانســتانی در
کشــورمان را بــه مــا یــادآور میشــود و ذهــن مخاطــب را
بــرای پذیــرش وضعیتــی مشــابه آمــاده میکنــد .قــدم زدن
یارجانلــو بــا همســرش کلمنتــه در پیــادهروی شــهر مــادری
او ،نخســتین ضربههــا بــر یارجانلوســت تــا دریابــد کــه چــه
قــدر بــا فرهنــگ کشــور میزبــان بیگانــه اســت .ترک همســر
و ســفر بــه لسآنجلــس و پــس از آن موتیفهــای (عامــل

تکــرار شــونده) پیاپــی نظیــر تلفنهــای مکــرر بــه جــال
خاونــدی ،کابوسهــای شــبانه ،نظافــت خانــه و اســتخرهای
متعــدد بــرای امــرار معــاش ،اســتودیو ســخاپور و آوازخوانــی
چندبــاره و ...کــه روایتگــر زندگــی یارجانلــو در آمریکا اســت،
همــه و همــه بیانگــر ســردرگمی و البتــه دســتوپا زدن
یارجانلــو بــرای خــروج از وضعیتیســت کــه در آن گرفتــار
شدهاســت .مهاجــرت در بــاور بســیاری از افــراد ،امــری
خودخواســته اســت و در برابــر تبعیــد معنــا میشــود .امــا
فیلــم «مصــادره» در مقابــل چنین بــاوری از مفهــوم مهاجرت،
روایــت میشــود و مهاجــرت را بــه عنــوان گونــهای از تبعیــد،
یعنــی تبعیــد درونــی عرضــه میکنــد .عرضــه مهاجــرت در
چنیــن معنایــی بــه مخاطــب ،ســوألهای متعــددی را ایجــاد
میکنــد :بــه راســتی اگــر آدمــی در مملکــت خــود شــرایط
زندگــیاش مهیــا باشــد و جــان و فکــرش از گزنــد حکومــت
در امــان باشــد ،چــرا بایــد بــه کشــوری غریــب و زندگــی
در آن روی آورد؟! مگــر مهاجــرت جــز در اثــر اســتیصال
نیســت؟! اگــر ایــن اجبــار پنهــان ،همــان تبعیــد نیســت بایــد
چــه نامــی بــر آن گذاشــت؟! وضعیــت یارجانلــو در آمریــکا
و بــه خصــوص پــس از مهاجــرت بــه شــهر لسآنجلــس،
بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه در مهاجــرت ،صرفــا مهاجــرت
جســمانی صــورت میگیــرد .خــوردن کلهپاچــه ،تــاش
بــرای ختنــه فرزنــد نوجــوان خــود و ...همــه و همــه بیانگــر
ایــن نکتــه اســت کــه روح و فرهنــگ مهاجــر (یارجانلــو) ،بــا
جســم او ســفر نمیکنــد و گذشــتهاش از او رهایــی نــدارد
و توأمــان همــراه اوســت .یارجانلــو نماینــده کســانی اســت
کــه علیرغــم مهاجــرت از ایــران ،نتوانســتهاند فکــر و
فرهنــگ خــود را بــه ماننــد خانــه و زندگــی خــود در ایــران
جــا بگذارنــد و زندگــی جدیــدی را آغــاز کننــد .دیالــوگ
یارجانلــو خطــاب بــه دوســت قدیمــیاش جــال در هنــگام
دیــدار پــس از ســالهای زیــاد در آمریــکا« :فکــر میکنــی
مــا در اینجــا زندگــی میکنیــم» ،بیانگــر ایــن نکتــه اســت
کــه در مهاجــرت نیــز نوعــی تبعیــد را تجربــه میکنــد امــا
تبعیــد بــه درون خــود و تنهــا بــا حضــور جســمانی در درون
جامعــهای آزاد .یارجانلــو زمانــی حاضــر بــه مهاجــرت شــد
کــه جانــش در خطــر بــود و زندگــیاش در کشــور خــود ،تــه
کشــیدهبود .یارجانلــو بــا مهاجــرت بــه آمریــکا اگرچــه جــان
خــود را از گزنــد انقالبیــون حفــظ کــرد ،امــا در کشــور بیگانه،
ذرهذره تحلیــل رفــت چراکــه نتوانســت در جامعــهای جدیــد،
هماننــد بخشــی از یــک آش درهــم ،جــوش بخــورد و حــل
شــود! از ایــن روی ،مهاجــرت بــرای او ،شــروع مجــدد نیســت
بلکــه هدیــه اضافــی زندگــی ،بــرای چنــد روز یــا چنــد ســال
مهلــت بیشــتر اســت .امــورات روزمــره زندگــی یارجانلــو در
نیمــه دوم فیلــم ،بــه نســبت نیمــه اول کــه بــه علــت شــرایط
انقالبــی و تعــدد حــوادث بســیار ریتــم تنــدی دارد ،تکــراری
و خســتهکننده اســت امــا در ایــن امــر ،تعمــدی وجــود دارد
بــرای درک معنــای مهاجــرت .هــدف «مصــادره» ،ورای تیکه
و کنایههــای سیاســی و گاه زبــان اروتیــک ،در جراحــی مفهــوم
مهاجــرت ،چرایــی و مشــکالت ناشــی از آن اســت و بــه
همیــن ســبب ،پــا را فراتــر از خندانــدن مخاطــب میگــذارد
و طــرح پرســش میکنــد.

تو همیشه آنجا بودی
نیما شمس
کارشناسی آمار و اطالعات 95
( You Were Never Really Hereتــو هرگــز واقعــا اینجــا
نبــودی) دومیــن فیلــم لیــن رمــزی فیلمســاز زن مســتقل
اســکاتلندی اســت .رمــزی در تجربــه نخســت فیلــم بلنــدش
درامــی روان شناســانه بــا چاشــنی خشــونت میــان مــادر و
پســری در فیلــم (بایســتی درمــورد کویــن ســخن بگوییــم)
بــه تصویــر کشــیده بــود .رمــزی ایــن تــم را در فیلــم
تــازهاش بــه فراخــور طــرح داســتانی و شــخصیت اصلــی اش
بــه گونــهای دیگــر و بــا چاشــنی خشــونت بیشــتری
پیگیــری کــرده اســت« .تــو هرگــز واقعــا اینجــا نبــودی»
ی دارد .آدم کشــی کــه
طــرح داســتانی بــه ظاهــر تکــرار 
ســابقا در جنــگ ویتنــام بــوده و در پلیــس فــدرال فعالیــت
میکردهاســت ،مأموریــت مییابــد کــه دختــر ربــوده
شــده یــک ســناتور آمریکایــی را کــه مــورد ســوء اســتفاده
جنســی قــرار گرفتــه اســت ،نجــات دهــد .همیــن طــرح
داســتانی منســوخ بــه واســطه پرداخــت جســورانه رمــزی،
ایــن اثــر را تبدیــل بــه فیلمــی حیــرتآور کــرده اســت.

جــو ،آدمکــش داســتان بــا بــازی خیرهکننــده خواکیــن
فونیکــس کــه برنــده جایــز بهتریــن بازیگــرمــرد از جشــنواره
کــن شــد ،شــخصیت اصلــی فیلــم اســت .شــخصیت جــو بــه
طــور محسوســی یــادآور نورمــن بیتز روانــی و تراویــس بیکل
راننــده تاکســی اســت .نورمــن بیتــزی کــه بــه جــای چاقــو،
چکــش بــه دســت میگیــر د و تراویــس بیکلــی کــه مــدت
زمــان بســیاری اســت دیگــر امیــدی بــه بــاران رهایــی بخش
ی بــا تمرکــز بــر
نــدارد و پیــاده پرســه میزنــد .لیــن رمــز 
شــخصیت جــو ،روایــت روانشناســانهای را گســترش می دهد
کــه در رونــد آن عــاوه بــر نقــدی بــه جامعــه معاصــر ،بــه
پشــت پــرده سیاســت آمریــکا نیــز میپــردازد.
هنگامــی کــه جــو دختــر ســناتور را نجــات می دهــد گمــان
می بــرد کــه داســتان تمــام شــده امــا تــازه اصــلِ قصــه هویــدا
می شــود و پلیــدی پـ ِ
ـسپــرده سیاســیون رخ نمایــان میکنــد
و بــرای بــا ز پسگیــری دختــرک فقــط بــه ایــن دلیــل کــه
فرمانــدار بــه هــمخوابگــی تهــوعآورش با او مشــتاقتر اســت،
دســت بــه قتــل عــام میزننــد و ســناتور ،مــادر جــو ،رئیــس
جــو و واســط ه جــو را همگــی از زیــر تیــغ میگذراننــد .پلشــتی
کــه فاضـ ِ
ـاب روانــش بعــد از ویتنــام تــا بــه امــروز در جامعــه

جــاری شــده و هیــچ بارانــی دیگــر نمی توانــد ایــن تعفــن را از
بیــن ببــرد .جــو تصمیــم میگیــرد بعــد از بــه آب ســپردن
مــادرش ،خــودش را نیــز خــاص کنــد چــرا کــه مــدت
مدیــدی اســت مجالــی بــرای رســتگاری نمی یابــد و حــاال
بــا مــرگ مــادرش دیگــرنیــازی بــرای ادامــه زندگــیاش
نمی بینــد .ولــی جــو نیــز ماننــد تراویــس قصــد می کنــد
دختــرک را از ایــن منجــاب نجــات دهــد امــا بــا جنــازه
فرمانــدار مواجــه میشــود .همــان جــا گریــه میکنــد.
گریــهای کــه گویــی برونریــزی تمــام عقدههــا و ناکامیهــا
و ضعفهایــش را در خــود دارد .ضعفــی کــه از مغــاک
کودکــیاش خــارج می شــود و جامعـ ه کبــود زیســتگاهش آن
را تشــدید می کنــد .از جایــش بــر میخیــزد از پلههــا پاییــن
مــی رود ،دختــرک را می بینــد کــه بــا دســتانی خــونآلــود
و چاقویــی چرکیــن مشــغول غــذا خــوردن اســت .جــو کــه
دیگ ـ ر تــوان حیــرتزده شــدن نــدارد ،می نشــیند و دختــرک
تســکینش می دهــد ،دســت او را میگیــرد و می رونــد.
فیلــم بــا رویکــرد تصویــری دقیقــش همــراه بــا
موســیقی فاصلهگذارانــه ،بیننــده را میخکــوب میکنــد.
روایتگــریِ بصــری لیــن رمــزی در رنگهــا و نــور و

ترکیببندیهایــش نیــز خشــونت چرکیــن مــد نظــرش را
بــه خوبــی منتقــل میکنــد .خشــونتی کــه بــه هیــچوجــه
ـگ و لعــاب نیســت و ســنگینیاش نفــس بیننــده را
خــوش رنـ 
ی اســت.
رهــا نمیکنــد .پایانبنــدی فیلــم امــا چیــز دیگــر 
هنگامــی کــه دختــرک و جــو هــر دو درمانــده از رســتگاری،
رو بــه روی هــم در یــک رســتوران نشســتهاند ،دختــرک
از قــاب خــارج می شــود .جــو کــه طاقتــش طــاق و اشــکش
ســرازیر شدهاســت ،مغــز خــود را بــا گلولــه متالشــی می کنــد
و تمــام افــراد حاضــر در آن رســتوران بــه گونــهای کــه انــگار
اتفاقــی نیفتــاده بــا رد خونــی بــر ســر و صورتشــان بــه کار
خــود ادامــه می دهنــد و ســالندار صــورت حســاب را بــر روی
خــون جــاری میگــذارد و مــی رود .تصویــر بــرش می خــورد،
دختــرک جــو را بیــدار می کنــد گویــی کــه کابــوس می دیــده
و دســت جــو را می گیــرد و رســتوران را تــرک میکننــد
و یــک بــرش دیگــر و دوربیــن روی صندلیهــای خالــی
میمانــد پیــش چشــم مــا همــراه بــا حیرتــی کــه در نگاهمــان
گ و بــوی
رســوخ کــرده اســت .حیــرت از رویــای جــو کــه رنـ 
واقعیتــی ســهمناک را دارد .حیــرت جــای خالی جــو و دخترک
ن جــا نبودهانــد.
کــه انــگار واقعــا هرگــز ای ـ 

نادر مشایخی :چشمآذر در جامعهای که چندان متوجه اهمیت و نیروی موسیقی نیست ،بسیار آزار میدید

فرهنگ وهنر

نــادر مشــایخی ،موســیقی دان و فرزنــد جمشــید مشــایخی در یادداشــتی بــه مناســبت درگذشــت ناصــر چشــمآذر در روزنامــه اعتمــاد
نوشــت« :آشــنایی بــا ناصــر چشـ م آذر یکــی از زیباتریــن تجربه هایــی بــود کــه بعــد از بازگشــتم در ایــران داشــتم .شــما در اولیــن
مواجهــه متوجــه می شــدید انســانی زالل مقابلتــان قــرار دارد و ایــن در حالــی اتفــاق می افتــاد کــه ســبک موســیقی مــن و او بــا
یکدیگــر تفــاوت داشــت امــا وقتــی بــرای کار یــا دیــدار دعــوت میکــرد چنــان مهربــان و بــامحبــت بــود کــه شــیفته اش می شــدید.
لطــف و محبتــش بــه حــدی بــود کــه حتــی اگــر زمانــی کاری پیــش میآمــد و نمیتوانســتم ب ـ ه راحتــی انجــام بدهــم قطعــا بــه
مــن کمــک میکــرد .ناصــر چشـمآذر هنرمنــدی بــود کــه همــواره و در هــر دقیقــه بــه موســیقی فکــر میکــرد و چنیــن آدمــی قطعــا
صدمــه زیــادی میبینــد؛ بــه خصــوص در جامعـهای کــه چنــدان متوجــه اهمیــت و نیــروی موســیقی نیســت .افــرادی هســتند کــه
میتواننــد مشــکالت و مســائل را طبقهبنــدی و بایگانــی کننــد امــا چشـمآذر چنیــن انســانی نبــود و بــه دلیــل ایــن کــه احســاس بـه
شــدت قدرتمنــدی داشــت ،بســیار آزار میدیــد.
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جشــنواره بینالمللــی «کــن» کــه هــر ســاله در کــن فرانســه
برگــزار میشــود ،یکــی از معتبرتریــن و بــا عظمتتریــن
رویدادهــای ســینمایی جهــان تلقــی میشــود و محفلــی
بــرای نمایــش و داوری فیلمهــای مختلــف از سرتاســر جهــان
چ ریــورا در
بــ ه شــمار می آیــد .کــن شــهری واقــع در فرنــ 
جنــوب فرانســه و مکانی توریســتی اســت کــه البتــه مهمترین
جاذبــه ایــن شــهر هــم همیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم
کــن اســت .جشــنواره کــن اغلــب بــا ســینمای اروپــا گــره
خــورده و ویترینــی بــرای جلوهگــری آثــار فاخــر فیلمســازان
مســتقل و مســتقر در اروپــا اســت .آثــاری کــه هــر ســاله در
ســطح باالیــی از کیفیــت قــرار دارنــد و میتــوان گفــت کــه
بیشــتر درگیرکننــده هســتند تــا ســرگرمکننده ،از ایــن رو
مخاطــب عــام و گســتردهای ندارنــد .کــن رویــدادی بــرای
ارج نهــادن و تجلیــل از هنــر ســینما اســت بیتوجــه بــه زرق
و برقهــا و بُعــد تجــاری آن .بــه همیــن دلیــل بســیاری از
فیلمســازان جــوان و فیلمســازان مســتقل آثــار خــود را بــرای
نخســتین بــار در کــن نمایــش میدهنــد و بســیاری از ایــن
آثــار هــم بــا دســت پُــر ،از ایــن رویــداد خــارج میشــوند.
فیلمهایــی کــه در جشــنواره کــن نمایــش داده میشــوند،
در ســایر جشــنوارهها کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیرنــد
و در گیشــه هــم موفقیــت چندانــی ندارنــد امــا میتــوان
گفــت کــه حضــور در کــن و بــردن جایــزه از لحــاظ هنــری
و معنــوی ارزش زیــادی بــرای فیلمســازان و هنرمنــدان ایــن
حیطــه دارد.
تاریخچــه جشــنواره فیلــم کــن بــه اواخــر دهــه  ۳۰بــاز
میگــردد .زمانــی کــه «ژان زای» ،وزیــر آمــوزش ملــی دولت
فرانســه بــا حمایــت آمریــکا و انگلیــس تصمیــم گرفــت در
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هزارتوی فستیوال کن

واکنــش بــه نفــوذ دولتهــای فاشســیت آلمــان و ایتالیــا در
انتخــاب فیلمهــای جشــنواره ونیــز ،جشــنوارهای ســینمایی از
اول تــا  ۳۰ســپتامبر راه انــدازی کنــد .امــا حملــه آلمــان بــه
لهســتان و متعاقــب آن اعــام جنــگ فرانســه و انگلیس علیه
آلمــان موجــب شــد تــا نخســتین دوره جشــنواره کــن پیــش
از آن کــه آغــاز شــود ،پایــان یابــد .جشــنواره کــن در ســال
 ۱۹۴۶بــا حمایــت وزارت خارجه فرانســه باردیگــر راه اندازی
شــد و بــا وجــود آن کــه ماهیــت اصلــی شــکلگیری آن
رقابــت بــا جشــنواره ونیــز بــود ،امــا مقامــات این دو فســتیوال
در توافقــی پنهانــی پذیرفتنــد تــا برگــزاری هر دو فســتیوال در
ســالیان متمــادی را جشــن گرفتــه و رســمی بدانند .جشــنواره
کــن در نخســتین ســال برگــزاری بــه موفقیــت چشــمگیری
دســت یافــت و در ســال دوم در پیشــرفتی قابــل توجــه،
 ۱۶فیلــم بــه بخــش رقابتــی آن دعــوت شــدند و تصمیــم
گرفتهشــد بــرای اجــرای عدالــت در جشــنواره کــن ،هیئــت
داوران متشــکل از یــک نماینــده از هر کشــور باشــد .در ســال
 ۱۹۵۱بــود کــه بــه لطــف روابــط حســنه میــان فرانســه و
ایتالیــا ،زمــان برگــزاری جشــنواره کــن بــه بهــار منتقــل شــد
و جشــنواره ونیــز در همــان پاییــز برگزار شــد .از ســال ۱۹۵۵
نیــز جایــزه نخــل طــا بــه عنــوان جایــزه اصلــی جشــنواره
فیلــم کــن معرفــی شــد.
برنامههــای جشــنواره کــن از هفــت بخــش اصلــی «مســابقه»،
«خــارج از مســابقه»« ،نوعــی نگاه»« ،ســینه فونداســیون»« ،هفته
منتقــدان»« ،بخــش دو هفتــه کارگردانــان» و «مــارش دو فیلم»
تشــکیل میشــود« .نوعــی نــگاه» بــه معرفــی آثــار برجســته
ســینمای جهــان اختصــاص دارد و غیــر رقابتــی اســت« ،ســینه
فونداســیون» بــه مســابقه فیلمهــای کوتــاه اختصــاص دارد،
«هفتــه منتقــدان» کــه بــه عنــوان قدیمیتریــن بخــش جانبــی
جشــنواره کــن در ســال  ۱۹۶۲پایهگــذاری شــد و توســط
انجمــن منتقــدان فیلــم فرانســه اداره میشــود ،بــه معرفــی

آثــار فیلمســازان جدیــد جهــان میپــردازد« ،بخــش دو هفتــه
کارگردانــان» نیــز در ســال  ۱۹۶۸همزمــان بــا اعتصابهــای
سراســری فرانســه کــه بــه لغــو برگــزاری جشــنواره کــن در
آن ســال انجامیــد آغــاز بــه کار کــرد کــه بــه رادیکالتریــن
بخــش جشــنواره کــن مشــهور اســت و بــه معرفــی فیلمهــای
بلنــد و کوتــاه فیلمســازان جهــان میپــردازد و در نهایــت
«مــارش دو فیلــم» یــا «بــازار فیلــم» کــه در آن بازاریابهــا
و پخشکنندههــای فیلــم از سراســر دنیــا بــرای خریــد،
فــروش و گرفتــن اجــازه پخــش جهانــی فیلــم بــه جشــنواره
کــن میآینــد؛ ایــن بــازار در نــوع خــودش مهمتریــن و
بزرگتریــن بــازار فیلــم جهــان محســوب میشــود .هــر
ســاله در جشــنواره کــن دو نخــل طــا اهــدا می شــود؛ یکــی
بــرای بهتریــن فیلــم بلنــد و دیگــری بــرای بهتریــن فیلــم
کوتــاه .کشــور مــا ایــران نیــز تنهــا یــک بــار در ســال 1997
توانســته اســت بــرای فیلــم «طعــم گیــاس» ســاخته «عباس
کیارســتمی» برنــده ایــن جایــزه شــود.
هفتــاد و یکمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــن نیــز
امســال از تاریــخ  18لغایــت  29اردیبهشــت مــاه برگــزار
میگــردد و نکتــه قابــل توجــه آن ،انتخــاب فیلــم جدیــد
کارگــردان نــام آشــنای کشــورمان «اصغــر فرهــادی» بــه
عنــوان فیلــم افتتاحیــه ایــن دوره از جشــنواره اســت .در فیلــم
«همــه میداننــد» بازیگــران سرشناســی چــون «پنــهلوپــه
کــروز» و «خاویــر بــاردم» نقشآفرینــی کردهانــد و ایــن
دومیــن مرتبــهای اســت کــه فیلمــی از اســپانیا جشــنواره را
افتتــاح میکنــد کــه ایــن اتفــاق بــه نوبــه خــود ،رویــدادی
ساختارشــکنانه اســت چــرا کــه معمــوال فیلم هــای افتتاحیــه
بــه زبــان انگلیســی یــا زبــان فرانســوی هســتند.
«همــه میداننــد» کــه فیلمنامــه آن نیــز بــه قلــم اصغــر
فرهــادی اســت ،داســتان زنــی بــه نــام الرا (پنهلوپــه کــروز)
را روایــت میکنــد کــه از بوینــسآیــرس آرژانتیــن بــرای

شــرکت در یــک جشــن خانوادگــی بــه اســپانیا ســفر میکنــد
و در ایــن گردهمایــی خانوادگــی رویدادهایــی روال زندگــی
شــخصیتهای داســتان را تغییــر می دهــد .فرهــادی پیــش از
ایــن نیــز بــا فیلــم «گذشــته» ســابقه حضــور در ایــن جشــنواره
را داشــته اســت .فیلمــی کــه در نهایــت جایــزه بهتریــن بازیگر
زن را بــرای «برنیــس بــژو» بــه ارمغــان آورد .فرهادی بــار دوم
نیــز بــا فیلــم «فروشــنده» پــا بــه جشــنواره فیلــم کن گذاشــت
کــه بــا دو جایــزه بهتریــن فیلمنامــه بــرای او و بهتریــن بازیگــر
مــرد بــرای «شــهاب حســینی» بــه کار خــود پایــان داد .بــه
جــز فرهــادی کارگــردان دیگــری نیــز از کشــورمان در بخــش
رقابــت اصلــی امســال حضــور دارد .جعفــر پناهــی با فیلم «ســه
رخ» در کنــار اصغــر فرهــادی در بخــش رقابــت اصلــی بــرای
رســیدن بــه نخــل طالیــی تــاش میکنــد .وی نیــز ســابقه
حضــور و جایــزه گرفتــن از جشــنواره فیلــم کــن را در کارنامــه
هنــری خویــش دارد .او ســال  ۱۹۹۵بــا فیلــم «بادکنک ســفید»
بــه ایــن جشــنواره راه پیــدا کــرد و در نهایــت جایــزه «دوربیــن
طالیــی» کــن را از آن خــود کــرد.
از دیگــر رویدادهــای امســال جشــنواره کــن ،میتــوان بــه
حضــور «کریســتوفر نــوالن» بــرای نخســتین بــار در ایــن
جشــنواره اشــاره کــرد کــه بــرای معرفــی نســخه بازســازی
شــده فیلــم « :۲۰۰۱یــک ادیســه فضایــی» اســت .این نســخه
بــرای نخســتین بــار بــا عناصــر جدیــد چاپــی از نگاتیــو
اوریجینــال دوربیــن و بــدون اســتفاده از امکانــات دیجیتــال و
بــدون هــر نــوع تدویــن بازنگریکننــده در اصــل اثــر ،فراهــم
شــدهاســت .ممنــوع اعــام شــدن عکــس ســلفی بــر روی
فــرش قرمــز و کنــار گذاشــتن نتفلیکــس از جشــنواره امســال
نیــز از دیگــر نــکات حاشیهســاز جشــنواره کــن امســال
اســت« .تیــری فرمــو» مدیــر هنــری جشــنواره فیلــم کــن در
تأییــد کنــار گذاشــتن نتفلیکــس گفتــه بــود کــه تاریخ ســینما
و اینترنــت دو مســأله کام ـ ً
ا متفــاوت اســت.

میلوش فورمن ،تصویر شاعرانه تضاد
مهدی ظریفیان
دکتری ادبیات 96
میلــوش فورمــن درگذشــت .خبــر ســاده و کوتــاه اســت امــا
ی نیســت .بــا
بــرای سینمادوســتان موضــوع بــه ایــن ســادگ 
مــرگ فورمــن ،یکــی از آخریــن بازمانــدگان نســل اســتادان
کالســیک از میــان مــا رفتــه اســت .وقتــی بــه بخشــی از
درخشــانترین دســتاوردهای ســینما در نیمــه دوم قــرن
بیســتم مینگریــم ،حداقــل دو اثــر از او را مییابیــم کــه در
بــاب شــاهکار بودنشــان توافق جمعــی وجــود دارد؛ «پــرواز بر
فــراز آشــیانه فاختــه» و «آمادئــوس» .میدانیــم چنیــن توافقی
در بــاب آثــار هنــری بــه ســادگی حاصــل نمیشــود ،هــر
آفریــده هنــری مخالفــان و موافقانــی دارد .امــا اکنــون ،چهــار
دهــه پــس از پــرواز ،ایــن فیلــم بــه مــوزه شــمایل ســینما
پیوســته اســت .جایــی در کنــار «همشــهری کیــن» و «هشـت
و نیــم» و «پدرخواندههــا».

میلــوش فورمــن (متولــد  ۱۹۳۲در جمهــوری چــک) از
فیلمســازان ناراضــی در عصــر اســتیالی کمونیســم بــر بلــوک
شــرق بــود کــه بســیار ســریع جــای وطــن کــرد و زودتــر از
حــد معمــول ،بــه هالیــوود وارد شــد .در ( ۱۹۷۱ســه ســال
پــس از تــرک زادگاهــش) «فــرار از خانــه» را در آمریــکا
ســاخت .پــس از چنــد تجربــه نــه چنــدان تأثیرگــذار ،بــه
ســال « ۱۹۷۵پــرواز بــر فــراز آشــیانه فاختــه» بــه نمایــش
درآمــد .فیلــم یــک موفقیــت هم ـ ه جانبــه بــه دنبــال آورد
و تــا پایــان عمــر ،حیــات هنــری فورمــن را تثبیــت کــرد.
کســب جایــزه اســکار بدیهــی بــه نظــر می رســید و در واقــع
ســادهترین راه بــرای تجلیــل هالیــوود از اســتاد چهل وســه
ســاله چــک بــود .بــا ایــن توفیــق ،فضــای آزادتــری بــرای
فورمــن فراهــم آمــد تــا دســت بــه تجربه هــای شــخصیتر
بزنــد (مــو ،رگتایــم) .امــا در ســال  ۱۹۸۴همــه چیــز آمــاده
بــود تــا اثــر بلندپروازانــه و پــر شــکوه دیگــری از فورمــن بــه
نمایــش عمومــی برســد« .آمادئــوس» ،در بــاب زندگــی نابغه

عالــم موســیقی موتــزارت ،از هــر نظــر یک اثــر تکرارناشــدنی
اســت .ایــن فیلــم تنهــا یــک زندگــی نامــه صــرف و خطــی
نیســت ،بلکــه معجونــی اســت دلهــرهآور از نفــرت ،خشــم و
حســادت .ترکیبــی اســت از بدیع تریــن اپراهــای تصویرشــده
بــر پــرده ســینما و عمیقتریــن پرســشها در بــاب ذات
بشــر ،ماهیــت نبــوغ و تنــازع ابــدی هنــر دربــاری و هنــر
مردمپســند .فیلــم نــه از نــگاه موتــزارت -کــه از نــگاه
بزرگتریــن دشــمن او -ســالیری ،موســیقی دان دربــار ،روایــت
میشــود .آمادئــوس دومیــن جایــزه اســکار را بــرای فورمــن
بــه ارمغــان آورد .حــال او در تــاالر بــزرگان جایــگاه ویــژهای
داشــت و یــک اســتاد کالســیک بــه شــمار میرفــت.
پــس از ایــن هــم آثــارش همچنــان در یــک خــط ســیر ثابت
حرکــت کردنــد و واجــد کیفیــت هنــری ویــژهای بودنــد .ایــن
کــه آثــار بعــدی او (مــردی روی مــاه ،مــردم علیــه لــری
فلینــت ،اشــباح گویــا) جایــگاه رفیــع پــرواز بــر فــراز آشــیانه
فاختــه و آمادئــوس را کســب نکردنــد ،هرگــز بــه معنــای

کیفیــت پاییــن ایــن آثــار نیســت بلکــه همــه آن هــا از ذهنی
خــاق و آفرینشگــر حکایــت می کردنــد کــه هرگــز از
طراوتــش کاســته نشــده بــود .اگر بــه «نگــره مولــف» معتقد
باشــیم ،می توانیــم فورمــن را جــزو مولفیــن بــه حســاب
آوریــم زیــرا آثــار او مجموعــهای اســت از انگارههــای
تکــرار شــونده ،پرســش هایی بــا بن مایــه ثابــت کــه در
قالب هــای گوناگــون مطــرح میشــود .پرســشهایی در
بــاب تضــاد ،تضــاد میــان فــرد و جامعــه ،نظــم و آزادی،
اشــرافیت و عامه گرایــی ،نبــوغ و تکــرار و . ...او در عیــن ایــن
کــه فیلم هایــی عمیــق و چنــد الیــه میســاخت ،هرگــز بــه
دام ماللــت نیفتــاد .آثــار او در عین برخورداری از روح ســرد
و آهنیــن ســینمای اروپــای شــرقی ،از طــراوت و سرخوشــی
بهتریــن نمونه هــای ســینمای عامهپســند هالیــوود بهــره
داشــت .ترکیــب ایــن دو معجــون متضــاد ،هنــر دلپذیــر
میلــوش فورمــن بــود کــه هنــوز آثــارش را دیدنــی و قابــل
بحــث نــگاه داشــته اســت.

سبکبلوز
ماهان عبدالهی
پرستاری94
حتمــا نــام ایــن ســبک موســیقی را شــنیدهاید و بــا خودتــان
فکــر کردهایــد کــه چــه ارتباطــی میــان یــک ســبک موســیقی
و رنــگ آبــی میتوانــد باشــد کــه ایــن ســبک «»Blues
نامیــده شــده اســت .در واقــع ایــن اســم برگرفتــه شــده از یــک
اصطالحــی در زبــان انگلیســی اســت کــه در آن  feeling blueبه
معنــی احســاس غــم و ناراحتــی اســت .لــذا ارتبــاط مســتقیم به
رنــگ خاصــی نــدارد! ولــی شــاید به شــکل غیــر مســتقیم بتوان
بــا رنــگ مشــکی در ارتبــاط دانســت چــرا کــه مبدعیــن ایــن
ســبک در واقــع ســیاه پوســتان آمریــکا هســتند کــه در شــرایط
ســخت اجتماعــی کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم داشــتند بــرای
تســکین درد خــود دســت بــه دامــن هنــر موســیقی شــدند و در
قالــب ایــن ســبک بــه بیــان دردهــا و مشکالتشــان پرداختند.
موســیقی بلــوز در گــذر زمــان بســیار زود بــا زندگــی روزمــره
ایــن قشــر جامعــه عجیــن و راهــی بــرای بیــان احساســات
افــرادی شــد کــه بــرای مــدت زیــادی تحــت فشــار تبعیــض
نــژادی و شــرایط نامناســب اجتماعــی بودنــد .احساســاتی کــه از
دل بــر میآمــد و طبیعتــا بــه دل هــم مینشســت .از درد ،فقــر
و نــداری تــا عشــقهای از دســت رفتــه و حتــی شــوخیهای
رایــج میــان ســیاه پوســتان همــه بــه موضوعاتــی بــرای تــداوم
یافتــن ســبک بلــوز تبدیــل شــد .قطعــه trill is goneازBB King
را میتــوان نمونــه کامــل از ســبک بلــوز دانســت .روایــت

بســیار ســاده از یــک تــرک شــدن کــه آن چنــان دل نشــین
بیــان میشــود کــه بــا نخســتین جملــه خواننــده ،مخاطــب
حــس میکنــد وارد یــک مکالمــه شــده و تــا پایــان آن را
دنبــال میکنــد .بداههنوازی هــای فــوقالعــاده احساســی
 BB Kingدر ایــن قطعــه را بــه جــرأت میتــوان جزئــی از متــن
کار دانســت بــه شــکلی کــه لحــن ملودیهــای گیتــار کامــا در
ادامــه جمالتــی اســت کــه خوانــده میشــود .همــان گونــه کــه
خــود  BB Kingمیگویــد« :وقتــی کــه ســاز مینــوازم ،احســاس
میکنــم دارم صحبــت میکنــم».
ســازبندی در موســیقی بلوز عموما شــامل گیتــار الکتریک ،گیتار
بیــس ،درام ،پیانــو ،ســازهای بادی مثل ساکســیفون یــا هارمونیکا
و البتــه ســازهای دیگــر بــه صــورت مــوردی میباشــد .اســتفاده
از گیتــار الکتریــک و درام در طــول زمــان موجــب شــکل گرفتن
ســبک راک از درون ســبک بلــوز شــد و بعدهــا ســبکهای
بیشــتری مثــل کانتــری و جــاز هــم تأثیراتــی از بلــوز گرفتنــد.
ریتــم و گامهــای موســیقی بلــوز در طــول زمــان شــکل منحصر
بــه فــرد خــود را گرفتهانــد کــه موجــب تمایــز و درخشــندگی
ایــن ســبک شــده اســت .در فضایــی کــه توســط ریتــم ســاخته
میشــود ،بداهــه نــوازی کــه عمومــا توســط نوازنــده گیتــار
اجــرا میشــود ،احســاس لحظــهای نوازنــده را بــه شــنونده
منتقــل میکنــد و همیــن انتقــال حــس ارتبــاط مخاطــب را طی
ایــن زمــان طوالنــی تــا بــه امــروز بــا بلــوز حفــظ کــرده و بــه
محبوبیــت آن افــزوده اســت.
هنرمنــدان بزرگــی در ســبک بلــوز درخشــیده و میدرخشــند

کــه عمومــا ســیاه پوســتانی هســتند کــه از گذشــته بــا
فــراز و نشــیبهای ایــن ســبک پیــش رفتهانــد و
میتــوان گفــت ایــن موســیقی و ریتــم هــم چــون نــوای
تــار و تنبکــی کــه در خــون مــا ایرانیهــا جــاری اســت در
خونشــان جــاری میباشــد .هنرمندانــی هــم چــون BB king،
 Buddy Guy، Robert Cray، Big mama thorntonو Eric Clapton
و ...کــه همچــون پرچــم دارانــی ایــن ســبک را بــا اشــعار،
بداههنوازیهــا و موســیقیهایی کــه ســاختند پیــش بردنــد
و در دلهــا نهادنــد.
از هنرمنــدان نســل جــوان بلــوز میتــوان بــه John Mayer ،
 Joanne Shawn Taylor ، John whiteاشــاره کــرد کــه بــا وجــود
ادامــه دادن راه بــزرگان ایــن ســبک ،از بــه کار بــردن امکانــات
مــدرن موســیقی امــروز و تکامــل بخشــیدن بلــوز ترســی ندارند
و بــدون داشــتن تعصــب بیجــا بــر ســنتهای ایــن ســبک،
موجــب پیشــرفت و دوام ایــن موســیقی میشــوند .ایــن همــان
مــوردی اســت کــه بــه عقیــده شــخصی نویســنده خــأ آن در
موســیقی ســنتی کشــور مــا محســوس اســت و الزم اســت تــا
قــدری از تعصــب فعــاالن ایــن عرصــه و از اصرارشــان بــر تقلید
از بــزرگان و پیــروی صــرف از ایــن عزیــزان کاســته شــود تــا
مســیر پیشــرفت و تکامــل بــرای موســیقی مــا نیــز بــاز شــده و
گشــایشهایی غیــر قابــل پیــش بینــی رخ دهــد.
در گــذر زمــان ســلیقهها ،موضوعــات و مقتضیــات متفــاوت
باعــث ایجــاد شــدن فضاهــای متفــاوت در ســبک بلــوز شــد و
امــروزه موســیقی بلــوز بــرای شــادی ،غــم و شــکایت ،آرامــش،

هیجــان و ...بــه کار بــرده میشــود و هیــچ کــدام غیــر قابــل
دســترس نیســت و احساســات و شــرایط مختلف و متفاوت این
ســبک را بســتر مناســبی بــرای ارائــه و بیــان خــود میبیننــد.
فضــای ســبک بلــوز بــه خاطــر آزاد گذاشــتن دســت نوازنــده
بــه گونــهای پیــش رفتــه کــه زیــر شــاخههای بســیاری از جمله
بلــوز مناطــق مختلــف آمریــکا (مثــل شــیکاگو بلــوز و ،)...بلــوز
پــاپ ،بلــوز راک و حتــی نــوای ســه تــار در فضــای بلــوز هیــچ
کــدام بــرای گــوش مــا ناآشــنا نیســت .در ایــران گروههــای
بســیاری از قدیــم تــا کنــون در ایــن زمینــه فعالیــت کردنــد که
عمومــا مجــوز نگرفتهانــد و حتــی ممنوعالــکار شــدهاند ولــی
تلفیقهــا و تــک قطعههایــی در فضــای بلــوز در میــان قطعــات
هنرمنــدان داخــل کشــور یافــت میشــود کــه بســیار دلنشــین
بــوده و بــا کوچکتریــن اشــاراتی گــوش مخاطــب را بــه مقصود
خــود در آهنگســازی میرســاند .گروههایــی مثــل «داماهــی»،
«دوک» و «اوهــام» از ایــن فضــا اســتفاده کردهانــد و هنرمندانــی
همچــون «محمدرضــا ســبکتکین» بــا ارائــه آلبومهــای بــی کالم
در ایــن ســبک ســعی در بــاز کــردن فضــا و آشــنا کــردن گوش
مخاطــب بــا ایــن ســبک داشــتهاند.
اگــر روزی بــه موســیقیای در ســبک بلــوز گــوش دادیــد و
چشــمان خــود را بســتید و تصویــر پیرمــرد ســیاه پوســتی را
دیدیــد کــه روزنامــه در دســت دارد ،روی صندلــی راحتــی در
حیــاط خانــه اش نشســته و لیــوان قهوه کنــار دســتش دارد و به
رادیــو گــوش میدهــد ،آن موســیقی کار خــود را کــرده و شــما
بلــوز را حــس کردهایــد.

 ۱۶سالگی حداقل سن ازدواج دختران در طرح اصالح قانون سن ازدواج
بــه گــزارش خانــه ملــت ،پروانــه سلحشــوری ،رییــس فراکســیون زنــان مجلــس از در نظــر گرفتــن حداقــل ســن  ۱۶ســالگی بــرای ازدواج
دختــران در طــرح اصــاح قانــون ســن ازدواج خبــر داد .وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح اصــاح قانــون ســن ازدواج دختــران بــا قیــد یــک
فوریــت بــه هیئــت رییســه مجلــس تحویــل داده شــده اســت ،گفــت :پــس از ایــن کــه طــرح در دســتور کار صحــن علنــی قــرار گرفــت
درخصــوص بررســی فوریــت آن رأیگیــری میشــود ،اگــر یــک فوریــت آن بــه تصویــب نرســید ،بررســی طــرح بــه صــورت عــادی در
دســتورکار قــرار میگیــرد .نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی ،بــا بیــان ایــن کــه در
طــرح مذکــور حداقــل ســن ازدواج دختــران  16ســال و بــرای پســران  18ســال در نظــر گرفته شــده اســت ،افــزود :امــا بــرای ازدواج دختران
بــا ســنینی میــان  13تــا  16ســال بایــد اذن ولــی ،دادگاه صالحــه و تأییــد پزشــکی قانونــی مبنــی بــر توانایی جســمی بــرای ازدواج نیــز دریافت
شــود .رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس ،بــا تأکیــد بــر این کــه تمــام مســائل از جملــه ازدواجهایی بــا ســنین پاییــن در دختــران از دو مبحث
فرهنگــی و اجتماعــی و خــأ قانونــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،تصریــح کــرد :بایــد درگام اول خألهــای قانونــی را برطــرف کــرد ،ضمــن
ایــن کــه بایــد آگاهــی بخشــی و فعالیــت اجتماعــی نیــز انجــام شــود ،بنابرایــن تصویب یــک قانون بــه تنهایــی بازدارنــده نبــوده و دربســیاری
شــرایط ازدواجهــا درســنین پاییــن ثبــت نمیشــود.
8
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سرکوب دالر
علی عبادتیان
کارشناسی اقتصاد 94
فروردیــن مــاه ســال  ،97بــازار ارز ایــران شــاهد جهــش
ناگهانــی قیمــت دالر از  4200تومــان بــه مــرز  6100تومــان
بــود .افزایــش قیمتــی کــه تبعــات اجتماعــی زیــادی را در پــی
داشــت .از نظــرات ســلبریتیهای اینســتاگرامی و نگرانیهــای
مســئولین کشــوری تــا اظهــار نظــر مــردم در مــورد ارزش
پــول ملــی در فضــای مجــازی و حقیقــی ،بحــث روز اجتماعات
ایرانیــان را دالر تشــکیل مــیداد .کارشناســان اقتصــادی از
دهــه  40تــا کنــون همــواره بــه دولتهــای مختلــف ایــران
دربــاره کنتــرل ارزی و تبعــات آن هشــدار دادهاند .در نوشــتار
پیــش رو ســعی دارم بــه تاریخچــه کنتــرل ارز در ایــران و
نتایــج حاصــل از آن در کشــور بپــردازم.
جرقههــای اصلــی نظــام کنتــرل ارز در ایــران از ســال 49
و افزایــش قیمــت دالر پــس از تشــکیل اوپــک و ریاســت
ایــران بــر اوپــک شــکل گرفــت .دسترســی دولــت ایــران بــه
ســرمایههای ارزی حاصــل از فــروش نفــت و شــروع واردات
بــه ایــران طــی دهــه  50باعــث افزایــش تــورم در ایران شــد
و از طرفــی دولــت هویــدا بــرای کاهــش جلــب توجــه مــردم
بــه تــورم و از طرفــی آسانســازی واردات بــه ایــران شــروع
بــه تزریــق دالر بــه بــازار و فــروش ارز دو نرخــی در کشــور
کــرد .ایــن اتفــاق را میتــوان آغــازی بــرای دچــار شــدن
اقتصــاد ایــران بــه بیمــاری هلنــدی و پیــرو آن شــروع نظــام
ســرکوب دالر در ایــران عنــوان کــرد.
پــس از انقــاب  57و آغــاز جنــگ  8ســاله ایــران و عــراق
در منطقــه ،دولــت ایــران جهــت کنتــرل بــازار داخلــی ایران
و کاهــش فشــار ناشــی از شــرایط جنــگ بــر رفــاه مــردم،
بــا اســتفاده از سیاســتهای کنترلــی از جملــه کنتــرل دالر
ســعی در حفــظ ســطح قیمتهــا در ایــران و حفــظ وضعیــت
معیشــتی مــردم داشــت .آمارهــا حاکــی از ایــن اســت کــه
در طــی ســالهای  1360تــا  1368قیمــت دالر در ایــران
بــا قیمتــی کمتــر از  200تومــان ثابــت نگــه داشــته شــد در
حالــی کــه قیمــت واقعــی دالر طــی ایــن ســالیان از حــدود
 300تومــان بــه  1200تومــان رســید .ایــن عمل در شــرایط
فشــار جنگــی و تحریــم ایــران ،شــاید کاری توجیهپذیــر بــه
شــمار آیــد.
امــا پــس از ســال  1368بــا شــروع دوران ریاســت جمهــوری
هاشــمی رفســنجانی ،ایــن فرآینــد ادامــه یافــت .آنچــه کــه
هــدف از ادامــه ایــن فرآینــد بــه نظــر میرســد ،نــگاه
پوپولیســتی مســئولین دولــت بــه مقولــه اقتصــاد و معیشــت
اســت .دالر تــا ســال  70بــه طــور کامل بــا عملیات ســرکوب
کنتــرل شــد .امــا در ســال  ،71دولــت سیاســت تعدیــل بــازار
ارز را در دســتور کار خــود قــرار داد و نتیجــه آن افزایــش
نــرخ ارز بــه حــدود  1500تومــان بــود .اجرایــی شــدن ایــن
سیاســت بــه دلیــل افزایــش فشــار در بــازار ارز بــه دلیــل
واردات بــاال در ایــران طــی ســالهای  70و  71و وجــه دیگــر
ایــن حادثــه پرداخــت بدهیهــای ارزی خارجــی ایــران پــس
از جنــگ بــود .در ایــن زمــان نیــز ایــران شــاهد شــکلگیری
ســفتهبازی در بــازار ارز و ســوء اســتفاده اشــخاص حقیقــی

و حقوقــی از شــرایط ملتهــب ایــن بــازار بــود کــه مشــابه
آن در ســال  91نیــز اتفــاق افتــاد .امــا بــه علــت ایــن کــه
سیاســتهای نظــام شــناور ارزی بــه طــور کامــل اجــرا نشــد،
یــا بــه عبــارت دیگــر سیاســتهای تکمیلــی ایــن طــرح بــه
طــور صحیــح عملــی نشــد ،عمــا ایــن کنــش تــا ســال 74
ادامــه داشــت و از ســال  74دوبــاره شــاهد دو نرخــی شــدن
ارز و شــروع عملیــات ســرکوب ارز بودیــم.
در پایــان دهــه هفتــاد و بــا شــروع بــه کار دولــت اصالحــات
بــه ریاســت جمهــوری ســید محمــد خاتمــی ،بانــک مرکــزی
بــا کمــک دولــت و تشــکیل ســه کمیتــه مختلــف بــرای تــک
نرخــی شــدن بــازار ارز ،رونــد تعدیــل نــرخ ارز در بــازار پیش
گرفتــه و در نهایــت در ســال  80ارز ایــران تــک نرخــی شــد.
شــایان ذکــر اســت از آن جــا کــه ایــن تعدیــل بــه تدریــج
صــورت گرفــت ،فشــاری بــر تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان
و مصرفکننــدگان داخلــی وارد نشــد .تعدیــل دالر در ایــن
ســالها ،در نهایــت باعــث نتایــج مثبتــی در ســطح اقتصــاد
ایــران شــد ،از رشــد اقتصــادی بــاال گرفتــه تــا پرداخــت
بدهیهــای خارجــی ایــران.
امــا دوران تــک نرخــی بــودن ارز در ایــران بــا دو اتفــاق
بــه پایــان رســید .ابتــدا نهمیــن انتخابــات ریاســت جمهوری
ایــران کــه بــا پیــروزی محمــود احمدینــژاد بــه ســرانجام
رســید و در وهلــه دوم افزایــش قیمــت جهانــی نفــت کــه
بودجــه کافــی را در اختیــار دولــت بــرای ســرکوب قیمــت
دالر قــرار داد .ایــن در حالــی بــود کــه تــورم در ســالهای
پایانــی دولــت دهــم بــه  40درصــد رســیده بــود و اخبــار
غیــر رســمی از میانگیــن تــورم  27درصــدی در دوران
دولتهــای نهــم و دهــم خبــر مــیداد .ســرکوب ارزی کــه
در نهایــت در ســال  91موجــب جهــش ارزی دوبــاره شــد
و نتیجــه آن ســفتهبازی و صفهــای متعــدد در مقابــل
صرافیهــا و هــرج و مــرج در بــازار ارز بــود .دولــت
نیــز دربــاره ایــن اتفاقــات هیــچ گاه بــه مباحــث اساســی
نپرداخــت و خــود را کامــا بیتقصیــر نشــان داد و کمــدی
تلــخ اعمــال دولــت دهــم در بــازار مالــی کشــور ،بــا مقصــر
دانســتن شــخصی نامعلــوم بــه نــام «جمشــید بســماهلل» در
صرافیهــای تهــران بــه پایــان رســید.
پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری یازدهــم و پیــروزی
حســن روحانــی در ایــن انتخابــات ،سیاســتهای تعدیــل
دالر ،از طرفــی بــه دلیــل شــعارهای انتخاباتــی روحانــی مبنــی
بــر پیشــگیری از افزایــش قیمــت دالر و از طرفــی بــه دلیــل
توقــع عامــه جهــت ثبــات بــازار و ثبــات قیمــت کاالهــای
اصلــی نســبت بــه ریاســت جمهــوری پیشــین پیگیری نشــد و
در طــول پنــج ســال ریاســت جمهــوری روحانــی در دورههای
یازدهــم و دوازدهــم مــا شــاهد تزریــق ارز بــه بــازار جهــت
کنتــرل قیمتهــا و ســرکوب دالر در بــازار کشــور بودیــم.
امــا آنچــه کــه در فروردیــن ســال  97شــاهد آن بودیــم،
جهــش ارزی دوبــاره دالر از  4200تومــان تــا مــرز 6100
تومــان بــود .اخبــار غیــر رســمی کشــور خبــر از خــروج ارز
از کشــور توســط بنگاههــای مخالــف دولــت بــرای کاهــش
عرضــه دالر و فشــار تقاضــا بــر دولــت دادنــد .از طرفــی
دیگــر مشــاوران اقتصــادی دولــت در دی مــاه  96خبــر از

افزایــش  100درصــدی بدهــی بخــش دولــت بــه نظــام
بانکــی و افزایــش  150درصــدی نقدینگــی در کشــور دادند.
همچنیــن پــس از کاهــش ســود بانکــی توســط دولــت در
پایــان پاییــز و ابتــدای زمســتان ســال گذشــته ،ســرمایههای
ســرگردان در بــازار مالــی بــه ســمت بــازار ارزی کشــیده و
باعــث افزایــش تقاضــا در ایــن بــازار شــد .بنابرایــن جهــش
ارزی فروردیــن مــاه ،بــرای کارشناســان اقتصــادی غیــر قابل
پیــش بینــی نبــود ،هــر چنــد کــه خــروج ارز از کشــور باعث
افزایــش هــر چــه بیشــتر فشــار تقاضــا و قیمــت دالر شــد
کــه ایــن جهــش بــا وارد شــدن چمــاق دولتــی در بــازار ارز
و غیــر قانونــی شــدن فــروش دالر بیشــتر از  4200تومــان
بــه پایــان رســید .در ایــن زمــان زمزمههایــی از تزریــق
روزانــه  50میلیــون دالر بــه بــازار جهــت کنتــرل بــازار بــه
گــوش میرســید.
کشــور مــا در طــول چنــد دهــه اخیــر همــواره از پدیــده
اجنــاس ارزان وارداتــی در برابــر تولیــدات گــران در بخــش
صنعــت رنــج میبــرد .مهمتریــن دلیــل بــروز پدیــده
اجنــاس خارجــی ارزان ،دالر ارزان در ایــران نســبت بــه وجود
نهادههــای تولیــد بــا قیمــت تعادلــی بــازار در ایــران اســت.
بــه عبــارت دیگــر وقتــی تولیــدات داخلــی بــا نهادههــای
تولیــد کــه بــا قیمــت تعادلــی بــازار عرضــه میشــوند در
برابــر اجنــاس خارجــی کــه بــا دالر ارزان بــه کشــور وارد
میشــوند و بعضــا دارای کیفیتــی برابــر یــا بهتــر از اجنــاس
داخلــی هســتند قــرار میگیرنــد ،عمــا قــدرت رقابــت از
اجنــاس داخلــی گرفتــه میشــود و اقبــال مصرفکننــده
بــه ســمت اجنــاس خارجــی کشــیده میشــود کــه نتیجــه
ایــن پروســه از بیــن رفتــن تولیــد داخلــی اســت .دلیــل
دیگــری کــه بــه تولیــد داخلــی طــی ســالیان ،آســیبهای
غیرقابــل انــکاری را وارد کــرده اســت ،قاچــاق کاالســت کــه
قیمــت پایینتــر از قیمــت تعادلــی دالر یکــی از دالیــل
اصلــی افزایــش قاچــاق در کشــور بــه شــمار مــیرود .بدیــن
صــورت کــه بــا اقبــال مــردم بــه ســمت کاالی خارجــی،
قاچــاق کاال در برابــر ریســک خــود ،بــه دلیــل افزایــش
تقاضــای مــردم ،درآمــد قابــل قبولــی را در اختیــار شــخص
قاچاقچــی قــرار میدهــد و ایــن عمــل بــرای افــراد ،دارای
صرفــه اقتصــادی اســت.
آســیب دیگــری کــه در ایــن مــورد میتــوان بــه آن اشــاره
کــرد ،کاهــش صــادرات در کشــور بــه دلیــل عــدم صرفــه
اقتصــادی بــرای صادرکننــده اســت .صادرکننــدگان ایرانــی
بــه دلیــل متعــادل نبــودن دالر ،هزینههــای صــادرات را در
برابــر ســود حاصلــه از آن قابــل توجــه نمیداننــد و در نتیجــه
نــرخ صــادرات در کشــور نیــز بــه دلیــل قیمــت پاییــن دالر،
کاهــش پیــدا میکنــد .در نتیجــه یکــی از آســیبهای اصلــی
بــه رشــد اقتصــادی کشــور نیــز از طریــق ســرکوب دالر
اتفــاق میافتــد .در حــال حاضــر ضریــب رشــد اقتصــادی
مثبــت ایــران بــه دلیــل فــروش کاالهــای زیرزمینــی در
ایــران اســت کــه کشــش ایــن قســم از کاال بــه قیمــت ارز در
کشــور ناچیــز اســت .اگــر بخــش صــادرات زیرزمینــی ایــران
از ضریــب رشــد اقتصــادی کاســته شــود ،وضعیــت اصلــی
صــادرات در ایــران قابــل مشــاهده خواهــد بــود.

حــال اگــر بخواهیــم بــه ایــن ســوأل بپردازیــم کــه چــرا
دولتهــا در ایــران ،بــه ســمت دو نرخــی کــردن قیمــت
دالر و ســرکوب آن حرکــت میکننــد ،ابتــدا بایــد بــه جنبــه
اقتصــادی انقــاب  57در ایــران بپردازیــم .شــاید بتــوان
مهمتریــن بُعــد اقتصــادی انقــاب را در ایــن امــر دانســت
کــه ایــن انقــاب بــه تعبیــر امــام خمینــی (ره) ،انقــاب
مســتضعفین و پابرهنــگان در ایــران بــود و پیــرو ایــن نــگاه،
ســران انقــاب ایــران توجــه بــه عامــه مــردم و ســطح
امکانــات رفاهــی مــردم را جهــت دریافــت مقبولیــت در
ســطح اجتمــاع مــورد توجــه قــرار دادنــد .دو ابــزار دولتــی که
همــواره در ایــن ســالها بــرای ایــن امــر توســط دولتهــا
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،ســرکوب دالر بــه ایــن جهــت
بــود کــه قیمــت اجنــاس را در کشــور پاییــن نگــه میداشــت
و توجــه مــردم را نســبت بــه نــرخ تــورم کــم میکــرد .چــاپ
اســکناس نیــز در کنــار آن حجــم پــول در کشــور را افزایــش
مــیداد و بــه تبــع بــر قــدرت خریــد مــردم میافــزود .بــه
عبــارت دیگــر ،دولتهــای مختلــف ایــران بــا ســرکوب ارزی
و بــا هزینــه کــردن از جیــب مــردم ،بــرای خــود مقبولیــت
خریدهانــد و دولتهایــی کــه ایــن عمــل را (و بــه طــور کلــی
سیاســتهای پولپاشــی) انجــام ندادهانــد ،هزینه هــای
ســنگینی را بابــت آن در جامعــه پرداختهانــد .از بدنامــی
دولــت هاشــمی رفســنجانی بــه علــت افزایــش و معتــدل
ســازی قیمــت دالر ،تــا بازگشــت بــه پوپولیســم در انتهــای
دوران ریاســت جمهــوری ســید محمــد خاتمــی کــه جــواد
صالحــی اصفهانــی در مقالــه خــود بــه نــام «فقــر ،نابرابــری
و سیاســتهای پوپولیســتی در ایــران» بــه طــور کامــل بــه
آن پرداختــه اســت .پارادایم هــای شــکلگرفته در ذهــن
مــردم ایــران در طــی ســالیان عوامگرایــی ،بــه میــزان
قابــل توجهــی امــکان اصالحــات اقتصــادی را در ایــران از
بیــن می بــرد .فهــم نادرســت از موضــوع ارزش پــول ملــی
را می تــوان بــه عنــوان یــک نمونــه از ایــن مــوارد نــام
بــرد ،در حالــی کــه ارزش پــول ملــی بــا چــاپ اســکناس
بــدون پشــتوانه و نــرخ بــاالی تــورم و در نتیجــه ایــن دو،
کاهــش قــدرت خریــد ریــال هــر روز بیشــتر از گذشــته
در حــال نــزول اســت ،جامعــه و بعضــا حتــی روشــنفکران،
ارزش پــول ملــی را بــا قیمــت دالر می ســنجند .ایــن
تصــورات ،باعــث حرکــت سیاســتمداران در جهــت
ســرکوب دالر می شــود.
در نهایــت آنچــه می تــوان بــه عنــوان چــاره ای بــرای
شــرایط فعلــی ایــران در نظــر گرفــت .اقدامــی هماهنــگ
و اساســی در دولــت جهــت تعدیــل و در نهایــت
تکنرخیســازی دالر در کشــور و تغییــر نگرشــی اساســی
در بخــش اقتصــادی حاکمیــت اســت .اقدامــی کــه بــه
تدریــج موجــب از بیــن رفتــن آفــات حاصلــه از نظــام
ســرکوب دالر در کشــور می گــردد .هــر چنــد کــه تعدیــل
قیمــت دالر بــه طــور قطــع هــم در ســطح قیمــت کاالهــای
اساســی کشــور و هــم در ســطح جامعــه و نارضایتــی
عمومــی تأثیــر خواهــد گذاشــت .امــا راه حــل فعلــی بــرای
رهایــی از آســیب های بعــدی نظــام ارزی ایــران بــه طــور
قطــع حرکــت در ایــن جهــت اســت.

بهای تحول
مهدی طاهریان
کارشناسی اقتصاد 94
پانزدهمیــن روز از مــاه دوم ســال  93بــود که اخباری از شــروع
اجــرای طــرح تحــول ســامت توســط دولــت یازدهــم در
کشــور منتشــر شــد .طرحــی کــه از ابتــدا بــا گمانهزنیهــای
گوناگونــی در مــورد سرنوشــت خــود روبــرو بــود و البتــه
طرحــی ویــژه کــه مــورد قبــول و تحســین تمامــی کاندیداهــای
ریاســت جمهــوری دوازدهــم قــرار گرفــت .پــس از گذشــت
چهــار ســال از ایــن طــرح ،بــه نظــر میرســد فرصــت آن
رســیده اســت تــا بــه وقایــع و نتایــج آن در طــول  4ســال اجرا
در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم نگاهــی دوبــاره بیندازیــم و
از منظــر اقتصــادی نتایــج ایــن طــرح را بررســی کنیــم.
در ابتــدای بحــث بــه چالشهایــی کــه از آغــاز در ارتبــاط بــا
ایــن طــرح وجــود داشــت ،میپردازیــم .حســن روحانــی ،در
ســال  92در یکــی از برنامههــای تلویزیونــی خــود وعــده داد
کــه در ســال  93قیمــت داروهــا اُفــت خواهــد کــرد .طــرح
عملیاتــی ایــن وعــده ،طــرح تحــول ســامت بــود کــه طبــق
آن مــردم حداکثــر بایــد  10درصــد قیمــت واقعــی دارو را
میپرداختنــد .ایــن وجــه از طــرح تحــول ســامت توســط
عامــه مــردم بــه خوبــی دیــده شــد و نتیجــه آن مقبولیــت
دولــت یازدهــم و تحســین همگانــی وزارت بهداشــت و
درمــان بــود امــا وجــه دیگــر ایــن بخــش از طــرح تحــول
ســامت کــه مــورد توجــه قــرار نگرفــت ،بودجــه ســنگین
دولتــی (و بــه طــور معمــول حاصلــه از نفــت) بــود کــه

بــرای تأمیــن دارو توســط دولــت بــه البراتوارهــای دارویــی
کشــور و از آن مهمتــر ،واردکننــدگان دارو بایــد پرداخــت
میشــد .شــهریورماه ســال  95ناصــر ریاحــی ،عضــو هیئــت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ،در مصاحبــه خــود بــا
تجــارت فــردا عنــوان میکنــد کــه از بــدو اجــرای طــرح
تحــول ســامت در کشــور تــا کنــون نزدیــک بــه 2000
میلیــارد تومــان بدهــی بخــش دولتــی بــه واردکننــدگان دارو
وجــود دارد کــه سررســید بخشــی از آنهــا از یــک ســال
نیــز تجــاوز کردهاســت .همچنیــن اشــارهای بــه تــاش
وزارت بهداشــت در جهــت تقویــت تولیــدات داخلــی دارو و
جلوگیــری از واردات دارو نیــز شــد کــه بــه خاطــر هزینــه
بــاالی طــرح تحــول ســامت عمــا ایــن حمایــت بــه طــور
صحیــح عملیاتــی نشــد.
وجــه دیگــر طــرح تحــول ســامت کــه در نظــرگاه اکثریــت
جامعــه ایــران قــرار نگرفــت ،نحــوه توزیــع درآمــد و
مزایــای در اختیــار وزارت بهداشــت بــود .از روزهــای
ابتدایــی اجــرای طــرح تحــول ســامت همــواره در ســطح
مراکــز درمانــی کشــور ،صحبــت افزایــش حقــوق پزشــکان،
پرســتاران ،کارمنــدان و کارکنــان مراکــز در ســطح جامعــه
حافــظ ســامت ایــران بــه گــوش میرســید ،امــا صــدور
فیشهــای حقوقــی در مراکــز درمانــی ،اعتراضــات بســیاری
را از ســوی جامعــه پرســتاری و از طــرف کارکنــان بــه همــراه
داشــت .آنهــا بــه افزایــش پایــه درآمــد و کارانــه پزشــکان
و برخــی کارمنــدان خــاص در مقایســه بــا افزایــش ناچیــز
کارانــه کارکنــان خدماتــی و پرســتاران اعتــراض داشــتند.

البتــه در حــال حاضــر بعــد از گذشــت چهــار ســال بــه دلیــل
عــدم تأمیــن بودجــه و کاهــش حقــوق پزشــکان ،آنهــا نیز از
معترضیــن طــرح تحــول ســامت بــه شــمار میرونــد.
امــا جنبــه دیگــری کــه میتــوان بــه طــرح تحــول ســامت
نگریســت ،بحــث زیرســاختهای درمانــی کشــور اســت.
از همــان روزهــای ابتدایــی اجــرای ایــن طــرح ،مراکــز
درمانــی کشــور بــه طــور کلــی شــاهد رجــوع خیــل عظیمــی
از مراجعهکننــدگان بــه ایــن مراکــز جهــت بهرهمنــدی
از خدمــات درمانــی بودنــد .اتفاقــی کــه چالــش بزرگــی را
جهــت مدیریــت مراجعهکننــدگان پیــش روی مراکــز
درمانــی گذاشــت؛ از یــک ســو بیمــاران بســیاری کــه بــه
جهــت ناتوانــی از پرداخــت مبلــغ خدمــات ،از بیمــه ســامت
بهرهمنــد شــده بودنــد و از ســوی دیگــر مراکــز درمانــی کــه
بــا امکانــات محــدود نمیتوانســتند پاســخگوی حجــم زیــاد
مراجعهکننــدگان باشــند .حــال پــس از چهــار ســال ،شــاهد
افزایــش دوبــاره هزینههــای درمانــی و تحــت فشــار قــرار
گرفتــن قشــر ضعیــف جامعــه (کــه جامعــه هــدف طــرح
تحــول ســامت بودنــد) هســتیم .از طــرف دیگــر ،کســری
بودجــه دولتــی و کاهــش قیمــت نفــت طــی ســال گذشــته
فشــار قابــل توجهــی را بــه دولــت وارد کــرده اســت .منابــع
مالــی ایــن طــرح از ابتــدا بــا تعــرض بــه صندوقهــای بیمــه
تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه نتیجــه ایــن
تعــرض چیــزی نبــود جــز کاهــش اعتبــارات بخــش بیمــه
دولتــی و بــیارزش شــدن بیمــه در مراکــز درمانــی کشــور.
تمامــی ایــن عوامــل باعــث شــد تــا طــرح تحــول ســامت

بــه طــور کلــی بــا مشــکل تأمیــن اعتبــارات مواجــه شــود.
ایــن مشــکل تــا جایــی گســترده میشــود کــه علــی ربیعــی،
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در مصاحبــه تلویزیونــی
خــود اذعــان مــیدارد« :خطــای مــن ،ایــن بــود کــه بــه گفتــه
کارشناســان کــه گفتنــد بــار مالــی ایــن قدرهــا نمی شــود،
اعتمــاد کــردم و حــاال بــه صراحــت می گویــم کــه اشــتباه
کــردم» و در نهایــت بیمــه ســامت در کشــور بــه مشــکالت
امــروز خــود دچــار گشــت .بــا کاهــش قیمــت جهانــی نفــت،
شــاهد از میــان رفتــن پشــتیبان ایــن طــرح در کشــور بودیــم
و در نهایــت وضعیــت بــه جایــی رســید کــه حتــی دولــت از
پرداخــت حقــوق کارکنــان اســتخدام شــده بــرای اجــرای طرح
نیــز مســتأصل شــد و مراکــز درمانــی به علــت معوقــات بیمه
ســامت از پذیرفتــن افــراد تحــت پوشــش آن ســر بــاز زدند.
تاریــخ ایــران ،بــه خصــوص پــس از انقــاب ،شــاهد
فعالیتهــای پوپولیســتی بســیاری در ســطح کشــور ،بــه علــت
جلــب رضایــت عامــه مــردم (کــه از شــعارهای انقــاب 57
نیــز بــر میآمــد) بــوده اســت .کارشناســان مختلــف از ابتــدای
اجــرای ایــن طــرح هشــدارهایی در مــورد نزدیــک بــودن
طــرح تحــول ســامت ،بــه طــرح مســکن مهــر دولت پیشــین،
هــم از منظــر هــدف و هــم از منظــر پایههــای اقتصــادی
داده بودنــد امــا توجــه و اســتقبال عامــه و از طرفــی تبلیغــات
گســترده دولــت بــرای ایــن مهــم ،باعــث عــزم جــدی دولــت
و کارشناســان بــرای توجیــه ایــن طــرح و اجــرای گســترده آن
در ســطح کشــور شــد کــه بــدون تحلیــل درســت اقتصــادی
نتیجــه آن چیــزی جــز شکســت طــرح نخواهــد بــود.

جایزه نوبل ادبیات  ۲۰۱۸لغو شد
آکادمــی نوبــل تصمیــم گرفــت بــه دلیــل حواشــی مربــوط بــه رســوایی اخالقــی ،بــرای اولیــنبــار در  ۷۵ســال اخیــر جایــزه نوبــل
ادبیــات را برگــزار نکنــد .هیئــت داوران مخفــی جایــزه نوبــل کــه مســئولیت انتخــاب برنــده مهمتریــن جایــزه ادبیــات ســال جهــان
را بــر عهــده دارد در ســال  ۲۰۱۸هیــچ برنــدهای در رشــته ادبیــات انتخــاب نخواهــد کــرد و بــه جــای آن در ســال آینــده میــادی
دو برنــده نوبــل ادبیــات معرفــی خواهــد شــد .ایــن تصمیــم پــس از ماجــرای رســوایی اخالقــی «ژان کلــود آرنالــت» همســر «کاترین
فروستنســون» ،عضــو آکادمــی نوبــل گرفتــه شــد .جایــزه نوبــل ادبیــات از زمــان آغــاز بــه کار از ســال  ،۱۹۰۱تنهــا شــش بــار اعطا
چ یــک تحــت تأثیــر رســوایی اخالقــی نبــوده اســت .ایــن جایــزه مهــم در طــول جنــگ جهانــی اول و دوم نیــز
نشــده بــود کــه هیـ 
بــه هیــچ کســی اعطــا نشــد و در ســال  ۱۹۳۵بــه دلیلــی کــه هنــوز نامعلــوم اســت برنــدهای نداشــت.
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تبیین شرایط اجتماعی سعدی با رویکرد تحلیل گفتمان
سارا پورفرح
دکتری ادبیاتفارسی96
گفتمانهــا در هــر دورهای بــر اســاس میــدان گفتمانــی موجــود
تولیــد یــا بازآفرینــی میشــوند .در ایــن میــان شــاعران بزرگــی
همچــون ســعدی ،حافــظ و ...کــه در میــان گفتمــان عصــر
خویــش میزینــد ،همــاره بــه ایــن بازآفرینــی یــا تولیــد بــر
اســاس معیارهــای زمانــه دســت میزننــد .در غــزل ســعدی
نظــم گفتمانــی از پیــش موجــود ،بازتولیــد می شــود .بازتولیــد
گفتمــان مفصلبنــدی شــدهای کــه عنصرهــای آن را برتــری
خانقاهنشــینان ،فســاد مغــوالن ،عنــاد و تضــاد بــا پیــروان ادیــان
دیگــر ،قشــربندی اجتماعــی و بــه طبــع آن ایجــاد ســلطه و
نابرابری هــای اجتماعــی و ...تشــکیل می دهــد« .در قــرن شــش
و هفــت اشــعریت بــا ســه خصوصیــت اصلــی متمایــز می شــد؛
اصــرار در اثبــات جبــر ،انــکار اختیــار و تأییــد تســلیم» .گفتمــان
اشــعریت بــا ایــن خصوصیــات بــر غزلیــات ســعدی نیــز مانند
دیگــر شــاعران هــمدورهاش ســایه افکنــده اســت و وی در اکثــر
مــوارد از بازتــاب ایــن گفتمــان مانند ســپری برای انجــام اعمالی محســوب میشــود کــه همــواره در پــی تثبیــت شــرایط گفتمــان را همچنیــن می تــوان محدودیتهایــی دانســت خاصــی مبــذول میدارنــد و افــرادی کــه بــه جــادو و راز مســلط
کــه خــاف شــرع محســوب میشــود ،اســتفاده می کنــد.
موجــود بــه نفــع طبقـ ه حاکــم زمــان خویــش اســت تــا از وقوع کــه بــرای انســان بــهعنــوان ســوژه آگاهــی ایجــاد می شــود ،بودنــد نســبت به بقیــه در ســطح باالتــری قــرار می گیرنــد .این
روزگار ســعدی تاریــخ تحــوالت اجتماعــی و رقابــت گفتمانهای هرگونــه تضــاد و شــکاف در مفصلبنــدی موجــود ،جلوگیــری مرزهایــی کــه ناچاریــم در محــدوده آنهــا بیندیشــیم .یکــی مؤلفــه مخصوصـ ًا در متــون ادبــی و قصهها و داســتانها و اشــعار
موجــود در جامع ـ ه ایــران قــرن هفتــم هجــری ه ـ م زمــان بــا کنــد ،بنابرایــن گزاره هــای شــعری خویــش را بــهگونــهای قــرار از ایــن محدودیتهــا در قــرن هفتــم برتــری صوفیــان و غنائــی و ...حضــور آشــکاری داشــت .بنابراین ما شــاهد ســاختن
هجــوم وحشــیان ه مغــول بــر ســرزمین تــر 
خانقاهنشــینان در جامعـ ه تحــت ســلط ه مغــوالن اســت .همــان ابرانســان ها و ابرمعشــوقها در آثــار ادبیــات کهــن هســتیم .هــر
ک تــازی شــده ایران میدهــد کــه بــا ایــن هــدف هماهنــگ باشــد.
اســت .در جامعــهای کــه محــل نــزاع گفتمان هــای متضــادی نابرابــری پیــروان ادیــان مختلــف یکــی از پیشفرضهاییســت طــور کــه بیــان شــد ،نابرابریهــای اجتماعــی کــه سلســلههای چــه بــه ســمت ادبیــات معاصــر می آییــم آثــار ادبــی جنب ـه
همچــون صوفیــان و خانقاهنشــینان و مغــوالن و دار و دســته کــه ســعدی در گزارههــای متعــددش مفــروض کردهاســت .مــرادی و مریــدی را گســترش می دهــد ،در ایــن چرخــه از ســورئال خــود را از دســت می دهــد و آثــار رئالیســم بیشــتری
خ الشــیوخی کــه منصبــی واالســت آغــاز می شــود و در تولیــد میشــود .ســعدی هــم از ایــن خصیصــه بــرای برتــری
آنهاســت .اگرچــه مغــوالن بــ ه واســط ه تســلط بــر نواحــی پیــشفرض هــا مقوله هایــی هســتند کــه در الیههــای زیریــن شــی 
تخریــبشــده از هجومشــان ،بــا صوفیــان و اهدافشــان همــراه متــن پنهــان می ماننــد ،امــا ایــن اســتتار از زایایــی آنهــا ایــن محــور هــر چــه بــه ســمت پاییــن می آییــم ،هر فرادســتی خویــش اســتفاده کــرده اســت .وی بــرای آن کــه در بســیاری
نمایــه کالم می ماننــد .بــه همــان اعمــال قــدرت را بــر فرودســتان خویــش دارد .بــر ایــن از مــوارد مــورد ســوء تعبیر واقع نشــود مســائل نســبت ًا عــادی را
شــدند ولــی در عیــنحــال ایــن همراهــی تنهــا بــرای جلــب نمی کاهــد و همچنــان بــا قــدرت جا 
ق العــاده آورده اســت .عشــق ســعدی را می تــوان
نظــر و اطاعــت عمــوم بــود و در دربــار فاســد مغــوالن خبــری طــور مثــال ســعدی می گویــد مــن اگــر ترســا باشــم و زنــار اســاس هــر فــردی ســعی می کنــد در ایــن چرخــه وارد شــود و بــزرگ و خــار 
از عرفــان و معصومیــت عرفــا نبــود .تحــت ســلطه نگهداشــتن ببنــدم بهتــر از آن اســت کــه بــه ریــا و تزویــر آلــوده شــوم! اگــر افــرادی هــم هســتند کــه بـ ه صــورت شهرنشــینان عادی از ایــن دســت مســائل دانســت و برتــری مذهــب عشــق را
مناطــق فتـ 
ح شــده ،مســأله اصلــی مغــوالن بــود و در ایــن راه از ترســا بــودن و زنــار بســتن بــا آن درجــه از کفــر و الحــاد ،بــاز در حــال گــذران زندگــی هســتند ،بــر اســاس ایــن چرخــه در می تــوان از فحــوای کالم وی دریافــت .بنابرایــن شــاعر معتقــد
هیــچچیــز فــرو گــذار نبودند چــه قتــل و غــارت ،هــرجو مرج ،هــم در مقابــل ریــا و تزویــر شــرف دارد .همچنیــن کــه می بینیم پایین تریــن الیه هــای قشــربندی اجتماعــی قــرار می گیرنــد اســت کــه گناهــی متوجــه ســعدی و همراهانــش نیســت زیــرا
ککــش نــام صوفیان هســتند باالدســت ایــن عشــق خــود نوعــی عبــادت اســت و چــهبســا کــه برترین
شــکنجه ،اشــعریت و چــه نــام عــذاب الهــی بــر خــود نهــادن و در نفــرت از ادیــان دیگــر پابرجاســت و تنهــا بــرای ریــا و تزویر و فرادســتانی کــه ید 
آنهــا محســوب میشــوند .بــا ایــن نظــم گفتمانــی اســت کــه عبــادات خوانــده شــود.
دســت بــه دامــن عرفــان شــدن .بدیــن ترتیــب روز بــه روز بــر شــنعت بیشــتری متصــور اســت.
نفــوذ و قــدرت خانقاهیــان افــزوده میشــد.
ایــن شــنعت تنهــا بــه ادیــان دیگــر محــدود نمی شــود و مغــوالن جامعــه را کنتــرل میکننــد .در ایــن جامعــه بــر ســر دعــوت بــه نوشــیدن مــی در غزلیــات ســعدی کــه یــک ســده
یکــی از ویژگیهــای اصلــی و همیشــگی شــهر شــیراز  -کــه درگیریهایــی کــه در ایــن عصــر میــان فرقههــای معتزلــه و هــر فرودســتی ،باالدســتی اســت و هرگونــه نافرمانــی نســبت پیــش از ســخنوران قــرن هشــتم می زیســته اســت ،بســیار
مدیریــت و احاطــه بــر آن را هــم بــه دنبــال دارد  -همانــا باطنیــان یــا اشــاعره و حنابلــه وجــود داشــته موجــب پیدایــش بــه مغــوالن توســط باالدســتان مــورد بررســی قــرار می گیرد .انــدک اســت در حالــیکــه ایــن مؤلفه در میــان غزلیــات حافظ
نابرابری هــای اجتماعــی اســت .همــواره در ادبیــات ایــن عصــر ســخنانی مخالــف بــا عقــل و ملزومــات آن شــده اســت .ایــن ایــن نــوع سیســتم طبقاتــی شــهری از ابتــدای پیدایــش شــهر بیشــترین فراوانــی را بعــد از ســرزنش ریــاکاری و ریــاکاران بــه
شــاهد قشــربندی اجتماعی هســتیم .این وضعیت یــادآور نظریه مخالفتهــا گاهگاه نزاع هــای خونینــی بــه راه می انداختنــد و شــیراز وجــود داشــته اســت .قوانیــن از شــاهراه های اصلــی خــود اختصــاص میدهــد .شــاید بتــوان ایــن تفــاوت را بــه
تضــاد در غــرب اســت .نظریــ ه تضــاد در قــرن نوزدهــم بــا بقایــای ســکنه و میــراث مانــده از هجــوم مغــوالن را بــه انهــدام وارد ایــن سیســتم میشــده و در ایــن شــریانها جریــان واســط ه گســترش گفتمان هــای عرفانــی دانســت .حتــی اگــر
مارکــس تبلــور یافــت .وی معتقــد بود در ســطح اجتمــاع همواره کامــل می رســاندند .البتــه ایــن درگیریهــا در شــیراز نســبت پیــدا میکــرده اســت .همــانگونــه کــه بیــان شــد ،ســعدی هــم در مجالــس بــزم و طــرب یــا مجالــس شــاهان و در خفــا
از زمــره طبقــات باالدســت جامعــه اســت .بنابرایــن گاهگاه بــا بودهاســت ،هنــوز بــه آن درجــه از عمومیــت نرســیده کــه
دو طبقــه در مقابــل یکدیگــر قــرار گرفتهانــد؛ طبقهای کــه دارای بــه دیگــر شــهرهای ایــران کمتــر بــوده اســت.
ابــزار تولیــد هســتند و طبقــهای کــه فاقــد ابــزار تولیــد هســتند .ســعدی در وادی جبــر و اختیــار هــم بــه شــیوه خــود وارد اعمالــی صوفیقلندرانــه ســعی میکنــد قــدرت خویــش را مضمــون ادبیــات انتقــادی قــرار گیــرد« .هــر رشــت ه خــاص
از دانــش در هــر دورهای تاریخــی مجموعــهای از قواعــد و
روابــط حاکــم بــر طبقــات نــوع دوم همــواره ظالمانــه اســت و میشــود .وی تــا جایــی کــه میتوانــد از اصــول و موازیــن بــه اثبــات کنــد.
نهایت ـ ًا بــا انقــاب کارگــری ایــن تضــاد برداشــته می شــود.
نفــع خویــش و گزارههایــش اســتفاده می کنــد و هــر کجــا کــه یکــی از خصیصه هــای اصلــی گفتمــان معرفتشــناختی ایرانیان قانون هــای ایجابــی و ســلبی را دارد کــه تعییــن می کنــد در
در جامعــهای کــه ســعدی زندگــی میکنــد ،شــاعران ماننــد گنــاه و خطــای آشــکاری وجــود دارد بــه مذهب عشــق و پرهیز کهــن ،راز آلودگــی آن اســت .ایــن راز آلودگــی ایرانیــان را بــرای رابطــه بــا چــه مســائلی می تــوان وارد بحــث شــد و در رابطــه
رســانه های جمعــی عمــل می کننــد .شــاعری ماننــد ســعدی از زهــد و ریــا و جبــری بــودن پنــاه مــیآورد و زیــر لــوای ایــن رســیدن بــه دانــش ،از جــادو ،شــهود و ...ناگزیــر میســاخت .بــا چــه مســائلی نمی تــوان وارد بحــث شــد .همیــن قانونهــا
(کــه هــم مــدح هوالکوخــان را گفتــه و هــم مرثیــهای جانســوز گزارههــای پذیرفتــهشــده در اجتمــاع آن زمــان ،بــه تبرئــه بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایرانیــان بــه شــهود و اشــراق  -که و قواعــد نانوشــته کــه بــر هــر گفتــار یــا نوشــتاری حاکمانــد،
یگانــه روش کشــف حقیقــت توســط صوفیــه اســت  -توجــه گفتمــان آن رشــت ه خــاص در آن دوره تاریخــی هســتند».
در وصــف خلیفــ ه عباســی) فــردی از طبقــ ه برتــر جامعــه خویــش و دیگرانــی کــه بــا وی همــراه هســتند ،می پــردازد.
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اردیبهشــت ،مــاه پــر مناســبتی بــرای ادبیــات و فرهنگ کشــور
مــا اســت .از آغــازش بــا ســالروز ســعدی و نیمــه پــر بــار
نمایشــگاه کتــاب کــه بگذریــم ،ســالگرد از دســت دادن شــاعر
نقاشــی و رنــگ ،ســهراب اســت .شــاعر لطیــف ادبیــات معاصر
فارســی را نیــز در آغازیــن روزهــای همیــن مــاه از دســت
دادهایــم .از ســخنان و جمــات بیپایــه دنیــای مجــازی کــه
بگذریــم ،ســهراب کمنظیرتریــن شــاعرانههای ادب فارســی
دوران معاصــر را سرودهاســت .در مــورد ترکیــب نقاشــی بــا
شــعر و حضــور رنــگ و نــگاه نقاشــانه در شــعر و کالم ســهراب
بســیار شــنیدهایم و گفتهانــد .یکــی از عمــده تفاســیری کــه
از شــعر ســهراب شــده اســت ،ســتایش تنهایــی و انــزوا اســت
کــه باعــث شــده تــا بســیاری او را شــاعر تنهایــی بنامنــد .امــا
اگــر از منظــر دیگــری بــه شــعر و دنیــای شــاعرانه ســهراب
بنگریــم ،در مییابیــم تنهایــی مــورد بحــث ســهراب یــا انــزوای
مــورد نظــر او در اشــعارش از جنســی متفــاوت از نالههــای
عاشــقانه یــا غمهــای تکــراری بســیاری از شــاعران هــم دوره یــا
امروزیــن اســت .تنهایی ســهرابی ســتایش معنــا و نــگاه عمیق به
زندگیاســت .تنهایــی خودخواســته کــه بــرای بهبــود بخشــیدن
بــه کیفیــت زندگــی و درک معنــای آن الزم اســت .تنهایــی و

انزوایــی کــه بــر اثــر تــرک معشــوق یا غــم فــراق نیســت بلکه
بــرای بهبــود بخشــیدن بــه زندگــی و رســیدن بــه خودشناســی
اســت .همانطــور کــه درتاریخنگاریهــا از زندگــی ســهراب
خواندهایــم و بــه آن پرداختهانــد ،ســهراب ســفرهای متعــددی
بــه هنــد داشــت و در دورههایــی بــه شــدت تحــت تأثیــر
فرهنــگ شــرقی خصوصــا فرهنــگ رایــج در ایــن کشــور قــرار
گرفتــه بــود .تنهایــی مــورد ســتایش ســهراب از نــوع تنهایــی
یــا انــزوای مطلــوب عرفــان شــرقی و بودایــی اســت .البتــه
نمونههایــی نزدیــک بــه ایــن طــرز تفکــر در عرفــان خودمــان
نیــز مشــاهده میشــود .بــرای مثــال در بیتــی مشــهور :کار مــا
نیســت شناســایی راز گل ســرخ /کار مــا شــاید ایــن باشــد کــه
در افســون گل ســرخ شــناور باشــیم .زمانــی کــه ســهراب از کار
مــا یــا وظیفــه انســانی مــا صحبــت میکنــد ،وقتــی از شــناوری
در افســون گل ســرخ یــاد میکنــد ،نگاهــی کامــا شــرقی و
وابســته بــه موشــکافیهای رایــج در ادیــان شــرقی و نحــوی
جســتوجوگری مــورد نظــر ایــن ادیــان بــه معنــای زندگــی
دارد .ســپهری در پــی ســاخت یــا ارائــه مکاشــفههای ســاده
و رمزگشــایی از عوامــل مختلــف در جهــان هســتی نیســت .او
اینهــا را هــدف زندگــی نمیدانــد بلکــه بــه دنبــال یکــی شــدن
بــا روح و کلیــت جهــان هســتی میگــردد .ســهراب شــاعری
در جســتوجوی معناســت .معنایــی منطبــق بــا تمــام جنبههــا
و اجــزای زندگــی .آنچــه در نــگاه شــاعرانه او مــوج میزنــد،

فــرو رفتــن و غوطــهوری در ذات زیبــای جهــان اســت .جهانــی
طبیعــی کــه همــه مظاهــر آن بــرای ایجــاد اهــداف و افــکار بــه
ســمت و ســویی جهــت دارند .چنانچــه در پیشــتر اشــاره کردم،
مظاهــر طبیعــی و روح عریــان طبیعــت بــرای ســهراب جایــگاه
خــاص و ویــژهای دارد .ســهراب بــه دنبــال نشــان دادن معنــا و
ذات مهربــان پشــت همــه عناصــر طبیعی اســت .تســبیحگویی
و معنــاداری ایــن عناصــر در مجمــوع بــرای او خانهســاز
دوســتاند و او را بــه ســمت شــناخت راهنمایــی میکننــد.
انســان متعالــی از منظــر او بــه دنبــال عبــور از دریاهــا و رفتــن
بــه پشــت هیچســتان اســت .جایــی کــه در آن بــه عمــق معنــا
میرســد.
ســهراب اگــر میخواهــد تــا از دنیــای چینــی تنهایــی خــود
بیــرون نیایــد بــه خاطــر ایــن نیســت کــه ستایشــگر فردیــت و
مردمگریــزی باشــد ،بلکــه بــر عکــس این پیلــه و چینــی تنهایی،
سرشــار از وحدتــی معنــادار اســت .وحدتــی از معنــا و ماهیــت
کــه در تمامــی موجــودات ایــن جهــان بــه دســت خالــقاش
تقســیم شدهاســت .جریــان ســیال و یگانــه آفرینــش میــان
مظاهــر طبیعــی موتیفــی جایــگاه حایز اهمیتی در شــعر ســهراب
دارد .وقتــی میگویــد« :تــو اگــر در نفــس بــاغ خــدا را دیــدی،
همــت کــن ،»...ایــن دعوتــی همــه جانبــه از مخاطبــان اســت
بــرای رســیدن بــه درک معنــای یگانــه هســتی .هــر کســی در
ایــن جایــگاه نماینــده و ســخنگویی از جانــب مخلوقــات بــا روح

جــاری در جهــان بــه حســاب میآیــد .از منظــر او آدمــی در
ســطحی اســت و توانایــی رســیدن بــه جایگاهــی را دارد کــه
بتوانــد زبــان گویــای مظاهــر خامــوش طبیعــت باشــد .آنچــه
ایــن درک را بــرای مــا از شــعر ســهراب ســخت میکنــد،
شــاید کمبــود مباحــث روز و اجتماعــی در شــعرش باشــد .ایــن
کــه او را بیخیــال یــا بیتفــاوت دانســتهاند برخاســته از همیــن
عــدم حضــور واضــح مســائل روزمــره یــا دم دســتی اســت .بــه
همیــن علــت بســیاری او را منــزوی یــا فردگــرا دانســتهاند،
در حالــی کــه او از فــرط غرقگــی در معنــا بــه عــدم فردیــت
رسیدهاســت .انســان سرشــار از معنــا نیــازی بــه درگیــر شــدن
بــا عوامــل طبیعــی نــدارد .محتــاج نــگاه تکثرگــرا و تــک بعدی
بــه هســتیاش نیســت .عــدم فردیــت ســهراب از وحــدت در
هســتی بــه دســت آمدهاســت نــه از جدایــی یــا گریــز او از
واقعیــت .وقتــی بــا روح ســاری و جــاری هســتی یکــی شــدی
دیگــر نیــازی بــه اثبــات حقانیــت چیزی نــداری .تــو خــود ،خو ِد
حــق شــدهای و خــود را بــه خانــه دوســت کــه در آن ســوی
دریاهاســت ،رســاندهای .البتــه همچنــان بایــد برانــی و ادامــه
بدهــی .توقــف باعــث رکــود و نابــودی اســت .حیــات پویــای
انســانی در گــرو درک زبــان طبیعــت و نظــر دقیــق بــه ایــن
عوامــل اســت .همراهــی بــا صــدای آنهــا تــو را از هــر آن چــه
غیــر اســت بینیــاز میکنــد .ســهراب ایــن یگانگــی را درک
کــرده بــود و بــه دنبــال شناســناندن آن بــه دیگــران بــود.

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
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درســت در اواســط قــرن نوزدهــم جنبشهــای مختلــف
ادبــی ایجــاد شــد و بــا شــروع قــرن بیســتم جنبشهــای
روشــنفکری ادبــی رونــق فــراوان یافــت .بســیاری از ایــن
جنبش  هــا بــه فراســوی نوشــتن قــدم نهادنــد و در شــکل
جدیــدی بــرای بیــان ،یعنــی هنــر تکامــل یافتنــد؛ هنرهایــی
چــون نقاشــی ،عکاســی و بــه خصــوص ســینما کــه بــه
عنــوان هنــر برتــر و نوپــا شــناخته میشــد .بیشــتر ایــن
جنبشهــا در اروپــا شــکل گرفــت و در رأس آنهــا کشــور
فرانســه قــرار داشــت ،تحــت تأثیــر نــگاه اندیشــمندان آن
دوره بــود .در دوره رونــق ایــن مکاتــب ،جنبشهایــی مهــم
و تأثیرگــذار بودنــد کــه نمودهــای هنــری در شــاخههای
مختلــف داشــتند ،هرچنــد آن دســته از جنبشهــای
فلســفی کــه در مکاتــب ادبــی راه یافتنــد ،منزلــت باالیــی
داشــتند .نمونــه مهم آنهــا جنبشهــای اگزیستانسیالیســم و
نیهیلیســم بــود .تاریــخ عکاســی را یــک فــرد نمیســازد ولــی
اگــر شــروع آن را بــه عکــس اصطبــل و کبوترخانــه ژوزف
نیپــس  -نخســتین عکــس ثبــت شــده در تاریــخ  -ارجــاع
دهیــم ،ســابقه آن بیــش از یــک قــرن نیســت کــه بــا رونــق
جنبشهــای مختلــف ادبــی ایــن هنــر تحــت تأثیــر آنهــا
قــرار گرفــت.
از نخســتین و پایهایتریــن جنبشهــای عکاســی رئالیســم
اســت کــه در ادبیــات نیــز در آثــار بــزرگان ادبیــات
یافــت میشــود ،افــرادی همچــون «گوســتاو فلوبــر»« ،لئــو
تولســتوی»« ،فئــودور داستایوفســکی» و ...ســردمداران آن
هســتند .نمــود رئالیســم در نمایشنامههــای افــرادی هــم
چــون «آنتــوان چخــوف» نیــز دیــده می  شــود .ایــن نهضــت
بــا نقاشــیهای کوربــت ،دامیــر و میلــت و ...پــا بــه عرصــه
هنــر میگــذارد و ســپس در عکاســی و ســینما وارد میشــود
و جــز پایهایتریــن جنبشهــا در میــان ایــن دو عمــل
میکنــد .آثــار مســتند و اجتماعــی بهتریــن نــوع رئالیســم
محســوب میشــوند .عکاســانی بــزرگ چــون هنــری
کارتیــه برســون ،روبــر کاپــا ،روبــر دوانــو و ...توانســتند بــا

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 دارالفنون :ســیما تفکرنیا ،ســرویس ســینمایی :علــی قربانی ،ســرویس
ادبــی :آمنــه مجذوبصفــا ،ســرویس موســیقی :امیررضــا کرامتــی ،ســرویس اقتصــادی و اجتماعــی :علــی عبادتیــان ،ســرویس عکــس:
زینــب خــاوری ،ســرویس پشــتیبانی :مهــدی طاهریان
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مهــدی میالنــی راد ،محمدحســین ســمندری مقدم ،بهــاره آریــان ،عــارف حســن زاده ،ماهــان عبدالهــی ،نیمــا شــمس ،غزالــه
رضایــی ،فاطمــه آصفــی
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درآمدی بر جنبشهای عکاسی
عکسهــای چشــمنواز خــود در حــوزه اجتماعــی یکــی از
پیشــروترین عکاســان رئالیســم باشــند .آنهــا داســتانهای
خــود را بــه کمــک ایــن جنبــش روایــت کردنــد .عقیــده این
عکاســان بــر ایــن اصــل اســت کــه یــک عــکاس بایــد در
میــان مــردم باشــد تــا بتوانــد زندگیآنهــا را روایــت کنــد.
امپرسیونیســم جنبشــی اســت کــه در فرانســه بــا کلــود مونه
و ادوارد مونــه شــکل گرفــت .مهمتریــن اثــر امپرسیونیســم
نقاشــی «امپرسیونیســم ،طلــوع خورشــید» اســت کــه توســط
کلــود مونــه تصویــر گشــته اســت .نکتــه اصلــی در هنــر
امپرسیونیســم اســتفاده از رنگهــای خالــص اســت .تمــام
هنــر بــزرگان امپرسیونیســم در ایــن جملــه خالصه میشــود
کــه :معمــوال رنــگ ســبز تصویــری اســت کــه از کنــار هــم
قــرار گرفتــن دو رنــگ آبــی و زرد ایجــاد میگــردد .ایــن
نــوع نقاشــی آمیــزهای از سایهروشــنهای رنگــی محســوب
میشــود« .شــب ســتاره دار» دومیــن اثــر مهــم ایــن
جنبــش محســوب میشــود کــه نقــاش آن ونســان ون گوگ
اســت .امپرسیونیســم بســیار در نقاشــی الهــام بخش بــوده به
گونــهای کــه بزرگتریــن و تأثیرگذارتریــن جنبــش بــر ایــن
هنــر میباشــد .طبیعتگرایــی از مهمتریــن ویژگیهــای
ایــن جنبــش اســت ،پــس در عکاســی بایــد ژانــر آن منظــره
باشــد .عکاســی امپرسیونیســم بســیار دشــوار اســت چراکــه
عکسهــای ایــن جنبــش معمــوال وابســته بــه رنــگ بســیار
خالــص و خطــوط نامتناهــی رنگــی میباشــند.
یکــی از مهمتریــن جنبشهــای ادبــی پــس از جنــگ جهانــی
رخ داد .درســت پــس از جنــگ جهانی اول در آلمان بســتری
بــرای بیــان هنــر ایجــاد شــد .جنبــش اکسپرسیونیســم
کــه ماحصــل جنــگ جهانــی اول بــود ،هنــوز بســیاری از
برتریــن آثــار هنــری را در بــر میگیــرد .اکسپرسیونیســم
جنبشــی بــرای بیــان عاطفــه در هنــر بــه حســاب میآیــد
و تنهــا جنبشــی اســت کــه در عکاســی و ســینما بســیار
وابســته بــه تکنیــک اســت .معمــوال عــکاس یــا فیلمســاز
در هیــچ جنبشــی وقــت خــود را درگیــر نورپــردازی
خــاص نمیکــرد تــا ایــن کــه ایــن جنبــش پــا بــه عرصــه
گذاشــت .اکسپرسیونیســم هــم در ژانــر مســتند و اجتماعی و
هــم در ژانرهــای صحنهپــردازی شــده ،فایــن آرت ،مونتــاژ

و کــوالژ ظاهــر میشــود و از ایــن رو حــد میانــی را رعایــت
کــرده اســت .تصاویــر  -چــه در عکاســی و چــه در نقاشــی و
ســینما  -دارای ســایههای پرکنتراســت ،نورپــردازی بســیار
زیــاد و گریمهــای بســیار شــدید اســت.
از مهمتریــن مکاتــب ادبــی کــه بــه عکاســی نیــز کشیدهشــد
میتــوان بــه سمبولیســم یــا نمادگرایــی اشــاره کــرد.
نمــاد از دیربــاز در ادبیــات کهــن هــر ملتــی بــوده اســت
ولــی جنبــش ادبــی آن بــا کتــاب «گلهــای شــر» نوشــته
شــاعر فرانســوی بودلــر در ســال  1857شــکل گرفــت .در
اواخــر قــرن نوزدهــم ایــن جنبــش پــا بــه هنرهایــی چــون
نقاشــی گذاشــت کــه در رأس آن نقاشــیهای گوگــن
بودنــد .سمبولیســم در نقاشــی زمینــه را بــرای هنرهــای
نوپــا چــون عکاســی و ســینما بــاز کــرد .نمادگرایــی در
ســینما بــا فیلــم مهــم لوییــس بونوئــل «ســگ اندلســی» و
نمــای کشــیشهای آویختــه بــه طنــاب نمایــان میشــود،
بــا وجــود ایــن کــه عکاســی و ســینما همیشــه در هــم
تنیدهانــد و ایــن اصــل نیــز بــرای جنبــش سمبولیســم
صــادق اســت ولــی در ایــن جــا عــکاس بایــد بکوشــد کــه
بــه یــک شــات تمــام داســتانش را بیــان کنــد ،قطعــا بیــان
تمــام داســتان او در یــک شــات نبایــد آن قــدر غلــو را در
تعــداد و نــوع عناصــر نمادیــن داشــته باشــد کــه مخاطــب
را اذیــت کنــد ،بلکــه بایــد در عیــن ســادگی بیــان شــود.
عکاســیهای نمادگرایانــه معمــوال در دســته فایــن آرت و
روایــت صحنهپــردازی شــده عکاســی میشــوند و کمتــر
رئــال هســتند .یکــی از مهمتریــن تکنیکهــای ایــن نــوع
عکاســی مونتــاژ چنــد عکــس اســت .نمادگرایــی در عکاســی
کامــا در خــاف بــا نهضتهایــی چــون امپرسیونیســم و
رئالیســم قــدم برداشــت .ایــن جنبــش بعدهــا و در قــرن
بیســتم بــا سیاســت فکــری پوچگرایــی دادائیســم و بیــان
مــرز واقعیــت و خیــال بــه نهضــت جدیــدی بــدل گشــت.
هنرمنــدان دادا از نمــاد اســتفاده کردنــد تــا بتواننــد جنبــش
ســوررئال را ایجــاد کننــد .ســالوادور دالی در نقاشــی پیشــگام
ایــن نهضــت بــود و بعدهــا رنــه ماگریــت در ایــن عرصــه
آثــار بســیار چشــمنوازی ارائــه کــرد .فیلمهــای «صــدف
و مــرد روحانــی» و«ســگ اندلســی» نیــز از ایــن قاعــده

مســتثنا نبودنــد .ایــن فیلمهــا برخــاف تمــام فیلمهــای
آن دوره داســتان محــور نبودنــد و ســعی در بیــان اهــداف در
هــر ســکانس و بــه صــورت جــدا را داشــتند .از بزرگتریــن
عکاســان و فیلمســازان ایــن نهضــت میتــوان بــه «مــن ری»
هنرمنــد آمریکایــی اشــاره کــرد .عکاســی ســوررئال هیــچگاه
مســتندگونه گرفتــه نمیشــود زیــرا درونمایــه آن دچــار
آســیب میگــردد .بدیــن منظــور عکاســانی چــون مــن ری
ســعی در عکاســی مونتــاژ و روایــت صحنهپردازیشــده
کردنــد تــا اثرشــان هــم در پوچگرایــی و هــم در بیــان مــرز
خیــال و واقعیــت موفــق عمــل کنــد.
درســت در اوایــل قــرن بیســتم نقاشــی پذیــرای جنبشــی
مهــم بــود .کوبیســم جنبشــی بــرای بیــان خردبینــی و زاویــه
دیــد جهانشــمول هنرمنــد بــه دنیــای اطرافــش بــود.
ایــن جنبــش توســط هنرمنــدان زبردســتی چــون «بــراک»
و «پیکاســو» شــکل گرفــت .کوبیســم یــا حجمگرایــی در
ســینما راه نیافــت چــون نیــاز بــه کــوالژ تصاویــر داشــت،
امــا گاهــی در آثــار بعضــی کارگردانــان نمایــان بــود .فیلــم
«متروپلیــس» ســاخته فریتــز النــگ ،در حالــت کلــی کامــا
تابــع جنبش اکسپرسیونیســت اســت ولــی در یکــی از نماهای
آن کــوالژی بــا موضــوع «نــگاه مــردان» انجــام گرفتــه کــه
ایــن حرکــت در مکتــب کوبیســم گنجانــده میشــود .در
عکاســی برخــاف ســینما چــون هنرمنــد توانایــی کــوالژ
را دارد و بــا یــک شــات داســتانگویی میکنــد ،نهضــت
کوبیســم مــورد اســتفاده عکاســان قــرار میگیــرد .عکاســانی
چــون «تیــم تومپســون» و «اســتفن مکنالــی» ،هنرمنــدان
ایــن جنبــش هســتند .تحــول هنــر در ابتــدای قــرن بیســتم
بــا جنبشهــای ادبــی مطلبــی غیرقابــل انــکار اســت .ایــن
تاریــخ پــر از رنــگ و لعــاب ،میتوانــد بســیار جــذاب
باشــد وقتــی شــما بــا گروههــای مختلفــی از هنرمنــدان،
نویســندگان و اندیشــمندان بــا ســبکهای فکــری مختلــف
روبــرو میشــوید .ایــن نــوع خوانــش تاریــخ هنــر بســیار
جــذاب اســت ،شــما یــک جنبــش را دنبــال میکنیــد،
دنیــا و دغدغــه آن را لمــس می  کنیــد ،بــا آن  هــا زندگــی
میکنیــد ،آنهــا را تــرک میگوییــد تــا وارد دنیایــی از
جنبــش جدیــد شــوید.
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