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31 ســال پیــش)1364( در گرماگــرم جنــگ ایــران و عــراق 
ــت.  ــود را می نگاش ــه خ ــرات روزان ــمی خاط ــت اهلل هاش آی
مشــخص نیســت کــه همــان روزهــا نــام »امیــد و دلواپســی« 
ــا  ــود ی ــده ب ــالش برگزی ــرات آن س ــه خاط ــرای دفترچ را ب
ســال ها بعــد کــه کتابــش را در ســال 1387 منتشــر کــرد. 
ــرات  ــاب خاط ــوان کت ــامح عن ــا تس ــوان ب ــال می ت ــه هرح ب
ــت،  ــا گذش ــر م ــه ب ــالی ک ــذاری س ــرای نام گ ــت اهلل را ب آی
انتخابــی به جــا و مناســب دانســت. ســالی کــه پــس از 
افتخارآفرینــی در عرصــه موســیقی و ســینما نویــد آینــده ای 
ــر را  ــگ و هن ــه فرهن ــا در عرص ــد مخصوص ــار از امی سرش
ــای  ــرای روزه ــد از ب ــمان می کن ــه دلواپس ــد و البت می ده

ــه هاشــمی رفســنجانی دیگــر نیســت.  ــردا ک ف
1. می توانم راحت بمیرم!

»مــن موفــق شــدم در بدتریــن شــرایط تــا حــدودی ایــن 
ــه  ــی ک ــان مردانگ ــا هم ــردم ب ــم و م ــوض کن ــع را ع وض
ــون  ــدند و اکن ــروز ش ــم پی ــال ۹۲ ه ــد، س ــاب کردن انق
دیگــر می توانــم راحــت بمیــرم. در دوره احمدی نــژاد 
به ویــژه پــس از ســال ٨٨ انقــاب داشــت منحــرف 
می شــد و بــه ســمت اختنــاق می رفــت، مــن موفــق شــدم 
ــوض  ــع را ع ــن وض ــدودی ای ــا ح ــرایط ت ــن ش در بدتری
ــد  ــاب کردن ــه انق ــی ک ــان مردانگ ــا هم ــردم ب ــم و م کن

ــدند.« ــروز ش ــم پی ــال ۹۲ ه س
درســت یــا غلــط هاشــمی رفســنجانی در رســالتی کــه بــرای 
ــت  ــد و در اردیبهش ــاب ش ــود کامی ــرده ب ــف ک ــود تعری خ
ــبت  ــرش نس ــودگی خاط ــاال از آس ــات ب ــان جم ــا بی 95 ب
بــه آینــده ایــران ســخن گفــت. 6 مــاه پــس از آن بــود کــه 
ــت و  ــخن گف ــاب س ــده انق ــاه 95 از آین ــمی در آبان م هاش
شــرط موفقیــت جمهــوری اســامی را در گــرو تحقــق هشــت 
مولفــه دانســت: 1- دوری از دروغ و فریبــکاری 2- همــکاری 
ــه  ــی 4- توج ــت سیاســت خارج ــای اســام 3- تقوی ــا دنی ب
بــه تولیــد 5- عــدم دخالــت نیروهــای نظامــی در انتخابــات 
6- تقویــت معیارهــای انتخاباتــی 7- افزایــش حضــور مــردم 
ــرده در  ــان تحصیلک ــان و زن ــتفاده از جوان ــاد و اس در اقتص
ابعــاد مختلــف 8- ورود حــوزه هــای علمیــه بــرای نهادینــه 
ــم و  ــا مانده ای ــروز م ــال ام ــامی. ح ــات اس ــردن اخاقی ک

میــراث هاشــمی.
۲- سانســور کسب و کار من است!

»سانســور، بخشــی از فرآینــد ایجــاد خاقیــت در بســیاری 
از کشــورها اســت. ســال هــا پیــش نیــز در اســپانیا چنیــن 
ــری  ــور دارای اث ــت. سانس ــود داش ــی وج ــت های محدودی
ــد  ــان جدی ــث ایجــاد زب ــت باع مضاعــف اســت. محدودی
ــود  ــودی خ ــه خ ــه ب ــود ک ــی ش ــه ای م ــان خاقان و بی

ــد.« ــب باش ــد جال می توان
ــاره  ــا بیــان آرزوهایــی درب مهرمــاه 89 بــود کــه فرهــادی ب
ســینمای ایــران پــروژه ســینمایی »جدایــی نــادر از ســیمین« 
ــا  ــف تنه ــن توقی ــد ای ــرد. هرچن ــف ب ــاق توقی ــه مح را ب
ــه ســرکار  ــرژی مضــاف ب ــا ان ــاره ب ــود امــا او دوب 10 روز ب
ــم  ــور فیل ــایه سانس ــر س ــه زی ــت چگون ــت و دانس بازگش
ــی از  ــز بخش های ــاال نی ــارات ب ــی شــود. عب ــا جهان بســازد ت
مصاحبــه اوســت بــا خبرگــزاری افــه اســپانیا پــس از کســب 

ــود. ــکار خ ــن اس دومی
3-  از زاهــدان تا تربت حیدریه!

ــی،  ــل ایران ــنتی و اصی ــیقی س ــج موس ــر تروی ــاوه ب »ع
حمایــت از عاقه منــدان موســیقی در مناطــق محــروم 
ــران هــدف اصلــی ماســت؛ چراکــه هیــچ موســیقی دانی  ای
حاضــر بــه برگــزاری کنســرت در ایــن نواحــی نیســت، بــا 
وجــود اینکــه مــردم ایــن نواحــی از عشــق و شــعور باالیــی 

ــد.« ــی برخوردارن ــیقی ایران ــه موس ــبت ب نس
ــرت های  ــکان کنس ــه. م ــهر و تربت حیدری ــدان، خرمش زاه
ــزه موســیقایی  ــی امســال)باارزش ترین جای ــده گرم ــر برن اخی
قربــان صدقــه  بوده اســت. می تــوان ســاعت ها  جهــان( 
ــا کــدام  ــت ام مــردم و شعورشــان و درک موسیقی شــان رف
موزیســینی را در ایــن ســطح ســراغ داریــد کــه رنــج ســفر 
ــرودگاه  ــه ف ــه ک ــون تربت حیدری ــب هم چ ــهری غری ــه ش ب
نــدارد را بکشــد و در آن جــا کنســرت رایــگان برگــزار کنــد. 
بنابرایــن می تــوان مطمئــن بــود جماتــی را کــه کلهــر گفتــه 
اســت حقیقــی و از صمیــم قلــب اســت در دوره ای کــه شــوی 

هنرمنــدی ســکه رایــج روزگار اســت.
هاشــمی رفســنجانی، اصغــر فرهــادی و کیهــان کلهــر 
ــد  ــه در ســال 1395 »امی ــع اتفاقی ــای منتخــب وقای چهره ه
ــا  ــدیم ت ــرآن ش ــماره ب ــن ش ــد. در ای ــی« بودن و دلواپس
ــان.  ــان و فردایم ــه دیروزم ــیم ب ــته باش ــذرا داش ــی گ نگاه
امیــد کــه ســال آینــده »ســال امیــد« باشــد و از »دلواپســی« 

ــد. ــری نباش خب
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دکتر زیباکالم در مصاحبه اختصاصی با وقایع اتفاقیه عنوان کرد:
گـانـدی هـاشــمی در مسیــر مانـدال و 

اژه ای: پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است
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سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی، گفت: این پرونده همچنان مفتوح است.

حجــت االســام غامحســین محســنی اژه ای در نشســت خبــری، در خصــوص اتهامــات حمیــد بقایــی و ادعــای ورود رهبــر 
انقــاب بــه پرونــده ایــن فــرد، اظهارداشــت: عــذر قانونــی در رابطــه بــا بــردن برخــی اســامی هســت و قــرار نهایــی بــرای 
ایــن پرونــده اعــام نشــده اســت. وی افــزود: وظایــف شــورای نگهبــان بــرای رســیدگی بــه صاحیــت افــراد مشــخص اســت 

بنابرایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه تاییــد صاحیــت منــوط بــه داشــتن پرونــده نیســت و ممکــن اســت.

اســت. در عیــن حــال هاشــمی جــوان از مبــارزه نیــز غافــل نبود 
و مقــدار زیــادی از امــوال خــود را صــرف مبــارزه علیــه رژیــم 
پهلــوی کــرد و گــروه هــای مبــارز را از یــاد نبــرد. . ورای تمــام 
ایــن مســائل اســتغنا و علوطبــع مرحــوم هاشــمی بــود کــه از 
همــان ابتــدا ثروت ســتیز نبــود و بــا نــگاه منفــی بــه ثروتمنــدان 
نمی نگریســت و تــا زمانــی کــه برایــش اثبــات نمی شــد ثــروت 
از راه نامشــروع و غیرقانونــی بــه دســت آمــده اســت دســت به 

اقدامــات بازدارنــده و ســلبی نمــی زد.
- برخــی منتقــدان آقــای هاشــمی معتقدنــد اگرچــه ثــروت 
ــد امــا قــدرت توانســت! کارنامــه  نتوانســت ایشــان را بفریب
ریاســت جمهوری مرحــوم هاشــمی مبیــن ایــن نکتــه اســت 
کــه ایشــان چنــدان توجهــی بــه مطالبــات مدنــی و سیاســی 
مــردم نداشــته اســت. تحلیــل شــما در ایــن مــورد چیســت؟

- ببینیــد اگــر از مــن بپرســید آقــای هاشــمی کــه در ســال 68 
ــی زور و  ــور ب ــن کشــور شــد و رئیــس جمه ــور ای رئیــس جمه
کــم زوری هــم مثــل آقــای خاتمــی و روحانــی نبود چقــدر دغدغه 
ــا  ــر! اگــر از مــن بپرســید آی ــم صف حقوق بشــر داشــت، می گوی
آقــای هاشــمی از غصــه زندانیــان سیاســی نظیــر ملی-مذهبی ها، 
عبــاس عبــدی و عزت اهلل ســحابی شــب ها نمی توانســت بخوابد، 
ــد! آقــای  ــا راحــت هــم می خوابیدن ــدا! اتفاق می گویــم اصــا و اب
هاشــمی در اواخــر ســال 70 کــه انتخابــات مجلس چهــارم برگزار 
شــد نیــز نســبت بــه ردصاحیــت گســترده نیروهــای خط امــام 
کوچک تریــن واکنشــی نشــان ندادنــد. بنابرایــن صریــح و شــفاف 
ــت جمهوری اش  ــمی در دوران ریاس ــای هاش ــه آق ــم ک می گوی
کوچک تریــن التفــات و توجهــی بــه آنچــه ذیل حقوق شــهروندی 

تغییــر آقــای هاشــمی و جــدا شــدنش از اصولگرایــان بــه ســال 
ــه  ــای هاشــمی در بســتر زمــان و ب 76 برمی گــردد. تحــول آق
صــورت تدریجــی بــود. مرحــوم هاشــمی پــس از 76 بــود کــه 
بــه نگاهــی جدیــد نســبت بــه مســائلی نظیــر حکومــت، مــردم، 
حقــوق بشــر و ... دســت پیــدا کــرد. طبیعتا هاشــمی رفســنجانی 
ســال 60 بــا هاشــمی ســال 76 و جلوتر بیاییم هاشــمی ســال 95 
یکســان نیســت. هاشــمی در گــذر ســال هــا دیدگاهش نســبت 
بــه حقــوق ملــت، نهاد انتخابــات، جایــگاه و نقش شــورای نگهبان 
و ... تغییــر کــرد و در مســیر مانــدال شــدن و گانــدی شــدن قدم 
برداشــت. از ســوی دیگــر عــدم توفیــق کامــل مرحــوم هاشــمی 
در اجــرای سیاســت های کان اقتصــادی دولتــش نظیــر توســعه 
اقتصــادی، تحقــق بــازار آزاد و... نیــز می توانــد از جملــه دالیــل 

بازنگــری ایشــان در نظــرات و تفکراتــش باشــد.
- گمــان مــی رود آقــای هاشــمی از ســال ٨٨ بــه بعــد از ســوی 
حاکمیــت طــرد شــد و دوران ســختی را ســپری کــرد. هرچنــد 
انتخــاب آقــای روحانــی در ســال ۹۲  با حمایت مرحوم هاشــمی 
نشــان داد کــه وی بــه عنــوان کنشــگری سیاســی در باالتریــن 
ــی  ــردم اســت. ســال های پایان ــر روی م ســطح تاثیرگــذاری ب

عمــر آیــت اهلل هاشــمی را جگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
- بــه نظــر مــن آقــای هاشــمی از ســال 88 بــه بعد شــکنجه روحی 
شــد و تلخ تریــن، ســخت ترین و دردناک تریــن دوران زندگــی خود 
را ســپری کــرد. ببینید آقای هاشــمی پیــش از انقاب ســختی های 
زیــادی کشــید، شــکنجه شــد و آزار روحــی و جســمی زیــادی دید 
ــود کــه در  ــر ب ــه امیــد آینــده ای بهت ــن مشــقات ب ــا تمــام ای ام
پیــروزی انقــاب متجلــی شــد امــا آنچه پــس از ســال 88 بر ســر 
هاشــمی آمــد از جانــب دوســتان دیــروزش بــود. ســال های پایانــی 
عمــر مرحــوم هاشــمی تداعی گــر داســتان اعــدام منصــور حــاج 
ــی هیچ کــس ننالیــد جــز دوســت  ــود کــه از آزار و ســنگ پران ب
ــاب کــرد.  ــه او تکــه گلــی ماســه ای پرت ــروزش شــبلی کــه ب دی
پــس از ســال 88 تهمتــی نبــود کــه بــه ایشــان نســبت داده نشــود 
از اشــرافی گــری بگیریــد تــا آمریکایــی و منافــق و ردصاحیت در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری. اما پاســخ ایشــان به تمــام این جفاها 
ســکوت بــود. البتــه مــن معتقــدم ســکوت ایشــان جــواب داد. من 
جــواب ســکوت هاشــمی را در تشــییع جنازه باشــکوه ایشــان دیدم 
کــه مملــو از جوانــان دهه شــصتی و دهــه هفتادی بــود. افــرادی که 
طبعــا بایــد امــروز به خاطــر دیروز هاشــمی بــه او ناســزا می گفتند 

امــا در روز تشــییع همگــی ســوگوار و ماتــم زده بودند.
- بــه عنــوان ســوال آخــر برایمــان بگوییــد میــراث هاشــمی 

رفســنجانی در ســال ۹5 چیســت؟
ــک  ــا ی ــول فرنگی ه ــه ق ــمی ب ــای هاش ــت دادن آق - از دس
)set back( یــا ضربــه بــود کــه بــر پیکــر اعتدالیــون و 
ــر هاشــمی  ــدم اکب ــه جــد معتق ــا ب ــان وارد شــد ام اصاح طلب
ــدال و  ــف اعت ــف و ضعی ــت نحی ــت درخ ــنجانی توانس رفس
ــه  ــی پــرورش دهــد. ب ــی ایران ــه روی را در جامعــه ی انقاب میان
بیــان دیگــر مرحــوم هاشــمی رفســنجانی اعتــدال و عقانیــت را 
بــدل بــه یــک گفتمــان پویــا و زنده کــرد کــه در غیــاب خودش 

ــه اســت. ــا و جاودان ــز مان نی
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پیــش مصاحبــه: »هاشــمی رفســنجانی و دوم خــرداد« و 
»هاشــمی بــدون روتــوش« دو کتــاب دکتــر صــادق زیبــاکام 
پیرامــون مرحــوم هاشــمی رفســنجانی هســتند کــه اولــی را 
در اواخــر دهــه ی هفتــاد کــه اصاح طلبــان تنــدرو، هاشــمی 
را ســدی در برابــر توســعه سیاســی مــی دانســتند در دفــاع از 
هاشــمی نگاشــت )مجموعــه مقــاالت( و دومــی کتابی اســت 
ــار  ــمی ابن ب ــاع از هاش ــتاد در دف ــه ی هش ــر ده ــه در اواخ ک
مقابــل اصولگرایــان تنــدرو به رشــته تحریــر درآورد)مجموعه 
مصاحبــه(. صــادق زیبــاکام اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــه  ــت ک ــران اس ــگاه ای ــتاد دانش ــن اس ــران جنجالی تری ته
ــه حــرم امــام رضــا مشــرف شــدیم هم چــون  ــا او ب وقتــی ب
بازیگــران مــورد اقبــال و توجــه تــوده مــردم واقع شــد. شــاید 
همیــن شــهرت اســت کــه باعث شــده صریــح ســخن بگوید 
و نقــد کنــد حتــی هاشــمی را کــه دوســت دارد. خاصــه ای 
از گغتگــوی بلنــد مــا بــا وی را در ادامــه می خوانیــد. الزم بــه 
ذکــر اســت براســاس ایــن مصاحبــه مســتندی 30 دقیقــه ای 
با عنــوان »آیت اهلل« در ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی 
خراســان رضــوی تهیــه شــده اســت کــه در کانــال ســازمان 

ــه آدرس sdjdir@ موجــود اســت. ب
- چنــد مــاه پیــش از فــوت آقای هاشــمی فرزند ایشــان یاســر 
هاشــمی نــکات جدیــدی از زندگــی اقتصــادی پدرشــان را در 
گفتگویــی مطــرح کردنــد کــه جالــب توجه بــود نظیــر اینکه 
آقای هاشــمی پیــش از انقاب ساخت وســاز ســاختمانی انجام 
می دادنــد و درآمــدش را صــرف مبــارزه می کردنــد. تحلیــل 
شــما پیرامــون ســیر ثروت اندوزی مرحوم هاشــمی و شــایعاتی 

کــه پیرامــون آن حتــی تــا امــروز مطرح اســت چیســت؟
- تفکیــک ســره و ناســره در خصــوص موضــوع ثــروت آقــای 
ــق  ــک حقای ــر تفکی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوار اس ــمی دش هاش
ــه  ــت ســخت اســت ک ــن عل ــه ای ــاره ب ــن ب از شــایعات در ای
ــران دو گــروه چــپ تنــدرو  طــی تاریــخ جمهــوری اســامی ای
)اصــاح طلبــان تنــدرو( در دهــه ی 70 و راســت تنــدرو 
ــه ی 80 و 90  ــه دوم ده ــدرو در نیم ــان تن ــان اصولگرای ــا هم ی
فضای ســنگینی علیه مرحوم هاشــمی رفســنجانی ایجــاد کردند. 
البتــه هجمه هــای ایــن دو گــروه تفــاوت هایــی بــا هــم داشــته 
اســت. اصــاح طلبــان تنــدرو بــه علــت محبوبیتی کــه در عصر 
اصاحــات داشــتند حرف هایشــان تاثیرگذارتــر از اصولگرایانــی 
ــه،  ــر نمازجمع ــمی نظی ــای رس ــم تریبون ه ــه علی رغ ــود ک ب
صداوســیما، روزنامــه هــا و... تنهــا محبویتــی 4 میلیونــی دارنــد. 
اگــر بخواهیــم داســتان ثــروت آقــای هاشــمی را گــذرا مــرور 
کنیــم بایــد بــه ســال های پیــش از انقــاب بازگردیــم. از حیــث 
جامعــه شناســی عمــوم طــاب حــوزوی و دینــی کــه بــه قــم 
ــهری  ــتایی و ش ــر روس ــد و فقی ــار کم درآم ــد از اقش می آمدن
بودنــد امــا داســتان آقــای هاشــمی فــرق می کــرد، همان طــور 
کــه امثــال مرحــوم مطهــری، بهشــتی و طالقانــی کــه از قضــا از 
ــد.  ســران انقــاب نیــز شــدند از اقشــار مرفه تــر جامعــه بودن
در نتیجــه ســبک زندگــی عمــوم حوزویــان متکــی بــه عناصری 
نظیــر شــهریه دریافتــی، عزیمــت بــه ســفرهای تبلیغــی و... بود. 
بایــد گفــت خانــدان مرحــوم هاشــمی در روســتای نــوق بهرمان 
خانــواده ای نســبتا ثروتمنــد بودنــد کــه زمیــن، بــاغ پســته و از 
همــه مهم تــر چندیــن حلقــه چــاه آب داشــتند. بــا ذکــر ایــن 
نکتــه کــه چــاه آب در اســتان کرمــان کــم آب ارزش اقتصــادی 
بســیار زیــادی دارد. مضــاف بــر ایــن خانــواده همســر مرحــوم 
ــدان هاشــمی بســیار  ــدان مرعشــی از خان ــی خان هاشــمی یعن
ثروتمندتــر بودنــد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اصــوال 
روحانیــون مــا پیــش از انقــاب اهل کارهــای اقتصــادی نبودند و 
ســرگرم درس و بحــث حــوزوی خــود بودنــد امــا آقای هاشــمی 
از همــان دهــه 40 کــه در قــم مشــغول تحصیــل علــوم دینــی 
ــر  ــای اقتصــادی نظی ــود فعالیت ه ــخ ب ــر تاری ــی نظی و غیردین
ــروز می شــود  ــر ام ــه تعبی ــی داد. ب ــاختمان ســازی انجــام م س
گفــت ایشــان بســازوبفروش بــود. در کنــار عوامــل ذکــر شــده 
بایــد از عاقــه مرحــوم تولیــت کــه یکــی از مــاکان بــزرگ قم 
بــود بــه آقــای هاشــمی غافــل نشــد. مرحــوم تولیــت بــه علــت 
شــم اقتصــادی هاشــمی معمــم و روحانــی عاقــه ای خــاص بــه 
وی داشــت. مرحــوم تولیــت در آن دوران مدیریــت و رتق وفتــق 
ــه  ــرد ک ــذار ک ــای هاشــمی واگ ــه آق ــای بســیاری را ب زمین ه
ایشــان نیــز خانه هــای مســکونی زیــادی را در همــان زمین هــا 
بــرای طــاب حــوزوی ســاخت و بــه صــورت اقســاط بلندمدت 
بــه ایشــان فروخــت. ســامت اقتصــادی هاشــمی در همیــن جــا 
ــی  ــا مدع ــر از آن طلبه ه ــک نف ــی ی ــه حت ــود ک ــان می ش عی
نشــد کــه هاشــمی رفســنجانی در ســاخت و فــروش ســاختمان 
ــه  ــران فروخت ــه او گ ــک را ب ــا مل ــته ی ــرش را کاه گذاش س

می آیــد نداشــت. البتــه در این جــا ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 
ــد.  ــکال بودن ــی و رادی ــه انقاب ــه ی 60 هم ــا در ده ــه اساس ک
هیچ کــس نســبت بــه اقدامــات مرحــوم خلخالــی در ســال های 
ابتدایــی انقــاب بــه جــز مرحــوم بــازرگان معتــرض نبــود. مثالی 
بــرای شــما بزنــم تــا بتوانیــد منصفانه تر قضــاوت کنیــد. در همان 
اوایــل انقــاب مرحوم بــازرگان بــه عنــوان نخســت وزیر انتقاداتی 
را نســبت بــه اقدامــات مرحــوم خلخالی مطــرح کردنــد. متعاقب 
آن خلخالــی در واکنــش، طــی حرکتــی قهرآمیــز تهــران را تــرک 
کــرد. پــس از آن دانشــجویان دانشــگاه های تهــران از طیف هــای 
مختلــف چــپ و راســت و مســلمان تمــام اختاف هــای خــود 
را کنــار گذاشــتند و در حمایــت از مرحــوم خلخالــی در خیابــان 
انقــاب دســت بــه راهپیمایــی زدنــد! بنابرایــن اگــر می خواهیــد 
یقــه ی آقــای هاشــمی را بگیریــد، بگیرید اما یقــه ملت و مــردم را 
هــم بگیریــد! در عیــن حــال معتقدم آقای هاشــمی هیــچ گاه تعمدا 
و صراحتــا نخواســت تــا حقــوق شــهروندی پایمــال می شــود. بــه 
عبــارت دیگــر حقــوق بشــر در دوره ریاســت جمهــوری  آقــای 
ــا ســکوت ایشــان نقــض شــد در حالی کــه خــودش  هاشــمی ب

هیــچ گاه دســتور نــداد تــا بگیرنــد و ببرنــد و بزنند.
- آقــای دکتــر زیبــاکام بــه نظــر شــما تحــول آقای هاشــمی 
رفســنجانی از چــه زمانــی رخ داد و آیــا ایشــان آن گونــه کــه 
ــر خــط  ــژاد تغیی ــای احمدی ن ــد از بغــض آق عــده ای معتقدن

سیاســی داد؟
- قطعــا همــراه شــدن مرحــوم هاشــمی بــا خیــل عظیم مــردم و 
تغییــر و تحولــش از بغــض احمــدی نــژاد نبــود. چون کــه بغض 
و خشــم فروکــش می کنــد و مســتمر و دائمــی نیســت. رونــد 

ــبتا  ــواده ای نس ــان خان ــوق بهرم ــتای ن ــمی در روس ــوم هاش ــدان مرح ــت خان ــد گف - بای
ــاه آب  ــه چ ــن حلق ــر چندی ــه مهم ت ــته و از هم ــاغ پس ــن، ب ــه زمی ــد ک ــد بودن ثروتمن
داشــتند. بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه چــاه آب در اســتان کرمــان کــم آب ارزش اقتصــادی 

ــادی دارد.  ــیار زی بس
- ورای تمــام ایــن مســائل اســتغنا و علوطبــع مرحــوم هاشــمی بــود کــه از همــان ابتــدا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــدان نمی نگریس ــه ثروتمن ــی ب ــگاه منف ــا ن ــود و ب ــتیز نب ثروت س
برایــش اثبــات نمی شــد ثــروت از راه نامشــروع و غیرقانونــی بــه دســت نیامــده اســت 

دســت بــه اقدامــات بازدارنــده و ســلبی نمــی زد.
ــه آنچــه  ــی ب ــات و توجه ــن التف ــای هاشــمی در دوران ریاســت جمهوری اش کوچک تری - آق

ــد نداشــت.  ذیــل حقــوق شــهروندی می آی
- تحــول آقــای هاشــمی در بســتر زمــان و بــه صــورت تدریجــی بــود. مرحــوم هاشــمی پــس 
از 76 بــود کــه بــه نگاهــی جدیــد نســبت بــه مســائلی نظیــر حکومــت، مــردم، حقــوق بشــر 

و ... دســت پیــدا کــرد. 
ــن،  ــد و تلخ تری ــی ش ــکنجه روح ــد ش ــه بع ــال ٨٨ ب ــمی از س ــای هاش ــن آق ــر م ــه نظ - ب

ســخت ترین و دردناک تریــن دوران زندگــی خــود را ســپری کــرد.

خالصــه گفـــت و گــــو
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حکم محکومیت احمد منتظری با وساطت یکی از مراجع و موافقت رهبر انقالب تعلیق شد
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یکــی از مقامــات مســئول در دادگاه ویــژه روحانیــت قــم جزئیاتــی از دلیل تعلیق حکم زندان  حجت االســام والمســلمین احمد منتظری را عنــوان کرد. 
حکــم زنــدان فرزنــد مرحــوم آیــت اهلل منتظــری کــه چنــدی پیــش به جــرم اقــدام علیه امنیــت ملی محکــوم به 6 ســال زنــدان شــده بود، بــه حالت 
تعلیــق درآمــد و وی پــس از گذرانــدن دوران مرخصــی خــود آزاد شــد. یکــی از مقامــات مســئول در دادگاه ویــژه روحانیــت قم جزئیاتــی از دلیل تعلیق 
حکــم زنــدان احمــد منتظــری را عنــوان کــرد. ایــن مقام مســؤول در دادســرای ویــژه روحانیــت قم با اشــاره بــه آزادی احمــد منتظری که اخیــراً جهت 
اجــرای محکومیــت خــود بــه زنــدان معرفــی شــده بود، گفــت: متعاقب رســیدگی بــه اتهامات آقــای احمد منتظــری دائــر بر اقــدام علیه امنیــت ملّی، 
تضعیــف مبانــی نظــام اســامی و امــام راحــل ره و حمایت از منافقین کــور دل و تروریســت و محکومیــت وی به تحمل 6 ســال حبــس در دادگاه بدوی 
و قطعیــت آن در دادگاه تجدیدنظــر، نامبــرده بــا مراجعــه و توســل بــه یکــی از مراجع عظــام تقلید و دادن تعهد به ایشــان، خواســتار وســاطت نزد رهبر 
معظــم انقــاب مّدظلّه العالــی شــدند. وی ادامــه داد: ســرانجام در راســتای احتــرام و اجابــت خواســته مرجعیــت، مقــام معظــم رهبری با تعلیــق اجرای 
حکــم بــا شــرط تعهــد ایشــان نــزد مرجعیــت مبنی بــر عــدم اقدام علیــه امنیــت ملّی موافقــت فرمودنــد که مراتــب موافقــت پــس از اجــرای حکم و 
معرفــی محکوم علیــه بــه زنــدان، از ســوی دفتــر معظم لــه و جهــت پیگیــری بــه دادســرای ویــژه روحانیــت ابــاغ گردید کــه در نهایت محکــوم علیه 

مجــدداً بــا دادن تعهــد کتبــی مبنــی بر پرهیــز از تکــرار جرایم ارتکابــی، و فعــاً از زندان آزاد شــده اســت.

ــت  ــن مثب ــه نظــر م ــم ب ــر بررســی کنی ــوع اگ در مجم
ــای  ــا دوره آق ــه ب ــام مقایس ــر در مق ــی اگ ــوده ول ب
ــک  ــد آن در ی ــم بای ــرار دهی ــم ق ــژاد بخواهی احمدی ن
ــم  ــی می توانی ــا زمان ــع م ــم، در واق ــرار دهی ــف ق طی
ــی دقیــق داشــته باشــیم کــه هشــت ســال  یــک ارزیاب
ــام  ــم تم ــی ه ــای روحان ــوری آق ــت جمه دوره ریاس
شــود، چــون ســنت ریاســت جمهــوری در ایــران یــک 
ــم  ــه نمی کن ــن توصی ــت و م ــاله اس ــت س ــنت هش س
ــه  ــرا ک ــم چ ــاله بروی ــار س ــنت چه ــمت س ــه س ــه ب ک
ــی  ــازه زمان ــذاری ب ــت گ ــرای سیاس ــال ب ــار س چه
ــرف  ــورت بی ط ــر بص ــال اگ ــد و ح ــی باش ــی م کوتاه
بخواهیــم مقایســه کنیــم بایــد ببینیــم اگــر آقــای 
ــوند،  ــاب ش ــور انتخ ــس جمه ــوان ریی ــه عن ــی ب روحان
ــاد. ــد افت ــی خواه ــه اتفاقات ــده چ ــال آین ــار س در چه

ــه  ــت ک ــن اس ــال 96 ای ــداز س ــم ان ــی چش ــور کل بط
اگــر آقــای روحانــی در مقــام ریاســت جمهــوری 
ــکا در  ــه آمری ــوع ک ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــند، ب باش
ــه،  ــرار گرفت ــران ق ــرای ای ــازی ب ــد س ــرایط تهدی ش
ــد  ــه خواهن ــی ادام ــان سیاســت قبل ــه هم ــد ب ــد دی بای

ــر؟ ــا خی داد ی
و اگــر فــرد دیگــری بــه عنــوان رییــس جمهــور 
و  هــا  سیاســت  نمی شــود  واقعــا  شــود  انتخــاب 
اتفاقــات را پیــش بینــی کــرد چــرا کــه هنــوز در 
کشــور کارزار انتخاباتــی شــروع نشــده اســت و مــا از 
گزینــه هــای دیگــر اطاعــی نداریــم، و یکــی از نــکات 
منفــی در کشــور مــا همیــن موضــوع اســت کــه مــا در 
ــه پیــش  ــادر ب ــه ق ــم ک ــرار می گیری ــی ق ــت های وضعی
ــه عنــوان مثــال وقتــی آقــای احمــدی  بینــی نیســتیم ب
ــرح  ــوری مط ــت جمه ــرای ریاس ــرعت ب ــه س ــژاد ب ن

ــش  ــت پی ــده ای نمی توانس ــش بینی کنن ــچ پی ــد، هی ش
ــا  ــت ه ــه سیاس ــان چ ــده ایش ــه در آین ــد ک ــی کن بین
ــا  ــع م ــت. در واق ــد گرف ــش خواه ــی را  پی و اقدامات
ــه  ــویم ک ــی ش ــرو م ــی روب ــت های ــا موقعی ــوال ب معم
ــدم  ــن معتق ــود،ولی م ــواری میش ــی کار دش ــش بین پی
ــت  ــدی از عقانی ــه ح ــران ب ــردم در ای ــر م ــه دیگ ک
و صاحیــت رســیده انــد کــه کارهــای عجیــب و 

ــد. ــام دهن ــر انج ــی را کمت ــب و احساس غری
ــاد  ــتاد اقتص ــر )اس ــر راغف ــترک از دکت ــش مش پرس
ــتاد  ــی )اس ــی ترکمان ــر دین ــرا( و دکت ــگاه الزه دانش
هــای  پژوهــش  و  مطالعــات  موسســه  اقتصــاد 

بازرگانــی(
اقتصــادی  انــداز  چشــم  مــورد  در  شــما  نظــر   -

چیســت؟ آینــده  ســال  در  ایــران 
- دکتــر راغفــر: تحــوالت بیــن المللــی در ســال هــای 
ــکا،  ــار رییــس جمهــور آمری ــی از رفت ــر و نااطمینان اخی
ــران  ــرد ای ــد روی عملک ــه می توانن ــتند ک ــی هس عوامل
اثــر بگــذارد، حــال اگــر ایــن نااطمینانــی باعــث 
ــی  ــاهد تغیرات ــت ش ــن اس ــود ممک ــی ش ــروز اتفاق ب
ــداز  ــم ان ــا چش ــورت م ــن ص ــر ای ــی در غی ــیم ول باش
ــم،  ــران نداری ــادی ای ــده اقتص ــرای آین ــی را ب خاص
ــود.  ــم بش ــر ه ــع بدت ــت وض ــن اس ــه ممک ــن اینک ضم
ــر مــی شــود  ــع در دســترس محــدود ت چــرا کــه مناب
و بدهــی هــا هــم افزایــش مــی یابــد و هیــچ سیاســت 
روشــنی هــم بــرای خــروج از وضعیــت کنونــی وجــود 
ــد  ــه خواه ــی ادام ــا وضــع کنون ــع عم ــدارد. در واق ن
یافــت مگــر ایــن کــه اتفــاق جــدی بیفتــد کــه ســبب 
ــت  ــه سیاس ــان ب ــری در نگاهش ــئولین بازنگ ــود مس ش
قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  اقتصــادی  هــای 
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ــی  ــوم سیاس ــتاد عل ــد )اس ــر وحی ــش از دکت دو پرس
ــران( ــگاه ته دانش

ــران  ــداز سیاســی ای ــورد چشــم ان - نظــر شــما در م
ــت؟ ــال ۹6 چیس در س

رو  ریاســت جمهــوری  انتخابــات   96 مــا در ســال 
انتخاباتــی  کارزار  ایــن  البتــه  داریم،کــه  رو  پیــش 
ــران را  متاســفانه  یــک کارزار کوتاهــی اســت، اگــر ای
ــم  ــد می بینی ــه کنی ــکا مقایس ــده آمری ــاالت متح ــا ای ب
کــه کارزارهــای انتخاباتــی در آن جــا طوالنــی هســتند 
ولــی مــا در ایــران یــک نظــام سیاســی را داریــم کــه 
از  انتخاباتــی را کوتــاه کــرده اســت، یعنــی  کارزار 
زمانــی کــه شــورای نگهبان،کاندیداهــای انتخابــات 
مشــخص  و  می کنــد  اعــام  را  جمهــوری  ریاســت 
ــا  ــد ت ــده ان ــد ش ــرادی کاندی ــه اف ــه چ ــود ک می ش
جمهــور  رییــس  کاندیداهــا  از  یکــی  کــه  زمانــی 
ــاهده  ــا مش ــد، و م ــی باش ــی م ــان کوتاه ــود زم می ش
می کنیــم کــه در ایــران در واقــع کارزار انتخاباتــی 
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــی افت ــاق م ــات اتف ــد از انتخاب بع
در ســایر کشــورها کارزار هــای انتخاباتــی قبــل از 
ــر در  ــن اگ ــاد م ــه اعتق ــد. ب ــی افت ــاق م ــات اتف انتخاب
ــس  ــوان ریی ــه عن ــی ب ــای روحان ــاره آق ــال 96 دوب س
جمهــور انتخــاب شــوند قاعدتــا بــه همــان رونــد 
ــان  ــد داد و هم ــه خواهن ــود ادام ــذاری خ ــت گ سیاس

ــرد. ــد ک ــال خواهن ــی را دنب ــوط سیاس خط
ــا  ــذاری ه ــت گ ــن سیاس ــما ای ــر ش ــه نظ ــا ب - آی

ــت؟ ــوده اس ــت ب مثب

ــات و  ــری اتفاق ــروز یکس ــورت ب ــه در ص ــد. البت دهن
ــول  ــاد تح ــرای ایج ــه ب ــی زمین ــای اجتماع ــران ه بح

ــد. ــد آم ــود خواه ــه  وج ب
-  دکتــر دینــی ترکمانــی: بــه لحــاظ رشــد اقتصــادی 
 3 قاعدتــا وضــع موجــود ادامــه خواهــد یافــت و رشــد 
و 4 درصــدی را خواهیــم داشــت، امــا در مجمــوع بــا 
ــه  ــی و منطق ــه جهان ــه در عرص ــی ک ــه اتفاقات ــه ب توج
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــت و همچنی ــه رخ داده اس خاورمیان
اتفاقــات در حــوزه سیاســت و روی کار آمــدن ترامــپ 
ــاد  ــدن وی ایج ــرح ش ــد از مط ــه بع ــی ک ــش های و تن
ــن  ــم و ای ــنی نداری ــی روش ــت خیل ــا وضعی ــده، م ش
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــده باش ــران کنن ــد نگ ــی توان م
فضــا پیــش بــرد سیاســت جــذب ســرمایه خیلــی 

ــد. ــد ش ــر خواه ســخت ت
ــک  ــت دالر ی ــا قیم ــز تقریب ــر نی ــال اخی ــد س در چن
ثابتــی را طــی کــرده اســت ولــی در مــاه  رونــد 
ــا مشــاهده  ــات م ــه یکســری اتفاق ــا توجــه ب گذشــته ب
ــت و  ــش یاف ــان افزای ــت دالر ناگه ــه قیم ــم ک کردی
ــا  ــد ب ــید و بع ــم رس ــان ه ــرز 4130 توم ــا م ــی ت حت
ــش  ــت آن کاه ــد قیم ــق ش ــازار تزری ــه ب ــه ب ارزی ک
ــدا  ــش پی ــا افزای ــن تنــش ه ــر ای ــرد. حــال اگ ــدا ک پی
کننــد طبیعتــا دوبــاره شــاهد افزایــش قیمــت دالر 
ــش  ــرای کاه ــورت ب ــن ص ــه در ای ــود ک ــم ب خواهی
بنــدی  از طریــق ســاز و کار شــاخص  قیمــت دالر 
ــورم بیــش از ده درصــدی  ــاره شــاهد ت قیمت هــا، دوب
بازگشــت  باعــث  موضــوع  ایــن  و  بــود  خواهیــم 
مشــکات ناشــی از افزایــش تــورم بــه کشــور خواهــد 
ــت  ــه سیاس ــی چ ــازه زمان ــد در آن ب ــد دی ــد و بای ش
ــت.     ــد گرف ــش خواه ــت در پی ــادی را دول ــای اقتص ه
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که به علت قصور  کوتاه از بیماری  گذران دوره ای  کارگردان نام آور ایرانی، پس از  کیارستمی  14 تیرماه: عباس 
پزشکان ایرانی تشدید شده بود به فرانسه منتقل شد و سرانجام بخاطر سکته مغزی در آن سامان درگذشت.

18 آبان مــاه: ترامــپ  جمهــوری خــواه در میــان تعجــب جهانیــان، چهــل و پنجمیــن رئیــس جمهــور آمریــکا شــد. 
کــه ریاســت جمهــوری آمریــکا را شــروع  می کنــد. کســی شــد  ترامــپ بــا ۷۰ ســال ســن ثروتمندتریــن و مســن ترین 

 30 دی مــاه: پالســکو؛ اولیــن آســمان خراش و ســاختمان مــدرن خاورمیانــه پــس از ۵۴ ســال از زمــان ســاخت بــر 
اثــر آتش ســوزی فــرو ریخــت و ۵۶۰ واحــد تجــاری در آن نابــود شــد.

گــروه جاده ابریشــم برنده گرمی شــد. در پنجاه و نهمین دوره جوایز موســیقی  25 بهمــن مــاه: کیهــان کلهــر بــه همــراه 
گرمی آلبوم sing me home  از گروه جاده ابریشم به رهبری یویوما برنده جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شد.

9 اســفندماه: اصغــر فرهــادی بــرای دومیــن بــار اســکار گرفت. انوشــه انصــاری و فیروز نــادری به نمایندگــی از فرهادی 
کردند.  جایــزه را دریافــت 

19 دی ماه: هاشمی درگذشت...



گفتگو با وقایع اتفاقیه: دکتر نجف زاده در 

ج مهاجرت دانشجویان خارجی به استرالیا مو

تــاش دولــت اســترالیا بــرای جــذب دانشــجویان خارجــی ســبب شــده کــه تعــداد زیــادی از دانشــجویان کشــورهای مختلــف و از همــه 
بیشــتر هندی هــا بــه اســترالیا برونــد.

 بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اکونومیــک تایمــز، در ســال 2016 بیــش از 80 هــزار دانشــجوی هنــدی در موسســات آمــوزش عالــی 
ــر دانشــجوی  ــزار نف ــدود 500 ه ــوع ح ــته در مجم ــال گذش ــترالیا در س ــد. موسســات دانشــگاهی در اس ــام کرده ان ــت ن ــترالیا ثب اس
ــه  ــس از اتحادی ــروج انگلی ــکا و برگزیت)خ ــده در آمری ــای اعمال ش ــر ممنوعیت ه ــی نظی ــات سیاس ــد. اتفاق ــذب کرده ان ــی را ج خارج
اروپــا( ســبب شــده اســت تــا بســیاری از دانشــجویان گزینه هــای دیگــری را بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب کننــد و یکــی از کشــورهایی 
کــه توانســته اســت از ایــن شــرایط بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد استرالیاســت. طبــق گزارش هایــی کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت 
انتظــار مــی رود میــزان اقبــال داشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه ای اســترالیا بیشــتر هــم بشــود و در ســال تحصیلــی آینــده ایــن کشــور 

بتوانــد تعــداد قابــل توجهــی از دانشــجویان و محققــان بین المللــی را بــه خــود جــذب نمایــد.

نیمه اول اسفند 495 دارالفنون

روایتی از باژگونه گرایی تاریخی 
کتاب »جابه جایی دو انقالب« نگاهی به 

خویشــتن بــوده اســت. از لحــاظ متــن هــم کــه مــا مــی بینیــم 
روز بــه روز بــر نقــش مذهــب شــیعه در جامعــه ایرانــی افزوده 
شــده اســت. ایــن هــم بــه واســطه ی ایــن اســت کــه مذهــب 
شــیعه تقریبــا یــک مذهــب مناســک محور و شــعائری اســت 
و هرچــه ایــن مناســک و شــعائر در جامعــه ایــران گســترده تر 
شــد نقــش مذهــب پررنــگ تــر شــد. و ســرانجام کارگــزاری 
هــم بــه ایــن معنــا اســت کــه پهلــوی هــا هم نقــش عمــده ای 
در جابــه جایــی دو انقــاب در ایــران داشــتند. یعنــی پهلوی هــا 
ــد،  ــی دادن ــه م ــی ک ــعارهای مدرن ــم ش ــت علیرغ در حقیق
جامعــه ی ایــران را مســتعد یــک جامعــه ی توده ای و شــعاری 

بــار آوردنــد. 
- شــما نیــز همچــون بســیاری از صاحبنظــران علوم سیاســی، 
ــف در  ــه عط ــک نقط ــه را ی ــر صفوی ــود عص ــاب خ در کت
تاریــخ ایــران دانســته ایــد و از تغییــر شــکل جامعــه ایــران 
طــی ســال هــای پــس از عصــر صفــوی ســخن گفتــه ایــد. 
بــا توجــه بــه اشــکال گوناگونــی نظیــر شــبکه ای، تــوده ای، 
مدنــی و...  ایــن ســیر تطــور و تحــول در جامعــه ایرانــی را 

چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟
- محققیــن علــوم سیاســی نظریــات متعــددی در مــورد جامعه 
ــی دو  ــه جای ــاب »جاب ــن در کت ــد. م ــرده ان ــه ک ــران ارائ ای
انقــاب« دو نظریــه غالــب پیرامــون جامعــه ایرانی یکــی اینکه 
جامعــه ی ایــران طبقاتــی اســت و دیگــری اینکــه جامعــه ی 
ــن  ــرده ام. م ــف اســت را رد ک ــه ی ضعی ــک جامع ــی ی ایران
ــاره ی  فکــر مــی کنــم تعبیــر دقیــق تــر را ژول میگــدال درب
ــه  ــد ک ــی کن ــتفاده م ــی اس ــران دارد. وی از الگوی ــه ای جامع
ــا دولــت  در آن جوامــع را بــر پایــه ی نــوع رابطــه ای کــه ب
برقــرار مــی کننــد بــه چهــار نــوع تقســیم مــی کنــد. بــه نظــر 
مــن دربــاره ی ایــران آن مدلــی صــدق مــی کنــد  کــه در آن 
ــرار اســت.  ــوی برق ــت ضعیــف و جامعــه ی ق رابطــه ی دول
بــه عبــارت دیگــر در ایــن نــوع رابطــه ای کــه بیــن دولــت و 
جامعــه برقــرار اســت یعنــی دولــت ضعیــف و جامعــه قــوی، 

حرکــت کــردن بــر روی یــک ســطح لغزنــده اســت. 
- شــما معتقدیــد کــه عصــر صفویه عصــری بود کــه مذهب 
از خانــه هــا بیــرون آمــد و رنــگ و بــوی سیاســی- اجتماعی 
گرفــت. در واقــع ســیر تحولــی کــه مذهــب در دوران پــس 
از صفویــه داشــت منجــر بــه ظهــور و بــروز شــکل سیاســی 
آن در انقــاب اســامی شــد. آیــا مــی تــوان گفــت امــکان 
قرائتــی سیاســی و اجتماعــی از هــر دینــی وجــود دارد یــا نــه 
ایــن منحصــر بــه دیــن اســام و اختصاصــا به مذهب تشــیع 

و پتانســیل درونــی مذهــب تشــیع برمی گــردد.
- مذاهــب یکدســت نیســتند بلکــه باید بــه عناصــر درونی آن 
هــا رجــوع کنیــم تــا ببینیــم مذاهــب چــه شــکلی می گیرنــد 
ــم از دو عنصــر  ــا دورکی ــد. مث ــی رون ــدام مســیر م ــه ک و ب
ــا« و  ــت ه ــه ی »باورداش ــی مجموع ــد. یک ــی زن ــرف م ح
ــگاه  ــد ن دیگــری مجموعــه ی »مناســک و شــعائر«. شــما بای
کنیــد ببینیــد کــدام یــک از ایــن هــا بــر دیگــری مــی چربــد. 
آیــا ایــن مذهــب، مذهــب مناســک و شــعائر اســت یــا مذهب 
مجموعــه بــاور داشــت هــا لــذا بــر ایــن اســاس تقســیم بندی 
مــی کننــد. در طــول دوره هــای تاریخــی هــم ایــن هــا ممکــن 
اســت جابــه جــا شــوند. یعنــی بخشــی از مذهــب کــه کامــا 
مرتبــط بــا مناســک و شــعائر اســت بــه یــک مذهبــی مبتنــی 
بــر باورداشــت هــا تبدیــل شــود. بنابرایــن مذاهــب کامــا در 
حــال چرخــش هســتند. ایــن ایــده کــه مذهــب کامــا ثابــت 
اســت از لحــاظ علــوم اجتماعــی درســت نیســت. حــال اتفاقــی 
ــی مســیحیت  ــک زمان ــه ی ــن اســت ک ــاده اســت ای ــه افت ک
ــوده امــا در گــذر زمــان مســیحیت از یــک  هــم همینطــور ب
ــی شــده  ــه مذهــب آن جهان ــل ب ــی تبدی ــن جهان مذهــب ای
اســت. پیرامــون ایــران امــا مــا هرچــه از دوره صفویــه بــه دوره 
قاجاریــه نزدیــک مــی شــویم مذهــب شــیعه نــه اینکــه روایت 
سیاســی گونــه تــری گرفتــه بلکــه درون مایــه اش سیاســی تر 
شــده یعنــی مناســک و شــعائر در آن گســترش پیــدا کــرده و  

اجتماعــی- سیاســی شــده اســت.

مریم رضازاده
کاربردها غ التحصیل ریاضیات و  فار

پیــش مصاحبــه: دکتــر مهــدی نجــف زاده در ســال ۹5 بــا 
نــگارش کتــاب »جابــه جایــی دو انقــاب« توانســت نــگاه 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــی را ب ــوم سیاس ــگران عل ــن پژوهش تیزبی
ــو  ــی ن ــه حرف ــی ک ــد. کتاب ــب کن ــی جل ــگاه فردوس دانش
دارد و بــا صراحــت و جســارت از جابــه جــا شــدن انقــاب 
ــخن  ــر س ــخ معاص ــامی در تاری ــاب اس ــروطه و انق مش
ــی  ــوم سیاس ــتاد عل ــن اس ــا ای ــا ب ــوی م ــد. گفتگ می گوی
دانشــگاه فردوســی در اتــاق مملــو از کتابــش انجــام شــد. 
خاصــه ای از ایــن گفتگــو را در ادامــه بــا هــم مــی خوانیــم. 
ــاره  ــت درب ــر اس ــه بهت ــدای مصاحب ــر در ابت ــای دکت - آق
ی وجــه تســمیه کتــاب »جابــه جایــی دو انقــاب« و ایــده 
ــی  ــح مقدمات ــوده توضی ــاب ب ــن کت ــام ای ــت ن ــه پش ای ک

بفرماییــد. 
ــاب« در  ــی دو انق ــه جای ــوان »جاب ــه عن ــم ک ــد بگوی - بای
ــن  ــدن ای ــت برگزی ــاب اســت. عل ــی کت حقیقــت ســوال اصل
ــاب  ــدم انق ــد معتق ــه ج ــه ب ــن روســت ک ــم از ای ــوال ه س
اســامی بایــد قبــل از انقــاب مشــروطه اتفــاق مــی افتــاد. دو 
دلیــل اصلــی مــن بــرای ایــن مدعــا عبارتنــد از اینکــه اوال از 
منظــر جامعــه شــناختی دیــن، جامعــه شناســی دیــن بــه مــا 
مــی گویــد کــه هرچــه بــه ســمت قــرن بیســت و یکــم پیــش 
مــی رویــم از نقــش دیــن کاســته مــی شــود و دومــا اینکــه مــا 
اول یــک انقــاب ســکوالر داشــتیم بعــد یــک انقاب اســامی. 
بــه طــور طبیعــی وقتــی سکوالریســم بــه پیــروزی مــی رســد 
ــده هــای  ــه ای ــاره ب دیگــر محــال اســت کــه جامعــه ای دوب
مذهبــی بازگشــت کنــد. بنابرایــن اینکــه چــرا مــا صــد ســال 
ــی  ــال مذهب ــه آم ــاره ب ــکوالر دوب ــاب س ــک انق ــد از ی بع
بازگشــتیم دغدغــه ی اصلــی ایــن کتــاب بــوده اســت. ببینیــد 
جامعــه ی ایــران بــه نظــر مــن جامعــه ی پارادوکــس هاســت. 
ــد  ــگاه مــی کنی ــی ن ــه جامعــه ایران ــه دقــت ب ــی ب شــما وقت
ــه  ــه ب ــن جامعــه نعــل وارون ــگار ای ــت کــه ان ــد یاف درخواهی
تاریــخ مــی زنــد و مســیر جداگانــه ای را طــی مــی کنــد بــه 
نحــوی که هــر لحظــه امــکان بازگشــتش وجــود دارد. بنابراین 
داســتان جابــه جایــی انقــاب در ایــران خیلــی پیچیــده تــر از 
ایــن حــرف هاســت کــه بــه یــک عنصــر فــرد کاســته شــود. 

- درباره چرایی این جابجایی برایمان بگویید.
- مــن عوامــل اصلــی ایــن جابجایــی تاریخــی را در ســه محــور 
خاصــه کــرده ام؛ از لحــاظ گفتمانــی، از لحــاظ متنــی و از لحاظ 
کارگــزاری. از لحــاظ گفتمانــی مــن فکر مــی کنم جامعــه ایرانی 
ــرات ســترگی را خصوصــا در عرصــه ی روشــن فکــری  تغیی
ســپری کــرده اســت. روشــن فکــران در حقیقت از طریــق آمال 
ســازی یک گفتمــان مذهبــی توانســتند ایده های مذهبــی را در 
قــرن بیســتم دوبــاره در ایــران زنــده کننــد. بخشــی از پروســه 
گفتمــان هــای فرهنگــی نظیــر داســتان نویســی، رمــان، شــعر و 
موســیقی در ایــن کــه مذهــب را تبدیــل بــه یــک عنصــر بــی 
نظیــر در چشــم انــداز جامعــه ی ایرانــی کننــد نقــش داشــتند. 
در واقــع شــعار اصلــی مــا در گفتمان روشــنفکری قرن بیســتم 
ــه  ــت ب ــه بازگش ــت بلک ــج آزادی نیس ــور رای ــاف تص برخ

ــد  ــی کن ــن م ــتبداد را تعیی ــازوکار اس ــت س ــه در حقیق جامع
و هیــچ راهــی بــرای دولــت غیــر از اســتبداد ورزیــدن باقــی 
نمــی مانــد. پــس مــا از مدلــی از دولــت و جامعــه مــی توانیــم 
حــرف بزنیــم کــه در آن جامعــه ی ایــران جامعــه ای قــوی ای 
هســت یعنــی مــی توانــد دربرابــر منویــات دولــت مقاومــت 
ــل  ــد  و در طــرف مقاب ــت را دور بزن ــد دول ــی توان ــد و م کن
دولــت هــم توانایــی بســیار زیــادی نــدارد کــه بتوانــد کارویــژه 
هــای خــودش را انجــام دهــد. در طــول دوره ی صفــوی ایــن 
مــدل کامــا مصــداق دارد. مــا بــا جامعــه ای ســروکار داریــم 
کــه بخــش عمــده ای از ایــن جامعــه را گــروه هــای قدرتمنــد 
اجتماعــی تشــکیل می دهــد. در حقیقــت زورمنــدان اجتماعــی 
هســتند کــه در یــک رابطــه مصالحــه گونه بــا دولــت وارد می 
شــوند و آنکــه در حقیقــت حکومــت مــی کنــد دولــت نیســت 

بلکــه گروهــای اجتماعــی اســت. 
- در واقــع اگــر خاصیــت پارادوکســیکال جامعه ی ایــران را 
در کنــار قــوی تــر بودنــش از دولــت قــرار دهیــم مــی توانیم 
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه جامعــه ایرانــی دولت هایــی را 
بــر ســر کار مــی آورد کــه مشــابه آن هــا را در دوره هــای 
گذشــته ســرنگون کــرده اســت. تبییــن شــما در ایــن مــورد 

؟ چیست
- مــی تــوان گفــت جامعــه ایرانی میــل زیــادی بــه آزادی دارد 
ولــی بــرای اینکــه بتوانــد بــه آرمانــش برســد تحت شــرایطی 
پارادوکســیکال بایــد تحــت ســلطه باشــد! بنابرایــن جامعــه در 
ــی  ــت بســیار از هــم گســیخته اســت ول ــدان دول شــرایط فق
ــرل  ــی شــود تحــت کنت ــت تشــکیل م ــک دول ــه ی ــی ک وقت
قــرار مــی گیــرد. حتــی مــی تــوان اصطــاح پزشــکی »خــود 
تخریبگــر« را در مــورد جامعــه ایرانــی بــه کار ببریــم. یعنــی 
جامعــه ای کــه بــه بنیــان هــای خــودش حملــه می کنــد برای 
اینکــه بتوانــد یک ســری امکاناتــی را بــه دســت آورد. بنابراین 
در چنیــن وضعیتــی حکومــت کــردن خیلــی ســخت اســت. به 
همیــن خاطــر اســت کــه گفتــه مــی شــود سیاســت در ایــران 

جامعـــــــــــــــــــــه ایـــــــــــــــــــران
جامعه پارادوکس هاست

کتــاب، تگارنــده اثــر خــود را داســتان و روایتــی مــی خوانــد که 
مــی توانــد توضیــح دهنــده تحــوالت تاریخــی جامعــه ایرانــی 
باشــد. تحوالتــی کــه در ظاهــر از مواجهــات مذهــب تشــیع بــا 
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی در دوران صفــوی آغــاز شــده و 
بــه قــدرت گیــری باواســطه آن در انقــاب اســامی 1357 

منجــر مــی شــود.  
در فصــل دوم کتــاب بــا عنــوان چیســتی دولــت و جامعــه در 
ایــران؛ نگارنــده دگربــار مخالفــت خــود بــا رویکردهــای رایــج 
ــی  ــه شناس ــانه آن، در جامع ــرق شناس ــوع ش ــژه از ن ــه وی ب
سیاســی را آشــکار مــی کنــد. او بــا اســتفاده از نظریــه میگــدال 
بــر آن اســت تــا نشــان دهــد کــه در ایــران نــه تنهــا دولــت 
عامــل تعیین کننــده تحوالت سیاســی و اجتماعی نیســت، بلکه 
افــزون بــر آن در برابــر جامعــه ای بــا تارهــای درهــم تنیــده ی 
ــنده  ــری نویس ــرد نظ ــن را دارد. رویک ــت پایی ــبکه وار دس ش
دولــت ضعیف-جامعــه قــوی مــی باشــد کــه بــر اســاس آن 
گــروه هــای قدرتمنــدی چــون علمــای مذهبــی، روســای قبایل 
و خوانیــن قــادر بــه تاثیــر گــذاری بــر ســاخت دولــت بــوده و 
در هنگامــه قدرتمنــدی دولــت فائقــه، شــریک در قــدرت بــه 

حســاب مــی آمدنــد. 
امــا نقطــه عزیمــت بحث  گســترش مناســک و شــعائر شــیعی 
ــه وســیله شــاهان  ــد غیرمنقطــع و ب ــک رون اســت کــه در ی

ــن  ــرون داد چنی ــاه ب ــم زد. رضاش ــران رق ــرای ای ــی ب تاریخ
ــی  ــیطره مذهب ــا س ــید ت ــه کوش ــه آگاهان ــود ک ــی ب وضعیت
عالمــان را بــا اقدامــات نوســازانه تحلیــل بــرد. تــاش هایــی 
کــه جامعــه ایرانــی در بهمــن 1357 بــا بــه چالــش کشــیدن 
آن هــا آخریــن مرحلــه ازتجلــی اجتماعــی شــیعه را بــه منصه 

ظهــور گذاشــت. 
ــوان  ــه عن ــوری اســامی ب ــه جمه ــرآن اســت ک نویســنده ب
محصــول مشــروع انقــاب اســامی، آخریــن مرحلــه از 
ــتین  ــرای نخس ــت و ب ــیعه اس ــب ش ــدن مذه ــی ش اجتماع
بــار از پارادوکــس هایــی کــه از  دوپارگــی قــدرت سیاســی و 
قــدرت مذهبــی نشــات مــی گرفــت، دیگر نشــانی نیســت. اما 
نقــاط گــره جدیــدی در ایــن صــورت بنــدی نویــن از مذهــب 
ســربرآورده انــد که دو گفتمــان ایرانیت و اســامیت را در برابر 
هــم قــرار داده و پرســش هایــی را مطــرح ســاخته اســت، کــه 
از روبــرو شــدن بــا آن هــا گریــزی نیســت. آیــا ایــن رویارویی 
بــه خلــق تحــوالت دیگرگــون ره مــی پویــد یــا گفتمــان رقیبی 
را بــا ســودای ایجــاد مدینــه ای فاضلــه بــه معــادالت جــاری 
اضافــه می کنــد. نویســنده  اگــر چــه کوشــیده اســت روایتــی 
جدیــد از تاریــخ اجتماعــی شــدن مذهــب در ایــران را بیــان 
کنــد، امــا ایــن روایــت، درگاه پرســش هــای بــزرگ و تاکنــون 
بــی جوابــی اســت کــه بــه امیــد کنــکاش پژوهشــگران دیگــر 

در فضــای علــوم سیاســی رهــا شــده اســت. 
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ــده  ــحور کنن ــم مس ــا قل ــاب« ب ــی دو انق ــاب »جابه جای کت
مهــدی نجــف زاده در تابســتان 1395 بــه چــاپ رســید. ایــن 
کتــاب بــا طــرح یــک پرســش چالــش برانگیــز آغــاز شــده 
ــرن بیســتم،  ــل ق ــران در اوای اســت. »چــرا جامعــه ســنتی ای
انقــاب عرفــی از جنــس مشــروطیت را رقــم زد و در اواخــر 
ایــن قــرن، علــی رغــم مــدرن شــدن جامعــه، انقــاب مذهبــی 
ــاور نویســنده، جامعــه ی مشــحون از  ــه ب ــه کــرد؟« ب را تجرب
تناقــِض ایرانــی در کشــاکش تاریخــی خــود، همــواره غیرقابــل 
ــیک  ــای کاس ــان رویکرده ــاف جری ــی و در خ ــش بین پی
جامعــه شناســی سیاســی در ســیان بــوده اســت. پرســش از 
چرایــی ایــن باژگونه گرایــی، نگارنــده را بــه ســوی پــی جویــی 
نشــانه هــای اجتماعی مذهــب در جامعــه ایرانــی در داالن های 

تاریــک و مبهــم تاریخــی ســوق داده اســت. 
کتــاب، مطابــق بــا اغلــب نوشــته هــای علمــی، بــا طرحــی از 
گفتمــان و روش علمــی آغــاز شــده اســت. امــا برخــاف همــه 
آن هــا نگارنــده بیــش از آن کــه دغدغــه روش منــدی اثــر را 
داشــته باشــد، دل مشــغول ظرایــف نظــری و نقــد رویکردهای 
ــای  ــای ج ــت. در ج ــم اس ــون پوزیتیویس ــی همچ کاِن روش

صفــوی ایــن آییــن هــا از باطــن تشــیع بــه صــورت مناســک 
ظاهــری جلــوه گــر مــی شــوند. شــاه اســماعیل بــه یکپارچــه 
ــب  ــاه طهماس ــاس و ش ــاه عب ــت، ش ــی پرداخ ــازی عقیدت س
بــه مناســک چهــره ای همگانــی بخشــیدند، شــاه صفــی جنبــه 
ای درام بــه ایــن شــعائر و افــزود و مقــارن بــا ظهــور شــاهان 
ضعیــف صفــوی، مذهبــی کــه تــا پیــش از صفویــه در قلــب 
عرفــا مســکنت داشــت، در متــن جامعــه و مســتقل و بــی نیاز 
از حمایــت ملوکانــه راه تعصــب و خشــک اندیشــی در پیــش 

گرفــت. 
تــا اوان انقــاب مشــروطه، تشــیع و طبقــه حامــان اندیشــه 
آن، علمــا؛ بــه انــدازه ای قــدرت یافتــه بودنــد، کــه  شــاهان 
قاجــار ناگزیــر از پذیــرش و بــه رســمیت شــناختن آن بودند. 
امــا چــرا انقــاب مشــروطه به جــای انقــاب شــیعی رخ داد؟ 
ــا  ــر ایــن عقیــده اســت کــه علمــا کــه اکنــون ب نویســنده ب
اجتماعــی شــدن مذهــب بــه نوعــی در کانــون قــدرت قــرار 
ــت های  ــی خواس ــورت آن ــه ص ــتند ب ــد نتوانس ــه بودن گرفت
ــوالت در  ــرده و از تح ــدی ک ــورت بن ــود را ص ــی خ سیاس
ــی  ــنفکران غیردین ــن روش ــد. ای ــود جوین ــوع س ــُرف وق ُش
بودنــد کــه بــا پاســخی آنــی و شــگرف انقــاب را بــه نفــع 
خــود مصــادره نمودنــد. اتحــاد و اختــاف بیــن روشــنفکران 
و علمــا از همیــن امــر ریشــه گرفــت؛ امــری کــه سرنوشــت 



درباره ی جامعه اسالمی

نهمین جلسه ی کارگاه هفتگی حس نو برگزار شد

به همت کانون تاک نهمین جلسه ی کارگاه هفتگی حس نو برگزار شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار دانشــگاه فردوســی مشــهد، نهمیــن جلســه ی کارگاه هفتگــی حــس نــو در روز ســه شــنبه 10 اســفند مــاه در محل 

مجتمــع کانــون هــای فرهنگــی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگزار شــد. 
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان نابینــا، کــم بینــا و بینــای عضــو کانــون تــاک همــراه بــود؛ مباحثــه ای بــا محوریــت 

ارتباطــات، تعاریــف و نمــود هــا مطــرح شــد کــه مهــم تریــن عناویــن آن بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
تقســیم بنــدی انــواع ارتبــاط از لحــاظ مخاطــب، در وهلــه ی اول، بررســی اولیــن نــوع ارتبــاط انســان در بــدو تولــد و تکامــل نحــوه و 
هــدف برقــراری ارتبــاط در ســنین بزرگســالی از دیــدگاه روانشناســانه، بیــان برخــی نــکات ضــروری در برقــراری ارتبــاط کامــی ســالم  
ــا اســتقبال همــه  ــا توجــه بــه حــوزه هــای تخصصــی اعضــا انتخــاب شــده و مباحثــه نیــز ب گفتنــی اســت ایــن موضوعــات از قبــل ب

حاضریــن در ایــن جلســه مواجــه شــد.
در پایــان بــه رســم هــر جلســه، گرمابخــش محفــل، خوانــش شــعری در مــدح علــی بــن موســی الرضــا )ع( توســط فرشــاد بهشــتی، و 

زیــر صــدای دو تــار آقــای امیــن مســافرتی، از اعضــای اصلــی کانــون تــاک بــود.
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درباره شورای صنفیدرباره انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش کانون های فرهنگی درباره انجمن اسالمیدرباره 

چشم انداز انجمن اسالمیدانشجویان عزیز! خانه دار شدن تان مبارککانون های فرهنگی؛ از دیروز تا فردا

بیــش از یــک  ســال از فعالیــت انجمــن اســامی دانشــجویان 
ــیس آن  ــدف از تأس ــه ه ــکلی ک ــذرد؛ تش ــی گ ــش م نواندی
ایجــاد مأمنــی بــرای صــدای خامــوش شــده ی دانشــگاه بــود 
»در زمســتانی کــه بــر آن نامــی نیســت«. ایــن تشــکل همــواره 
کوشــیده اســت تــا پایگاهــی باشــد بــرای عقایــد و نظراتــی کــه 
تــا کنــون مجالی بــرای بیــان آن هــا وجود نداشــته و به راســتی 
ــا تســامح  ــر ب ــردن اســت. اگ ــاد ک ــرای فری درد مشــترکی ب
ــجویی  ــای دانش ــکل ه ــرای تش ــت را ب ــوان واژه ی مانیفس بت
ــجویان  ــامی دانش ــن اس ــت انجم ــرد، مانیفس ــه کار ب ــز ب نی
نواندیــش »در انداختــن طرحــی نــو« در تمامــی عرصــه هــای 
ــه عصــر  ــرا ک ــوده اســت چ ــی ب ــی، سیاســی و عقیدت فرهنگ
جدیــد و الزامــات حاکــم بــر آن اندیشــیدنی جدیــد و نگرشــی 
نــو بــه مســائل را می طلبــد. ایــن تشــکل دانشــجویی همــواره 
بــا تاکیــد بــر اســتقال تــام، پرچــم دار گفتمــان اصــاح طلبــی 
در دانشــگاه بــوده  و ســعی بــر آن داشــته اســت تــا بتوانــد در 
عرصــه ی نقــد و بررســی قــدرت کــه رســالت جریــان اصیــل 
دانشــجویی اســت، گام بــردارد. تشــکل های دانشــجویی مطابق 
آییــن نامــه ی تشــکل هــای اســامی حــق دارنــد کــه موضــع 
گیــری سیاســی-اجتماعی داشــته باشــند و این موضــع گیری 
ــود. در  ــی ش ــی م ــا متجل ــای آن ه ــا و بیانیه ه در برنامه ه
همیــن راســتا انجمن اســامی دانشــجویان نواندیش نیز بــا آغاز 
فعالیــت رســمی خــود در دانشــگاه، مطابــق خــط مشــی اصاح 
طلبانــه، منتقدانــه و آزادمنشــانه خــود، بــا برگــزاری برنامه های 
متعــدد تفکــر خویــش را بــه منصــه ی ظهــور گذاشــته اســت 
کــه در ذیــل بــه برخــی از مهمتریــن آن ها اشــاره خواهــم کرد.

ــه ی دهــه ی فجــر  ــه بهان ــاه 1394 ب ــخ 27 بهمــن م در تاری
انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش در برنامــه ای تحــت 
عنــوان »انقــاب، از آرمــان تــا واقعیــت« میزبــان غامحســین 
کرباســچی، دبیــرکل حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران بــود 
تــا بــا واکاوی دقیقــی بررســی شــود کــه انقــاب اســامی بــرای 
چــه بــه وقــوع پیوســت و اکنــون در کجــا ایســتاده ایــم و بــه 
چــه مقــدار اهــداف و شــعارهای انقــاب محقــق شــده اســت. 
در تاریــخ 7 اردیبهشــت مــاه 1395 نواندیشــان در برنامــه ای بــا 
عنــوان »خشــونت علیــه زنان، از خشــونت ســنتی تــا مــدرن« از 
اســاتیدی چــون سوســن شــریعتی، نیــره توکلــی و ناهید مشــایی 
دعــوت کــرد تا بــه یکــی از موضوعات مهــم و چالــش برانگیزی 
بپــردازد کــه کمتــر بــدان توجــه مــی شــود. پنــج روز بعــد یعنی 
در تاریــخ 12 اردیبهشــت نیــز بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر 
)May Day( انجمن اســامی دانشــجویان نواندیش از حسین راغفر 
دعــوت کــرد تــا در برنامــه ای بــا عنــوان »جنبــش کارگــری در 
ایــران، قبــل و پــس از انقــاب اســامی« به ســخنرانی بپــردازد و 
بدیــن وســیله درنگی داشــته باشــد بر یکــی از آســیب پذیرترین 
طبقــات جامعــه. در تاریــخ 17 آذرمــاه 1395 ایــن تشــکل در 
برنامــه ای تحــت عنــوان »در جســت و جــوی هویــت فــّرار، 
ــران«  ــجویی در ای ــش دانش ــت جنب ــی و واکاوی هوی بازخوان
ــا روز  ــه تنه ــا ن ــرد ت ــزار ک ــواد اطاعــت را برگ ســخنرانی ج
دانشــجو )16 آذر( را گرامــی بــدارد بلکــه نگاهــی تحلیلــی نیز 
بــه هویــت ایــن جنبــش داشــته باشــد. در تاریخ 14 اســفندماه 
1395 نیــز در برنامــه ای بــا عنــوان »هاشــمی، سیاســتمداری 
بــرای تمــام فصــول« نواندیشــان میزبــان رســول منتجــب نیــا 
ــه مناســبت  ــا هــم ب ــود ت ــی ب ــاد مل ــام حــزب اعت ــم مق قائ
اربعیــن آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی مقــام ایشــان را ارج نهد 
و هــم درنگی داشــته باشــد بــر منش و روش سیاســی ایشــان.

ــش در  ــجویان نواندی ــامی دانش ــن اس ــک انجم ــدون ش  ب
آینــده ی پیــش روی چــه در برنامــه هــای کوچــک خــود در 
ســطح دانشــکده ای در قالــب سلســله جلســات گفــت و گــو 
محــور، کارگاه هــای آموزشــی، اکــران فیلــم و داســتان خوانــی 
و چــه در برنامــه هــای بــزرگ خــود در ســطح دانشــگاه در 
قالــب ســخنرانی، مناظره و... مســیر گذشــته ی خــود را مطابق 
اصــول منــدرج در مانیفســت خویــش دنبــال خواهــد کــرد. 
بــه صــورت مشــخص در خصــوص چشــم انــداز نواندیشــان 
در ســال آینــده نیــز بایــد گفــت کــه تشــکل بــا توجــه بــه 
فضــای انتخاباتــی در ســال 96 چهــره ی سیاســی و اقتصــادی 
آن پررنــگ تــر خواهــد شــد و برنامــه هــای سیاســی فزونــی 
مــی گیــرد امــا تــاش بــر ایــن اســت کــه در ســایر حــوزه ها 
نظیــر حــوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و عقیدتی نیــز همچنان 
برنامــه هایــی برقــرار باشــد تــا تناســب حفــظ شــود و تشــکل 
بــه منزلــه ی انــدام واره ای نباشــد کــه فقــط یــک یــا دو عضو 
آن بــه صــورت ناموزونــی از ســایر اعضــا رشــد کنــد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی از برنامــه هــای انجمن 
ــذ  ــه اخ ــق ب ــفانه موف ــش متأس ــامی دانشــجویان نواندی اس
مجــوز از هیئــت نظــارت دانشــگاه نشــده اســت امــا امیــد آن 
مــی رود تــا بــا همکاری و تســاهل بیشــتر مدیران و مســئوالن 
دانشــگاه، شــاهد برنامــه هــای بیشــتری از جانــب نواندیشــان 
ــه خصــوص در  ــای دانشــجویی باشــیم ب ــایر تشــکل ه و س
شــرایط حســاس کنونــی کــه بیــش از پیــش بایــد وظیفــه ی 

آگاهــی بخشــی تشــکل هــای دانشــجویی انجــام شــود.

ــه  ــروز ب ــت ام ــالها فعالی ــس از س ــي پ ــاي فرهنگ کانون ه
ثباتــي نســبي رســیده اســت و البتــه در بیــن دانشــجویان 
از جایگاهــي قابــل قبــول برخــوردار اســت. امــا ایــن روزهــا 
دیگــر دغدغــه ثبــات وجــود نــدارد. تمامــي اعضــای فعــال 
ــاختهایي  ــر س ــاد زی ــه ایج ــي دغدغ ــاي فرهنگ کانون ه
ــروز  ــاي ام ــتاي نیازه ــدودي در راس ــا ح ــه ت ــد ک را دارن
جامعــه اســت. از نظــر مــن کانون هــاي فرهنگــي جامعه اي 
ــراد  ــه اف ــرا ک ــت چ ــر اس ــک ت ــاس کوچ ــي در مقی واقع
متفــاوت بــا عایــق و ســایق گوناگــون در حــال فعالیــت 
ــت  ــي اس ــجام و صلح ــه انس ــل توج ــه قاب ــتند و نکت هس
کــه در ایــن مجموعــه بعــد از گذشــت ســالها بــه چشــم 
ــدل  ــه اي ب ــه مجموع ــي ب ــاي فرهنگ ــورد. کانون ه مي خ
ــراوان، درک  ــا جامعــه پذیــري ف شــده کــه انســان هایي ب
ــه  ــه جامع ــوع را ب ــاي متن ــه رویکرده ــرام ب ــل، احت متقاب
ــا  ــه م ــي اســت ک ــن درحال ــد. و ای ــي مي کن ــروز معرف ام
امــروز در ابعــاد مختلــف جامعــه کمبــود چنیــن نیروهایــي 
را احســاس مي کنیــم. حضــور در کانون هــاي فرهنگــي بــه 
دانشــجویان ایــن توانایــي را خواهــد بخشــید کــه از افــراط 
ــردارد.  ــه ســمت تعامــل قــدم ب و تفریــط دوري کنــد و ب
امــا خاصــه مطلــب ایــن اســت کــه کانون هــاي فرهنگــي 
و مــن بــه عنــوان دبیــر شــوراي هماهنگــي رویکــردي جــز 
ایجــاد محیطــي فرهنگي-هنري-اجتماعــي بنــا بــه نیازهــاي 
جامعــه نخواهیــم داشــت کــه در راســتاي ایــن چشــم انداز، 
هــدف گذاري هایــي رقــم خــورده اســت کــه از بیــن انهــا 
ــردي  ــي کارب ــاي آموزش ــزاري کارگاهه ــه برگ ــوان ب مي ت
در بعــد آموزشــي و همینطــور برگــزاري برنامــه مشــترک 
ــي در بعــد تفریحــي وســرگرمي، اشــاره کــرد.  ــن کانون بی
ــي  ــاي فرهنگ ــا کانون ه ــه ب ــري در رابط ــم دیگ ــه مه نکت
ــوان از آن  ــوت مي ت ــوان نقطــه ق ــه عن ــه ب وجــود دارد ک
یــاد کــرد و آن ایــن اســت کــه کانون هــاي فرهنگــي بــه 
صــورت متوالــي در چنــد دوره از جشــنواره هــاي رویــش 
کشــوري مقام هــاي قابــل توجهــي را در حوزه هــاي مختلف 
هنــري، فرهنگــي، مذهبــي و اجتماعــي کســب کــرده که به 
عنــوان نمونــه کســب مقــام دوم کشــوري کانــون مهدویت، 
مقــام اول کانــون موســیقي، مقــام دوم کانــون حــس هفتــم 
و نمونه هــاي زیــاد دیگــري نــام بــرد. امــا علیرغــم شــیوع 
رخــوت پــس از کســب مقــام در جامعــه مــا و بــا وجــود 
کاســتي هایــي در کانون هــاي فرهنگــي بــه لحــاظ امکانــات 
و همینطــور بودجــه )کــه البتــه مرضــي همــه گیــر اســت( 
بــاز کانون هــاي فرهنگــي هرگــز پویایــي خــود را از دســت 
نــداده اســت و کانونهــا شــاهد ورود دانشــجویان تــازه وارد 
بــه عرصــه فرهنگــي دانشــگاه، شــهر وکشــورمون هســت 
ــر از  ــه ت ــروز ایــده هایــي خاقان و ایــن موضــوع ســبب ب
ــي  ــاي فرهنگ ــود. کانونه ــد ب ــا خواه ــه ه ــش در برنام پی
ــه کار  ــوان دارد ب ــه در ت ــز هرآنچ ــش رو نی ــال پی در س
خواهــد گرفــت بــراي اجــراي برنامــه هــاي فرهنگــي امــا 
کمــي بــا دقــت بیشــتر چــرا کــه تجربــه هــاي گذشــته بــه 
مــا ثابــت کــرده برنامــه هایــي باهــدف مشــخص و بــراي 
جامعــه مخاطــب مشــخص اجــرا شــده اســت مــورد اقبــال 
بیشــتري واقــع شــده اســت. از دیگــر نکتــه هایــي کــه در 
ــرد  ــاره ک ــه ان اش ــوان ب ــي مي ت ــال آت ــاي س ــه ه برنام
ــي اســت.  ــات اجرای ــه موضوع ــي تخصــص محــور ب نگاه
ــده در  ــرا ش ــاي اج ــه ه ــه برنام ــه ب ــر ک ــي ت ــي جزی کم
ــم  ــگاه کنی ــهر ن ــر در ش ــگاه کان ت ــگاه و در ن کل دانش
مي بینیــم کــه مثــا در جشــن هایي کــه برگــزار مي شــود 
تنهــا یــک موضــوع مدنظــر نیســت و برگزارکننــده قصــد 
ــطح  ــاي س ــل همایش ه ــدف را دارد مث ــد ه ــش چن پوش
شــهر کــه عــاوه بــر کســب درآمــد، معضــات اجتماعــي 
ــدون  ــاق ب ــن اتف ــا ای ــرد ام ــرار مي گی ــي ق ــورد بررس م
ــه ي  ــه هم ــد در حالیک ــاق مي افت ــب اتف ــري مخاط غربالگ
مــا میدانیــم معضــات گاهــي تنهــا قشــر خاصــي را درگیر 
مي کنــد، امــا کانون هــاي فرهنگــي قطعــا در ســال آینــده 
ــه  ــه هرچ ــور ارائ ــه منظ ــب ب ــنجي مخاط ــه نیازس دغدغ
ــال  ــه امس ــت.کما اینک ــد داش ــا را خواه ــه ه ــر برنام بهت
ــن  ــا چنی ــا ب ــه تقریب ــب چل ــه ش ــل برنام ــه اي مث برنام
رویکــردي اجــرا شــد و در آن برنامــه موضوعــات بســیاري 
بــراي اعضــاي کانون هــاي فرهنگــي مســجل شــد. برنامــه 
ــد  ــزار ش ــون برگ ــارده کان ــا مشــارکت چه ــه ب شــب چل
ــا و  ــن بازخورده ــس از گرفت ــا پ ــن کانون ه ــاي ای و اعض
همینطــور تحلیل هــاي مختلــف نتایجشــان اعــام کردنــد 
کــه بــه واســطه تنــوع ســلیقه و دیــدگاه برگزارکننــده هــا 
در ایــن برنامــه، ایــده هــاي زیــادي بــراي آینــده ســاخته 
ــگاه  ــري دانش ــي هن ــاي فرهنگ ــد. کانون ه ــه ش و پرداخت
ــته در  ــون گذش ــد همچ ــت بتوان ــدوار اس ــي امی فردوس
ــر داشــته  عرصــه فرهنگــي جامعــه دانشــگاه حضــور موث
باشــد و امیــد بــه خــدا بتوانیــم حضــور موثــر خــود را بــه 

جوامــع کان تــر نیــز معرفــي واثبــات کنیــم .

هنگامــی کــه قــرار شــد تــا نوشــته ای دربــاب ایــن موضــوع 
بــه نگارش درآورم، یکی از مســئولین نشــریه وقایــع اتفاقیه از 
آن بــه عنــوان »بزرگتریــن اتفــاق ســال« نــام بــرد کــه از قضا 
ایــن تعبیــر بســیار زیبــا، بــه جــان و دل نگارنــده نشســت و 
مــا هــم در ایــن نوشــته از آن بــه عنــوان »بزرگتریــن اتفــاق 
ســال« بــرای دانشــجویان نــام خواهیــم برد. تشــکیل شــورای 
صنفی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد بعــد از چندین 
ســال ســکوت و تعطیلــی ایــن نهــاد تاثیرگــذار، اتفــاق مبارکی 
بــود کــه در مجموعــه دانشــگاه فردوســی بــه وقوع پیوســت. 
حتــی تصــور ایــن موضــوع کــه چطــور یــک صنــف بــزرگ، 
ــه ای  ــتن اتحادی ــه از داش ــاز جامع ــده س ــذار و آین تاثیرگ
کــه بتوانــد مطالبــات صنفــی آن هــا را از مســئولین طلــب 
ــت  ــاد(؛ عام ــدت زی ــه م ــم ب ــوده! )آن ه ــد، محــروم ب کن
هــای ســوال و تعجــب بســیاری را در اذهــان مــا بــه وجــود 
ــی در  ــاد های ــا نه ــاد ی ــن نه ــی چنی ــای خال ــی آورد. ج م
مجموعــه دانشــگاه، نــه تنهــا در کوتــاه مــدت باعــث پاییــن 
آمــدن کیفیــت زندگــی دانشــجویی دانشــجویان مــی شــود، 
بلکــه در بلنــد مــدت نیــز مــی توانــد عواقــب دردنــاک تری 
بــرای جامعــه ای کــه در آن زندگــی مــی کنیم داشــته باشــد 
کــه خشــکیده شــدن روح مطالبــه گــری و از یــاد بــردن ایــن 
مســئله کــه مــی توانیم بــه امکانــات و شــرایط نامناســبی که 
برایمــان وجــود دارد واکنــش نشــان دهیــم و جهان بهتــری را 
بــرای خــود بســازیم؛ مــی توانــد از مهــم ترین ایــن معضات 
باشــد. شــاید در بــاب اهمیــت مطالبــه گــری دانشــجویان و 
نقــش تعییــن کننــده آن هــا در آینــده جامعــه، ســخنی بــه 
زیبایــی ایــن ســخن از شــهید دکتــر بهشــتی نداشــته باشــیم 
کــه فرمــود: »دانشــجو مــوذن جامعــه اســت ، خــواب بمانــد 
نمــاز امــت قضــا مــی شــود«. امــا متاســفانه جــوی که مــا در 
حــال حاضــر در دانشــگاه بــا آن مواجــه هســتیم بــا آرمانــی 
کــه دکتــر بهشــتی بــرای مــا تصویــر کردنــد فاصله بســیار 
ــرده  ــاد ب ــجویان از ی ــی از دانش ــاید خیل ــادی دارد و ش زی
ــر از  ــه عنــوان دانشــجو وظایفــی بســیار فرات باشــند کــه ب
حضــور در کاس هــای درس و گرفتــن نمــره 20 از اســاتید 
ــوان در  ــی ت ــیوایی م ــه ش ــرا را ب ــن ماج ــواه ای ــد! گ دارن
فرآینــد انتخابــات شــورا هــای صنفــی دانشــگاه بــه چشــم 
دیــد و از درصــد مشــارکت دانشــجویان در انتخابــات 
ــه  ــا ب ــه گاه ــف در ســطح دانشــگاه ک ــای مختل تشــکل ه
زیــر 20 درصــد مــی رســد! ایــن موضــوع می توانــد بــرای 
مســئولین دانشــگاه نگرانــی و زنــگ خطــر بســیار روشــنی 
ــری  ــد نظ ــود تجدی ــار خ ــیوه اداره و رفت ــه در ش ــد ک باش
جــدی بــه عمــل آورنــد تــا شــاید بتواننــد ذره ای از امیــد 
ــد.  ــوز برگردانن ــد و دلس ــه من ــجویان دغدغ ــه دانش را ب
شــورای صنفــی مــی تواند مشــکات رفاهــی دانشــجویان را 
پیگیــری کند.شــورای صنفــی مــی توانــد بــر کیفیــت تغذیه 
در دانشــگاه اثــر بگــذارد. شــورای صنفــی می توانــد حمــل 
و نقــل در دانشــگاه را ســامان بخشــد. شــورای صنفــی مــی 
ــد.  ــا بازگردان ــگاه ه ــه خواب ــد آســایش و آرامــش را ب توان
ــی  ــد کارآفرین ــازوی قدرتمن ــد ب ــی توان ــی م ــورای صنف ش
ــاد  ــه نه ــد ب ــی توان ــی م در دانشــگاه باشــد. شــورای صنف
بســیار قدرتمنــد و تعییــن کننــده ای تبدیــل شــود بــا ایــن 
شــرط کــه حمایــت همــه جانبــه دانشــجویان را دارا باشــد. 
ــوان عضــو کوچکــی از مجموعــه شــورای  ــه عن در آخــر ب
ــی  ــی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد، از تمام صنف
دانشــجویان در تمامــی رشــته هــای تحصیلــی خواهشــمندم 
ــا  ــاد ب ــن نه ــر شــدن ای ــد ت ــه رشــد و هــر چــه قدرتمن ب
ســابقه امــا نوپــا در دانشــگاه فردوســی یــاری برســانند کــه 
ــگاه  ــی در دانش ــورای صنف ــتر ش ــذاری بیش ــا تاثیرگ همان

مســاوی خواهــد بــود بــا رفــاه بیشــتر دانشــجویان.

انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد 
ــودش  ــای خ ــای رویکرده ــه ه ــاب برنام ــرای انتخ ب
ســعی می کنــد چنــد شــاخص کلــی را در نظــر بگیــرد 
از جملــه: ارتبــاط بــا هویــت انجمنــی، مســئله دانشــجو 
ــری  ــر پذی ــودن و تاثی ــک ب ــودن، نزدی ــگاه ب و دانش

ــور و... ــئله در کش ــدن مس ــول مان ــئله، مغف مس
ابتــدای ســال تحصیلــی مــا  در همیــن راســتا در 
بــا حضــور  آبــان   13 پیرامــون  میزگــرد  برنامــه 
آقایــان نقاشــی و نســاجی را برگــزار کردیــم کــه 
شــاخصه هویتــی داشــت و همچنیــن پخــش دو مســتند 
»پشــت صحنــه« )در مــورد زیســت جنســی ایرانیــان( 
ســرباز  پیرامــون  ســربازیم«  هــم  »مــا  مســتند  و 
ــام  ــجویان انج ــئله دانش ــوان مس ــه عن ــز ب ــاری نی اجب
ــن  ــی انجم ــت مذهب ــاس هوی ــر اس ــن ب ــد. همچنی ش
ــان  ــا میزب ــی م ــگاه فردوس ــجویان دانش ــامی دانش اس
حجــت االســام نقویــان در دانشــکده الهیــات بودیــم. 
در ابتــدای تــرم فعلــی نیــز بــر اســاس شــاخصه هــای 
ــای  ــه ه ــه برنام ــزاری سلس ــه برگ ــدام ب ــی اق هویت
ــر  ــور دکت ــا حض ــاب ب ــای انق ــان ه ــی آرم بازخوان

ــم. ــی کردی ــر توکل ــری و دکت مطه
ــگاه  ــر دانش ــال حاض ــدی ح ــائل ج ــر از مس ــی دیگ یک
ــی رمــق فعالیــت هــای دانشــجویی  فضــای خمــوده و ب
ــود  ــار خ ــه در کن ــت ک ــجویان اس ــی دانش ــی تفاوت و ب
منجــر بــه کاهــش اطــاع و آگاهــی دانشــجویان 
ــی سیاســی شــده اســت. از  ــه فضــای اجتماع نســبت ب
همیــن رو انجمــن اســامی بــرای ایجــاد شــور و آگاهــی 
ــود  ــه خ ــره را در برنام ــزاری مناظ در دانشــجویان برگ
ــرم جــاری مــا برنامــه  ــرار داده اســت و در همیــن ت ق

ــتیم. ــان را داش ــی و احدی ــان عبای ــره آقای مناظ
ــاط مســتمر اعضــای تشــکیات و  ــرای ارتب همچنیــن ب
آمــوزش و ارتقــا اعضــا جلســات گفتگــو، ارائــه کتــاب 
و بعضــا مناظــره درون تشــکیاتی بــه صــورت هفتگــی 

ــود.  ــزار می ش ــه برگ و ماهیان
یکــی از پرمخاطــب تریــن برنامــه هــای انجمــن اســامی 
ــرو  ــجویان روب ــمت دانش ــی از س ــتقبال خوب ــا اس ــه ب ک
شــده اســت خیریــه دانشــجویی »نیــکان« اســت کــه بــر 
اســاس رویکــرد هویتــی انجمــن اســامی در تــاش بــرای 
ــه  ــدام ب ــم اق ــن ه ــن بی ــت و در ای ــر اس ــا فق ــارزه ب مب
ــواده هــای  ــت از خان ــی چــون حمای ــه هــای عملیات برنام
ــد  ــای می کن ــام و کاال ه ــع برخــی اق مســتضعف و توزی
هــم در بعــد فکــری و تئوریــک بــه مســئله فقــر و ارتبــاط 
آن بــا ســاختارهای جامعــه می پــردازد بــه عنــوان نمونــه 
دعــوت از آقایــان حکیمــی و خوش چهــره در همیــن 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــتا رو می ت راس
ــه در  ــه ب ــا توج ــرم ب ــه ت ــب در ادام ــن ترتی ــه همی ب
پیــش داشــتن دو انتخابــات مهــم ریاســت جمهــوری و 
شــورای شــهر افزایــش مشــارکت مردمــی و انتخــاب 
ــرار  ــود ق ــرای خ ــدف ب ــوان دو ه ــه عن ــه را ب آگاهان
ــای  ــرم ه ــتفاده از ف ــا اس ــم ب ــد داری ــم و قص داده ای
ــه پرســش و پاســخ، مناظــره، کرســی  ــاوت از جمل متف
ــت و نقــد آن  ــه بررســی کارنامــه دول آزاد اندیشــی ب

ــم. ــان بپردازی ــگاه متخصص از ن
انتخابــات شــورای شــهر  اهمیــت  بایــد  همچنیــن 
ــرای  ــهروندان ب ــی ش ــت زندگ ــر کیفی ــر آن ب و تاثی
ــورد  ــائل م ــن مس ــود و همچنی ــن ش ــجویان تبی دانش
ــطح  ــد در س ــهری بای ــت ش ــورد مدیری ــه در م مناقش
نخبــگان و صاحــب نظــران دانشــگاهی مطــرح شــده و 

ــود. ــل ش ــه منتق ــطح جامع ــه س ب

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95

سارا یکه باش
کارشناسی زبان و ادبیات روس 92

پیمان عابدزاده
کارشناسی مدیریت 93

محمد صابریان
کارشناسی ارشد طراحی فرآیند 95

در ســال 95 جامعــه اســامی در همــه ی زمینــه هــای مهــم 
برنامــه داشــته اســت کــه مثــل همیشــه تمامــی برنامــه هــا 
برجســته و تاثیــر گــذار بــوده انــد کــه در ادامــه بــه تعــدادی از 

ــود: ــاره می ش ــا اش آنه
ــطح  ــر در س ــنواره ی فج ــر جش ــای برت ــم ه ــران فیل - اک
بســیارخوب بــه صورت مســتمر در دانشــگاه از جملــه بادیگارد، 
ایســتاده در غبــار، ســیانور، یتیــم خانــه ی ایــران و اروندکــه بــا 

اســتقبال بــی نظیــر دانشــجویان همــراه بــود.
- برپایــی اولیــن کاروان پیــاده روی اربعین خواهــران)کاروان یاران 

خراسانی(
- برگزاری مجمع سالیانه و انتخابات شورای مرکزی

- برگــزاری مناظــره و کرســی هــای آزاد اندیشــی متعــدد در 

ــات پیــش  ــداز انتخاب ــد؛ چشــم ان ــف مانن ــای مختل ــه ه زمین
ــوزه و  ــدت ح ــی(، وح ــمی و وکیل ــی زاده هاش ــان قاض رو )آقای

ــامی و... ــوری اس ــگاه زن در جمه ــگاه ،جای دانش
- برگزاری مسابقات کتابخوانی در مناسبت های مختلف

- برگــزاری جشــنواره طنــز داغ طنزیــم و برپایــی جشــن بزرگ 
آن اختتامیه 

ــرت  ــاد حض ــرادری در می ــم ب ــه رس ــن ب ــزاری جش - برگ
رســول اکــرم )ص( کــه در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد بــود 

در دانشــگاه
- برگــزاری همایــش دکتریــن تــراز دولــت اســامی بــا حضــور 

دکتر حســن عباســی
- برپایی شب شعر کوثر ویژه ایام شهادت حضرت زهرا )س(

در ســال 96 برنامــه هــای مدنظــر تشــکل بیشــتر برگــزاری 
کرســی هــای آزاد اندیشــی و مناظــره هــای سیاســی انتخاباتــی 

خواهــد بــود ان شــااهلل.

فاطمه غالمی
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شانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار شد

ــا مشــارکت 92/5 درصــدی  ــران مســئول نشــریات دانشــگاهی دانشــگاه فردوســی مشــهد ب ــات مدی ــانزدهمین انتخاب ش
ــزار شــد. ــاه 95 در دانشــکده دامپزشــکی برگ ــن اخــذ رای دوشــنبه 9 اســفند م واجدی

ــزد  ــد؛ از 6 نام ــزار ش ــرایط برگ ــد ش ــئول واج ــران مس ــر از مدی ــر از 67 نف ــور 62 نف ــا حض ــه ب ــات ک ــن انتخاب در ای
ــد.  ــراف دادن ــر انص ــای دیگ ــع نامزده ــه نف ــر ب ــات 2 نف انتخاب

نتایج آرای ماخوذه بدین شــرح است: 
علــی توکلی - 35 رای

نیما مجری ســازان طوسی - 32 رای
محمدصــادق اکبری نوقابی - 28 رای

ابوالقضل عباســی - 28 رای
ــادق  ــای محمدص ــی و آق ــای اصل ــوان اعض ــه عن ــی ب ــازان طوس ــری س ــا مج ــی و نیم ــی توکل ــان عل ــب آقای ــن ترتی بدی

ــدند. ــاب ش ــدل  انتخ ــی الب ــو عل ــوان عض ــه عن ــی ب ــری نوقاب اکب

نیمه اول اسفند 695 دارالفنون
تمایز دولت و حکومت در زبان حقوق ایران

گزارشی از سخنرانی دکتر سید جواد طباطبایی در همایش دولت پژوهی
City شــهری بــود کــه از معنــای اداری جدا شــده و قدرت سیاســی 
ایجــاد کــرد. یعنــی قدرتــی بــه میــان آمــد مــردم حاکم شــدند و 
بــه اداره City پرداختنــد کــه در اینجــا دولتــی نبــود. پــس از یونــان، 
دوره قــرون وســطی اســت. پــس از اینکه رم، مســیحیت را به عنوان 
دیــن رســمی پذیرفــت، امــری ایجــاد شــد کــه مــا آن را امــت می 
نامیــم. پــس از آن، ایــن امــت اســت کــه نظــام حکومتــی خــود را 
ایجــاد کــرد و امپراطــوری رومــی ژرمنــی نــام گرفــت در حالی که 
در یونــان ایــن گونــه نبــود چرا کــه بیــرون از آن شــهر،  جماعتی را 

به رســمیت نمیشــناختند کــه بتوانند دولتــی برقــرار کنند.
از اواخــر قــرون وســطی تحــوالت مهمــی صــورت گرفت تــا زمانی 
کــه بــه تدیــج چیــزی ظاهر مــی شــود کــه دولت نــام مــی گیرد. 
در زبــان ایتالیایــی ماکیاولــی آن را مطــرح کــرد کــه مشــابه آن 
چیــزی اســت کــه امــروزه دولــت مــی گوییــم و هم چنین تســلط 
بــر امــور )حاکمیــت یــک نفر بــر جماعــت(. ایــن اصطــاح معادل 
آن مفهومــی اســت کــه مــا در قدیــم داشــتیم. بــه تدریــج پــس 
از ماکیاولــی کــه تولیــد قــدرت جدیــد را مدنظــر داشــت، دولــت 
مفهومــی غیر شــخصی پیــدا کــرد. پــس از او مفهوم جدیدتــری در 
اندیشــه سیاســی ایجــاد شــد کــه مســئله حاکمیت بــود کــه برای 

مــا هــم دولــت اســت و هــم حکومــت و هــم حاکمیــت!
بولــن دولــت را وضــع مــی دانســت و از طریــق مفهــوم حاکمیت 
ــور حاکمیــت و حــوزه  ــت، تبل ــن نتیجــه رســید کــه دول ــه ای ب
حاکمیــت اســت و حکومــت بــازوی اجرایــی حاکمیــت اســت که 
بــه دولــت داده شــده اســت. حــدود و صغــور ایــن واژه هــا در اروپا 

کامــا روشــن شــد.
روســو بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده بــود کــه حاکمیت منبعــث از 
مــردم اســت و بــه یــک هیئــت تفویــض شــده ولــی از واژه دولت 

اســتفاده نمــی کنــد چــرا کــه در دولت ســلطه وجــود دارد.
آن چــه کــه بســیار مهــم اســت و مــا متوجــه نیســتیم، انتزاعــی 
بــودن واقعیــت دولــت اســت. یعنــی حکومــت، امــری روشــن و 
مشــخص اســت امــا در دولــت ها، بــا آمــدن و رفتــن حکومت ها 

حکومــت ترتیبــی کــه بــه موجــب آن، اقتــدارات ســلطنتی مجــرا 
مــی شــود. وی وجــود دولــت را مفــروض مــی دانســت و نهــادی را 
بــازوی اجرایــی آن می دانســت. در معنــای دوم، قلمروی حکوومت 
یــک حاکــم اســت.در اینجــا دولــت در دو معنــا بــه کار مــی رود؛ 
معنــای اصلــی ایــن اســت کــه دولــت بــه لحــاظ شــکل مــی تواند 
ســلطنتی باشــد کــه در ایــن صورت هیئــت وزیــران امور کشــور را 
اداره مــی کننــد و در ایــن نــوع دولت شــاه از مســئولیت مبراســت. 
دولــت تبلــور قــدرت و حاکمیــت ملت در معنــای دقیق آن اســت 
و حکومــت، قــوه اجرایــی امــور حاکمیــت مــی باشــد؛ یعنــی مکان 

ــت، دولت اســت. حاکمی
از میــان حقوقدانــان جدیدتر، دکتر قاســم زاده دولــت را در معنای 
قــدرت عالیــه یعنی محــل حاکمیت بــه کار بــرد و اظهار داشــت 
قبــل از ســال 1324 هجــری، ملــت ایــران از مزایــای حکومــت 
ملــی محــروم بــود. یعنــی حاکمیــت در ایــران از ملت ناشــی نمی 
شــد و ســلطنت مطلقــه بــود. دکتــر قاضــی از نخســتین کســانی 
اســت کــه ایــن تمایــز بــا دقیــق تــر توضیــح داد. حکومت را ســه 
معنــا مــی دانســت که عبــارت بــود از: عمــل حکومــت و رهبری، 
رژیــم سیاســی و ارگان هایــی کــه در عمــل حکومــت یــک دولت 

کشــور را بــر عهــده دارنــد کــه قــوه اجرائیــه گفتــه می شــود.
نتیجــه ای کــه مــی گیریــم ایــن اســت کــه تــا دهــه اخیــر، ایــن 
مفاهیــم در کشــورها همچنــان مبهــم اســت و حقوقدانــان بایــد 
بتواننــد معنــای دقیــق دولــت و حکومــت را تثبیــت کننــد. عاوه 
بــر ایــن، مســئله مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در ایــران، نظــام 
سیاســی بــه گونــه ای اســت که کــه نمــی دانیــم دولــت، رهبری 
اســت یــا خیــر. اصــل بــر ایــن اســت کــه دولــت همــان رهبری 
اســت. یعنــی شــخصی در مقــام اصلــی تصمیــم گیرنــده نهایــی 
ــران،  ــی کــه رهبــری در ای ــت اســت. درحال اســت، رئیــس دول
در ایــن معنــا، دولــت نیســت و حکومــت اســت کــه بســیاری از 
تصمیمــات در نهایــت بــه دســت اوســت. دولــت در ایــران یــا به 
عبــارت دیگــر حاکمیــت ملــی در ایــران، هنوز مشــخص نیســت 

و اجماعــی بــر ایــن نیســت کــه محــل حاکمیــت در کجاســت.
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دکتر ســید جواد طباطبایی، اســتاد برجســته علوم سیاســی و عضو 
هیئــت علمــی دایــره المعــارف بــزرگ اســامی، کــه در همایــش 
ملــی دولــت پژوهــی حضور داشــت، بــه توضیح مختصــر وجامعی 
در مــورد مقالــه خــود پرداخــت. ایشــان اظهــار کــرد که کشــور ما 
بــه لحــاظ مفاهیم، کشــور ابهام هاســت و حــدود و صغور بســیاری 
از مفاهیــم بــر مــا روشــن نیســت. وقتــی بــر روی مفهــوم دولــت 
اجماعــی نیســت، بدیهــی اســت در بســیاری مــوارد نمی دانیــم در 
مــورد چــه صحبت مــی کنیــم. این اشــکال عمــده در گذشــته هم 
وجــود داشــته اســت. ایــن دو واژه در گذشــته بــه معنایــی بــه کار 
مــی رفتــه که بــا معنــای امــروزی متفاوت اســت. متاســفانه بحث 
تاریــخ و تحــول مفاهیــم در دانشــگاه هــای مــا مطــرح نمــی شــود، 
چراکــه وظیفــه دانشــگاه هــا عمدتــا تولیــد کارمنــد ســطح پاییــن 
اســت! در مــورد ایــن مفاهیــم، اتفاق بســیار مهــم مضمونــی رخ داد 
کــه طبیعتــا حکومــت بــه معنــای ســابق نیســت، امــا به درســتی 
نمــی دانیــم فــرق ایــن مفاهیم جدیــد در مقایســه با مفاهیــم قدیم 
خــود، چــه تمایــز اساســی دارد و نمــی دانیــم بــا توجــه به شــکافی 
کــه در شــرایط و زمــان و مــکان ایجاد شــد، چگونه مفهــوم قدیمی 
حکومــت بــه کلــی خالــی شــده و از یــک مضمــون جدید پر شــده 
اســت. قبــل از پرداختــن بــه توضیــح ابهــام دولت و حکومــت، نظر 
حقوقدانــان کشــور را بــه ایــن امــر جلــب مــی کنم کــه ما بایــد در 
جایــی بــه اجمــاع برســیم کــه از ایــن پــس مشــخص شــود وقتی 
گفتــه مــی شــود دولــت، منظــور چیســت. دولــت مــا بــه ادعــا 
در واقــع حکومــت اســت درحالــی کــه دولــت امــر دیگری اســت 
و گرفتــاری مــا در مــورد دولــت اســت کــه نمــی دانیــم چیســت. 
اولیــن کشــوری کــه نظــام حکومتی بــه معنــای جدید ایجاد شــد و 
از طــرف دیگــر اصطــاح سیاســات تثبیــت شــد، یونان اســت که 
امــری اجتماعــی شــکل گرفــت کــه در جــای دیگــری نبــود. واژه 

و افــراد اتفاقــی رخ نمــی دهــد. تاکیــد بــر تــداوم دولــت کــه بــه 
کشــور منتقــل مــی شــود و ورای اشــخاص اســت، امــری انتزاعی 

اســت کــه از بیــن نمــی رود و همــه بــه آن اعتقــاد دارد.
در ایــران بــا توجــه بــه کتــاب و ســنت، واژه حکــم و حکومــت 
بــه معنــای داوری و قضــاوت اســت و الغیــر. لــذا هیــچ ســندی 
ــای  ــه معن ــت را ب ــه حکوم ــدارد ک ــاب و ســنت وجــود ن از کت
حکومــت آورده باشــد. ایــن لغــزش جدیــد اســت کــه گفتــه می 
ــه  ــی ک ــوده اســت در حال ــت ب ــدا حکوم شــود در اســام از ابت

وجــود نداشــت.
نخســتین حقوقدانــان در زمــان ناصرالدین شــاه، حکومــت را چند 
قســم مــی دانســتند. یکــی از آن هــا حکومــت منفــرده بــود کــه 
مــردم حکــم یــک نفــر را قبــول مــی کننــد کــه منظــور از آن 
همــان دولــت اســت. قــوای حکومــت را بــه ســه قــوه قانونیــه، 
اجرائیــه و محاکماتــی تقســیم مــی کردنــد کــه حالــت دولــت 
موقــوف و منــوط بــر آن هاســت. در اینجــا بــرای اولیــن بــار، از 
طریــق منابــع غربــی تمایــز میــان دولــت و حکومــت ظاهر شــد.

ــز میــان توحــش و تمــدن  ملکــم خــان حکومــت را وجــه تمای
می دانســت و معتقــد بــود حکومــت دســتگاهی اســت میــان یک 
ملــت مــه منشــا امــر و نهــی اســت. وی حکومــت را ســلطنتی یا 
جمهــوری مــی دانســت و نــه دولــت را. او بــر ایــن امــر اعتقــاد 
داشــت کــه حاکمیــت از مــردم ناشــی می شــود که حداقــل، الزم 

اســت حاکمیــت مــورد قبــول مــردم قــرار گیــرد.
محمدعلــی فروغــی که نخســتین رســاله در مــورد حقوق اساســی 
را نگاشــت، معتقــد بــود حکومتــی کــه مبتنــی بــر قانــون باشــد، 
حکومــت با اســاس اســت کــه در اینجا دولــت مشــروطه را مطرح 
مــی کنــد. وی دولــت را ســلطنتی مســتقل از حقــوق و نظــام هــای 
حقوقــی مــی دانســت.در اینجــا نیــز همچنــان ابهــام میــان دولت و 

حکومــت وجــود دارد.
مسعودالســلطنه عــدل کــه قانــون اساســی ایــران را تفســیر کــرد، 
معتقــد بــود حکومــت دو معنــای عمــده دارد؛ در معنــای اول، یک 

سیر تا پیاز سازمان دانشجویان در سال95 طراحی و زندگی انسان
گزارشی از نشست طراحی و زندگی انسان

عنــوان  بــه  جهاددانشــگاهی  دانشــجویان  ســازمان 
و  موافــق  گــواه  بــه  کــه  دانشــجویی  ای  مجموعــه 
ــگاه  ــجویی دانش ــه دانش ــن مجموع ــم تری ــف، منظ مخال
فردوســی اســت، ســال پــرکار و شــلوغی را پشــت ســر 
گذاشــته اســت. برگــزاری بیــش از 94 طــرح فرهنگــی 
ــی  ــای متنوع ــفند در ســرفصل ه ــه اس ــش از نیم ــا پی ت
 ،)%15 10%(، ادب و هنــر ) از جملــه دیــن و قــرآن )
 ،)%19 اندیشــه ) 14%(، علــم و  کتــاب و کتابخوانــی )
 ،)%7 ــی ) ــت زدای 24%(، محرومی ــاع ) ــت و اجتم سیاس
7%(، فــوق برنامــه  گردشــگری علمــی و فرهنگــی )
ــه در  ــن مجموع ــی ای ــرد اجرای ــی از عملک 4%( بخش (
ــازمان  ــو س ــجویان عض ــت. دانش ــوده اس ــال ب ــن س ای
دانشــجویان، هریــک بــه دنبــال دغدغــه و عایــق 
خــود، برنامــه هــا و جلســاتی را برگــزار کردنــد و 
در عرصــه هــای مختلفــی شــرکت کردنــد کــه در 
ــا  ــی از آن ه ــون برخ ــال پیرام ــه اجم ــن ب ــه مت ادام
ــجویان  ــازمان دانش ــر س ــن 95 دفت ــم. فروردی می نویس
در دانشــکده ادبیــات، مناظــره داغــی پیرامــون جایــگاه 
ــال  ــی )فع ــه کوالی ــور اله ــا حض ــس« ب ــان در مجل »زن
سیاســی اصــاح طلــب( و عفــت شــریعتی )فعــال 
سیاســی اصولگــرا( ترتیــب داد کــه انعــکاس رســانه ای 
ــه  ــاره ســبز می شــوی« برنام ــت. »دوب گســترده ای یاف
بــا  بــود کــه  اطــراف مشــهد  پاکســازی طبیعــت 
ــه  ــز مواج ــاه نی ــتقبال دانشــجویان در اردیبهشــت م اس
مســابقات  دوره  پنجمیــن  اســتانی  »مرحلــه  شــد. 
ــج  ــه ای مهی ــران« برنام ــجویان ای ــره دانش ــی مناظ مل
گفتگــو  مطالعــه،  فضــای  گســترش  در  ســنگین  و 
از  تیــم   24 حضــور  بــا  کــه  بــود  آزاداندیشــی  و 
شــهرهای دور و نزدیــک اســتان در اوایــل اردیبهشــت 
کاربــردی  هــای  برنامــه  جملــه  از  شــد.  برگــزار 
»کارگاه  برگــزاری  بهــار،  در  دانشــجویان  ســازمان 
ــق «  ــاء حری ــا ادوات اطف ــنایی ب ــانی و آش ــش نش آت
ــدگان  ــرکت کنن ــه ش ــه ب ــه گواهینام ــا ارائ ــه ب ــود ک ب
ــکاف نســلی در  ــی و ش ــت. »گسســت فرهنگ ــان یاف پای
ــود کــه  ــاه ب ــوان نشســتی در اردیبهشــت م ــران« عن ای
در آن اســاتید سرشناســی همچــون دکتــر معیدفــر، 
ــد  ــاض زاه ــر فی ــی و دکت ــر اورع حجــت االســام دکت
ــد.  ــراد ســخنرانی پرداختن ــه ای ــات ب در دانشــکده ادبی
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در پاییــز 95 همــراه بــود 
ــفر 3 روزه  ــاک« و س ــای خ ــری »دری ــا اردوی کوی ب
دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد بــه کویــر مصــر در 

نیــاز بــه فضایــی برای گفــت وگو بیــن طراحــان، در مــورد گرافیک 
و مســائل مرتبــط با شــهر و زندگی و تجربه انســان، شــروعی برای 
شــکل گیری سلســله نشســت های طراحــی وزندگــی انســان بود. 
اولیــن جلســه، از ایــن برنامــه کــه به همــت ســازمان دانشــجویان 
ــی  ــاالر فردوس ــد در ت ــاد دانشــگاهی مشــهد و شــرکت آون جه
ــان طراحــان  ــی شــریعتی برگــزار شــد، میزب ــر عل مجتمــع دکت
گرافیــک و عاقــه منــدان بــه ایــن حــوزه بــود. مهمــان هــای ایــن 
نشســت احســان مهــدوی و امیــن وحیدیــان کامیــار بودندکــه به 
بررســی و ارائــه تعاریف متفاوتــی از یــک طــراح )Designer( و نقش 
او در جامعــه کنونــی پرداختنــد. وحیــد عرفانیان، به عنــوان مجری، 
برنامــه را بــا ایــن ســوال آغــاز کــرد کــه بیــن طراحــی و زندگــی 
انســان چــه ارتباطــی وجــود دارد؟ احســان مهــدوی در پاســخ بــه 
ایــن ســوال چکیــده ای از تمــام تعاریف بــرای طراحــی را ارائــه داد: 
طراحــی )دیزایــن(، بخشــی از زندگــی مــا و یــک راه حــل خــوب 
اســت بــرای زندگــی بهتــر، تا مانند یــک انســان، با آگاهی و شــعور 
زندگــی کنیــم. بــه گفتــه ی امیــن وحیدیــان دیزایــن در زندگی ما 
از صبــح شــروع مــی شــود و تــا شــب ادامــه دارد. ســاعتی کــه 
زنــگ مــی زنــد، شــیرآب و ... اشــیائی طراحــی شــده اند. بــه آنهــا 
نیــاز داریــم و ابــزار کار مــا هســتند. فاکتورهــای زیــادی موثرنــد تا 
شــاخص دیزاین به ســمت مهندســی یــا هنــر پیــش رود. دوره ای 
از ایــران فاکتورهایــی ماننــد عدم زیرســاخت های مناســب، اقتصاد 
شکســت خــورده از جنــگ و ... باعــث شــد تــا مــا به حداقــل هایی 
راضــی باشــیم، و به ســمت دیزایــن حداقلی و مهندســی حداکثری 

پیشــروی کنیم.
وحیــد عرفانیــان در ایــن بیــن افــزود: هرجایــی بــا اقتصــاد ضعیف 

همــراه اســت لــزوم بــر هنــری فقیر نیســت.
ــی  ــه طراح ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــا وی ب ــدوی ب ــان مه احس
ــت: در  ــرده، گف ــرفت نک ــوژی پیش ــاد و تکنول ــای اقتص ــا همپ م
نمایشــگاه های کاالهــای ایرانــی، نشــانه ای از طراحــی ایرانــی در این 

ــدارد. ــا وجــود ن کاال ه
بــه گفتــه او مــا بــدون هنــر نمی توانیــم زندگــی کنیــم، نقاشــی، 
ــرای ایــن اســت کــه انســان را از زندگــی  مجســمه ســازی و .. ب
تبعیــدی)از روســتا بــه شــهر( نجــات بخشــد. و چــون هنــر نــاب 
بــه طــور مســتقیم وارد زندگــی ما نیســت، یــک طــراح، آن را وارد 

اجتمــاع و مــردم مــی کنــد و در یــک شــی روح مــی دمــد.
او مشــکل مــا را یــک اتمســفر اجتماعــی مــی دانــد. اجتمــاع مــا 
هنــوز بــه ایــن ظرفیــت نرســیده کــه بدانــد ما مــی خواهیــم بهتر 
زندگــی کنیــم نــه اینکه صرفــا زنــده بمانیم. تفــاوت عمده مســاله 
دیزایــن در ایــران بــا کشــورهای خارجــی ایــن اســت کــه مــا همه 
چیــز را بــر اســاس کارکــرد زندگــی مــی بینیــم و ایــن بــه دیزاین 
لطمــه خواهــد زد. در ایــران جــای ایــن مســاله خالیســت کــه یک 

اســتان اصفهــان. کارگاه هــای »بازیگــری« و »مبانــی نقــد 
فیلــم«، همایــش »موســیقی ایرانــی« و مســابقه نمایشــنامه 
خوانــی »یــک، دو، ســه امتحــان می کنیــم« از جملــه 
ــود. کارگاه  ــجویان ب ــازمان دانش ــری س ــای هن ــه ه برنام
هــای »داســتان کوتــاه« و »تفکــر انتقــادی«، »بزرگداشــت 
حکیــم ابوالقاســم فردوســی«، »رونمایــی از کتــاب بهتریــن 
شــکل ممکــن )آخریــن اثــر مصطفــی مســتور(«، »سلســله 
ــای  ــه ه ــه برنام ــی« و ... از جمل ــوی خوان ــات مثن جلس
ــت.  ــوده اس ــال 95  ب ــجویان در س ــازمان دانش ــی س ادب
ــت  ــور حج ــا حض ــرار« ب ــر اس ــتی پ ــن کش ــرد »ای میزگ
ــره  ــش، مناظ ــن من ــواد آری ــی و محمدج ــام درایت االس
»آزادی مطبوعــات« بــا حضــور آقایــان رحمانیــان و 
ــر  ــور دکت ــا حض ــرای آزادی« ب ــره »از ب ــی و مناظ جمال
ــای  ــه ه ــر برنام ــز از دیگ ــان نی ــم الهی ــی و خان فراهان
سیاســی و اجتماعــی ســازان دانشــجویان در ســال 95  
بــوده اســت. در ایــن ســال نیــز همچــون ســال های 
ــش از 30  ــی بی ــا معرف ــجویان ب ــازمان دانش ــته، س گذش
عنــوان کتــاب در قالــب سلســله جلســات معرفــی کتــاب، 
نقــش قابــل توجهــی در ایــن حــوزه داشــته اســت. 
ــجویان و  ــرای دانش ــاه ب ــجویان در آذرم ــازمان دانش س
اعضــای تحصیــات تکمیلــی خــود، کارگاه »پروپــوزال 
نویســی« را برگــزار کــرد کــه پاســخی بــود بــه نیازهــای 
ــاتراپ«  ــم »س ــی تی ــاه کامیاب ــجویان. آذر، م ــی دانش علم
نماینــده ســازمان دانشــجویان بــود بــا کســب مقــام ســوم 
ــره  ــی مناظ ــن دوره مســابقات مل ــه کشــوری پنجمی مرحل
دانشــجویان ایــران پــس از یــک هفتــه مناظــرات چالشــی 
ــان 550  ــور از می ــای کش ــگاه ه ــر دانش ــم برت ــا 15 تی ب
تیــم دانشــجویی. در اواخــر همیــن مــاه بــود کــه »وقایــع 
ــن  ــس پرافتخارتری ــب 4 تندی ــا کس ــت ب ــه« توانس اتفاقی
نشــریه دانشــگاه فردوســی شــود. ســخنرانی ســردار 
محســن رفیــق دوســت و مهنــدس ابراهیــم اصغــرزاده 
ــالگی«  ــه »38 س ــامی در برنام ــاب اس ــن انق از فعالی
ــای مناســبتی ســازمان دانشــجویان  ــه ه ــه برنام از جمل
ــال  ــن 38 س ــی از ای ــه های ــان ناگفت ــا بی ــه ب ــد ک بودن
ــزاری  ــا برگ ــوا ب ــاه و ســردی ه ــن م ــود. بهم ــراه ب هم
تــر  داغ  ســخنان  و  شــده«  طــی  »راه  داغ  مناظــره 
ــق  ــم موف ــران دو فیل ــد. اک ــوام ش ــاکام ت ــادق زیب ص
جشــنواره فجــر یعنــی »ســدمعبر« و »ویایــی هــا« کــه 
ــورد  ــزار شــد م ــم برگ ــن دو فیل ــل ای ــا حضــور عوام ب
ــای  ــت. روزه ــرار گرف ــجویان ق ــوم دانش ــتقبال عم اس
ــا  ــجویان بن ــازمان دانش ــیده و س ــرا رس ــال ف ــر س آخ
ــق و فتــق اردوهــای  ــر ســنت هــر ســاله در حــال رت ب
محــروم  روســتای  در  بــار  ایــن  اســت؛  جهــادی 

محمــدزورآب بردســکن.

طــراح، بــر محور انســان و بــه عنــوان موجودی بــا شــعور و آگاهی 
ــت کند. حرک

در ادامــه دو مهمــان برنامــه توضیحاتــی را دربــاره جهانی شــدن، و 
مشــکات ایــن رونــد بــرای جامعــه ایــران ارائــه دادنــد. بــه گفتــه 
امیــن وحیدیــان، ما بــه طور ناگهانــی وارد مســیر طراحــی و دیزاین 
شــدیم و از ابتــدا در مســیر شــکلی گیــری ایــن فرهنــگ حضــور 
نداشــتیم و ایــن مســاله باعــث شــد تــا بــدون آگاهــی، بســیاری از 
اتفاقــات مربــوط بــه دیزایــن را قبــول کنیــم. احســان مهــدوی بــا 
بیــان اینکــه پدیــده مــد باعــث نابــودی مســاله دیزایــن و طراحی 
مــی باشــد، گفــت: زمانــی میتوانیــم مــد را بشــکنیم کــه خالق مد 
باشــیم. بــه تعــداد فــرد بــه فــرد آدم هــای ایرانی، دیزاین شــخصی 
وجــود دارد و تــا زمانــی کــه در ایــن مســیر حرکــت نکنیــم و خود 
را بــه جریــان مد بســپاریم و ســرگرم آن باشــیم بــه جایی نخواهیم 
رســید. انســان هــا شــبیه مورچــه نیســتند کــه بتــوان بصــورت 
تکثیــری بــرای آن هــا تولیداتــی ارائــه داد. بــه نظــر او کســی کــه 
روی فــرش ایرانــی زندگــی میکرده شــخص مدرنــی بــوده و دوران 

گذشــته ایرانــی دوران مدرنیســم می-داند.
در انتهــای بحــث امیــن وحیدیــان با اشــاره بــه گســتردگی فضای 
کاری ایــران در حــوزه طراحــی صنعتــی و گرافیک، گفــت: صاحبان 
صنعــت بایــد بــه خروجی دانشــگاهی اعتمــاد کننــد، فــردی که 6 
ســال از عمــرش را در دانشــگاه صــرف یادگیــری کــرده، بــه طــور 

قطع اندوختــه ای ارزشــمند دارد.
احســان مهــدوی نیــز گفــت: بزرگترین رســالت مــا این اســت که 

از خودمــان شــروع کنیــم و خود بخشــی از طراحی باشــیم.
بعــد از گفــت و گــوی مهمــان ها حضــار جلســه به مطــرح کردن 

ســوال های خــود پرداختنــد و وارد بحث شــدند.
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پیرامون صفحه ی تئاتر

نیمه اول اسفند 795

امیــر قاســمیان مقــدم )کارشناســی مکانیــک ۹4(: ســعی کردیــم در ایــن شــماره،اتفاقات ســاالنه ی تئاتــری و باألخص تئاتری دانشــگاه 
را بررســی کنیم.بــد نیســت در ایــن چنــد خط،بــه فعالیــت تئاتــری نشــریه خودمــان هــم گریــزی بزنیــم. مــا هــم بــه نوبه ی خود ســعی 
کردیــم چیــزی را خلــق کنیــم کــه پیــش تــر صحبتــی از آن نبــوده اســت.و بررســی کنیــم علــل و حــوادث تئاتــری را و باألخــص تئاتــر 
مولـّـد دانشــگاه را.ســعی بــر ایــن اســت کــه در ســال آینــده بــه طــور جــّدی تــر بــه مباحــث تئاتــری بپردازیــم و عــاوه بــر آن ســراغ 
چیــزی برویــم کــه شــامل همــه ی زیرشــاخه هــای هنــر اســت و آن بحــث زیبایی شناســی هنر و فلســفه ی آن اســت.که مطلب ســنگین 
و پیچیــده ایســت و تــاش مــی کنیــم تــا حــد تــوان جلــو برویــم و شــیوه ای کــه بــرای آن برگزیــده ایم.جلــو رفتــن بــا یک کتــاب مرجع 
اســت. »حقیقــت و زیبایــی« بــه قلــم بابــک احمــدی کــه تــا کنــون ســی و یــک بــار بــه چــاپ رســیده اســت.به جــای معرفــی اجمالــی 

چندیــن کتــاب در طــی شــماره هــای نشــریه، در ســال آتــی ایــن کتــاب را بــه طــور عمیــق و شــاید مؤثرتــر بررســی خواهیــم کــرد.

نگاهی به صحنه؛ در سالی که گذشت...
گزارشی از اتفاقات تئاتر دانشگاهی سال 1395

بــه خاطــر قوانیــن محــدود کننــده حضــور دانشــجویان 
ــود. ــگاه ب ــه ی دانش ــه  روی صحن ــی ب غیرفردوس

ــنواره  ــر در جش ــوان برت ــب دو عن ــس از کس ــی پ اندک
علــوم  دانشــگاه  تئاتــر  کانــون  کوتــاه،  تئاترهــای 
ــال  ــود را در س ــه ای خ ــد صحن ــا کار بلن ــکی تنه پزش
95 بــه کارگردانــی جــال شــهبازنژاد و در آمفــی تئاتــر 
دانشــکده دندانپزشــکی بــه اجــرا درآورد. تابســتان 
ــکیل  ــری تش ــان کارگاه بازیگ ــا، میزب ــز، تنه ــال نی امس
ــه ی  ــام خاقان ــا ن ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــده در دانش ش
عرفــان  تدریــس  بــه  معــدن«  کارگــری  »کارگاه 

ــود. ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــیررنگی در دانش ش
کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی، تحــت مدیریــت تیــم 
ــوع  ــر »طل ــرای تئات ــا اج ــزی، ب ــورای مرک ــد ش جدی
ــوع  ــاز کــرد. »طل ــد را آغ ــی جدی ســفید« ســال تحصیل
ــی  ــی و کارگردان ــؤاد زیدانلوی ــه نویســندگی ف ســفید« ب
ــز و  ــت آمی ــور موفقی ــس از حض ــاش، پ ــه ب ــارا یک س
خوانــش  جشــنواره  در  مخاطبیــن  خــوب  اســتقبال 
ــس(  ــر پردی ــی تئات ــی )آمف ــاالر رودک ــتانی، در ت اس
ــس  ــه تدری ــای بازیگری)ب ــد.کاس ه ــرا درآم ــه اج ب
ســروش زاغیان(،کارگردانی)بــه تدریــس  ســیدجواد 
اشــکذری،رئیس انجمــن هنرهــای نمایشــی اســتان( 

تدریــس علــی دالوری(  بــه  نویســی)  نمایشــنامه  و 
کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی نیــز در همیــن زمــان 
ــاه 95،  ــان م ــدند.  در آب ــاز ش ــد آغ ــن ک در چندی
ــون«  ــرای »رد خ ــاهد اج ــر دانشــگاه، ش ــن تئات مخاطبی
ــال  ــان س ــب، از هنرجوی ــل خطی ــد کمی ــن کار بلن اولی
ــد.  ــون، بودن ــی کان ــنامه نویس ــای نمایش ــل کاس ه قب
ــس  ــت تدری ــان تح ــون بی ــن کارگاه فن ــن حی در همی
علــوم  دانشــگاه  تئاتــر  کانــون  در  زکریایــی  علــی 

ــود. ــزاری ب ــال برگ ــکی در ح پزش
ــه یادماندنــی بــرای  آذر مــاه 95، ماهــی پــر شــور و ب
ــی  ــگاه فردوس ــر دانش ــون تئات ــگاهی و کان ــر دانش تئات
ــه اجــرا درآمــده  محســوب مــی شــود. ســه نمایــش ب
ــغ بــر 4500  در ایــن مــاه مجموعــا توانســتند پــای بال
بــاز  پردیــس  تئاتــر  آمفــی  بــه  را  مخاطــب  نفــر 
کنند.اولیــن اثــر بــه اجــرا درآمــده در ایــن مــاه، 
زیدانلویــی  فــواد  کارگردانــی  بــه  »الّطــف«  تئاتــر 
بــود کــه بــا فرمــی فیزیــکال بــه روایــت واقعــه 
عاشــورا می پرداخــت. دو اجــرای دیگــر، پــروژه ی 
گذشــته  ســال  بازیگــری  هــای  کاس  پایان بنــدی 
ــتی  ــت سرپرس ــی تح ــگاه فردوس ــر دانش ــون تئات کان
ــه«  ــور کهن ــنیک و ت ــد. »آرس ــی بودن ــر نجف ــای امی آق

بابک عالئی
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ــت   ــی اس ــال ، مقتض ــان س ــه پای ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
و  مقــدس  مشــهد  تئاتــری  اتفاقــات  بــه  نگاهــی 
دانشــگاهِی  تئاتــر  هنرمنــدان  کارنامــه ی  باالخــص 
علــوم  و  فردوســی  دانشــگاه  پردیــس  در  فعــال 
پزشــکی بیندازیــم. در ســال 95 مجموعــا نــه اثــر 
ــه  ــت ک ــگاه رف ــای دانش ــالن ه ــه ی س ــه روی صحن ب
ــگاه  ــر دانش ــون تئات ــرا درکان ــت اج ــداد هف ــن تع از ای
ــان فرانســه  فردوســی، یــک اجــرا در انجمــن علمــی زب
دانشــگاه فردوســی و یــک اجــرا در کانــون تئاتــر 
ــه  ــه البت ــود. ک ــده ب ــد ش ــکی تولی ــوم پزش دانشــگاه عل
ــای  ــال ه ــی س ــاه، ط ــر م ــرا در ه ــک اج ــِن ی میانگی
اخیــر، در نــوع خــود بــی ســابقه اســت.عاوه بــر 
ــی  ــای آموزش ــت دوره کاس ه ــرا، هف ــه  اج ــن ن ای
ــن  ــج دوره از ای ــزار شــد. پن ــل برگ ــه طــور کام ــز ب نی
کاس هــا بــه کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی در ســه 
ــندگی و دو دوره  ــری و نویس ــی، بازیگ ــته کارگردان رش
ــگاه  ــر دانش ــون تئات ــه کان ــان ب ــون بی ــری و فن بازیگ
ــتار،  ــن نوش ــی ای ــت. ط ــاص داش ــکی اختص ــوم پزش عل
ــن  ــک از ای ــه هری ــرا ب ــی و مختص ــب زمان ــه ترتی ب

ــم. ــی پردازی ــات م اتفاق
اواســط  در  »فنــز«  نمایــش  اجــرای  بــا   95 ســال 
اردیبهشــت آغــاز شد.شــاخصه ای کــه نمایــش » فنــز« 
ــد، حضــور  ــی کن ــای امســال جــدا م را از دیگــر اجراه
ــون  ــاله ی کان ــن س ــدرس چندی ــی، م ــر نجف ــای امی آق
تئاتــر دانشــگاه فردوســی، در کســوت کارگــردان و 
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــر ک ــن اث ــن کار بود.ای ــر در ای بازیگ
ــه  ــرا ب ــج اج ــس از پن ــن مواجــه شــد پ خــوب مخاطبی
ــس  ــر پردی ــی تئات ــه ی آمف ــر روی صحن ــود ب کار خ
پایــان داد. پنجمیــن جشــنواره تئاتــر کوتــاه نیــز امســال 
ــن  ــد. ای ــزار ش ــت برگ ــه در اردیبهش ــم همیش ــه رس ب
و  رویکــرد جدیــدش  دلیــل  بــه  از جشــنواره  دوره 
شــیوه ی متفــاوت داوری ) بــر اســاس آراء مخاطبیــن(، 
بــا بازخــورد هــای متفــاوت مــن جملــه انتقــادات 
شــدید و در عیــن حــال تحســین هایــی رو بــه رو شــد. 
ــذف  ــنواره، ح ــن دوره ِی جش ــاق ای ــن اتف ــی تری ناگهان
ــان  ــا در روز اجرایش ــی دقیق ــروه نمایش ــگام دو گ نابهن
ــات  ــن اتفاق ــرد. ای ــت فروب ــگان را در به ــه هم ــود ک ب

ــه  ــه  روی صحن ــی ب ــن فتح ــی آروی ــه کارگردان ــه ب ک
رفــت و بــا اســتقبال بســیار خــوب مخاطبیــن رو بــه رو 
ــه، نمایــش »از ایــن  شــد.آخرین اجــرا از ایــن ســه گان
ــت  ــه توانس ــه خواج ــی اله ــه کارگردان ــید« ب آب ننوش
رکوردهــای  مخاطــب،  کثیــری  تعــداد  جــذب  بــا 
در  حتــی  و  کنــد  جا به جــا  را  گذشــته  ســال های 
ــب  ــر مخاط ــرای 450 نف ــرا پذی ــب اج ــن ش چهارمی
ــن  ــه در ای ــری ک ــر دیگ ــد. خب ــی باش ــاالر رودک در ت
ــر  ــون تئات ــاب کان ــر انتخ ــید، خب ــوش رس ــه گ ــام ب ای
دانشــگاه فردوســی بــه عنــوان کانــون برگزیــده کشــور 
ــود. ــر ب ــای اخی ــال ه ــی در س ــار پیاپ ــرای ســومین ب ب

»اولیــن تئاتــر بــه زبــان فرانســوی بــا زیرنویــس 
ــه آراســتگی ســال  ــود کــه ب فارســی« اتفــاق جدیــدی ب
ــه  ــر »اختــرک ب612« ب 95 کمــک شــایانی کــرد. تئات
نویســندگی و کارگردانــی فــروزان غفاریــان و بــه همــت 
ــام  ــه انج ــوی ب ــات فرانس ــان و ادبی ــی زب ــن علم انجم
ــن  ــال 95 در آخری ــرای س ــن اج ــا آخری ــید. و ام رس
مــاه ایــن ســال »خــدای کشــتار« بــود. »خــدای کشــتار« 
نمایشــنامه نویس  رضــا،  یاســمینا  از  اســت  متنــی 
ــه در  ــی ک ــا ربیع ــی علیرض ــه کارگردان ــوی و ب فرانس

ــت. ــه رف ــفند روی صحن ــوم اس ــه ی س هفت
و  فــراز   95 در ســال  تئاتــر شــهر مشــهد   ، حــال 
ــای  ــوگ ه ــادی و س ــت و ش ــادی داش ــیب های زی نش
زیــادی را بــه خــود دیــد. شــادی هایــی از قبیــل 
تعهــد کارهــای اجــرا شــده و موفقیــت درصــد کثیــری 
از آنهــا در گیشــه، شــادی هایــی از قبیــل  کســب 
ــط  ــوری توس ــر کش ــنواره ی فج ــوان در جش ــت عن هف
ــس از  ــی از جن ــا اندوه ــهد و ام ــالی از مش ــار ارس آث

ــوی... ــال عل ــا کم ــید رض ــتاد س ــت دادن اس دس
در نهایــت مــی تــوان گفــت کــه ســال 95 بــرای 
ــار تمــام نواقــص، کاســتی هــا و  ــر دانشــگاه، در کن تئات
ــوده اســت. افزایــش  ــار ب اشــکاالت موجــود، ســالی پرب
ــر،  ــه تئات ــبت ب ــجویان نس ــال دانش ــه اقب ــل توج قاب
ــد اســت کــه  ــن مدعــا اســت. امی ــر ای خــود گواهــی ب
ــواده ی  ــر اعضــای خان ــا فعالیــت هرچــه بیشــتر و بهت ب
تئاتــر دانشــگاهی، نواقــص موجــود برطــرف شــده، 
رونــد رو بــه رشــد فعلــی  ادامــه پیــدا کــرده، و 
جشــنواره های  در  شــده  کســب  هــای  موفقیــت 
غیردانشــگاهی(  چــه  و  دانشــگاهی  چــه  کشــوری) 

ــد. ــش یاب افزای

چهارگانه!
گفتاری از برای گزینش سه باره ی کانون تئاتر دانشگاه فردوسی به عنوان برترین کانون تئاتر کشور

ــوی ســاخته اســت. ــا را ق ــدر م ــه اینق ک
اصا »رویش کشــوری« چیست؟

ــاد  ــدف ایج ــا ه ــنواره را ب ــن جش ــوم، ای وزارت عل
ــش  ــاوت دان ــای متف ــت ه ــن فعالی ــی بی ــای رقابت فض
ــا،  ــگاه ه ــن دانش ــاط بی ــاد ارتب ــور، ایج ــای کش گاه ه
ــور  ــه ط ــا، ب ــتعداد ه ــف اس ــا و کش ــدن آن ه برگزی
ــی  ــگاه فردوس ــه دانش ــد )ک ــی کن ــزار م ــاالنه برگ س
هــم ایــن جشــنواره را در ســطح دانشــگاهی بــه اجــرا 
ــن جشــنواره در دانشــگاه  ــرد.( ســال جــاری ای ــی ب م
ــم  ــادی ه ــادات زی نتق ــد )و ا ــزار ش ــر« برگ »امیرکبی
ــه آن وارد شــد.( کــه در طــی  ــی ب در کیفیــت میزبان
ــر و  ــون تئات ــن کان ــگاه، برتری ــر دانش ــون تئات آن، کان
ــزده  ــوع پان ــا مجم ــم، ب ــی ه ــگاه فردوس ــوِد دانش خ

ــد.  ــده ش ــگاه ها برگزی ــان دانش ــام، در می مق
جایگاه دانشــگاه طی ســه دوره ی گذشته

ــاورز  ــان افشار،کش ــری آقای ــه دبی ــه دوره ب ــی س ط
ایــن  شــدیم.  شــناخته  کشــور  برتریــِن  اشــبگ،  و 
ــون  ــد، چ ــی افت ــاق م تف ــی ا ــد جالب ــا رون ــری ب برت
ــای  ــاخص ه ــای داوری و ش ــاخص ه ــه ش ــبت ب نس
وزارت علــوم، دانشــگاه مــا هــر ســاله فاصلــه ی 
می کنــد.  بیشــتر  دانشــگاه ها  بقیــه  بــا  را  خــود 
بخــش  )در  کانــون،  مقام هــای  تعــداد  از  را  ایــن 
از  و  دو  بــه  یــک،  از  کــه  تئاتــر  متفــاوت  هــای 
دو بــه چهــار عــدد ارتقــاء یافــت( و همچنیــن از 
ــایر  ــران س ــن )دبی ــه مخاطبی ــا و بقی ــورد داوره بازخ
ــی  ــدیم. عامل ــی ش ــه م ــور( متوج ــای کش ــون ه کان
مــی گویــد: پــس از مقایســه ی ریــز برنامــه هــا، 
ــر  ــون تئات ــه در کان ــنیدیم ک ــی ش ــه را م ــن جمل ای
فردوســی، »رونــدی ثابــت« وجــود دارد. داورهــا 
ــا،  ــرح ه ــت ط ــر کیفی ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی گفتن ــم م ه
ــگاه  ــری در دانش ــث تئات ــی مباح ــِس علم ــث تدری بح
خیلــی خــوب اســت. وزارت علــوم پــس از جشــنواره، 
کــه  کــرد  صــادر  داوران  طــرف  از  را  ای  بیانیــه 
بخشــی از آن بــه ایــن مفهــوم اشــاره مــی کــرد کــه: 
کانون هایــی کــه در آن، »اســتاد مشــاور« وجــود 

ــوی کار او  ــد و جل ــک کن ــجو کم ــه دانش ــه ب دارد ک
ــد  ــیار مفی ــون بس ــد آن کان ــرد، در رش ــم نگی را ه
ــن  ــاالنه از ای ــا س ــگاه م ــه دانش ــن ک ــت.کما ای اس

ــرد. ــی ب ــره م ــاتید به اس
گمانه زنی دبیر کانون تئاتر،از دلیل برگزیده شدن

عاملــی مــی گویــد: »حــدس مــی زنــم یکــی از دالیــل 
ــت. ــاق اس ــای خ ــاد فض ــود و ایج ــا، وج ــش م گزین

ــر  ــون تئات ــار در کان ــن ب ــرای اولی ــی ب تفاق ــال ا پارس
ــی  ن ــی کارگاه کارگردا ــک خروج ــامل: ی ــه ش ــاد ک افت
ــه  ــه س ــر ب ــه منج ــود ک ــیررنگی ب ــان ش ــای عرف آق
ــر  ــون تئات ــاکله ی کان ــد و در ش ــی ش ــرای محیط اج
فکــر  کــه  نمــود  مــی  عجیــب  آن،  مخاطبــان  و 
می کردیــم فقــط تئاتــر را بایــد از روی صندلــی و 
در مقابــل ِســن ببینیــم و در جشــنواره ی »تجربــه 
ــن  ــا همی ــگاه و ب ــه در دانش ــرا« ک ــک اج ــای کوچ ه
منظــور اجــرا شــد. حــدود چهــل دانشــجو، ایــن 
ــال  ــا در ده س ــد. م ــه کردن ــی را تجرب ــن اجرای چنی
گذشــته، در ســطح شــهر حتــی یــک اجــرای محیطــی 
ــاوت  ــا تف ــن ه ــس و ای ــا پرفورمن ــن ب ــتیم. ای نداش
دارد:  را  خــودش  تعریــف  محیطــی  اجــرای  دارد. 
اجرایــی کــه مفهومــش را از یــک محیــط بگیــرد، بــر 
اســاس آن طراحــی کنــد و بــه طــور کنــش واکنشــی، 
ــی  ــن م ــره ی آن ای ــود. ثم ــرا ش ــر اج مخاطــب درگی
شــود: از ســه کاری کــه بــا ایــن شــیوه بــه جشــنواره 
ــه  ــوری رتب ــش کش ــای آن در روی ــتادیم، دو ت فرس
ــه در فضــای  ــود ک ــی ب ــرای رادیوی ــی آورد. دو اج م
ــرای  ــه اج ــد. س ــه ش ــان عرض ــه مخاطب ــازی ب مج
عروســکِی »ماچوچــه« کــه نویســنده و کارگــردان 
ــد. برخــاف  ــر بودن ــون تئات ــود کان آن از اعضــای خ
ــک  ــت ی ــی راح ــه خیل ــر ک ــای تئات ــون ه ــایر کان س
می کردنــد.  کار  را  آن  و  انتخــاب  را  آمــاده  متــن 
ــک کار  ــه ی ــه« ک ــورایی »خوناب ــرای عاش ــار اج چه
فیزیــکاِل خیلــی ابتدایــی بــود، امــا ســنگ بنــای 
ــی  ــور خیل ــه ط ــه ب ــود ک ــال ب ــف« در امس لّط تئاتر»ا
تفاقاتــی در  جــدی پرداختــه و اجــرا شــد. یعنــی ا
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ــود. ــده ب ــم پیچی ــق ه ــه ح ــود. ب ــده ب ــارش پیچی اخب
بــا وجــود فضاهــای مناســب در تهــران و دیگــر کان 
ــه توانســتیم  ــم ک ــا بودی ــا مشــهدی ه ــن م شــهرها، ای
کســب  بــا  و  شــویم  برتریــن  پیاپــی  ســال  ســه 
»چهــار مقــام« در جشــنواره ی رویــش کشــوری، 
ــم  ــب بگیری ــور« لق ــر کش ــون تئات ــن کان »پرافتخارتری
ــک  ــال ی ــه س ــی س ــه وقت ــد ک ن ــی می دا ــر کس و ه
ــراغ  ــه س ــت. ب ــاق نیس تف ــر ا ــد، دیگ ــی افت ــاق م تف ا
تئاتر)ســال  کانــون  وقــت  دبیــر  اشــبگ،  آرمیــن 
ــی  ــر کنون ــی، دبی ــی94-95( و امیرحســین عامل تحصیل
کانــون رفتــم تــا از چنــد و چــون ماجــرا بیشــتر آگاه 
ــما  ــم ش ــا تقدی ــت ه ــپ و گف ــده ی گ ــویم و چکی ش

ــردد: ــی گ ــزان م عزی
»کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی، مطمئــن تریــن 
مــکان بــرای رشــد تئاتــر دانشــجویی ایــن شــهر 
ــهد  ــهر مش ــف، ش ــال تأس ــا کم ــه ب ــرا ک ــت. چ اس
ــه  ــه ب ــجویان ک ــیاری از دانش ــداد بس ــود تع ــا وج ب
شــدت بــه رشــته هــای بازیگــری، کارگردانــی و 
نویســندگی تئاتــر عاقــه مندنــد، از عــدم وجــود 
بــرد،  مــی  رنــج  هنــر  دولتــِی  دانشــکده ی  یــک 
ــد  ــر ح ــا س ــات را -ت ــود امکان ــن کمب ــار ای ــا ب ام
کانــون  در  کــه  عاقه منــد،  دانشــجویاِن  تــوان- 
و  می کشــند  دوش  بــه  فعالنــد،  دانشــگاه  تئاتــر 
اســاتیدی  از  اســتفاده  بــدون  مقصــود  ایــن  لبتــه  ا
ــن  ــجویاِن همی ــس دانش ــد و از جن نن ــود جوا ــه خ ک
نــه صرفــًا  و  آکادمیــک  بــه صــورت  و  دانشــگاه 
تجربــی ایــن رشــته را دنبــال مــی کننــد، هرگــز 

نمی گــردد.« میســر 
چنــد خــِط بــاال، پــای مــا را بــه داســتان بــاز می کنــد 
و دوبــاره یــاد »کانــون مظلــوم تــر از تئاتــِر دانشــگاه« 
ــه  ــد ک ــی آی ــان م ــاره یادم ــم و دوب ــی افتی ــم م ه
ــیم  ــون باش ــا، ممن ــاب محدودیت ه ــد از جن ــدر بای چق

دانشــگاه مــی افتــد کــه در ســال یــا ســال هــای بعــد، 
ــن  ــت تری ــن مثب ــد. ای ــدا می کن ــه پی ــد آن ادام رون
ــت  ــک فعالی ــرای ی ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــزی اس چی
ــی  ــن، چیزهای ــار ای ــه در نظــر گرفــت. در کن داوطلبان
ــرد. ــدا ک ــه پی ــت، ادام ــد داش ــل رون ــه از قب ــم ک ه
ــی.« ــگاه فردوس ــاه دانش ــر کوت ــنواره ی تئات ــل جش مث

چــه چیزهایی باعث ایجاد این روند شــده اند؟
ایــن  تمــام  ریشــه ی  گفتیــم،  کــه  طــور  همــان 
اتفاقــات مثبــت، از آمــوزش، نشــأت مــی گیــرد.

ــتمر  ــور مس ــه ط ب ــال پیش، ــج س ــر، از پن ــون تئات کان
و بــا یــک رونــد تدریــس،کاس هــای آموزشــی 
ــت.  ــده اس ــظ ش ــد حف ــرد و رون ــروع ک ــود را ش خ
ــه  ــت ک ــن اس ــری ای ــِی کاس بازیگ ــط مش ــًا خ مث
ــزار  ــه برگ ــش رفت ــی و پی ــرم مقدمات ــال، دو ت ــر س ه
می شــود و در طــی آن، کســانی کــه گمــان مــی 
ــد،  ــه دارن ــن زمین ــتعدادی در ای ــا اس ــه ی ــد عاق برن
یافتــه و اصطاحــًا  وارد فضــا می شــوند. آمــوزش 
َــک« و وارد صحنــه مــی شــوند. در گــذر زمــان و  َل »ا
ــش  ــای الزم،اعضــای نمای ــوزش ه ــدن آم ــس از دی پ
ــروع  ــم ش ــری، باه ــی و بازیگ ن ــی، کارگردا نامه نویس
ــی  ــه اجرای ــر ب ــه منج ــد ک ــی کنن ــتن م ــه کاربس ب
بســپارد«  خــاک  بــه  مــرا  نیســت  »کســی  مثــل 
ــر و  ــون تئات ــتقل از کان ــص و مس ــود.کاری خال می ش
ــاوری  ــن ناب ــه در عی ــا ک ــن هنرجوه ــکل از همی متش
نتیجــه ی  ایــن  آورد.  مــی  هــم  مقــام  رویــش  در 

ــت. ــح اس ــوزش صحی آم
آخر سخن 

دارد.نشــان  وجــود  ظرفیــت  فضــا،  ایــن  در  اگــر 
ــوزش  ــه »آم ــاز ب ــا نی ــه م ــت ک ــن اس ــده ی ای دهن
هنــر« داریــم. کــه جــای خالــی آن حــس مــی شــود. 
ــی،  ــه در جای ــم ک ــق نداری ــًا ح ــم و اص نی ــا نمی توا م
ــوی رشــد  ــه ســلیقه ی شــخصی خــود. جل ــا توجــه ب ب
ــت  ــی اس ــخن کل ــک س ــن ی ــم. ای ــرادی را بگیری اف
ــن  کــه متوجــه همــه ی ماســت. »خواســتند مــا را دف

».. ــم. ــذر بودی ــود ب ــا خ ــه م ــل از اینک ــد غاف کنن

استقبال دانشجویان از تئاتر »از این آب ننوشید«



کمدی موزیکال »ترمیناتور« به روی صحنه می رود. نمایش 
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ــر  ــه رشــته تحری ــور« را مصطفــی رجــب زاده ب ــن نمایــش از 15 اســفندماه هــر روز ســاعت 18 اجــرا خواهــد شــد. »ترمینات ای
درآورده اســت و خــود نیــز آن را کارگردانــی می کنــد. در ایــن نمایــش علــی جوانمــرد، شــهرام صالحــی، شــاهرخ کریمــی، احمــد 
افشــان، نســرین دادگــر، شــیرین مهلوجــی، ریحانــه هاشــمیان، پروانــه خالقــی، نیلوفــر وصالــی، مریــم ژیانــی و محمــد تقی نــژاد 
ــر، میــدان هشــت شــهریور، انتهــای بوســتان  ــوار هفــت تی ــاوری و رســانه در بل ــد. فرهنگســرای فن ــه ایفــای نقــش می پردازن ب

اللــه واقــع شــده اســت.

1+5
یک هم اندیشی با اعضای کانون تئاتر

ــرد. ــد یادک ــز بای ــود نی ــن یادب ــنگ بنای ای س
 3000 ــرا.  ــب اج 14 ش ــری!  ــاه تئات ــی: آذر م عامل

مخاطــب!
فیاضــی:  بــه نظــر مــن دو چیــز بودند،برتــری کانــون 
ــور و  ــار در کش ــن ب ــرای چندمی ــش گاه ب ــر دان تئات

ــده. ــرا ش ــای اج ــر ه ــابقه از تئات ــی س ــتقبال ب اس
ــان  ــش جوی ــال دان ــش اقب ــل افزای ــؤال دوم: دلی س

ــت؟ ــر چیس ــه تئات ب
ــوص در  ــه خص ــده )ب ــی ش ــاِت مهندس ــان: تبلیغ زاغی
فضــای مجــازی(، و مهم تــر از آن افزایــش ســطح 
در  کــه  اجراهایــی  و  آموزشــی  کاس هــای  کیفــی 

می گیــرد. صــورت  دانشــگاه ها 
یــا واقعــا  یکــه بــاش: اول بایــد ســنجیده بشــود کــه ا
اســتقبال بیشــتر شــده یــا نــه ایــن فقــط تصــور 
ــدات  ــر تولی ــالهاي اخی ــه در س ــن ک ــت!! در ای ماس
ــي  ــوان متول ــه عن ــي ب ــگاه فردوس ــر دانش ــون تئات کان
بســیار  دانشــگاه  ســطح  در  نمایشــي  هنرهــاي 
ــکي  ــچ ش ــت هی ــته اس ــالهاي گذش ــمگیرتر از س چش
ــبت  ــن نس ــه همی ــم ب ــتقبال ه ــا اس ــا آی ــت. ام نیس
ــه از  ــي ک ــاس خاطرات ــر اس ــت؟! ب ــده اس ــاد ش زی
فعالیــن ایــن حــوزه در ســالهاي گذشــته شــنیدم، 
دانشــگاه فردوســي در ســال هاي نــه چنــدان دور 
ــم  ــه تی ــوده اســت ک ــي از تماشــاچیان ب شــاهد جمعیت
اجرایــي را مجبــور کــرده اســت در یــک روز دو 
ــه  ــن ب ــرف م ــن ح ــه ای لبت ــند. ا ــته باش ــرا داش اج
ــم  ــتقبال ک ــا اس ــن روزه ــه ای ــت ک ــا نیس ــن معن ای
اســت، خیــر! حــرف مــن ایــن اســت کــه معرفــي، بــه 
ــرد و  ــورت نمي گی ــط ص ــب محی ــه تناس ــي و ب خوب
ــه هــر حــال قطعــا جزئیاتــي در  ایــن ضعــف اســت. ب
ایــن امــر وجــود دارد کــه بــه مــرور زمــان تصحیــح 
مي شــود و تئاتــر بــراي همــه دانشــجویان جالــب 

ــد. ــد ش ــه خواه توج
ــری  ــای بازیگ ــه کاس ه ــت بخشــیدن ب اشــبگ: اهمی
کــه بــه طــور منظــم از ســال 1390 و بــه طــور 
ــا کیفیــت بیشــتر از ســال 1393، آغــاز  منظــم تــر و ب
گردیــد مهــم تریــن عامــل ایــن اســتقبال اســت. چــرا 
ــواره و  ــر هم ــون تئات ــری کان ــای بازیگ ــه کاس ه ک
همــواره بــا رویکــرد خروجــی گــرا برگــزار شــده اســت 
ــان  ــرای هنرجوی ــت ب ــیه ی امنی ــن حاش ــواره ای و هم
ــد  ــو بع ــه هنرج ــت ک ــته اس ــود داش ــا وج کارگاه ه
پیشــرفته ی  و  مقدماتــی  هــای  ســطح  گذرانــدن  از 
همیــن  و  رســد  مــی  صحنــه  روی  بــه  کاس هــا 
ــه  ــا و ب ــتقبال از کارگاه ه ــت اس ــن عل موضــوع مهمتری

ــت. ــگاه اس ــر در دانش ــتقبال از تئات ــال آن اس دنب

بــاال رفتــن کیفیــت اجراهــا ، شــیوه های  عاملــی: 
چــه  کارهــا  بهتــر  معرفــی  و  تبلیغاتــی  جدیــد 
ــر  ــون تئات ــدن کان ــازی، شناخته ش ــه مج ــی و چ محیط
ــی  ــرمایه ی اجتماع ــب س ــته و کس ــه گذش ــبت ب نس
بــه  جدیــد  گرایش هــای  همچنیــن  و  روزافــزون 

نمایشــی. هنرهــای 
در  آن  تماشــای  و  تئاتــر  افتــادن  جــا  فیاضــی: 
ــای  ــل اجراه ــی دارد مث ــم دالیل ــه آن ه ــگاه. ک دانش
خــوب، تبلیغــات وســیع بــا روش هــای جدیــد و 
ــردن  ــا نک .اکتف . ــتر و. ــر و پوس ــه بن ــا ب ــوع ) تنه متن
گذاشــته  تبلیغــات  روی  بیشــتری  وقــت  اینکــه  و 
ــتاد  ــاله ی اس ــد س ــای چن ــاش ه .( از ت . ــود و. می ش

ــید. ــم پوش ــد چش ــز نبای ــی نی نجف
ســؤال ســوم: مهــم تریــن نقــص تئاتــری هــای 

چیســت؟ مشــهد، 
وقایــع  نشــریه  محتــرم  ســردبیر  اگــر  زاغیــان: 
تفاقیــه موافــق باشــند، بنــده ایــن ســوال را بــه  ا
تغییــر می دهــم  تئاتــر مشــهد«  نقــص  »مهم تریــن 
پاســِخ آن  و  از آب درآیــد،  بهتــری  نتیجــه ی  تــا 
هنرهــای  کارشناســی  رشــته ی  »نبــود  اینکــه: 
مشــهد«  دانشــگاه های  از  یــک  هیــچ  در  نمایشــی 
ــه ســطح آمــوزش، تعــداد تماشــاچی  ــا توجــه ب کــه ب
ــته  ــن رش ــت ای ــهد غیب ــهر مش ــرا در ش ــزان اج و می

کامــًا محســوس اســت.
یکــه باش: این ســؤال نقص فّنی دارد!

نایــی گــروه هــای  اشــبگ: عــدم اعتمــاد آنهــا بــه توا
نوپــا و جــوان و در یــک کلمــه تئاتــر دانشــجویی 
ــر  ــا در تئات ــم م ــه باش ــر گفت ــر اگ ــح ت ــت. صری اس
ــا  ــش ب ــک نمای ــاندن ی ــرا رس ــه اج ــرای ب ــهر ب ش
ســدی بــه نــام بازبینــی شــورای هیئــت نظــارت 
بــر  تمرکزشــان  بیشــتر  کــه  هســتیم  رو  بــه  رو 
ــت  ــی اس ــروه نمایش ــل گ ــودن عوام ــده ب ــناخته ش ش
ــرادی  ــفانه اف ــه متاس ــر اینک ــر. و دیگ ث ــت ا ــا کیفی ت
ــد  ــار مــی پردازن ــی آث ــه بازبین ــن هیئــت ب کــه در ای
ــا  ــاال ام ــه ی ب ــا تجرب ــر ب ــه ظاه ــاید ب ــرادی ش اف
ــت  ــا کیفی ــون ب ــر و مت ــش روز تئات ــه دور از دان ب
ــای  ــر گونه ه ــان ب ــا تمرکزش ــتند و صرف ــی هس غرب
ی  ســلیقه  بــا  کــه  هاســت  نمایــش  از  خاصــی 
ــن  ــه ی م ــن گفت ــه ای لبت خودشــان ســازگار ترســت. ا
ــش  ــا در مشــهد نمای ــه م ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ب
ــه  ــا ب ــم ام ــا نمــی بینی ــه ه ــه روی صحن ــا کیفیــت ب ب
ــی  ــش های ــیاری از نمای ــه بس ــت ک ــی هس ــن معن ای
ــف  ــوم متوق ــرای عم ــی اج ــه ی بازبین ــه در مرحل ک
ــیاری از  ــر از بس ــت ت ــا کیفی ــا ب ــوند؛ عمدت ــی ش م
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در آســتانه ی ســال جدیــد و ســالی کــه بــه انتخابــات 
ــه ســراغ  یــران منجــر مــی شــود، مــا هــم ب سیاســی ا
ــگاه  ــر دانش ــون تئات ــال کان ــای فع ــن از اعض ــد ت چن
ــاِه(  ــه ی کوت ــا مصاحب ــری )ی ــک رأی گی ــا ی ــم ت رفتی
ــا ایــن شــیوه کــه از هــر  پنــج نفــره داشــته باشــیم. ب
یــک از دوســتان چهــار ســؤال پرســیدیم و چهــار 
ــتانی کــه بــه  ــنیدیم. دوس ــاه ش ــبتًا کوت ــواب نس ج
زاغیــان  ســروش  از:  عبارتنــد  رفتیــم  سراغشــان 
ــر دانــش  ــون تئات )مــدرس کاس هــای بازیگــری کان
گاه(. ســارا یکــه بــاش. )دبیــر شــورای هماهنگــی 
کارگــردان  فرهنگی-هنری-اجتماعــی.  کانون هــای 
)دبیــر  اشــبگ.  آرمیــن  ســفید«(.  »طلــوع  تئاتــر 
ــر »خــدای  ــر دانشــگاه. بازیگــر تئات ــون تئات ســابق کان
کانــون  امیرحســین عاملی)دبیــر کنونــی  کشــتار«(. 
تئاتــر(. پویــا فیاضــی )بازیگــر تئاتــر هــای »فنــز«،»رد 
.(. دوســت داشــتیم نظــرات جمــع بیشــتری  . خــون« و.
هــای  مشــغله  دلیــل  بــه  امــا  شــویم،  جویــا  را 
ــن  ــب ای ــدی و مطال ــان بن ــردگی زم ــتان و فش دوس
ــه  ــم. )الزم ب ــداد بســنده کردی ــن تع ــه همی شــماره، ب
ــورت  ــه ص ــنجی ها، ب ــن نظرس ــه ای ــت ک ــن اس گفت

ــت.( ــده اس ــه ش ــراد گرفت ــه از اف جداگان
ــری امســال را  ــاق تئات ــن اتف ســؤال یکــم: مهــم تری

چــه  مــی دانیــد؟
ــوزش  ــای آم ــزاری کاس ه ــش برگ ــان: افزای زاغی

ــگاه. ــه و دانش ــد مؤسس ــر در چن تئات
نمایــش طلــوع  اجــراي  بــراي مــن  بــاش:  یکــه 
ــن  ــود. اینکــه چــرا ای ــي خــودم ب ــه کارگردان ســفید ب
اول  مي دانــم:  تئاتــري  اتفــاق  مهمتریــن  را  اتفــاق 
کــه مــا اولیــن اجــرای بعــد از شــروع تــرم بودیــم و 

ــود. ــن ب ــی م ن ــا کارگردا ــن کار ب دوم اولی
تئاتــری  اتفــاق  تریــن  مهــم  نمی تــوان  اشــبگ: 
ــرد  ــه ف ــز منحصــر ب ــک چی ــه ی امســال دانشــگاه را ب
ــه  ــوی ب ــه نح ــه ب ــز ک ــا دو چی ــرد. ام ــه ک خاص
ــات  تفاق ــن ا ــم تری ــتند مه ــم هس ــط ه ــر مرتب یکدیگ
ــد. یکــی اســتقبال های  ن ــم زده ا ــری امســال را رق تئات
اســت  نمایش هایــی  از  دانشــجویان  بی ســابقه ی 
ــری  ــد و دیگ ن ــه ا ــه رفت ــه روی صحن ــون ب ــه تاکن ک
ــر دانشــگاه در ششــمین  ــون تئات ــام اول کان کســب مق
جشــنواره ملــی رویــش وزارت علــوم اســت کــه 
ــاش  ــی رخ داده اســت. از ت ــار پیاپ ــرای ســومین ب ب
هــای پنــج ســاله ی دکتــر امیرنجفــی بــه عنــوان 

نمایــش هاســت کــه بــدون پرداخــت دقیــق بــه 
بــه  نمایشــی  اثــر  ی  خاقــه  و  هنــری  جزئیــات 
ــد  ــا چن ــی ی ــا یک ــه صرف ــرا ک ــد چ ن ــیده ا ــه رس صحن
ــر  ــای تئات ــا ســابقه ه ــش از ب ــل آن نمای ــن از عوام ت

مشــهد هســتند.
ــه وضــع  ــت ب ــا و رضای ــن اجراه ــت پایی ــی: کیفی عامل

ــی. فعل
فیاضــی: بــه تــازه واردهــا فرصــت وارد شــدن و 
ــل  ــد در مقاب ــد و گارد دارن ــدن رو نمی دهن ــده ش دی
اونهــا )در واقــع ماهــا( و ایــن مســئله مخصوصــًا 
در جشــنواره هایــی کــه در ســطح شــهر برگــزار 

می شــود پررنــگ تــر اســت.
ــر  ــاله ی تئات ــج س ــداز پن ــم ان ــارم: چش ــؤال چه س

ــد؟ ــی بینی ــه م ــگاه را چگون دانش
ــال  5 س ــای  ــه از فعالیت ه ــی ک ــر نتایج ــان: اگ زاغی
ــای  ــی و اعض ــر نجف ــای امی ــاش آق ــا ت ــته )ب گذش
کانــون تئاتــر( بدســت آمــده اســت ادامــه دار باشــد، 
افزایــش  و  نمایش  هــا  کیفــی  ســطح  رشــد  شــاهد 
آینــده ی  ســال   5 در  اجراهــا  و  تماشــاچی  تعــداد 

ــود. ــم ب ــگاه خواهی دانش
هــاي  ســاخت  زیــر  ایجــاد  قطعــا  بــاش:  یکــه 
اجــرا  و  تولیــد  در  تســهیل  منظــور  بــه  فرهنگــي 

. باشــد  نظــر  مــد  بایــد  قاعدتــا 
ــگاه در  ــر دانش ــون تئات ــه در کان ــدی ک ــبگ: رون اش
ــال  ــج س ــی پن ــواره ط ــواره و هم ــت، هم ــان اس جری
گذشــته کامــا رو بــه رشــد و صعــودی بــوده و قطعــا 
ــا شــیبی  ــا همیــن شــیب و حتــی شــاید ب ایــن رونــد ب

ــت . ــد داش ــه خواه ــتر ادام بیش
ــر  ــد نظ ــدازی م ن ــم ا ــود چش ــی ش ــا نم ــی: واقع عامل
گرفــت . اگــر کانــون تئاتــر رونــد شــکل گرفته ی 
اجرایــی  تیم هــای  اگــر  کنــد،  حفــظ  را  خــودش 
ــر مســئولین  ــد، اگ ــت کنن ــر از ســابق فعالی بعــدی بهت
فرهنگــی و نظارتــی بیــش از پیــش کمــک کننــد، 
ــدا  ــایش پی ــهد گش ــی مش ــری و علم ــای هن ــر فض اگ
کنــد و هــزار اگــِر خــوب اگــر پیــش بیــاد، امیــد بــه 

»دپارتمــان تئاتــر« می تــوان داشــت.
پتانســیل خوبــی کــه  و  ایــن فضــا  اگــر  فیاضــی: 
ــت  ــا جدی ــده  ب ــود اوم ــه وج ــگاه ب ــون در دانش اکن
ــم،  ــتفاده را ببری ــر اس ــود و حداکث ــظ ش ــم حف و نظ
ی بیســت و چنــد  شــاید روزی برســد کــه همــه 
دائمــی  مخاطــب  دانشــگاه  دانشــجوی  نفــر  هــزار 
ــتری  ــای بیش ــداد اجراه ــع، تع ــه تب ــوند و ب ــر ش تئات
ــته  ــری را داش ــی ت ــر و عال ــه ای ت ــای حرف و اجراه

باشــیم.

دور نیست...
کانون تئاتر دانشــگاه فردوســی در سال 96 چشــم انداز 

ــا دیگــر  ــر دانشــگاه فردوســی در قیــاس ب ــون تئات کان
ــد و  ــم بیای ــه چش ــور ب ــطح کش ــر س ــای تئات کانون ه
اول شــدن و اول مانــدن ایــن کانــون در ســطح کشــور 
»اپیدمــی« تلقــی شــود، بــا ایــن اوصــاف چنــد »اگــر« 
می مانــد، اگــر هائــی کــه امیدواریــم بــه »بایــد« 
ــر  ــون تئات ــن کان ــت فعالی ــاش و خاقی ــر ت برســد، اگ
ــازه ای  ــه حرف ت ــد  و همیش ــه یاب ــه ادام ــدون وقف ب

ــن و  ــه »رفت ــبت ب ــا نس ــر نگرانی ه ــد، اگ ــهد بکن مش
در  هنــری  ســرمایه های  و  اســتعداد ها  بازنگشــتن« 
ــن  ــر ای ــد، اگ ــود آی ــه وج ــگاه ب ــهر و دانش ــن ش ای
»اگــر« هــا »بایــد« شــود؛ آن وقــت دور نیســت 
ــن  ــی در ای ــوزش علم ــرای آم ــه ای ب ــه زمین روزی ک
ــدن »دانشــکده ی  ــت دی ــده شــود، آن وق دانشــگاه دی

ــت. ــر« دور نیس هن
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ــه  ــاری ک ــود؛ به ــک می ش ــش نزدی ــش از پی ــار بی  به
ــور و  ــوده و هســت، ش ــر ب ــون تئات ــیرین کان فصــل ش
کــه  عاقه مندانــی  و  هنرجویــان  تمرین هــای  حــال 
ــاه  ــر کوت ــنواره ی تئات ــه »جش ــیدن ب ــوی رس در تکاپ
دانشــجویی« هســتند، قــوت قلــب و حســن ختــام 
چنــد  در  تئاتــر  کانــون  فعالیت هــای  از  دوره  هــر 
ــد  ــن کــه بمان ــه ای ــد ب ــوده اســت و امی ــر ب ســال اخی
و بمانــد؛ پرشــور تــر از قبــل، پرصداتــر از قبــل. 
ــن  ــرای ای ــه ب ــردی ک ــا رویک ــه زودی ب ــم ب امیدواری
ــد  ــی جدی ــم راه ــم بتوانی ــر می گیری ــنواره مدنظ جش
ــر  ــک تئات ــای کوچ ــرفت گروه ه ــد و پیش ــرای رش ب

ــم. ــاز کنی ــجویی ب دانش
بهارهــا  ایــن  گــذر  بــه  و  بگذریــم  کــه  بهــار  از 
ــه  ــویم ک ــدوار می ش ــده ، امی ــه آین ــم ب ــی بکنی نگاه
ــگاه  ــن دانش ــر در ای ــه تئات ــده ای ک ــت، آین دور نیس
و  پردیــس  آمفی تئاتــر  از  فراتــر  را  خــود  پــای 
کانون هــای فرهنگــی بگذارد.انتظــار مــی رود بــرای 
سیاســت گذاران فرهنگــی و علمــی دانشــگاه، تئاتــر 
زیرمجموعــه ی  جــان،  پــر  هنــری  مثابــه ی  بــه 
نــگاه   و  نشــود  حســاب  داوطلبانــه  فعالیت هــای 
ــرف  ــِی ص ــِی جنب ــی فرهنگ ــه فعالیت ــدود ب ــان مح ایش
بــه  عاقه منــد  دانشــجویان  و  هنرجویــان  نباشــد، 
تئاتــر در دانشــگاه فردوســی،  هنرهــای نمایشــی و 
توانایــی ، اســتعداد و عاقــه ی خــود را بــا وجــود 
ســختی ها و محدودیت هــاِی گاه غیرمنطقــی، جانانــه 
ــادار  ــه ی معن ــه فاصل ــی ک ــا جای ــیده اند، ت ــه رخ کش ب

ــی  ــئولین فرهنگ ــر مس ــند، اگ ــته باش ــن داش ــرای گفت ب
ــود  ــت  خ ــر را در اولوی ــت از هن ــش حمای ــش از پی بی
قــرار دهنــد، اگــر روحیــه ی محافظــه کاری حاکــم 
ــای  ــِک هنره ــای آکادمی ــکل گیری فض ــه ش ــبت ب نس
نمایشــی در مشــهد جــای خــود را بــه حمایــت و 
ظرفیت ســازی علمــی و هنــری بدهــد، اگــر وزارت 
در  هنــر  علمــی  ســکوت  بــه  نیم نگاهــی  علــوم 



کی از شهر خاموش پژوا
گزارشی از فعالیت کانون موسیقی دانشگاه فردوسی در سال 95

کار خیر تالش موفقیت آمیز ستاره های پاپ برای یک 
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خبــر داغ روزهــای گذشــته، حضــور و حمایــت ســتاره های موســیقی از »ســهیل« )جــوان کرمانشــاهی محکــوم بــه اعــدام( بــود کــه بــا 
ــه رو شــد. ــی رو ب ــف اجتماع ــای مختل بازتاب ه

 ســهیل جــوان 20 ســاله ای کــه بــه دلیــل یــک منازعــه بچگانــه در ســن 15 ســالگی، پنــج ســال را در زنــدان گذرانــده بــود و در تمــام ایــن 
پنــج ســال کابــوس اعــدام لحظــه بــه لحظــه زندگــی اش را در بــر گرفتــه بــود، بــا حضــور و حمایــت ســتار های موســیقی از قبیــل محســن 
چاوشــی، رضــا صادقــی، بابــک جهانبخــش، عمــاد طالــب زاده، محســن شــیرالی و تامین رقــم 250 میلیــون تومانی حــق المصالحه، توانســت 

بــار دیگر بــه زندگــی بازگــردد.-

موسیقی
از طریق عشق تا گذشتن و رفتن پیوسته

موسیقی در سالی که گذشت
ــای  ــت ه ــز از مراقب ــال نی ــر س ــر داد و در اواخ ــران خب ای

ویــژه پزشــکی ایشــان و حــال رو بــه بهبودشــان گفــت.
ــوت  ــر ف ــت خب ــه گذش ــالی ک ــوار س ــار ناگ ــر اخب از دیگ
»لئونــارد کوئــن« خواننــده و ترانــه ســرای مطــرح کانادایــی 
بــود کــه بســیاری از عاقــه منــدان بــه موســیقی را در بهت 
و حیــرت فــرو بــرد، همچنیــن خبــر وداع بــا اســتاد »ابراهیم 
شــریف زاده«، از اســاتید موســیقی مقامــی خراســان به ســیل 
ایــن انــدوه افــزود؛ اســتاد آوازی کــه همیشــه بــا آن صــدای 

حــزن آلــودش غــم خــوار مــردم بــود.
خبــر اهــدای نوبــل ادبیــات بــه »بــاب دیلــن« کــه خواننــده 
ــالی  ــه س ــب توج ــار جال ــم از اخب ــت ه ــرا اس ــه س و تران
کــه گذشــت بــود زیــرا ایــن اولیــن بــاری بــود کــه نوبــل 
ــده  ــک خوانن ــه ی ــات ب ادبی

ــد. ــی ش داده م
بهترین آلبوم های ۹5

از اولیــن آلبــوم هــای عرضــه 
شــده در ســال 95 آلبــوم 
ــروه  ــذر اردیبهشــت« از گ »گ
»دال« بــود، تاکیــد دال بــر 
روی ملــودی هــای زیبــا را 
ــن  ــات ای ــک قطع ــک ت در ت
آلبــوم مــی تــوان بــه وضــوح 
وســواس  و  کــرد  حــس 
در  گــروه  اعضــای  بســیار 
ایــن قطعــات مشــهود اســت، 
اســتفاده هــای بــه جــا از 
ــای  ــب در ج ــازهای مناس س
ــای  ــدای زیب ــت و از ص ــوس اس ــوم ملم ــن آلب ــای ای ج
»امیــن هدایتــی« خواننــده ایــن گــروه نیــز بــه هیــچ عنــوان 

نمی تــوان چشــم پوشــی کــرد.
ــال  ــار امس ــه در به ــی ک ــای خوب ــوم ه ــر از آلب ــی دیگ یک
منتشــر شــد مــی تــوان بــه »امیــر بــی گزنــد« بــا صــدای 
ــه  ــه همیش ــی ک ــرد، چاوش ــاره ک ــی« اش ــن چاوش »محس
ــد  ــب کن ــت جل ــته اس ــود را توانس ــداران خ ــت طرف رضای
ایــن بــار نیــز بــا شــعرهایی از »موالنــا«، »ســعدی« و همــراه 
ــوب  ــازی خ ــا آهنگس ــا« و ب ــین صف ــگی اش، »حس همیش
ــود را  ــان خ ــم مخاطب ــری ه ــار دیگ ــت ب ــودش توانس خ

ــگاه دارد. ــی ن راض
»احســان خواجــه امیــری« نیــز در اواخــر تابســتان هشــتمین 
ــازار عرضــه  ــه ب ــالگی« ب ــام »ســی س ــا ن ــود را ب ــوم خ آلب

 گــروه »پالــت« نیــز در روزهــای پایانــی ســال آلبومــی را بــا 
ــا تمــام« عرضــه کــرد کــه شــامل کنســرت  ــام »تمــام ن ن
ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــت ک ــه اس ــا و 5 قطع ــری آنه تصوی
ــام  ــه »تم ــد تران ــم، مانن ــز شــنیده بودی ــن نی ــش از ای را پی

ــود. ناتمــام« کــه تیتــراژ ســریال لیسانســه هــا ب
ــال 95  ــای س ــوم ه ــن آلب ــم بهتری ــوم را بخواه ــر 2 آلب اگ
ــق عشــق«  ــوم »طری ــدون شــک آن دو آلب ــم ب ــی کن معرف
ــاد اســتاد  ــده ی ــری از اســتاد »محمدرضــا شــجریان«، زن اث
»پرویــز مشــکاتیان« و »گــروه عــارف« و آلبــوم »گذشــتن و 

ــود. ــی« خواهنــد ب ــر گــروه »بمران رفتــن پیوســته« اث
از کیفیــت آثــار اســتاد شــجریان و اســتاد مشــکاتیان 
ــی از  ــق عشــق« یک ــم اســت، »طری ــم ک ــه بگویی ــه هرچ ک
پرفــروش تریــن آلبــوم هــای 
ــده  ــرای زن ــود و اج ــال ب امس
افشــاری  کنســرت  تــور 
اروپــای   1989 ســال 
شجریان،مشــکاتیان و گــروه 
عــارف اســت. برخــی قطعــات 
در  پیشــتر  را  آلبــوم  ایــن 
آلبــوم هــای دیگــر اســتاد 
ــا  ــم ام شــجریان شــنیده بودی
ــا ســازبندی  ــوم ب ــن آلب در ای
و  زنــده  اجــرای  متفــاوت 
همراهــی اســتاد مشــکاتیان 
لــذت شــنیدن قطعــات را 

دوچنــدان مــی کــرد.
ــی  ــه خوانندگ ــز ب ــی نی بمران
بهــزاد عمرانــی بــا آلبــوم جدیــد خــود غوغــا بــه پــا کــرد 
و بعــد از پخــش آلبــوم بلیــط اجراهایشــان در عــرض چنــد 

ــه اتمــام رســید. ســاعت ب
»گذشــتن و رفتــن« پیوســته مجموعــه ای اســت از صداهــا و 
رنــگ هــای جدیــد در موســیقی تلفیقــی ایــران، آلبومــی کــه 
ترانــه هــای آن اکثــرا شــخصی هســتند امــا ایــن شــخصی 
ــا  ــه م ــودن دغدغ ــت مشــترک ب ــه عل ــا ب ــه ه ــودن تران ب
ــد و آن  ــی ده ــز م ــی نی ــی اجتماع ــه آن قالب ــا ب ایرانی ه
حــس همــذات پنــداری مخاطــب بــا خواننــده اثــر در تمامی 

تــرک هــای آلبــوم دیــده مــی شــود.
ســالی کــه گذشــت سرشــار بــود از خبرهــای خــوب و بــد، 
ــری در  ــات بهت ــاهد اتفاق ــش رو ش ــال پی ــم در س امیدواری

زمینــه موســیقی کشــورمان باشــیم.

ســالی کــه گذشــت ســالی پــر فــراز و نشــیب برای موســیقی 
ایــران بــود، از طرفــی مجــوز هــای وزارت ارشــاد گویــا بــا 
رونــد بهتــری صــادر مــی شــدند و شــاهد انتشــار آلبــوم و 
برگــزاری اجــرا از کســانی بودیــم کــه پیــش از ایــن بــدون 
مجــوز قانونــی وزارت ارشــاد در داخــل و یــا خارج از کشــور 
ــوان  ــه را شــاید بت ــن قضی ــد، شــروع ای فعالیــت مــی کردن
اخــذ مجــوز آلبــوم »28« از »زانیــار خســروی« در ســال 92 
دانســت پــس از آن نیــز »ســینا حجــازی«، »گــروه عجــم« 
و »کاوه آفــاق« نیــز توانســتند آلبــوم هــای خــود را منتشــر 

کننــد، امســال نیــز شــاید 
ســخت گیــری هــا کمتــر 
ــاق« و  ــود و »کاوه آف ــده ب ش
توانســتند در  رام«  »کینــگ 
روی صحنــه اجــرا کننــد و 
ــی« توانســت  ــیامک عباس »س
هــم آلبومــش را روانــه بــازار 
ــه  ــر روی صحن ــم ب ــد و ه کن

ــرود. ب
امــا از طرفــی دیگــر لغــو 
ــدم  ــا و ع ــوز کنســرت ه مج
در  مســئولین  همــکاری 
شهرســتان ها  از  بســیاری 
موســیقی  شــنیدن  لــذت 
زنــده هنرمنــدان محبــوب 

ــی« و  ــی زندوکیل ــر«، »عل ــتاد »کله ــون اس ــورمان همچ کش
بســیاری دیگــر، از هوادارانشــان گرفتــه شــد، این سرســختی 
ــش  ــان بیشــتر از پی ــده، در اســتان خودم ــای بوجــود آم ه

ــود. ــاهده ب ــل مش قاب
ــادی در عرصــه موســیقی  ــر هــای زی در ســال گذشــته خب
شــنیدیم، در نشــریه نیــز بازخــورد هــای مختلــف آن را در 
قالــب مطالــب متنوعــی پوشــش دادیــم؛ از اولیــن خبرهایــی 
کــه در ســال 95 بــه گوشــمان خــورد خبــر بیمــاری اســتاد 
»شــجریان« بــود کــه در قالــب یــک پیــام تصویری نــوروزی 
ــت و  ــت گش ــه دس ــت ب ــان دس ــای همراهم ــن ه در تلف
ناراحتمــان کــرد، »همایــون شــجریان« در طــول ایــن یــک 
ســال مــردم را از حــال پــدر بــا خبــر مــی کــرد و در پایــان 
شــهریور مــاه از بازگشــت ایشــان بــرای ادامــه درمــان بــه 

کــرد کــه می تــوان آن را آلبومــی نســبتا موفــق تلقــی کــرد، 
ــای  ــود، تنظیــم زیب ــوم بســیار مناســب ب ــودی هــای آلب مل
»هومــن نامــداری« نیــز در ایــن موفقیــت ســهم بــه ســزایی 

داشــت.
بــه مــدد شــبکه هــای اجتماعــی از اتفاقــات عجیبــی کــه در 
ســال گذشــته افتــاد ایــن بــود کــه مراحــل کشــف، جــذب 
مخاطــب، رســیدن بــه شــهرت، پخــش آلبــوم و روی صحنه 
ــا فقــط در عــرض چنــد مــاه  اجــرا کــردن خواننــده ای نوپ
صــورت گرفــت؛ »حامــد همایــون« کــه تــا ســال پیــش نامی 
ناآشــنا در عرصــه موســیقی به شــمار مــی رفت، در جشــنواره 
فجــر امســال بلیــط هــای چهــار اجــرای او در یــک روز بــه 
اتمــام رســید؛ )نظــر شــخصی نویســنده( امــا ســوالی کــه برای 

مــن بــدون پاســخ مانــده 
ــک  ــه چطــور ی ــن اســت ک ای
ــا  ــدون تکنیــک و ب ــده ب خوانن
صــدای معمولــی تــا ایــن حــد 
ــک  ــدت ی ــد در م ــی توان م
ســال بــه شــهرت ایــن چنینــی 
برســد، شــاید بایــد پاســخ 
ایــن ســوال را در حمایــت 
ــور«  ــب پ ــای »رج ــای آق ه
و »شــرکت ترانــه شــرقی« 

ــرد. جســتجو ک
ــی  ــای خوب ــوم ه ــر آلب از دیگ
ــه  ــازار روان ــه ب ــال ب ــه امس ک
ــوم  ــه دو آلب ــوان ب ــد می ت ش
»محمــد  از  نــرو«  »گفتــم 

علیــزاده« و »رویــای بــی تکــرار« از »علــی زندوکیلــی« اشــاره 
ــی را  ــای خوب ــوم ه ــال آلب ــه ح ــا ب ــه ت ــزاده ک ــرد، علی ک
ــی«  ــا همــکاری »میــاد تراب ــز ب ــاز نی ــن ب عرضــه کــرده، ای
ــای  ــه ه ــا تران ــر آهنگســازی و ب ــی« در ام ــید ادهم و »فرش
خوبــی از »مهــرزاد امیــر خانــی« توانســت بــاری دیگــر توجــه 

ــد. ــب کن ــش را جل مخاطبان
زندوکیلــی کــه رویــای بــی تکــرار دومیــن آلبــوم مســتقل او 
حســاب مــی شــود اگــر چــه کیفیــت آلبــوم پیشــین خــود را 
حفــظ نکــرد امــا در مجمــوع توانســت بــاز هــم بــا صــدای 
ــازار یکنواخــت موســیقی را حــال و هوایــی  ــازار ب گرمــش ب
تــازه ببخشــد، از نــکات مثبــت ایــن آلبــوم مــی تــوان بــه 
آهنگســازی »علیرضــا افــکاری« اشــاره کــرد کــه بســیار در 

جذابیــت آثــار نقــش مثبتــی را ایفــا کــرده اســت.

اختصــاص دهــد و بــار دیگــر بــه رســالت همیشــگی خــود 
ــه  ــان و ب ــیقی محجــور خراس ــرده و صــدای موس ــل ک عم
طــور خــاص مشــهد را بــه گــوش اهالــی فرهنــگ و هنــر 

ــاند. ــور برس در کش
فعالیــن کانــون موســیقی همــواره بــا مشــکات زیــادی بــر 
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــوده ان ــه ب ــود مواج ــر راه خ س

هــای کانــون موســیقی در حوزه هــای پژوهشــی، بــه 
ــز  ــا، و نی ــش ه ــی و همای ــات هفتگ ــله جلس ــورت سلس ص
ــیقی  ــار موس ــد آث ــب تولی ــوا، در قال ــد محت ــوزه تولی در ح
ــون و انتشــار مجــدد  ــروه ارغن ــی توســط گ ــنتی و تلفیق س
نشــریه ارغنــون، از ســر گرفتــه شــد. ایــن رونــد بــا رشــد 
قابــل توجهــی تــا ســال 94 ادامــه یافــت و بــا آغــاز ســال 
ــه ای  ــه گون ــید. ب ــود رس ــه اوج خ ــه نقط ــی 94 ب تحصیل
ــه  ــی و البت ــی و خارج ــاد داخل ــارهای زی ــم فش ــه علیرغ ک
ــان  ــت میزب ــگاه، توانس ــرم دانش ــئولین محت ــت مس حمای
ــار ایــران، اســتاد حســین علیــزاده باشــد.  اســتاد بــزرگ ت
ــرای دو  ــه ی اج ــزاری برنام ــاهد برگ ــر از آن ش ــل ت و قب
نــوازی اســتاد کیــوان ســاکت و بهنــام ابوالقاســم، و بعــد از 
آن اجــرای مجموعــه آثــار تولیــدی گــروه موســیقی ارغنون 
ــم. ــون بودی ــن کان ــی از ســوی ای در حــوزه موســیقی تلفیق

مهمتریــن هــدف هــر کانــون و یــا تشــکل جــذب اعضــای 
جدیــد جهــت تــداوم راه و مانــدگاری آن کانــون یــا تشــکل 
ــه در دوران وانفســا موســیقی مشــهد،  اســت، کــه نیکبختان
تعــداد چشــمگیری از دانشــجویان دانشــگاه پس از آشــنایی 
بــا کانــون موســیقی و مشــاهده فعالیــت هــای گســترده آن 
ــت  ــه عضوی ــاره ب ــه یکب ــوی، ب ــت معن ــت حمای ــه جه ب
ــا  ــته ایم ت ــا توانس ــد و م ــیقی درآمدن ــون موس ــمی کان رس
ــرض  ــایق شــخصی و غ ــه س ــه ب ــدون توج ــروز، ب ــه ام ب
ــا  ــوده و ب ــود ب ــینیان خ ــده راه پیش ــه دهن ــا، ادام ورزی ه
برنامــه ریــزی مــدون و پیگیــری و برگــزاری مجــدد 
ــه  ــد، ب ــر ش ــر ذک ــش ت ــه پی ــابه آنچ ــی مش ــه های برنام
ارتقــاع ســطح ســواد عمومــی موســیقایی و نوازندگــی ایــن 

ــرده باشــیم. هنردوســتان کمــک شــایانی ک
ما بر دهل عشق دستک زده ایم

تنبک ما طبل بی عاری نیست

محمد سهیلی
کارشناسی مهندسی آب ۹۱

جشــنواره ملــی رویــش همــواره بــه عنــوان محفلــی جهــت 
ســنجش و ارزیابــی فعالیــت هــای ســاالنه کانونهــای 
ــجویی  ــن دانش ــان فعالی ــگاهها در می ــری دانش فرهنگی-هن
شــناخته شــده اســت. در ایــن جشــنواره کــه هــر ســاله بــه 
ــی یکــی از دانشــگاههای کشــور در حــال برگــزاری  میزبان
ــای  ــت ه ــل نشس ــی از قبی ــه های ــی برنام ــت، برپای اس
ــگاه  ــیه ی نمایش ــی در حاش ــای آموزش ــی و دوره ه فرهنگ
ــی،  ــای فرهنگ ــون ه ــای کان ــدی ه ــد روزه ی توانمن چن
ــه  ــوان مجموع ــه عن ــه ب ــی ک ــی و مذهب ــری، اجتماع هن
ــال  ــگاهها فع ــمند در دانش ــوش و اندیش ــوان، خودج ای ج
ــوزه  ــر ح ــای ه ــن ه ــاب برتری ــن انتخ ــتند، و همچنی هس

ــد. ــی باش ــنواره م ــن جش ــای ای ــه ه ــواره از برنام هم
ــی  ــنواره مل ــمین جش ــوان شش ــا عن ــه ب ــن دوره ک در ای
ــر در دی  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــه میزبان ــش ب روی
ــی  ــگاه فردوس ــد، دانش ــزار گردی ــاری برگ ــال ج ــاه س م
مشــهد بــا کســب 15 عنــوان برتــر توانســت جایــگاه اولــی 
ــد. ــد نمای ــر تمدی ــال دیگ ــک س ــرای ی ــن دانشــگاه را ب ای

بــی شــک می تــوان از کســب عنــوان برتــر کانــون 
ــه  ــن رتب ــهد و همچنی ــی مش ــگاه فردوس ــیقی دانش موس
ــون  ــون کان ــروه ارغن ــط گ ــنتی توس ــوازی س ــروه ن دوم گ
موســیقی، بــه عنــوان یکــی از اتفاقــات مهــم ایــن جشــنواره 
یــاد کــرد کــه از بازخــورد خبــری باالیــی نیــز برخــوردار 

شــد.
ــرد از 48  ــزارش عملک ــت گ ــا ثب ــت ب ــون توانس ــن کان ای
عنــوان فعالیــت خــود در ســال تحصیلــی 95-94، از 
ــه خــود  ــه اول را ب ــری رتب ــی و هن ــون ادب ــان 384 کان می

ــتیاق  ــروه اش ــرای گ ــت از اج ــس از ممانع ــل، پ ــت قب دول
ــون  ــن کان ــفانه ای ــی، متأس ــا قربان ــی علیرض ــه خوانندگ ب
ــزوای ناخواســته رفــت و شــاهد  ــه ان ــه مــدت یکســال ب ب
ــه و در  ــه رفت ــا رفت ــم. ام ــی از آن نبودی ــه فعالیت هیچگون
ســال 92 خــون تــازه در رگ هــای کانــون موســیقی 
جریــان یافــت و بــا حمایــت مســئولین دانشــگاهی فعالیــت 

حمیدرضا علیمردانی
کارشناسی اقتصاد نظری 93



مدرن ترین بیاِن »دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور«

کنسرت »ناصر چشم آذر« با همراهی ارکستر بزرگ »ایستگاه« برگزار می شود

نیمه اول اسفند 1095

کنســرت ناصــر چشــم آذر ایــن بــار بــا همراهــی ارکســتر بــزرگ »ایســتگاه« در فضایــی جدیــد و بــا اتفاقــات ویــژه در تــاالر وحــدت بــه 
روی صحنــه مــی  رود.

 در ایــن کنســرت کــه در تاریــخ 25 و 26 اســفند در تــاالر وحــدت برگــزار می شــود اعضــای ارکســتر بــزرگ »ایســتگاه« بــه سرپرســتی 
مهــدی نــوروزی و ارکســتر 50 نفــره، تعــدادی نوازنــده مهمــان و گــروه کــر، در کنــار ناصر چشــم آذر به اجــرای برنامه خواهنــد پرداخت.

 ارکســتر خصوصــی »ایســتگاه« بــه سرپرســتی مهــدی نــوروزی کــه از مدرســان آواز دانشــکده کنســرواتوار تهــران اســت، از ســال 1390 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و اســاس کار »ایســتگاه« اجــرای موســیقی فیلــم اســت کــه دلیــل آن عاقــه مشــترکی اســت کــه اعضــای 

ارکســتر بــه موســیقی و ســینما دارنــد و ایــن نقطــه پیونــد ذهــن و ســلیقه اعضــای ارکســتر محســوب می شــود. 
»ایســتگاه« تاکنــون اجراهــای پرطرفــداری را بــا محتــوای موســیقی فیلم هــای پرطرفــدار جهــان روی صحنــه بــرده کــه بــا اســتقبال 
دوســتداران ایــن ســبک از موســیقی رو بــه رو شــده اســت. ناصــر چشــم آذر نیــز در ماه هــای گذشــته اجراهــای پرطرفــداری را بــا 
حضــور نوازنــده هــا و خواننده هــای مختلــف در تــاالر وحــدت بــه روی صحنــه بــرده اســت و ایــن بــار تصمیــم دارد در فضایــی 

جدیــد بــه اجــرای برنامــه بپــردازد. موسیقی

مانــدگار  دالیــل  از  یکــی  شــاید  اســت،  ناراحتــی 
ــن  ــه همی ــتادانه ب ــاره ی اس ــم اش ــه« ه شــدن »کودکان
ــار  ــد و به ــای عی ــی ه ــه زیبای ــد، مجموع ــوع باش موض
ــر  ــی اگ ــه حت ــی آورد ک ــان م ــه یادم ــوی ب ــه نح را ب
نکــرده  تجربــه  تابحــال  حتــی  را  آنهــا  از  برخــی 
باشــیم، بــاز هــم بتوانیــم قشــنگِی بــوی باغچــه و بــوی 

و  ببازیــم  را  زمســتان خودمــان  و ســردی  ســیاهی 
تریــن  واضــح  گــردون،  دوِر  کــه  کنیــم  فرامــوش 
ــه  ــودن اســت، و هم ــره ای ب ــه دارد دای ــی ای ک ویژگ
ــد  ــدن دارن ــرار ش ــزم تک ــه ع ــک چرخ ــد ی ــز مانن چی
ــی  ــه نیک ــدی و چ ــه ب ــون، چ ــکال گوناگ ــه اش ــا ب ام

ــور. ــم مخ ــد، غ ــی مانن ــواره نم هم
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عیــد نــوروز، جــدا از جذابیــت هــای خاصــی کــه دارد، 
ــه   ــه هم ــم دارد، ک ــود را ه ــاص خ ــای خ ــت ه ظراف
ــیونرهایی  ــا کلکس ــم، ام ــم نبینی ــا ه ــاید ب ــا را ش آن ه
ایــن  اکثــر  کــه  قنبــری«  »شــهیار  ماننــد  هســتند 
ــه«  ــد »کودکان ــعری مانن ــف را در ش ــی های ظری خوش
جمــع کــرده انــد و »فرهــاد مهــراد«، بــا لــرزش 
ــه ای  ــود، قطع ــاِص خ ــِی خ ــای صوت ــتادانه ی تاره اس
ــن  ــخص م ــرای ش ــت، ب ــرده اس ــر ک ــدگار را منتش مان
مجموعــه آهنگ هــای فرهــاد بــه طــور ناخــوداگاه، 
شــوند،  مــی  پخــش  ســال  دوم  نیمســال  در  تمامــا 
چــرا کــه حســگر هــای فرهاد-پســنِد بدنــم، تنهــا 
ــن  ــا همی ــوند، و ب ــی ش ــال م ــتان فع ــز و زمس در پایی
قطعــه ی  دو  اســفند  مــاه  در  طبقه بنــدی،  سیســتم 
ــر  ــگ ت ــاد پررن ــه« فره ــه ها« و »کودکان ــوچ بنفش »ک
ــا  ــیوا و رس ــدری  ش ــه ق ــه ب ــن دو قطع ــوند، ای می ش
ــفند  ــاه اس ــا در م ــری آن ه ــل قرارگی ــه دلی ــتند ک هس
تنهــا بــا یــک بــار گــوش دادن آنهــا بدســت مــی آیــد.

هرچقــدر  و  اســت  زمیــن  مــرگ  فصــل  زمســتان 
هــم کــه فــردی نســبت بــه بــرف و ســرمای آن 
و  خمودگــی  فصــل  بازهــم  باشــد  داشــته  هیجــان 

ــا را  ــو گنجه ه ــده ت ــت ش ــش جف ــرق کف ــوض را، ب ح
ــان  ــه یادم ــا ب ــن ه ــه ای ــس از آن ک ــم؛ و پ درک کنی
آمــد، بــه مــا مــی گویــد کــه همــه ی ایــن غــم هــا و 
ــوق  ــه ش ــار، ب ــوق به ــه ش ــتان را ب ــتگی های زمس خس
زنــده شــدن دوبــاره ی زمیــن، بــه شــوق لمــس دوبــاره 
ــن  ــای ای ــد در وانفس ــم؛ نکن ــر بگذرانی ــت س ــان پش ش

بـــه بهـــانه بهـــار

کلهر شدن راه 
چهره سال، کیهان کلهر 

گوچیلــف ســاخته و نــوای مســحورکننده کمانچــه کیهــان 
می نــوازد.  گــوش  آن  در 

ــن  ــیقایی ای ــای موس ــدگاه ه ــورد دی ــی در م ــل های تحلی
اســتاد عزیــز نقــل شــده اســت. گفتــه مــی شــود کــه او 
بــه تکنــوازی بــه عنــوان یکــی از ارکان موســیقی معتقــد 
ــیقی  ــاره موس ــالوده و عص ــوازی را ش ــا تکن ــوده و اص ب
ــوازی  ــا همن ــوازی ی ــروه ن ــه او گ ــه گفت ــته و ب می دانس
ــا ایــن اصــل  مقولــه ی جدیــدی اســت و بایــد کوشــید ت
ــوازی و تکنــوازی حفــظ شــود چــون یــک ســنت  بداهه ن
اســت. او همچنیــن بــه موســیقی هــای تلفیقــی کــه 
امــروزه بــاب شــده اســت اعتقــادی نــدارد و مــی گویــد 
ــاپ  ــت و پ ــی نیس ــیقی ایران ــر موس ــیقی دیگ ــن موس ای
محســوب مــی شــود و صرفــا اســتفاده از ســازهای ایرانــی 
ــنتی و  ــیقی س ــه ی موس ــردن در حیط ــر کار ک ــی ب دلیل
ایرانــی نیســت و الزم اســت کــه ریشــه هــا را بشناســیم و 

ــم. ــه دســت آوری ــان ان را ب ــم خودم ســعی کنی
ــن  ــر م ــه نظ ــیقیدانان ب ــوص موس ــه خص ــدان، ب هنرمن
هــر کــدام بــه نحــوی خــاص هســتند و روحیــات خاصــی 
دارنــد کــه بایــد بــه آن هــا احتــرام گذاشــت تــا موجــب 
ــراد هســتند  رنجــش آن هــا نشــویم چــرا کــه همیــن اف
ــن و  ــه قوانی ــن هم ــا ای ــک ب ــه ای خش ــه جامع ــه ب ک

ــند. ــی بخش ــا م ــغله، صف مش

ــه  ــام هرگون ــده، از انج ــرا نش ــف و اج ــا تعری فعالیت ه
ــن  ــرد. او در ای ــد ک ــودداری خواه ــران خ ــت در ای فعالی

ــد:  ــاره می گوی ب
در 2ســال گذشــته کــه 6 کنســرتم لغــو شــده و طبیعتــًا 
ــان  ــن زم ــدر رفت ــی، ه ــی، عاطف ــر احساس ــی از نظ کس
بنــده، مخاطبــان و  پاســخگوی  مالــی  یــا جوانــب  و 
برنامه ریــزان نبــوده و نیســت؛ امــا شــاید بتوانــم در 
ــا را  ــم و قســمتی از ضرره ــر کنســرت بده ــای دیگ جاه
بــه نحــوی جبــران کنــم؛ امــا اگــر کنســرت نوازنــده  های 
جــوان کــه بــا ســختی، یــک برنامــه در ســال آمــاده مــی  
ــران  ــد آن را جب ــی  توانن ــود، نم ــو ش ــی لغ ــد؛ براحت کنن
ــزده  ــا دل ــه آنه ــت ک ــواره هس ــد هم ــن تهدی ــد و ای کنن

ــند. ــار بکش ــیقی کن ــه از موس ــرای همیش ــده و ب ش
ــا  ــردم ب ــنایی م ــرای آش ــرتهایش را ب ــه کنس ــی ک کس
ــزار  ــگان برگ ــه رای ــان، ب ــه خودش ــق ب ــیقی متعل موس

. کنــد می 
ســخن از کیهــان کلهــر اســت. اســتاد کیهــان کلهــر؛ کــه در 

موســیقی مــا بــه چهــره ای بیــن المللــی بــدل شــده اســت.
کیهــان کلهــر اعــام کــرد کــه در ادامــه تــور »پردگیــان 
بــاغ ســکوت« و بعــد از برگــزاری کنســرت در شــهرهای 
بوشــهر، شــیراز، اهــواز بــه مناطــق محــروم ایــران ســفر 

ــد. ــزار کن ــگان برگ ــا در آنجــا کنســرت رای ــد ت می کن
ــه  ــت حیدری ــهرهای ترب ــاه در ش ــرت ها دی م ــن کنس ای
ــزاری  ــی از برگ ــدف اصل ــدند. ه ــزار ش ــدان برگ و زاه
ــل  ــنتی و اصی ــیقی س ــج موس ــر تروی ــاوه ب ــرت ع کنس
در  موســیقی  بــه  عاقه منــدان  از  حمایــت  ایرانــی، 
ــچ موســیقیدانی  ــران اســت، چــون هی مناطــق محــروم ای
ــن نواحــی نیســت،  ــه برگــزاری کنســرت در ای حاضــر ب
بــا وجــود این کــه مــردم ایــن نواحــی از عشــق و شــعور 

ــد. ــی برخوردارن ــیقی ایران ــه موس ــبت ب ــی نس باالی
و  یویومــا  سرپرســتی  بــه   »Sing Me Home« آلبــوم 
ــزه  ــر توانســت جای ــان کله ــی کیه آهنگســازی و نوازندگ
ــم از آن  ــن مراس ــن دوره ای ــاه و نهمی ــی را در پنج گرم
ــد رضــا شــجریان  ــا محم ــن تنه ــش از ای ــد. پی ــود کن خ
و حســین علــی زاده بــرای آلبــوم هــای »فریــاد« و »بــی 
تــو بــه ســر نمــی شــود« توانســته بودنــد بــرای دریافــت 

ــوند. ــزد ش ــزه نام جای
ــزد  ــر نام ــان کله ــه کیه ــود ک ــار نب ــتین ب ــن نخس ای
ــم  ــن ه ــش از ای ــد. پی ــی« می ش ــزه »ِگرم ــِن جای گرفت
بــا آلبوم هــای »بــی تــو بســر نمی شــود«، »فریــاد«، 
ــا  ــه در آن ه ــا« ک ــه جغرافی ــر از نقش ــاران« و »فرات »ب
ــزد  ــته، نام ــش داش ــده نق ــاز و نوازن ــوان آهنگ س به عن

ــود. ــده ب ــزه ش ــن جای ــِن ای گرفت
ســعدی کــه خدایــش بیامــرزد، وضعیــت موجــود را بــه 

ــد: ــه می فرمای ــا ک ــرده، آنج ــف ک ــی توصی خوب
اشــتر به شعر عرب در حالتست و طرب

گر ذوق نیســت تو را کژطبع جانوری

ــانه  ــه براســاس رس ــر انتخــاب شــد! ن ــال کله ــره س چه
هــا، بلکــه بــه اتفــاق، همــه وقایعــی هــا روی ایــن 

ــاد.     ــل؟ زی ــد. دالی ــک دل بودن ــاب ی انتخ
کســی کــه موســیقی ایرانــی را بیــن المللــی کــرد، کســی 
ــت  ــا دس ــری ه ــی مه ــا و ب ــوری ه ــود دلخ ــا وج ــه ب ک
ــرای  ــران نکشــید، کســی کــه ب ــش در ای از فعالیــت های
ــش را  ــرکت در اجراهای ــروم، ش ــه مح ــدان ع عاقه من
بــه صــورت رایــگان ممکــن کــرد، کســی کــه چهــار بــار 

نامــزد گرمــی شــد، و... .
بــا  کرمانشــاه  در  شــده  متولــد  کــرد،  موســیقیدانی 
خانــواده ای عاقــه منــد بــه موســیقی، امــروزه از بــزرگان 
مــا در دنیــای موســیقی اســت. کیهــان از 5 ســالگی 
ــم در  ــرد و کم ک ــود ک ــتعداد خ ــف اس ــه کش ــروع ب ش
ــت و  ــه ای پرداخ ــیقی حرف ــه موس ــالگی، ب ــن 12 س س
ــاز  ــرد. س ــکاری ک ــه هم ــروع ب ــاه ش ــو کرمانش ــا رادی ب
ــی  ــتاد »عل ــر از اس ــت و متاث ــه اس ــی او کمانچ تخصص
ــش  ــا رفتن ــل از ایتالی ــان قب ــت. کیه ــاری« اس ــر به اصغ
ــا گــروه شــیدا همــکاری مــی کــرد کــه ایــن همــکاری  ب
ــه  ــیقی اضاف ــزرگان موس ــناختش از ب ــره ی ش ــه دای ب
کــرد و او را شــناخته شــده تــر کــرد. او بــه ایتالیــا رفــت 
و ســپس بــرای تحصیــات تکمیلــی بــه کانــادا مهاجــرت 

ــرد. ک
او در طــی فعالیــت هایــش بــا هنرمنــدان مختلفــی 
ترکیــه،  از  ارزنجــان«  »اردال  داشــته،  همــکاری 
ــن،  ــا« از چی ــد، »یویوم ــان« از هن ــین خ ــجاعت حس »ش
»ژایــو ژیپینــگ« از ژاپــن، »عالیــم قاســمف« از جمهــوری 
آذربایجــان، »بروکلیــن رایــدر« از آمریــکا، ارکســتر 
»فیارمونیــک« نیویــورک، »کوارتــت کرونــوس« و گــروه 
ســازهای بــادی هلنــد، همــه ایــن هــا او را بــه هنرمنــدی 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــن الملل بی
ــتان«  ــروه »دس ــران، گ ــش در ای ــکاری های ــه هم از جمل
ــه در آن  ــد ک ــی باش ــری« م ــهرام ناظ ــور »ش ــا حض ب
ــه از  ــت ک ــی پرداخ ــم م ــی و تنظی ــه نوازندگ ــر ب کله
آثارشــان می تــوان بــه ســفر بــه دیگــر ســو اشــاره کــرد. 
ــون »محمدرضــا  ــی چ ــا همکاران ــاری را ب ــن آث او همچنی
ــد آورد کــه شــامل  ــزاده« پدی شــجریان« و »حســین علی
شــش آلبــوم: »زمســتان اســت«، »بــی تــو بــه ســر نمــی 
ــکوت،  ــب، س ــوش«، »ش ــاز خام ــاد«، »س ــود«، »فری ش

ــود. ــر« می ش ــرود مه ــر« و »س کوی
کیهــان کلهــر دســتی هــم در موســیقی متــن فیلــم 
»جوانــی بــدون جوانــی« ســاخته »فرانســیس فــورد 
کاپــوال« داشــته اســت کــه موســیقی آن را اســالدو 

ایران موسیقی  سفیر 
ــود.  ــی ش ــو م ــرت لغ ــش کنس ــال، ش ــرض دو س در ع
ــرت  ــزاری کنس ــزا از برگ ــوز و وی ــدور مج ــم ص علیرغ

ــود. ــری می ش ــدر جلوگی ــن رای ــا بروکلی وی ب
ــو  ــابور لغ ــرت وی در نیش ــر، کنس ــب ت ــه عجی و از هم
می شــود )احتمــاال بــه بهانــه ی واهــِی واقــع شــدن 
نیشــابور در حــدود جغرافیایــِی حــرم مطهــر امــام 
ــی  ــم و در نزدیک ــن حری ــه در همی ــال آنک ــا )ع(، ح رض
شــهر مشــهد بعضــا مجوزهایــی صــادر شــده کــه در آن 
ــد و در  ــه ان ــه رفت ــی روی صحن ــه اصطــاح کمدین های ب
حیــن طنــزی کــه حتــی بعضــا بــه ســمت هــزل مــی رود، 
ــت  ــی هوی ــیقی ب ــات موس ــی قطع ــه بازخوان ــروع ب ش
ــا برخــاف ادعــای دوســتان،  ــد حــال آنکــه اتفاق می کنن
ــن  ــیقی ای ــنامه موس ــه شناس ــود ک ــو می ش ــی لغ اجراهای

ــت. ــاک اس آب و خ
ــه  ــرداد 1394 و ب ــه در خ ــد ک ــی می رس ــه جای و کار ب
دنبــال ممانعــت اداره اماکــن نیــروی انتظامــی از برگزاری 
ــدر، وی  ــن رای ــروه بروکلی ــر و گ کنســرت مشــترک کله
ــد  ــی نخواه ــران اجرای ــر در ای ــه دیگ ــد ک ــام می کن اع
کــرد. او تاکیــد می کنــد تــا زمانــی کــه فرهنــگ و هنــر 
ایــران گــروگان زورگیــری و زورآزمایــی جناح هــای 
ــه  ــرای این گون سیاســی اســت و خــط مشــی مشــخصی ب

کاربردی 93( نگار سنگتراش )کارشناســی شیمی 
امیررضا کرامتی )کارشناســی حســابداری 92(



ظلمی ممتد
»Hell or High Water« درباره فیلم 

سالح خوب، سالح بد
)Hacksaw Ridge( درباره فیلم ستیغ اره ای

که بیشتر از قدر خود می ارزد جایزه ای 

گزارش گاردین از اسکار »فروشنده«: موج افزایش رای ها به فیلم، توسط معترضان به قانون ترامپ ایجاد شد
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نقد سینما، بخش هایی از گزارش گاردین درباره اسکار فروشنده اصغر فرهادی را نقل کرده است:
- ایــن اعتــراض درمقابــل قانــون ممنوعیــت ســفر توســط دونالــد ترامــپ، تــا حــدودی باعــث پیــروزی حیــرت انگیز »اصغــر فرهــادی« کارگــردان 
ایرانــی شــده اســت؛ فرهــادی کــه در اصــل بــرای ســفر بــه هالیــوود و دریافــت جایــزه برنامه ریــزی کــرده بــود، تاکیــد کــرد »شــرایط ناعادالنــه ای 

بــرای مهاجــران و مســافران از چندیــن کشــور بــه ایــاالت متحــده امریــکا بــه وجــود آمده اســت.« 
- مــوج افزایــش رای هــا بــرای فیلــم او توســط رای دهندگانــی از اســکار ایجــاد شــد که معتــرض به قانون ممنوعیت ســفر مردم 7 کشــور مســلمان 
بــه امریــکا، بودنــد. در غــروب یکشــنبه، فیلــم فروشــنده به صــورت رایگان توســط »صــادق خان« شــهردار لندن، به نمایش گذاشــته شــد. تــا زمانی 
کــه پیامدهــای ممنوعیــت بــرای فیلم ســازانی ماننــد فرهادی روشــن نشــده بــود، »تونی اردمــان« آلمانی بیشــترین شــانس را بــرای دریافــت جایزه 

داشــت. »ســرزمین میــن« )دانمــارک(، »تانــا« )اســترلیا( و »مــردی به نــام اووه )ســوئد( دیگر نامزدهــای دریافت جایــزه بودند.
- فروشــنده بــرای اولیــن بــار در جشــنواره کــن در مــی گذشــته، برخــاف اعامیــه متوســط از طــرف منتقــدان، جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد برای 
شــهاب حســینی و بهتریــن فیلنامه بــرای فرهــادی را دریافت کــرد. فرهــادی اولین اســکار ایــران را در ســال 2012 برای فیلــم »جدایــی«اش دریافت 

کــرد. بــا دریافــت دومیــن جایــزه، او در دســته نخبــگان دو برنــده ای اســکار کــه شــامل فدریکــو فلینی و اینگمــار برگمن هســتند، قــرار گرفت. سینمایی

برگــزار مــی شــود.
امســال نیــز ایــن رویــداد بــا رنــگ و بویــی سیاســی همــراه 
بــود. »فروشــنده« اصغــر فرهــادی بــرای حضــور در بخــش 
فیلــم هــای خارجــی زبــان ایــن آکادمــی بــه عنــوان نماینــده 
ایــران حضــور یافــت و در کمــال نابــاوری بــا جایــزه اســکار 

بــه خانــه بازگشــت. 
ــه فرهــادی چــه در داخــل و چــه در  ــزه ب ــن جای اهــدای ای
خــارج از کشــور حــاوی پیامــی بــود کــه ناشــی از اثرگــذاری 
ــدان، اســت. موفقیــت  ــه، یعنــی هنرمن همــان قشــر فرهیخت
نماینــده ایــران در دریافــت دوبــاره ایــن جایــزه بیانگــر ایــن 

ــه  ــا خــود ب ــار دیگــر ایــن جایــزه را ب نبــود کــه فرهــادی ب
خانــه بــرد. امــا در داخــل نیــز ایــن موفقیت بــا ســیلی از پیام 
هــای تبریــک و ابــراز خرســندی هــا همــراه بــود تــا جایــی 
کــه حتــی مســئوالن بلندمرتبــه کشــور نیــز بــه آن واکنــش 

مثبتــی داشــتند. 
ــت  ــن موفقی ــه ای ــبت ب ــی نس ــز برخ ــل نی ــه در داخ البت
ــی  ــد کل ــا برآین ــتند ام ــی داش ــی منف ــش های ــدد واکن مج
بازخوردهــا از کســب ایــن جایــزه بیانگــر خرســندی مــردم 
از دومیــن اســکار ایــران اســت. فرهــادی توانســت در ایــن 
دوران پرتنــش تاثیــر خوشــایندی گــذارد. در مراســم اســکار 
نیــز حضــور نماینــدگان فرهــادی بــرای کســب ایــن جایــزه 
خالــی از حواشــی نبــوده و حــاوی پیامــی روشــن بــرای مردم 
و دولــت امریــکا بــود. پیامــی کــه نشــان مــی دهــد مــوج 
دشــمنی بــا ایــران کــه مجــددا بســیاری در پــی گســترش 
ــران  ــع شــود چراکــه ای ــر واق ــد موث آن هســتند، نمــی توان
ــت  ــود را تثبی ــگاه خ ــی جای ــن الملل ــای بی ــته در فض توانس

کــرده و دیگــر نادیــده انگاشــته نشــود. 
ــی  ــل، حت ــی در داخ ــای منف ــش ه ــی واکن ــا برخ ــراه ب هم
رســانه های عربســتان نیــز نتوانســتند جلــوی عصبانیــت خود 
ــد.  ــم واکنــش نشــان دادن ــن فیل ــه ای ــد و نســبت ب را بگیرن
آن هــا نیــز تولیــد چنیــن محصــوالت هنــری را بــرای توســعه 
تفکــرات ضــد ایرانــی خــود بــه عنــوان مانعــی بــزرگ مــی 
بیننــد. بــا نگاهــی بــه کشــورهای منطقــه مــی تــوان دریافــت 
کــه ســینمای ایــران یکــی از پیشــتازان صنعــت ســینما بــرای 
حضــور در عرصــه هــای بیــن المللــی اســت و تــا امــروز نیــز 

توانســته بیشــتر از ســایرین مرزهــا را درنــوردد. 
جایــزه ای کــه امــروز فرهــادی آن را دریافــت کــرده، چیــزی 
ــک  ــزه ی ــن جای ــدای ای ــت. اه ــزه اس ــک جای ــتر از ی بیش
ــود کــه  حرکــت اعتراضــی از ســوی هنرمنــدان امریکایــی ب
ــور  ــن کش ــی ای ــای سیاس ــه در فض ــه ک ــا آنچ ــان داد ب نش

ــد. ــذرد مخالفن می گ

کریم پور سعید 
کارشناسی حقوق  غ التحصیل  فار

ــه  ــه ب ــه جامع ــوان یکــی از اقشــار نخب ــی ت ــدان را م هنرمن
شــمار آورد. تاثیــری کــه ایــن افــراد بــر جامعــه مــی گذارند، 
ــی از  ــد. یک ــیون نباش ــا و سیاس ــانه ه ــر از رس ــاید کمت ش
ــا همیــن بخــش از جامعــه، برگــزاری  رویدادهــای مرتبــط ب
جشــنواره ســاالنه اهــدای جوایــز آکادمــی هنرهای ســینمایی، 
اســکار، اســت. رویــدادی کــه شــاید بتــوان آن را بزرگتریــن 

رویــداد ســینمایی جهــان بــه حســاب آورد.
ــداد از ســوی آکادمــی  ــن روی در عیــن حــال برگــزاری ای
همیشــه بــا انتقاداتــی نیــز همــراه بــوده اســت؛ بــه طــوری 
ــط  ــز توس ــدای جوای ــرای اه ــار ب ــش آث ــی گزین ــه برخ ک
ــا  ــت و ی ــر سیاس ــایلی نظی ــر از مس ــی را متاث ــن آکادم ای
ــال  ــن پارس ــد. همی ــی دانن ــتانه م ــایل نژادپرس ــی مس حت
بــود کــه بســیاری از هنرمنــدان ســیاه پوســت حضــور در 
ایــن مراســم را تحریــم کردنــد چراکــه بــه اعتقــاد آنــان، 

ــد. ــان را نمــی دی اســکار آن
در همیــن رابطــه کمپینــی اعتراضــی بــا عنــوان »اســکار خیلی 
ــرات آن در  ــاهد تاثی ــال ش ــه امس ــاد ک ــه راه افت ــفید« ب  س

اهــدای جوایــز بودیــم. 
حواشــی سیاســی اســکار نیــز کــم نبــوده و همیشــه انتقاداتــی 
را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت. همــان زمــان کــه فیلم 
ــای  ــرار دیپلمات ه ــوص ف ــه در خص ــو« ک ــینمایی »آرگ س
ــن  ــده ای ــود، برن ــاب ب ــل انق ــران در اوای ــی از ای امریکای
ــاد داشــتند  ــزه شــد، بســیاری در داخــل و خــارج اعتق جای
کــه ایــن فیلــم شایســتگی دریافــت ایــن جایــزه را نداشــته 
اســت. ایــن عقیــده زمانــی تقویــت شــد کــه میشــل اوبامــا، 
همســر رییــس جمهــور وقــت امریــکا، ایــن جایــزه را اعــام 
کــرد. گرچــه نبایــد از نظــر دور داشــت که همیشــه مراســم 
ــکا  ــای سیاســی امری ــره ه ــا حضــور چه ــکار ب ــی اس آکادم

اســت کــه ســینمای ایــران در حــال نفــوذ بــه ســطح ســایق 
بیــن المللــی اســت. 

امــروز در عرصــه سیاســت، دنیــا شــاهد درگیــری و تنــش 
ــازه وارد  ــت ت ــران و امریکاســت. دول ــن ای ــی بی ــی باالی لفظ
امریــکا، ایــران را محــور تروریســم در دنیــا مــی دانــد و بــرای 
ــردان  ــی رویگ ــچ اقدام ــامی از هی ــوری اس ــک جمه تحری
ــور از ورود  ــران 7 کش ــع مهاج ــان من ــاید فرم ــت. ش نیس
ــرای  ــکار ب ــی اس ــی آکادم ــور محــرک اصل ــکا موت ــه امری ب
برگزیــدن ایــران در ایــن دوره از اهــدای جوایــز اســکار بــود. 
شــاید هیــچ چیــز بــرای رییــس جمهــور امریــکا بدتــر از ایــن 

فیلمــی بــا 22 جایــزه رســمی و بیــش از 50 مــورد نامــزدی 
در بخــش هــای مختلــف جشــنواره هــای فیلــم بیــن المللــی 

و ایالتــی.
ــرد  ــن نب ــات تری ــکی اســت در پرتلف ــاره پزش ــر درب ــن اث ای
تاریــخ بشــر، نبــردی در جنــگ جهانــی دوم که بیــش از 150 
هــزار نفــر جــان باختــه داشــت. پزشــک ایــن فیلــم بــه دلیــل 
اعتقــادات مذهبــی ای کــه نشــات گرفتــه از گذشــته او بــوده 

حاضــر بــه حمــل ســاح نشــد و مخالــف خشــونت بــود.
»مــل گیبســون« بــه عنــوان یــک فیلمســاز، کمتر پیــش آمده 
کــه بــه نمایــش قهرمان پــروری و فــداکاری بپــردازد و ثابــت 
کــرده کــه هراســی از بــه تصویرکشــیدن بی پــرده ی خشــونت 
نــدارد. اگرچــه نیمــه ی ابتدایــی فیلــم معمولــی اســت امــا گام 
بلنــد فیلــم هنــگام یــورش مــردان گــردان اول رخ می دهــد. 
صحنه هــای نبــرد، یــادآور ســکانس  ســاحل اوماهــا در فیلــم 
ــای  ــا ترس ه ــن صحنه ه ــت. ای ــان اس ــرباز رای ــات س نج
ناشــی از جنــگ را بــه طــرزی دیدنــی بــه تصویــر کشــیده اند.

ــد  ــت. »دزمون ــی اس ــتانی واقع ــاس داس ــر اس ــتیغ اره ای ب س

فیلــم »Hell or High Water« بــه کارگردانــی »David Mackenzie« و 
نویســندگی »Taylor Sheridan«، از جملــه آثــار قابــل ســتایش در 
ســال 2016 بــوده کــه در چهــار بخــش بهتریــن فیلــم، بهتریــن 
تدویــن، بهتریــن فیلمنامــه ی اورجینــال و بهتریــن بازیگــر نقــش 
مکمــل مــرد )Jeff Bridges( کاندیــدای دریافــت اســکار شــد.این 
درام جنایــی داســتان مــرد میــان ســالی بــه نــام »Toby«، بــا بازی 
»Chris pine« و بــرادرش »Tanner« ،بــا بــازی »Ben Faster« اســت 
کــه در پــی فــرار از بدهــی و یافتــن زندگــی بــدون دغدغــه ی 
مالــی دســت بــه ســرقت مــی زننــد. دو شــخصیت اصلــی دیگــر 
ــازی  ــا ب ــام »Marcus«، ب ــه ن ــی ب ــور پلیــس محل ــم ، دو مام فیل
 Gil« بــا بــازی ،»Alberto« و دســتیارش »Jeff Bridges« چشــم نــواز
Birmingham« هســتند. داســتان ســاده امــا در عیــن حــال پیچیده 
و تامــل برانگیــز فیلــم اگرچــه با ســکانس تعقیــب و گریــز دزد و 
پلیــس آغــاز می شــود امــا بــه هیچ وجــه ســعی در ایجــاد هیجان 
معمــول در فیلــم هــای جنایــی را نــدارد و بــه جای ســکانس های 
درگیــری، بــا بهــره گیــری از دیالــوگ هــای مفهومــی بــه جریــان 

داس« تبدیــل بــه اولیــن فــرد مخالــف بــا ســربازی شــد کــه 
توانســت مــدال افتخــار کنگــره ی ایــاالت متحــده آمریــکا را 
کســب کنــد. فیلمنامــه کــه توســط »انــدرو نایــت« و »رابــرت 
شــنکن« بــه نــگارش درآمــده، ســعی کــرده تــا حــد امــکان 
ــاعته  ــم دو س ــک فیل ــای ی ــن محدودیت ه ــا درنظرگرفت و ب
بــه اصــل ماجــرا وفــادار بمانــد. در پایــان فیلــم، قطعاتــی از 
مصاحبــه ی دزمونــد واقعــی در ســال 2006 )کــه همــان ســال 
ــا  ــه م ــق ب ــن طری ــود. از ای ــان داده می ش ــرد( نش ــوت ک ف
ــینمایی  ــات س ــن اتفاق ــی از ای ــا کم ــود ت ــت داده می ش فرص

شــده را از زبــان خــود او بشــنویم.
ــه  ــز وج ــتانش نی ــان داس ــت قهرم ــتیغ اره ای در پرداخ س
ــوه  ــدس جل ــرار داده و از مق ــه ق ــورد توج ــانی او را م انس
ــه  ــه ب ــکی ک ــت. داس پزش ــرده اس ــودداری ک دادن داس خ
ــت  ــاح نیس ــتفاده از س ــه اس ــر ب ــش حاض ــت اعتقادات جه
ــم نشــان داده مــی شــود کــه او  ــی از فیل ــا در بخــش های ام
نیــز وسوســه حمــل ســاح را در خــود مــی بینــد و دائــم در 
یــک چالــش بــرای مانــدن بــر اعتقاداتــش یــا پیــروی از رزم 
مســلحانه بــرای کشــورش اســت. گیبســون بــا عریــان نشــان 
دادن حقیقــت جنــگ بــه تماشــاگرش او را در جایگاهــی قــرار 
ــد کــه  ــه نمای ــن احســاس را تجرب ــد ای مــی دهــد کــه بتوان

فیلــم و کاراکتــر هــا معنــا مــی بخشــد. ایــن دیالــوگ هــا در عین 
ــه و  ــع گرایان ــودن، واق ــز ب جذابیــت و در برخــی مــوارد طنزآمی
طبیعــی نیز هســتند کــه به همــراه فضــای کویــری و دشــت های 
جنوبــی نشــان داده شــده ی امریکا توام با موســیقی متن دلنشــین 
فیلــم، بیــش از پیــش واقعــی بــودن داســتان را بــه مخاطــب القــا 

ــی کند. م

تصمیــم داس در چــه برهــه ای از تاریــخ و در چــه شــرایطی 
ــا اهمیــت آن دوچنــدان شــود. اتخــاذ شــد ت

ــان  ــت قهرم ــمندی وضعی ــا هوش ــون ب ــه گیبس ــب آنک جال
داســتان و ســربازانی کــه در کنــار او رزم پیشــه کــرده انــد را 
بــه مــوازات هــم روایــت مــی کنــد و در نهایــت بــه نقطــه ای 
مــی رســد کــه ایــن ســوال مهــم را مطــرح مــی نمایــد کــه 
آیــا رزم بــدون ســاح داس ارزشــی هــم تــراز بــا قهرمانــان 
جنــگ دارد کــه بــا ســاح بــه ایثــار و از خودگذشــتی مبادرت 

ورزیــده انــد؟
نکتــه جالــب دربــاره فیلــم اینکــه پســر ششــم مــل گیبســون 
یعنــی میلــو گیبســون نیــز بازیگــر نقــش فــورد در ایــن فیلــم 

بــوده اســت.
ایــن فیلــم کــه توانســته بــود جوایــز معتبــری را در آکادمــی 
ــای  ــی هنره ــترالیا، آکادم ــون اس ــینما و تلویزی ــای س هنره
فیلــم و تلویزیــون بریتانیــا، جوایــز منتخــب منتقــدان و جایــزه 
ــی  ــرف آکادم ــاالنه از ط ــه س ــت ک ــتایت)جایزه ای اس س
ــای  ــر رقب ــود( را در براب ــا می ش ــات اعط ــی مطبوع بین الملل
اســکار خــود بــه دســت آورد امــا در اســکار فقط توانســت در 
2 بخــش بهتریــن تدویــن و بهتریــن میکــس صــدا منتخــب و 

در 6 بخــش نامــزد شــود.

اگرچــه »Toby« و بــرادرش و »Marcus« و دســتیارش بــا واژه هــای 
»دزد« و »پلیــس« شــناخته مــی شــوند امــا نمــی تــوان کاراکتــر 
خیــر و شــر را برگزیــد و نویســنده مخاطــب را وادار بــه دوســت 
داشــتن هــردو گــروه و درک انتخــاب هایشــان می کنــد. فعالیــت 
هــای مجرمانــه دو بــرادر را می تــوان رابیــن هود گرایانه دانســت 
بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن داســتان رابیــن هــود و مــردم فقیــر 

یکــی هســتند و در عیــن حــال افــرادی در ایــن راه، هزینــه هــای 
ســنگینی مــی پردازنــد کــه کارگــردان، قضــاوت پیرامــون اینکــه 

حــق بــا چــه کســی اســت را بــه مخاطــب واگــذار مــی کنــد.
در نهایــت، فیلــم بــی عدالتــی ای را نشــان مــی دهد کــه در طول 
تاریــخ وجــود داشــته و حتــی بدتر شــده اســت و از نتیجــه گیری 

ــز می کند. ــی پرهی کل
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سینمای هنری یا سینمای اقتصادی؟!
به بهانه بها ندادن به فیلم خوب »نفس« 

قربانی جامعه
Moonlight درباره فیلم

ــی  ــول و درآمدزای ــه پ ــته ب ــم آغش ــر هفت ــه هن ــی ک زمان
ــی از طــرف  ــا و کــج ســلیقگی های ــی رحمی ه مــی شــود، ب
ســینماداران نســبت بــه فیلم هــای خــوب و ارزشــمند دیــده 
ــد  ــاه ســال هســتیم، ب ــن م ــه در آخری ــی شــود. حــال ک م
نیســت نگاهــی بــه فیلــم هایــی کــه در ســال گذشــته کمتــر 

دیــده شــد، بیاندازیــم.
فیلــم »نفــس« بــه کارگردانــی »نرگــس آبیــار« از جملــه این 
فیلــم هاســت. فیلمــی کــه روایــت زندگــی یــک دختــر بچــه 
بــه نــام بهــار نــورزوی اســت. در کنــار خانــواده اش در بــازه 

زمانــی قبــل از انقــاب تــا زمــان دفــاع مقــدس. 
فیلمــی نوســتالژیک کــه هــم مــی توانــد بــه واســطه نمادهــا 
و اســتفاده از فضــای زندگــی ســنتی، بــا مخاطــب میانســال و 
بزرگســال ارتبــاط برقــرار کنــد و هــم مــی توانــد به واســطه 
ــری  ــه دخت ــه ک ــی قص ــش اصل ــط نق ــری توس روایت گ
دبســتانی اســت بــا مخاطــب کوچکتــر ارتبــاط خوبــی بگیرد.

ــد:  ــل نیســت کــه »رخشــان بنی اعتمــاد« مــی گوی ــی دلی ب
معصومیــت عاشــقانه »نفــس« خاطــرات دورهمی مــان را بــه 
یــاد مــی آورد و نیــز »احتــرام برومنــد« مــی گویــد: »نفــس« 
آبیــار پــر از احســاس اســت. احساســات یــک دختــر بچــه 
ــا  ــا همــه، مهربانانــه رفتــار می کنــد. ب پرشــور و ذوق کــه ب
طاهــر پســرخاله نوجوانــش کــه از همیــن کودکــی بــه بهــار 
عاقــه منــد شــده و یــا بــا معلــم دبســتانش کــه در حــال 
اخــراج از مدرســه بــه دلیــل داشــتن حجــاب در مدرســه در 
دوران پهلــوی اســت و حتــی بــا پســر همکاســی اش کــه بــا 
ــی  ــا مهربان ــاز ب وجــود رقابت هــای درســی بیــن یکدیگــر ب
ــه،  ــدر گرفت ــی اش را کــه از پ مــی خواهــد کادو شــاگرد اول
بــه او بدهــد. احساســات ننــه آقــا کــه بــا بــازی فــوق العــاده 
»پانتــه آ پناهی هــا« نقــش یــک پیــرزن اصیــل و مذهبــی را 
بــه خوبــی ایفــا مــی کنــد و بــا تمــام خشــونت ظاهــری اش 

ــود را دارد.  ــاص خ ــای خ مهربانی ه
ــه یــک  ــا »نفــس«، ب ــد: ب ــزاده« مــی گوی ــا »حســین علی ام

داســتانی  از  برگرفتــه  جنکینــز«  بــری   « از  فیلمــی 
ــیاه پوســت  ــام »پســرهای س ــه ن ــی« ب ــک کارن ــر »م اث

زیرنــور مهتــاب آبــی دیــده می شــوند«
ــای اول اســکار  ــدا از شــانس ه ــان ابت ــم از هم ــن فیل ای
ــاد مــی شــد کــه در هفــت حــوزه ی مختلــف نامــزد  ی
و در ســه بخــش بهتریــن فیلــم ، بهتریــن بازیگــر نقــش 
مکمــل مــرد )ماهرشــاال علــی( و بهتریــن فیلمنامــه 
اقتباســی موفــق بــه دریافــت جایــزه اســکار شــد. 
ــه دوره  ــت س ــکار 2017 روای ــم اس ــن فیل ــده بهتری برن
ــت  ــتی اس ــیاه پوس ــوان س ــرد ج ــی م ــف از زندگ مختل
ــارهای  ــاوت و فش ــات جنســی متف ــود تمای ــا وج ــه ب ک
ــواده ای از هــم پاشــیده  روانــی ناشــی از تحصیــل و خان
ــان  ــن جه ــود در ای ــگاه خ ــردن جای ــال پیداک ــه دنب ب
ــرای  ــی ب ــدان خوب ــه چن ــال ن ــه س ــال ک ــت. امس اس
ــوده اســت ایــن  ــکا ب اقلیت هــای ســیاه پوســت در آمری
ــی  ــل توجه ــب و قاب ــوع جال ــد موض ــی توان ــوع م موض
ــواره  ــه هم ــینمایی ک ــد، س ــوود باش ــینمای هالی ــرای س ب
نشــان داده اســت بــه ســرعت بــه بحــران هــای 
ــش نشــان  ــا واکن ــه آنه ــردازد و ب ــی پ ــه م درون جامع
ــا  ــن ســینما در مواجهــه ب می دهــد؛ محصــول امســال ای
ــوده  ــم »Moonlight« ب ــه فیل ــای درون جامع ــران ه بح
ــه  ــتان را در جامع ــخت سیاهپوس ــی س ــه زندگ ــت ک اس
نشــان مــی دهــد، ایــن اثــر برخــاف انتظاراتــی کــه از 
ایــن قبیــل فیلــم هــا مــی شــود بــه دنبــال حــق طلبــی 
ــدوه  ــخت و ان ــی س ــت از زندگ ــه روای ــه ب ــت بلک نیس
ــرای  ــی ب ــه راه حل ــدون آن ک ــت ب ــک سیاهپوس ــار ی ب

ــردازد . ــی پ ــد م ــته باش آن داش
ــود  ــروع می ش ــادی ش ــه 90 می ــم از ده ــتان فیل داس
ــم  ــه اس ــدام ب ــف و الغران ــرکی ضعی ــا پس ــا را ب و م
ــختی را در  ــی س ــه زندگ ــد ک ــی کن ــنا م ــایرن« آش »ش
ــایرن  ــذارد. ش ــی گ ــر م ــه ای فقیرنشــین پشــت س محل

ــی کــه دختــرک دبســتانی  ــای دیگــر وارد شــدم، دنیای دنی
در آن کتاب هایــی همچــون جنایــات بشــر، خــون فــروش، و 
داســتان راســتان می خوانــد کــه هیــچ کودکــی در آن ســنین 
این چنیــن کتاب هایــی نمی خوانــد و بــا تصویرگری هــای 

ــم روایــت می کــرد. ــه مخاطــب فیل ــی ب کارتون
ــختی ها و  ــام س ــا تم ــگ را ب ــی در دوران جن ــم، زندگ فیل
ــا اوج  ــد. و ام ــان می ده ــب نش ــه مخاط ــت هایش ب وحش
فیلــم ســکانس پایانــی بــازی بهــار اســت، زمانــی کــه بهــار 
تنهــا در خانــه مشــغول تــاب خــوردن اســت و تمــام 
ــرور  ــاگر م ــرای تماش ــوت ب ــورت ص ــه ص ــش ب خاطرات
ــش  ــم پاهای ــان محک ــار آنچن ــن ب ــرای آخری ــود و ب می ش
ــه ســمت آســمان حرکــت مــی  ــد و ب ــه زمیــن می کوب را ب
ــد. همــان  ــی می خواهــد آســمان را بغــل کن ــه گوی ــد ک کن
ــار  ــد و به ــرود می آی ــان ف ــی در خانه ش ــه بمب ــت ک جاس
معصــوم را آســمانی مــی کنــد. آری، »محمدرضــا عــارف« 
درســت می گویــد: پیــام فیلــم »نفــس« امیــد و صلــح اســت. 
ــز و  ــکات ری ــام ن ــا تم ــس« ب ــم »نف ــال فیل ــر ح ــه ه ب
درشــت اش در فیلمنامــه بــه خوبــی توانســت زندگــی ســنتی 
و اصیــل ایرانــی را بــه نمایــش بگــذارد، اجــرای گویش هــای 
محلــی در ایــن فیلــم توســط بازیگــران در بافت هــای 
ــه نظــر مــی رســید، شــاید  قدیمــی شــهر بســیار واقعــی ب
بتــوان گفــت ایــن فیلــم، ایرانی تریــن فیلــم ســینمای ایــران 
بــه شــمار مــی رود. امــا حیــف کــه بــا کــم لطفــی مدیــران 
ســینمایی بــه صــورت محــدود و در ســالن هایــی بــا ظرفیت 
ــام  ــون »س ــی همچ ــه فیلم ــی ک ــد در حال ــران ش ــم اک ک
ــه  ــت و ن ــوی اس ــقانه ق ــر عاش ــک اث ــه ی ــه ن ــی« ک بمبئ
می توانــد یــک کمــدی لــذت بخــش باشــد در ســالن هــای 
اصلــی چنــد ســینما بــه صــورت همزمــان اکــران مــی شــود 
ــا  ــزار« و »دی ــه واســطه »محمدرضــا گل فیلمــی کــه فقــط ب
ــاال  ــدی احتم ــم هن ــی و فیل ــم فارس ــب فیل ــرزا« و ترکی می

ــد. ــه ســینما کن ــن را روان ــادی از مخاطبی تعــداد زی
اگــر مــی خواهیــد »ســام بمبئــی« را بــه صــورت گســترده 
ــری  ــمند و هن ــم ارزش ــق فیل ــل در ح ــد، حداق ــران کنی اک

»نفــس« جفــا نکنیــد.

ــی  ــای عاطف ــت ه ــد حمای ــی نیازمن ــه دردوران کودک ک
اســت همــواره بــا پرخاشــگری هــای مــادرش کــه 
ــاالت  ــه اخت ــدر ب ــواد مخ ــه م ــاد ب ــل اعتی ــه دلی ب
روانــی دچــار شــده اســت مواجــه مــی شــود، بنابرایــن 
خاءهــای عاطفــی خــود را در محیــط خطرنــاک جامعــه 
دنبــال مــی کنــد کــه موجــب همــراه شــدن او بــا یــک 
مــواد فــروش بــه نــام خــوان )ماهرشــاالعلی( می شــود. 
ــود  ــته خ ــدر نداش ــوان پ ــه عن ــه او را ب ــوری ک ــه ط ب
ــی  ــه دوره نوجوان ــم ب ــه فیل ــی ک ــد. زمان ــی کن ــی م تلق
ــی  ــاوت جنس ــای متف ــش ه ــه گرای ــد او متوج ــی رس م
ــش  ــوس های ــی شــود کاب ــردد و باعــث م ــی گ خــود م
دو چنــدان شــود و بیــش از پیــش مــورد انــزوا جامعــه 
ــایرن آن  ــی ش ــوم از زندگ ــل س ــرد. در فص ــرار گی ق
پســرک ضعیــف و نحیــف کــه همــواره در محیــط 
ــه  ــت ب ــی گرف ــرار م ــر ق ــورد تحقی ــاع م ــه و اجتم خان
ــر  ــه سراس ــده ک ــل ش ــی تبدی ــد و بالغ ــردی تنومن ف
تضــاد و درگیــری اســت و تنهــا راه رســتگاری خــود را 

ــد.  ــی کن ــتجو م ــونت جس در خش
فیلمبــرداری و قــاب بنــدی هــای بــی نقــص فیلــم 
ی  اجــازه  کــه  اســت  فیلــم  تاثیرگــذار  موســیقی  و 
ــم را  خــارج شــدن از ذهــن شــایرن، شــخصیت اول فیل
ــتان  ــذاری داس ــتری در تاثیرگ ــهم بیش ــد و س نمی ده
 »Moonlight« .غــم انگیــز زندگــی شــایرن داشــته اســت
ــت  ــغ آن نیس ــا تبلی ــی ی ــش جنس ــاره گرای ــی درب فیلم
بلکــه بــه دنبــال انتقــال مفهــوم جامعــه آلــوده ای اســت 
کــه باعــث نابــودی افــراد زیــادی ماننــد شــایرن شــده 
اســت. انگشــت اتهــام فیلــم در اصــل بــه ســوی شــرایط 
ــایرن های  ــایرن و ش ــه ش ــت ک ــه اس ــگ وجامع فرهن
متعــددی را بــه ســویی ســوق مــی دهــد کــه ذهــن شــان 
جــز بــا توســل بــه خشــونت تــوان رشــد نمــی یابــد؛ در 
ــر اینکــه  ــم عــاوه ب ــن فیل ــری جنکینــز« در ای واقــع »ب
ــت  ــودک سیاهپوس ــک ک ــی ی ــای زندگ ــامد ه ــه پیش ب
ــراف  ــرکوبگر اط ــه س ــه جامع ــری ب ــردازد تلنگ ــی پ م

ــد. ــز مــی زن شــایرن نی

سبحان شریفی
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کران نوروز نهایی شدند 6 فیلم ا
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شــورای صنفــی نمایــش اعــام کــرده اســت کــه ایــن فیلم هــا می تواننــد در صــورت تمایــل حتــی زودتــر از نــوروز 96 و 
از 18 اســفند بــه نمایــش دربیاینــد.

»ماجرای نیمروز« - محمدحسین مهدویان
»یک روز بخصوص« - همایون اسعدیان

»گشت 2« - سعید سهیلی
»خوب، بد، جلف« - پیمان قاسم خانی

»اباجان« - هاتف علیمردانی
»سه بیگانه« - مهدی مظلومی

سینمایی

»دنیــس  کارگردانــی  بــه   »Arrival« ورود  فیلــم 
ــی در  ــار علمــی تخیل ــن آث ــق تری ــوو« یکــی از موف ویلن
ــت  ــه هش ــود ک ــی ش ــوب م ــته محس ــال های گذش س
بــار بــرای جایــزه بفتــا و هشــت بــار هــم بــرای اســکار 
ــزه  ــنواره جای ــردو جش ــت در ه ــد و توانس ــزد ش نام

ــد. ــود کن ــرداری را ازآن خ ــن صداب بهتری
حضــور  بــه  راجــع  دیگــری  فیلــم  اثــر  ایــن   
ــزرگ  ــی و هیبــت هــای ب ــا کشــتی فضای فرازمینی هــا ب
بــر روی زمیــن اســت. امــا برخــاف بســیاری از آثــار 
ــا  ــی کــه ب دیگــر در زمینــه موجــودات ناشــناخته فضای
ــم  ــت در فیل ــراه اس ــودی هم ــگ و ناب ــری و جن درگی
»ورود« خبــری از خشــونت و مبــارزه نیســت. کــه 
ــواره  ــه هم ــک فاجع ــد ی ــان ده ــما نش ــه ش ــد ب می توان
بــا درگیــری و کشــتارهای عظیــم همــراه نیســت. 

بــه ایــن ترتیــب داســتان یکنواخــت فیلــم ممکــن 
ــی  ــرا وقت ــد زی ــده بنظــر بیای اســت اندکــی خســته کنن
ــاب  ــدن انتخ ــرای دی ــی را ب ــی تخیل ــم علم ــک فیل ی
ــت  ــن اس ــان و آدرنالی ــی هیج ــد اندک ــم نیازمن می کنی
ــگفت  ــما را ش ــاد ش ــاظ زی ــن لح ــم از ای ــن فیل ــه ای ک

ــرد. ــد ک زده نخواه
ــود  ــاز می ش ــری آغ ــر خب ــک تیت ــا ی ــدا ب ــم در ابت فیل
ــگان  ــی و ورود بیگان ــفینه فضای ــرود 12 س ــر ف ــه خب ک
ــه  ــا اینک ــا ب ــان ه ــه انس ــد و در ادام ــام می کن را اع
ــعی  ــدا س ــد ابت ــا ندارن ــی ه ــد فرازمین ــی از قص اطاع
ــن  ــد و در ای ــرار کنن ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــد ب می کنن
راه از کمــک اســتاد زبــان شناســی »لوییــز بنکــس« بــا 
بــازی »ایمــی آدامــز« اســتفاده میکنند.»دنیــس ویلنــوو« 
کارگــردان و »اریــک هایــزرر« فیلــم نامــه نویــس ایــن 
اثــر، زبــان تصویــری کامــا جدیــدی بــرای موجــودات 
فیلــم  ایــن  فرازمینــی طراحــی کرده انــد. همچنیــن 
ــن  ــاره ای ــگفت آوری درب ــق و ش ــات دقی ــای جزیی گوی

ــت. ــانی آنهاس ــای انس ــار ه ــگان و رفت بیگان
ــا  ــتانی کام ــط داس ــتن دو خ ــر »ورود«، داش ــه دیگ نکت
ــرای  ــیاری را ب ــواالت بس ــر دو س ــه ه ــت ک ــاوت اس متف
بیننــده ایجــاد می کننــد کــه تــا دقایــق آخــر فیلــم آنهــا را 
بــی جــواب می گذارنــد و البتــه کــه ســکانس هــای میانــی 
ــد،  ــک کنن ــه پاســخ نزدی ــه شــما را ب ــم بیشــتر از آنک فیل
غلــط انــداز و بســیار ســاده بــه نظــر می آینــد تــا آنکــه در 
دقایــق نهایــی جــواب هایــی دور از انتظــار را جلــوی شــما 

ــد! ــرار می دهن ق
ــیاری  ــم را از بس ــن فیل ــد، ای ــتانی هدفمن ــای داس ــط ه خ
ــز  ــی متمای ــر علمــی تخیل ــای ژان ــم ه ــات از ســایر فیل جه
ــای  ــوه ه ــال جل ــه دنب ــا ب ــه تنه ــم »ورود« ن می کند.فیل
ــن  ــودی زمی ــب و ناب ــای مهی ــار ه ــزی و انفج ــژه و فانت وی
یــا بیگانــگان نیســت بلکــه تمــام مــدت ذهــن شــما را بــا 
ســواالتی مشــغول می کنــد کــه بــرای پاســخگویی بــه آنهــا 
حتــی الزم اســت اندکــی بیشــتر از همیشــه تخیــل خــود را 

ــد! ــه کار بگیری ب

نیلوفر عادل
کارشناسی اقتصاد بازرگانی 93

12 سفینه فضایی در زمین
Arrival درباره فیلم



سیاست در مستطیل سبز!
نگاهی به رابطه ی فوتبال و سیاست

گلزنی مشکوکش توضیح مسی در مورد ژست 
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ژســت گلزنــی مســی پــس از بــه ثمــر رســاندن اولیــن گل بارســا برابــر ســلتا خــارج از معمــول و عجیــب بــود. او ســه بــار بــا دســت تظاهر 
بــه تمــاس تلفنــی کــرد و بــا چهــره ای جــدی بــه جایــگاه ویــژه نوکمــپ نیــز نــگاه مــی کرد.

 پــس از ایــن اتفــاق، بســیاری ایــن ژســت عجیــب را پیغامی از ســوی مســی بــرای مســئوالن باشــگاه در مــورد وضعیــت تمدید قــراردادش 
تعبیــر کردنــد؛ امــا طبــق ادعــای موندودپورتیــوو، فــوق ســتاره آرژانتینــی دقایقــی پــس از اتمــام بــازی به یکــی از مســئوالن باشــگاه توضیح 
داده کــه ژســت او پیغامــی بــرای یکــی از اقوامــش بــوده اســت. کســی کــه مســی در طــول روز بارهــا بــا وی تمــاس گرفتــه تــا بــا وی در 

مــورد یــک جشــن خانوادگــی حــرف بزنــد ولــی او پاســخ تمــاس هایــش را نــداده اســت!

ورزشی
مادریدی هــای پایتخــت نشــین یــا باخــت 7-1 برزیــل در برابــر 
آلمــان در جــام جهانــی 2014 و بحــران هــای پــس از آن را بــه یاد 
بیاوریــد تــا بهتــر ایــن مســاله را هضم کنیــد. عبارتــی کــه از اورول 
نیــز در ابتــدای ایــن نوشــتار نقــل شــد موید همین مســاله اســت. 
در نتیجــه بازیکنــان در زمیــن فوتبــال دویــدن، پریدن، ضربــه زدن 
بــه تــوپ را بوتــه ی آزمایــش فضایــل ملی خــود می داننــد و خود 

را نیــز گادیاتورهایــی در برابــر دشــمن.
فوتبال و جهانی شدن

 در بخــش قبــل بــه خاصیــت متمایزکننــده ی فوتبال اشــاره شــد 
کــه حتی مــی تواند تشــدیدکننده یــا حداقــل بازگوکننــده ی کینه 
ناشــی از ناسیونالیســم میــان ملــت هــا و گــروه هــا باشــد. امــا در 
ایــن بخــش دقیقــا در نقطــه ی مقابــل بخــش قبــل بــه فوتبــال 
مــی نگریــم. فوتبــال پدیــده ای اســت کــه هم مــی توانــد مکانیزم 
تمایــز را پیــش ببــرد و هــم مکانیــزم همگونــی را. فوتبــال نــه تنها 
همگــون کننــده ی بازیکنــان و تیــم هــا در داخل زمین اســت بلکه 
چنیــن نقشــی را بــرای تماشــاچیان نیــز ایفــا مــی کنــد. مــا اکنون 
قــدم بــه عصــر جهانی شــدن گذاشــته ایــم و پدیده هــای مختلفی 
ایــن مســاله را تســهیل مــی کند. فوتبــال کــه در ســطوح مختلف 
ملــی،  منطقــه ای و جهانــی برگزار می-شــود یکــی از ایــن پدیده ها 
اســت و افــراد زیــادی را از رنــگ هــا، نژادهــا، ملیــت هــا، دین های 
متفاوتــی گــرد هــم جمــع می کنــد و زمینــه ی تبــادل فرهنگــی را 
فراهــم مــی آورد. همچنیــن به تعبیر راجــر میــا، از موهبت فوتبال 
اســت کــه یــک کشــور کوچــک مــی توانــد بــزرگ شــود و ایــن 
چیــزی اســت کــه بــرای بســیاری از کشــورهای کوچــک اروپایی و 

آفریقایــی صــدق مــی کند.
فوتبال افیون ملت ها

 بــر خــاف بســیاری از افــرادی کــه ورزش را صرفا مایــه ی لذت، 
تفریــح و انبســاط خاطــر مــی داننــد بــروم بــا اســتفاده از اصطــاح 
معــروف مارکــس، از ورزش هایــی نظیــر فوتبــال بــه عنــوان افیون 
ملــت هــا یــاد می کنــد چــرا کــه در قالب نمایشــی خــود، جنبه ای 
دســتکاری کننــده و پوپولیســتی دارنــد کــه خاصیت تخدیــری بر 
افــراد مــی گــذارد و بــه قــول ســایمون کوپــر نویســنده ی کتــاب 
ــع  ــی موقــت دارد. در واق ــال علیــه دشــمن، خاصیــت درمان فوتب
فوتبــال همچون مســکنی بــرای التهــاب هــای سیاســی و اقتصادی 
هــر دم فزاینــده ی جهــان اســت. ایــن تعبیــر اگرچه شــاید غریب 
باشــد امــا بســیاری از تحلیــل گــران بــر آن تاکیــد دارنــد و میــان 
جنبــه ی نمایشــی و کاالیــی فوتبــال و جنبــه ی مردمــی آن فاصله 
مــی گذارنــد. بدیــن ترتیــب فوتبــال دیگــر یــک صنعــت اســت 
کــه گرایــش هــای مافیایــی و ورود گســترده ی فســاد، پول شــویی 
و جابــه جایــی هــای بــزرگ ســرمایه و... در آن حضور فعاالنــه دارد. 
بازداشــت شــدن 14 نفــر از مقامــات عالــی رتبــه ی فیفــا در مــاه 
مــه ســال 2015 بــه اتهــام اخــاذی، کاهبردای و پولشــویی نشــان 
مــی دهــد که فســاد مالــی تــا باالترین ســطوح فوتبــال نفــوذ کرده 

هویــت هــای فروملــی تاکیــد کنند زمینــه را بــرای غیریت ســازی 
هــای مختلــف در درون یــک جامعــه فراهــم مــی آورنــد و اگــر 
جامعــه بــه دالیــل داخلی و خارجــی دارای پتانســیل واگرایی باشــد، 
فوتبــال مــی توانــد تســریع کننده ی فروپاشــی اجتماعــی و حتــی 
ســرزمینی باشــد؛ یوگســاوی ســابق مثــال آشــکاری در این زمینه 
اســت. در کشــور خودمــان نیــز برخــی از هــواداران افراطــی تیــم 
فوتبــال تراکتورســازی تبریــز، ایــن تیــم را زمینه ی خوبــی می دانند 
تــا گفتمــان قــوم گرایــی یا پــان ترکیســت را مطــرح کننــد و »ما« 

آذری را در برابــر »مــا« ملــی قــرار دهنــد.
3. مشــارکت سیاســی: فوتبــال مــی تواند بــر روی فرهنگ سیاســی 
ــگ  ــه ســوی فرهن ــد ب ــی چن ــذارد و گام ــر بگ ــک کشــور تاثی ی
مشــارکت سیاســی بــردارد. ورود اعضــای یــک تیــم ورزشــی بــه 
عرصــه ی سیاســت بــه طــور طبیعــی راه ورود هــوادارن آن تیــم به 
ایــن عرصــه را بــاز مــی کنــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه جنــاح 
های سیاســی ســعی می کنند ورزشــکاران مشــهور را نیز در لیســت 
انتخاباتــی خــود قــرار دهنــد یا بــه طریقی حمایــت آنها را به دســت 
آورنــد. امــا زمانــی کــه مســاله مطلــق انــگاری در پیــروی از الگــو و 
ســلب اندیشــه پیش آیــد، ورزشــکار به الگــوی تمام عیــار هــواداران 
ــتباه  ــی شــود و در صــورت قضــاوت و نظــر سیاســی اش ــدل م ب
ورزشــکار محبــوب، هــواداران بــدون هیــچ گونــه تحلیــل خاصــی از 
او پیــروی مــی کننــد و بــه دنبــال آن نتایــج منفــی بــه بــار خواهــد 
آمــد. همچنیــن از ســوی دیگــر نیــاز بــه تحقیــق خاصــی نیســت 
تــا متوجه افزایــش شــیب ورود سیاســتمداران به فوتبال کشــورمان 
شــویم. در توضیــح ایــن پدیده مــی توان علــل متعددی را فهرســت 
کــرد از جملــه: ســادگی فوتبــال که دیــوار تخصصــی ورود بــه آن را 
کوتــاه کــرده اســت و هــر فــرد با هــر ســطحی از تخصــص و دانش، 
بــه فوتبــال عاقــه منــد و بافاصلــه در آن صاحــب نظر می شــود. 
همچنیــن فوتبــال به ســبب جریان مالــی و رســانه ای موجــود در آن 
بســیار قدرتمنــد اســت و می تواند بــرای سیاســتمدارانی کــه دوره ی 
قدرتشــان در سیاســت کوتــاه مــدت اســت، شــهرت، مشــروعیت، 

حمایــت و قــدرت مســتمر ایجــاد کند.
4. مبــارزه بــا اســتعمار: فوتبــال بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیــت 
ــای  ــیله ی دولت-ه ــه وس ــت ب ــته اس ــی، توانس ــای سیاس ه
ضداســتعماری و یــا ورززشــکاران جهان ســوم، در معرفــی چهره ی 
واقعــی اســتعمار ایفــای نقــش کنــد. در این راســتا شــاید مهمترین 
مثــال گل تاریخــی مارادونــا در جــام جهانــی 1986 معــروف بــه 
دســت خــدا در برابــر انگلســتان باشــد کــه بدیــن طریــق مارادونا 
در اقدامــی نمادیــن انتقام اشــغال جزایر آرژانتینی مالویناس توســط 
انگلســتان را گرفــت. در مقابــل ایــن دیــدگاه همــان طــور که پیش 
ــال را ســاحی در  ــل گــران فوتب ــر اشــاره شــد، برخــی از تحلی ت
دســت اســتعمار نویــن می داننــد که منجــر بــه تولید انبــوه غفلت 
بــا ســرگرمی هــای فاقــد فایــده، ســلب اندیشــه، انحــراف اذهــان 
عمومــی و ترویــج فرهنــگ وارداتــی می شــود. در یــک کام فوتبال 

بــرای بــازی دادن ملــت هــا بــه کار گرفتــه مــی شــود.

علی قدیری
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»اگــر دوســت داریــد بــه صنــدوق فربــه ی کینــه کــه در ایــن 
برهــه در جهــان امــروز علــم شــده مبلغــی بیفزاییــد، چــه بهتــر 
کــه مســابقات فوتبــال بیــن عــرب هــا و یهــودی هــا، آلمان هــا 
و چــک هــا، هنــدی هــا و انگلیســی هــا و... ترتیــب دهیــد« جرج 

اورول
پیرامــون رابطــه ی ورزش و سیاســت بــه صــورت عــام و رابطــه ی 
فوتبــال و سیاســت بــه صــورت خــاص تــا کنــون دیــدگاه هــای 
متفاوتــی ارائــه شــده اســت. امــا پیــش از آن کــه بــه تحلیــل ایــن 
رابطــه بپردازیــم و ابعــاد پنهــان و سیاســی فوتبــال را بازگــو کنیــم 
بایــد ایــن پرســش را طــرح کنیم که به راســتی سیاســت چیســت 
و چــرا حــوزه ی آن بــه انــدازه ای وســیع اســت کــه نه تنهــا ورزش 
بلکــه در ســایر حــوزه هــای زندگی نیــز حضــور دارد و رد پــای آن 
را در هــر جایــی مــی تــوان مشــاهده کــرد. امــا کار زمانی دشــوارتر 
مــی شــود که بدانیــم برای سیاســت تعریــف دقیق و متفــق القولی 
وجــود نــدارد. در واقــع بــا طیفــی از نظــرات مواجــه هســتیم کــه 
در یــک ســوی آن، نگاهــی حداقلــی سیاســت را فقــط در دولــت 
خاصــه مــی کنــد و در ســوی دیگــر طیــف نگاهــی حداکثــری 
سیاســت را بــه قــدری فــراخ تعریــف مــی کنــد کــه همه چیــز را 
دربرمی گیــرد. نیــک پیداســت زمانــی کــه مــا از رابطــه ی فوتبــال 
و سیاســت ســخن مــی گوییــم جایــگاه مــا در این طیف مشــخص 
اســت و پیشــاپیش بــر ایــن نظــر هســتیم کــه سیاســت فــراخ و 
در نتیجــه فوتبــال نیــز سیاســی اســت. در ذیــل و در بخــش هــای 
متفاوتــی بــه رگه هــای سیاســی فوتبال اشــاره خواهیــم کــرد و این 
صرفــا بــرای آن اســت کــه فتــح بابــی در ایــن موضــوع شــود و 
فوتبــال بــه عنــوان امــری سیاســی بیــش از پیــش جــدی گرفتــه 
ــاالت  ــد مق ــا نیازمن ــه هــر کــدام از آن ه ــن ب شــود و اال پرداخت

مفصــل و جداگانــه ای اســت.
فوتبال و تقابل کینه ها

 در دوران معاصــر اگــر نگوییــم همــه ی ورزش هــای حرفــه ای 
بــه قطعیــت مــی تــوان گفــت اکثریــت آن هــا ماهیتــی رقابتــی 
دارنــد و بــرای بازیکنــان و حتــی هــواداران آنــان جنبــه ی غــرور 
و حیثیــت پیــدا مــی کنــد بــه گونــه ای کــه باخــت واحــد بــزرگ 
تــری کــه بــه آن احســاس تعلــق دارنــد برایشــان بــی اعتبــاری و 
بــی آبرویــی بــه دنبــال خواهــد داشــت. حتــی در ســطوح بــاالی 
مســابقات ورزشــی و بــه ویــژه فوتبــال کــه مــورد بحــث ما اســت، 
شکســتی تلــخ باعــث برانگیختــن خشــم گروهــی و ملی می شــود 
و چنــان بحرانــی ایجــاد مــی کنــد کــه تمــام بخش هــای حکومت 
را درگیــر خــود می کنــد. اگرچــه ایــن ادعــا شــاید بــزرگ یــا حتی 
مضحــک تلقــی شــود امــا فقــط کافــی اســت بــرای یــک لحظــه 
ــا  ــب ب ــی طل ــای جدای ــاالن ه ــری کات ــازی الکاســیکو و درگی ب

اســت. فقــط گــردش مالی فوتبــال ایــران در ســال رقمــی در حدود 
600 میلیــارد تومــان گزارش شــده اســت و این رقم در کشــورهای 
اروپایــی و لیــگ هــای معتبــر بــه مراتــب نجومی تــر خواهد بــود و 
همــه ی ایــن ارقــام تاکیــدی بــر صنعــت پــول ســاز فوتبال اســت. 
همچنیــن گاه از فوتبال و حواشــی آن برای تحت الشــعاع قــرار دادن 
یــک خبــر سیاســی و انحــراف اذهــان عمومــی اســتفاده می شــود. 
در واقــع از فوتبــال بــرای تعدیــل، تنظیــم و برانگیختن احساســات 
مــردم اســتفاده مــی شــود. الزم بــه ذکر اســت که صنعــت فوتبال 
و بهــره بــرداری اقتصــادی از آن اگرچــه در تمــام کشــورها دیــده 
مــی شــود امــا بیشــتر در کشــورهای توســعه یافتــه ی مبتنــی بــر 
نظــام ســرمایه داری رونــق دارد، برخــاف بهره بــرداری سیاســی از 
فوتبــال که بیشــتر متعلق به وضع اســتبداد در کشــورهای توســعه 

ــت. نیافته اس
فوتبال و کارکردهای سیاسی آن

 سیاســت آن قــدر بــزرگ و قدرتمنــد اســت کــه هــر گاه کنــار 
چیــز دیگــری بیایــد ذهن به بهــره بــرداری ابــزاری سیاســت از آن 
حکــم مــی کنــد. امــا در ایــن بخــش می کوشــیم تا حــد امــکان از 
ایــن نــگاه رهایــی یابیــم و واکاوی کنیم کــه فوتبال چــه کارکردهای 

مثبــت و منفی سیاســی دارد.
1. تحکیــم یــا تخریــب ارزش هــای انســانی: فوتبــال و بــه طــور کل 
ورزش بــه ماننــد تیغــی دو لبــه مــی توانــد ارزش-هــای اجتماعــی 
را تقویــت و در مــواردی نابــود ســازد. بــه عنــوان مثــال در زمــان 
برگــزاری بــازی هــای المپیــک شــاهد آتش بــس میان کشــورهای 
متخاصــم بــوده ایــم و ایــن در حالــی اســت کــه در برهــه هایــی از 
تاریــخ مانند المپیــک مونیخ کــه در ســال 1972 برگزار شــد، همین 
بــازی هــای المپیــک بهانــه ای برای تســویه حســاب های سیاســی 
و البتــه نمایــش قــدرت بــه شــمار رفت. همچنیــن بازیکنــان فوتبال 
بــه منزلــه ی نمادهــای اجتماعی هســتند که نــوع رفتــار اجتماعی و 

ســبک زندگــی آنــان بــر ســایر افــراد جامعــه اثرگــذار اســت.
2. همبســتگی ملــی، هــم گرایــی قومیتــی: بســیاری از کشــورها 
از فوتبــال بــرای تقویــت هویــت ملــی و خلــق »مــا« ملــی بهــره 
بــرده انــد. فوتبــال عرصــه ای اســت کــه هــم اکثریــت را نســبت 
بــه پذیــرش اقلیــت دعــوت مــی کنــد و هــم اقلیــت را تدریجــا 
بــا ایجــاد حســی مشــترک، نســبت بــه اکثریــت و خلــق »مــا« 
ملــی بــا اکثریــت جامعــه درمی-آمیــزد. بــه عنــوان مثــال جــوک 
هرمــس در توضیــح ســیاه پوســتان تیــم هــای اروپایــی مــی گوید 
تیــم هــای فوتبــال شــبیه قلعــه ای باســتانی هســتند کــه بازیکنان 
ــان  ــژاد هماننــد جنگجوی در رقابت هــای ملــی فــارغ از رنــگ و ن
عمــل مــی کننــد. امــا اگــر فوتبــال بــر روی مرزهــا و شــکاف های 
اجتماعــی، قومــی، مذهبــی و زبانــی قــرار بگیــرد، نــه تنهــا به حفظ 
و ارتقــاء انســجام اجتماعــی کمکــی نمــی کنــد بلکــه بــه بســتری 
فعــال بــرای عوامــل واگــرا و یا ایجــاد نفرت هــای قومــی و مذهبی 
تبدیــل خواهــد شــد. در واقــع تیــم هــای ملــی یــا باشــگاهی اگر بر 

گرهای ورزش در سال 9۶  اما و ا

دوره قبل تــر نیــز بــه فینــال رســید و در فینــال بــازی را بــه تیــم 
قدرتمنــد فرانســه واگــذار کــرد 

فرانســه نیــز از تیــم هایــی اســت کــه بــه تازگــی توانســته خــود را 
بعنــوان یــک قــدرت والیبــال مطــرح کنــد ایــن تیــم مــدال طای 
قهرمانــی اروپــا 2015و لیــگ جهانــی 2015و برنــز لیــگ جهانــی 

2016 را کســب کــرده اســت.
جام قهرمانان اروپا 

در دور رفــت مرحلــه ی یــک هشــتم نهایــی ایــن فصــل لیــگ 
قهرمانــان بــازی هــای بســیار زیبــا و هیجــان انگیــزی را شــاهد 
بودیــم کــه از آن جملــه می تــوان بــه بــازی پــی اس جــی و بارســا 
و مــن ســیتی موناکــو اشــاره کــرد در بــازی پاریــس ســنت ژرمــن 
و بارســلونا تیــم پاریســی مهمــان خــود را بــا بــازی ســرعتی، روان 
و بــا پــاس هــای زمینــی و کوتــاه غافلگیــر کــرد و نســخه ی تیــم 

تیــم مادریــدی بــازی را 3-1بــرده و بــرای بازی برگشــت اندوخته 
ی خوبــی داشــته باشــد. بایــد دیــد کــه در بــازی برگشــت دو تیم 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــد بعی ــر چن ــد ه ــه می کنن ــپانیایی چ اس
بارســلونا بتوانــد نتیجــه را جبــران کنــد امــا در فوتبــال هیــچ چیــز 
غیــر ممکــن نیســت در آن طــرف رئــال مادریــد بایــد در ناپل به 
مصــاف ناپولــی بــرود و کافیســت بــازی خــوب خــود در دور رفت 

را تکــرار کنــد تــا بــه راحتــی صعــود کنــد.
کی روش و تیم ملی 

در مــاه هــای اخیــر شــاهد حواشــی زیــادی دور و بــر تیــم ملــی 
بودیــم. از بحــث بیــن کــی روش و برانکــو گرفتــه تــا بازگشــت 
ملــی پــوش هــای پرســپولیس از اردوی تیــم ملــی گرچــه تمــام 
ایــن حاشــیه هــا تــا حــدودی فروکــش کــرده امــا همــه بــه خوبی 
می داننــد کــه حاشــیه عملکــرد یــک تیــم را تحــت تاثیــر قــرار 

ــی آورد. ــن م ــم را پایی ــان تی ــد و راندم می ده
از ایــن بحــث هــا کــه بگذریــم ایــران در مقدماتــی جــام جهانــی 
بــازی هایــی خــوب امــا پاییــن تــر از ســطح تیــم اول آســیا انجــام 
داده کــه می توانــد بــه دو تســاوی صفــر - صفــر مقابــل ســوریه و 

چیــن اشــاره کــرد.
البتــه زمیــن بی کیفیــت بــازی بــا ســوریه واقعــا کار را بــرای ایران 
دشــوار کــرد. در دور برگشــت ایــن بــازی ها کــه از ســوم فروردین 
ــازی می کنــد. پیــش از  ــا قطــر ب ــران ابتــدا ب شــروع می شــود ای
ایــن بــازی تیــم ملــی در 28اســفند در قالــب دیــداری تدارکاتی به 

مصــاف عــراق مــی رود.
ــای  ــت ه ــام مل ــراق ج ــر آن ع ــراق دیگ ــی ع ــم مل ــد تی هرچن
آســیا نیســت و افــت شــدیدی داشــته و نــا امیــد از صعــود بــه 
جــام جهانــی اســت ایــران در اولیــن بــازی خــود کــه در-- ســوم 
فروردیــن اســت بایــد بــه مصــاف قطــری بــرود کــه تیمــی چنــد 
ملیتــی اســت و در ورزشــگاه آزادی تــا دقیقــه 90ایــران را آزار داد .

حجت مهدی زاده 
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مصائب والیبال
تیــم ملــی والیبــال ایــران در لیگ جهانــی 2017با قرعه ای ســخت 
روبــرو شــد در ســطح یــک لیــگ جهانــی ســال 2017 دوازده تیــم 
صربســتان، برزیــل، فرانســه، ایتالیا، لهســتان، آمریکا، روســیه، ایران، 
بلژیــک، آرژانتیــن، بلغارســتان و کانــادا بــا یکدیگــر در گروه هــای 
متفــاوت و در ســه هفتــه مســابقه می دهنــد. بدیــن ترتیــب تیــم 
ملــی والیبــال کشــورمان در دور مقدماتــی ایــن رقابت هــا عــاوه بر 
ایــران در کشــور هــای ایتالیــا و لهســتان با تیم هــای برزیــل، ایتالیا، 
لهســتان، صربســتان، آرژانتیــن، بلژیک، امریکا، روســیه، 9 مســابقه 
برگــزار خواهــد کــرد. از بیــن حریفان ایــران میتــوان تیم برزیــل را 

نــام بــرد کــه از تیــم هــای نامــدار دنیــای والیبــال اســت 
تیــم ملــی والیبــال برزیــل بــا نــه دوره قهرمانــی بــا کســب 9 مدال 
طــا، 3 نقــره و 4 برنــز پــر افتخارتریــن تیــم لیــگ جهانــی اســت، 
ــا 2007، 2009 و  ــالهای 1993، 2001، 2003 ت ــم در س ــن تی ای
2010 صاحــب عنــوان قهرمانــی شــد. چهــار نقــره و برنــز از دیگر 
دســت آوردهای برزیــل در لیــگ جهانــی والیبــال اســت. برزیل در 
المپیــک ســال های 1996 و 2004 و 2016 قهرمــان شــد و مــدال 
طــا را کســب کــرد. همچنیــن ایــن تیــم بــا مربــی معــروف خود 
رزنــده چندیــن بــار در دور هــای قبــل لیــگ جهانــی مقابــل ایران 
قــرار گرفتــه و هــر دوتیــم شــناختی نســبی از یــک دیگــر دارند. 

همچنیــن تیــم صربســتان کــه مربــی مونتــه نگرویــی جدیــد تیم 
ملــی هشــت ســال ســرمربیگری آن را بــر عهــده داشــت ســال 
گذشــته قهرمــان لیــگ جهانــی شــد و از تیــم هایــی اســت کــه با 
برنامــه ریــزی طوالنــی مــدت بــه اوج خــود رســیده ایــن تیــم در 

اســپانیایی را پیچید.
در ایــن بــازی پاریســی هــا که از حمایــت هــواداران خود برخــوردار 
بــودن اجــازه ی نفــس کشــیدن به کاتــاالن هــا ندادند اما بارســلونا 
در وســط میــدان بــا عمــل کــرد ضعیف هافبــک های میانــی خود 
عمــا میانــه ی میــدان را بــه تیــم حریــف داده بــود و ایــن خــود 
دلیلــی بــود بــر حملــه هــای پیاپــی پاریــس ســنت ژرمن و فشــار 

بــی امــان آن هــا. 
در شــب بعــد حریف ســنتی بارســلونا به مصــاف تیمی از ســری آ 
رفــت در ابتــدای این بــازی رئال مادریــد خیلــی زود گل را دریافت 
کــرد کــه گل روی اشــتباه دروازه بــان تیــم مادریدی به ثمر رســید 
در ادامــه ناپولــی بــه حمــات خــود ادامــه داد امــا رئالــی هــا کــه 
در خانــه و در حضــور 85000تماشــاگر خــود در ســانتیاگو برنابئــو 
ــا  ــه شــدند ت ــا حمل ــه خــود آمــده و ســرا پ ــد ب ــازی می کردن ب
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علیرضــا منصوریــان پــس از اینکــه دو امتیــاز بــازی بــا ســیاه جامــگان را از دســت داد بــا حضــور در نشســت خبــری دربــاره مســائل مختلفــی 
صحبــت کــرد. وی در بخشــی از ایــن کنفرانــس خبــری گفــت: مــن روز گذشــته در نشســت خبــری صحبــت کــردم و 10 بار دیگــر می گویم 
کــه تمــام تیــم هــا حــق دارنــد کــه بــه یــک انــدازه از امکانــات اســتفاده کننــد. تفــاوت تیــم هــا تنهــا در تعــداد هــواداران اســت و مــن بــه تاج 
نیــز گفتــم کــه پیــش قــدم شــوید و از مجلــس بخواهیــد تا تیــم های لیــگ برتــری و لیگ یکــی بازیکن ســرباز داشــته باشــند. در ادبیــات من 
توهیــن دیدیــد؟ باشــگاه مــا یــک بیانیــه داد و صحبتهــای الزم را بــرای دفــاع از هــواداران مطــرح کــرد. مــن دیگــر زمــان نــدارم کــه بخواهــم 
بــه حواشــی بپــردازم و ادبیــات مــن تنهــا بــرای دفــاع از همــه تیــم هــای فوتبــال اســت. در بیانیــه باشــگاه نیــز آمــده اســت کــه خانــواده مــن 
آذری زبــان اســت و در میــان آنهــا بــزرگ شــدم و بهتــر اســت وارد صحبتهــای قومیتــی نشــویم. حــق همــه تیــم هــا ایــن اســت کــه ماننــد 
تراکتورســازی بازیکــن ســرباز بگیرنــد. بیاینــد 2 درصــد از ســهام همــه تیــم هــا را بگیرنــد و به ســپاه پاســدران بدهند و همــه تیم هــا را نظامی 
اعــام کننــد تــا مــا نیــز بازیکــن بگیریــم. نمــی گویــم کــه در فاصلــه نیــم فصــل چــه اتفاقاتــی رخ داد و اجــازه بدهیــد کــه حرمت هــا را حفظ 

کنــم. باشــگاه مــا بیانیــه داد تــا از حــق هــواداران دفــاع کنــد و مــن بایــد حواســم بــه دســت اندازهــای پیش رو باشــد. ورزشی

آمــاده شــود. لباســی کــه کاروان المپیــک ایــران بایــد در بزرگترین 
ــن می کــرد. ــه ت ــا ب رژه ورزشــی دنی

ناکامــی هــای ایــران هــم کــم نبــود. اولیــن رشــته ای که بایــد برای 
ایــران مســابقه مــی داد تیرانــدازی بانــوان بــود. بانوانــی که بــا تمام 
موانعــی کــه بــر ســر راه داشــتند بــه المپیــک رفتــه بودنــد. و بــا 
تمــام ایــن موانــع، الهــه احمــدی بــه رتبــه ششــم دســت یافــت. 
رشــته بعــدی دوچرخــه ســواری بــود کــه حاشــیه های بــه همــراه 
داشــت. ســه ورزشــکاری کــه در ایــن رشــته بــرای ایــران مســابقه 
می دادنــد هیچکــدام نتوانســتند بــه خــط پایان برســند کــه در نوع 
خــود جالــب توجــه بــود! اتفــاق بعــدی، حــذف احســان روزبهانــی 
بــود. تنهــا بوکســور ایرانــی حاضــر در ریو که یکــی از شــانس های 
کســب مــدال بــود در دور اول باخــت. روزبهانــی کــه تمام 4 ســال 
تــاش خــود را نقــش بــر آب می دیــد عصبانی تــر از همیشــه بود 
زیرا بســیاری از کارشناســان نقش داور را در باخت احســان پررنگ 
می دیدنــد. زهــرا نعمتــی، تنهــا مــدال آور تاریــخ پارالمپیــک ایــران، 
ســال گذشــته در المپیــک نیــز شــرکت کــرد. بســیاری بــر ایــن 
بــاور بودنــد کــه نعمتــی در المپیک نیــز می تواند ماننــد پاراالمپیک 

فردوسی پور دولت وارد می شود!
مســعود ســلطانی فــر کــه از 274 رای ماخــذه توانســت بــا 193 
رای موافــق، 72 رای مخالــف و 9 رای ممتنــع بــه عنــوان جایگزیــن 
محمــود گــودرزی و وزیــر جدیــد ورزش وجوانــان ایــران انتخــاب 
شــود، از 11 آبــان 1395 کار خــود را شــروع کــرد. ســلطانی فر کــه 
بــا رای بــاال باالخــره بــه وزارت ورزش رفــت، حــاال ورزش ایــران را 
در انتظــار شــنیدن اخبــار خــوش از ســاختمان ســئول و عمــل بــه 
وعده هایــی اســت کــه از زبــان رئیــس جدیــد ورزش ایــران جاری 

شــده بود گذاشــته اســت. 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــلطانی فر ب ــعود س ــی مس ــوابق ورزش س
ــات  ــه اطاع ــد ک ــت« می دانن ــی پور دول ــیاری وی را »فردوس بس
بســیار وســیعی از ورزش جهــان و ایــران بــه ویــژه ورزش محبــوب 
فوتبــال دارد.  در ایــن خصــوص اظهارنظرهــای نخبــگان ورزشــی، 
پیشکســوتان ورزش کشــورمان و چهره هــای فوتبالــی و مدیرانی که 
در گذشــته بــا ســلطانی فر همــکاری داشــته اند، مهــر تأییــدی بــر 

ســوابق و کارنامــه موفــق وی اســت .
ســلطانی فر ســومین وزیــر ورزش ایــران اســت و بایــد کار خــود را 
بــرای حضــوری موفــق در ســه رویــداد بزرگ جــام جهانــی 2018 
روســیه، بازی هــای آســیایی اندونــزی و المپیــک 2020 آغــاز کند.

ــت  ــورمان، وضعی ــاعد ورزش کش ــدان مس ــه چن ــال و روز ن ح
نا به ســامان بســیاری از فدراســیون های ورزشــی، کمبــود اعتبــارات 
بــرای تکمیــل انبوهــی از طرح هــای نیمــه تمــام بــر جــا مانــده از 
دولت هــای قبلــی، و البتــه از همــه مهمتــر راه پــر پیچ و خــم تیــم 
ملــی فوتبــال بــرای رســیدن بــه جــام جهانــی 2018 روســیه کــه 
ــای ورزش دوســتان را شــکل داده،  ــا یکــی از دغدغه ه ــن روزه ای
باعــث شــده تــا جامعــه ورزش بیــش از هــر زمــان دیگــری بــرای 

اســتقبال از ســلطانی فر آغــوش بــاز کنــد.
ســلطانی فــر می توانــد با ترمیم فاصلــه موجــود بیــن وزارت ورزش 
و تیــم ملــی فوتبــال بــه ویژه بــا مرد محبــوب ایــن روزهــای فوتبال 
ایــران »کارلوس کــی روش« گام مثبتــی در تحقــق برنامه هــای ایــن 
پرتغالــی کاربلــد برای رســاندن تیم ملــی به مهمتریــن رقابت های 

فوتبالی جهان در روســیه بــردارد.
و همچنیــن رســیدگی بــه وضعیــت پیشکســوتان، رســیدگی بــه 
وضعیــت دو باشــگاه پــر طرفــدار فوتبــال اســتقال و پرســپولیس، 
ثبــات مدیریتــی، نیــز مــی توانــد از اقدامــات مثبــت و مؤثــر وزیر 

جدیــد ورزش باشــد.

نیلوفر عادل
کارشناسی اقتصاد نظری 93

سکوی هفتم والیبال
بیســت و هفتمیــن دوره لیــگ جهانی والیبــال ســال 2016 با حضور 
ــال 95  ــاه س ــا 27 تیرم ــرداد ت ــطح از 27 خ ــه س ــم در س 36 تی
برگــزار شــد کــه بــه دلیل بــر گــزاری المپیک نیــز در همین ســال 
قالــب جدیــدی به خــود گرفت. تیــم ملی والیبــال ایــران چهارمین 
حضــور خــود در لیــگ جهانــی والیبــال را در حالــی تجربــه کرد که 
ایــن رقابــت هــا در ســال برگــزاری المپیــک در فشــرده ترین زمان 

ممکــن برگــزاری می شــد.
 تیــم ملــی ایران به ســرمربی گری »لوزانــو« در هفته اول پــس از دو 
باخــت در مقابــل برزیــل و آمریکا، بازیکنان خســته و بــی انگیزه به 
نظــر می رســیدند امــا در بــازی آخــر مقابــل آرژانتین به ســرمربی 
گــری »والســکو«- ســرمربی پیشــین تیــم ملــی کــه تــا حــدود 
زیــادی هــم بــا بــازی و ضربــات بازیکنــان آشــنایی داشــت- بــا 
نتیجــه 3-2 بــازی را بــرد و هفتــه دوم را با برد در مقابل بلغارســتان 
آغــاز کــرد کــه امیــد صعــود را در دل ایرانیــان قــرار داد. امــا بــاز 
هــم پــس از دو شکســت پیاپــی در مقابــل برزیــل و صربســتان بار 
دیگــر صحبــت از بــی انگیزگــی بازیکنــان و ضعف مربی به وســط 
ــران توانســت صربســتان را در  ــی ای آمــد. در هفتــه ســوم و نهای
تهــران شکســت دهــد امــا بــاز هــم در مقابــل دو تیم دیگــر یعنی 
ایتالیــا و آرژانتیــن شکســت خــورد و در نهایــت در مقام هفتــم رده 

بنــدی لیــگ جهانــی والیبــال قــرار گرفت.
فراز و نشیب المپیک ریو

در ســال گذشــته میــادی یکــی از مهمترین رویــداد های ورزشــی 
جهــان یعنــی المپیــک را پشــت ســر گذاشــتیم کــه با شکســت و 

پیــروزی هــا و حواشــی هــای بســیاری همــراه بود.
پیــش از اعــزام ورزشــکاران بــه المپیــک ریــو،  اولیــن حاشــیه بــا 
ــس از  ــه پ ــی ک ــد. لباس های ــاز ش ــران آغ ــای کاروان ای لباس ه
رونمایــی، تصویــرش دســت بــه دســت در شــبکه های اجتماعــی 
چرخیــد و ســوژه انتقادهــا شــد. آن قــدر مــوج ایــن انتقــادات زیــاد 
بــود کــه مســئوالن را مجــاب بــه تغییــر طــراح لباس هــا کــرد 
تــا بلکــه حمایــت افــکار عمومــی را بــه دنبــال بیــاورد. طرح هــای 
جدیــد رونمایــی شــد و البتــه چندین بار نیــز به دالیل نامشــخص 
ــران  ــای کاروان ای ــا باالخــره لباس ه ــی مواجــه شــد ت ــا تغییرات ب

بدرخشــد و مــدال آور باشــد امــا بــه حریفــی از روســیه باخــت و 
حذف شــد. مجتبــی عابدینی، شمشــیرباز شگفتی ســاز کشــورمان 
بــا حــذف رقبــا توانســت بــه نیمه نهایــی المپیــک صعــود کنــد. 
عابدینــی کــه یــک گام تا تاریخ ســاز شــدن فاصلــه داشــت ایرانیان 
را تــا بامــداد بیــدار نگــه داشــت تــا بــا نماینــده آمریــکا مســابقه 
دهــد. عابدینــی امــا در نهایــت شایســتگی بــا نتیجــه نزدیــک 15 
بــر 14 شکســت خــورد و از صعــود به فینــال بازمانــد. در رده بندنی 
نیــز نتوانســت بــه مــدال برنز برســد. احســان حــدادی که چشــم 
امیــد ایــران در دوومیدانــی بــود آمادگی ســال های قبل را نداشــت. 

حــدادی بیســت وچهارم شــد و بــه فینــال نرفــت.
  امــا شــیرینی پیــروزی هــا را نمی تــوان بــه فراموشــی ســپرد. در 
نهایــت ایــران المپیــک را بــا 8 مــدال بــه پایــان رســاند. 2مــدال 
طــای وزنــه بــرداری، یــک مــدال طــا، یــک نقــره و یک برنــز در 
رشــته کشــتی آزاد، دو برنــز در رشــته کشــتی فرنگــی از افتخارات 
ایــران بشــمار مــی آیــد و یک مــدال برنــز در رشــته تکوانــدو زنان 
توســط کیمیا علیــزاده کــه اولین مــدال زنــان ایــران در المپیک بود 

تاریخ ســاز شــد.

در خدمت و خیانت ورزش در سال 95

کشتی 2017 نگاهی به جام جهانی 
مهم ترین رویداد ورزشی سال 95  

در مبــارزه وزن 97 کیلوگــرم امیــر محمــدی حریفــی قــدر بــه 
نــام کایــل اســنایدر قهرمــان المپیــک ریــو را پیــش رو داشــت 
کــه نتوانســت مقابــل رقیــب خــود کاری از پیــش ببــرد و 6 بــر 
ــران  ــه ســود ای ــا حســاب کار 4-3 ب ــر شکســت خــورد ت صف
شــود و کار بــرای تعییــن تیــم قهرمــان بــه کشــتی آخر بکشــد.

در کشــتی سرنوشــت ســاز ســنگین وزن، کمیــل قاســمی نایــب 
قهرمــان المپیــک ریــو برابــر نیــک گویازدوفســکی قــرار گرفت 
کــه در وقــت اول بــا اخطــار کــم کاری بــه حریــف و همچنیــن 
زیرگیــری و خــاک 3-0 پیــش افتــاد. قاســمی درادامــه 2 امتیاز 
ــر 3  ــا حســاب 5 ب ــا پیــروزی 5-0، ایــران ب دیگــر گرفــت و ب

آمریــکا را شکســت داد و قهرمــان جــام جهانــی شــد..
تیــم کشــتی آزاد ایــران در ســال هــای 2014، 2015، و 2016 
ــوده  ــکا برگــزار شــد، قهرمــان جــام ب کــه مســابقات در آمری
اســت. ایــران تــا کنــون هفــت بــار بــه قهرمانــی جــام جهانــی 

کشــتی رســیده اســت.
مســابقات امســال در حالــی برگــزار شــد کــه در مــورد ســفر 
اعضــای تیــم آمریــکا بــه ایــران بحث هایــی در جریــان بــود و 

مســابقات جــام جهانــی معرفــی کنــد؛ اتفافــی عجیب که شــاید 
نظیــر آن هــم بــه نــدرت در ســطح ورزش دنیــا دیده شــده بود .

آمریکایــی هــا در ایــن چنــد ســال اخیــر گرمــا بخش مســابقات 
جــام جهانــی بودنــد و بــا تعاملی کــه با فدراســیون کشــتی ایران 
برقــرار کــرده بودنــد در راه حفــظ کشــتی در بازی هــای المپیک 
گام هــای موثــری برداشــته شــد . رفتــار های خصمانــه و عجیب 
رییــس جمهــوری امریــکا شــرایطی را بــه وجــود آوردکــه ســفر 
تیــم ملــی آمریــکا بــه ایــران دچــار تعلیــق شــود و بــه احتمــال 
زیــاد هــم تیــم ملــی ایــران برای ســفر بــه امریــکا دچار مشــکل 

ــد بود. خواه
فدراســیون کشــتی ایــران و آمریــکا تــاش هــای زیــادی را در 
ایــن چنــد ســال اخیــر انجــام دادند تــا کشــتی در المپیــک باقی 
بمانــد امــا حــاال کــه ایــن شــرایط را رییــس جمهــور آمریــکا به 
وجــود آورده بایــد ایــن ســوال راپرســید کــه تکلیــف بــازی های 

المپیــک چــه خواهد شــد!؟
ــه  ــی ب ــد و دیــد کــه واکنــش اتحادیــه جهان بایــد منتظــر مان

ــود!! ــر چــه خواهــد ب ــات اخی اتفاق

زهرا جان نثار
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ــی 2017  ــام جهان ــال ج ــران در فین ــتی آزاد ای ــی کش ــم مل تی
کرمانشــاه آمریــکا را 5 بــر 3 شکســت داد تــا برای ششــمین بار 

متوالــی عنــوان قهرمانــی ایــن رقابتهــا را بدســت آورد.
ــم  ــتی آزاد، تی ــی کش ــام جهان ــابقات ج ــن روز از مس در دومی
ملــی کشــتی آزاد ایــران مغولســتان را 1-7 شکســت داد و بــه 
فینــال راه یافــت. ایــران پیشــتر از ســد تیــم هــای ترکیــه و هند 
گذشــته بود.آمریــکا نیــز بــا پیــروزی مقابــل آذربایجــان حریف 
ایــران در دیــدار نهایــی شــد.تیم ملــی کشــتی آزاد آمریــکا کــه 
نیــز بــرای مشــخص شــدن تیــم نخســت گــروه A  در حالــی به 
مصــاف آذربایجــان رفــت کــه مانند دیدارهای گذشــته تشــویق 
تماشــاگران ایرانــی را بــه همــراه خــود داشــت.تیم آمریــکا هــم 
توانســته بــود تیــم هــای گرجســتان و روســیه را شکســت دهد .

ــان  ــکا حســن رحیمــی قهرم ــل آمری ــارزه نخســت مقاب در مب
ســال 2014 جهــان و دارنــده مــدال برنــز المپیــک در وزن 57 
کیلوگــرم بــا نتیجــه 6 بــر صفرآنتونــی رامــوس را مغلــوب کرد.

ســپس در کشــتی وزن 61 کیلوگــرم، مســعود اســماعیل پــور 
دارنــده مدالهــای نقــره و برنــز جهــان بــه مصــاف لوگان اســتیبر 
قهرمــان ســال 2016 جهــان رفــت  و توانســت بــه برتــری 6 
بــر 2 برســد. میثــم نصیــری در مصــاف بــا فرانــک مولینــارو در 
حالــی کــه 4 بــر صفــر عقــب بــود، دســت بــه کار بزرگــی زد 
و در تایــم دوم بــه برتــری 5 بــر 4 رســید تــا ســومین پیــروزی 

متوالــی نصیــب ایــران شــود.
در وزن 70 کیلوگــرم   مصطفــی حســین خانــی دارنــده مــدال 
برنــز جهــان جیمــز گریــن از آمریــکا را 2 بر صفر شکســت داد.

ــه مصــاف جــردن   در وزن 74 کیلوگــرم پیمــان یاراحمــدی ب
بــاروز دارنــده دو طــای جهــان و قهرمــان المپیــک لنــدن رفت 

و 3 بــر 2 شکســت خــورد.
در وزن 86 کیلوگــرم حســن یزدانــی قهرمــان المپیــک ریــو در 
مصــاف بــا دیویــد تیلــور از آمریــکا در حالــی کــه در تایــم اول 
ــه  ــود، در وقــت دوم از لحــاظ نفــس کــم آورد و ضرب پیــش ب

فنــی شــد تــا شــوک بزرگــی بــه تیــم ایــران وارد شــود.

روســای فدراســیون های کشــتی ایــران و آمریــکا تــاش کردنــد 
تــا تیــم ملــی کشــتی آزاد آمریــکا بتوانــد در جام جهانی کشــتی 

آزاد کرمانشــاه شــرکت کنــد.
بــه دنبــال فرمــان اجرایــی دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهورآمریکا، 
در مــورد منــع ســفر اتبــاع هفــت کشــور عمدتــا مســلمان بــه 
آمریــکا، ســفر اعضــای تیــم ملی آمریــکا در ایــران هم با مشــکل 
مواجــه شــده بــود و وزارت خارجــه ایــران مقابلــه بــه مثل کــرد و 
تصمیــم گرفــت بــه اعضای تیــم ملــی کشــتی آزاد آمریــکا اجازه 
ورود بــه ایــران را ندهــد. در نهایــت وزارت امــور خارجــه ایــران 
بــا صــدور ویــزا بــرای تیــم کشــتی آمریــکا بــرای شــرکت در 

مســابقات جــام جهانــی کشــتی در کرمانشــاه موافقــت کرد.
در طــی یــک دوره زمانــی قبــل از شــروع مســابقات تیــم ملــی 
کشــتی آمریــکا بــه دلیــل رفتارهای خصمانــه رییــس جمهوری 
ایــن کشــور شــانس حضــور در مســابقات جــام جهانــی کشــتی 

آزاد را از دســت داده بــود.
فدراســیون کشــتی ایــران از اتحادیــه جهانــی درخواســت کــرد 
ــور در  ــرای حض ــکا ب ــم آمری ــای تی ــه ج ــر ب ــی دیگ ــه تیم ک



خودکشی!
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بهنــام غامی)کارشناســی دبیــری شــیمی ۹۲(: در فضــای مجــازی شــاهد قصــه ای بودیــم کــه کــم کــم بــه شــنیدن آن عــادت کرده ایــم و احتمــاال 
خودکشــی افــراد یــک جامعــه نــام مناســبی بــرای آن باشــد. قصــه از ایــن ماجراســت: »کتاب فروشــی ویســتا تعطیل شــد«. نصــراهلل کســرائیان مدیر 
کتابفروشــی ویســتا در شــماره 332 ماهنامــه جهــان کتــاب گفــت:» بدیــن وســیله وســیله بــه اطــاع وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، وزارت دارایی، 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، شــهرداری، ادارات بــرق، گاز، تلفــن، اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان، هم محله ای هــا، مجلــه وزیــن جهــان کتاب، رســانه های 
مجــازی و آن دو آقایــی کــه یکــی دو روز پــس از افتتــاح کتابفروشــی، طــی گفت وگویــی بســیار محترمانــه در زیرزمین کتاب فروشــی اطمینــان حاصل 
کردنــد کــه مراســم رونمایــی و ایــن جــور چیزهــا برگــزار نمی کنیــم، می رســاند کــه »کتــاب ویســتا« واقــع در خیابــان ســوم ســعادت آبــاد از تاریــخ 
15 آذر 1395 تعطیــل شــده اســت. نــه از آنهــا کــه نیامندنــد گلــه داریــم و نــه از آنهــا کــه کتــاب نمی خواننــد. از آنهــا هــم کــه آمدنــد و بــه اشــکال 
مختلــف بــه مــا کمــک کردنــد کردنــد سپاســگزاریم. چنــد ســال سوبســید دادیــم و تــاش کردیــم ســرپا نگــه داریــم، نشــد؛ تصمیــم بــرای تعطیل 
کردنــش، تصمیمــی دشــوار بــود، بــه ویــژه بــرای همســرم کــه تــا آخریــن لحظــه، برای بــاز نــگاه داشــتنش اصــرار داشــت.« قصــه کتاب نخوانــدن در 
جامعــه مــا بــه کلیشــه ای خطرنــاک و عــادت بــدی تبدیــل شــده اســت. آمار هــای مختلفــی از ســرانه مطالعــه در کشــور اعــام می شــود و نحــوه بــه 
دســت آمــدن ایــن آمــار بــر بســیاری پوشــیده اســت و آن را قابــل اعتمــاد نمی داننــد و بــه همیــن دلیــل شــاید نتــوان ارگان خاصــی را مورد نقــد قرار 

داد. امــا آنچــه را کــه می تــوان فهمیــد ایــن اســت کــه اقبــال بــه خوانــدن کتــاب در جامعــه بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت.  کافه تریا
آسمان فرخزاد دیگر آبي نیست...

به یاد پوران فرخزاد

دیلن؟! تو دیگه چرا؟!
درباره جایزه نوبل ادبیات باب دیلن

جایــزه نوبــل ادبیــات یکــی از پنــج جایــزه نوبــل اســت 
بــه  کــه  داده می شــود  نویســنده ای  بــه  و هرســال 
گفتــه آلفــرد نوبــل برجســته ترین اثــر بــا گرایــش 

باشــد.  نوشــته  را  آرمان خواهانــه 
بــاب دیلــن 75 ســاله کــه تاثیــر شــگرفی روی موســیقی 
ــال را از آن  ــی امس ــل ادب ــزه ی نوب ــت، جای راک داش
خــود کــرد. او دومیــن شــهروند آمریکایــی بــه حســاب 
مــی آیــد کــه برنــده ی ایــن جایــزه اســت. بــا ایــن حــال 
انتشــار چنیــن خبــری بســیار شــوکه کننــده بــود چراکــه 
بــا وجــود فعالیــت هــای دیلــن و تاثیــرات او بر موســیقی 
ــل  ــزه ی نوب ــرای جای ــاب او ب ــکا انتخ ــات آمری و ادبی
ــاوت  ــر متف ــروه انتخاب گ ــیاق پیشــین گ ــا ســبک و س ب

بــود.
ــل  ــی دلی ــه حت ــود ک ــب ب ــدر عجی ــأله آنق ــن مس ای
»خلــق تعابیــر جدیــد شــاعرانه« هــم نتوانســت از 
شــگفتی اهالــی ادبیــات کــم کنــد. ایــن انتخــاب هرچــه 
ــث  ــود، باع ــات ب ــزرگ ادبی ــواده ی ب ــر خان ــث تحی باع
ــدان  ــه من ــود. عاق ــیقی ب ــی موس ــعف اهال ــادی و ش ش
ــه  ــا منصفان ــن انتخــاب را کام ــه ای ــیقی و تران ــه موس ب
موســیقی  و  ادبیــات  همجــواری  بــرای  شــاهدی  و 

نســتند.  ا د می 
ــل گفــت: »شــاید انتخــاب  ــوس عضــو آکادمــی نوب دانی
ــه  ــر ب ــا اگ ــد ام ــر برس ــه نظ ــده ب ــر کنن ــن غافلگی دیل
ــه اشــعار هومــر و ســافو  ــد ب 2500 ســال قبــل بازگردی
ــا روی  ــد ت ــی گفتن ــاعرانه م ــی ش ــا متون ــید آنه می رس
صحنــه اجــرا شــود و همیــن در مــورد بــاب دیلــن هــم 
صــدق می کنــد. مــا هنــوز از آثــار هومــر و ســافو 

ــن را  ــای دیل ــم کاره ــس می توانی ــم پ ــی بری ــذت م ل
ــم.« ــم بخوانی ه

ــت. او  ــان اس ــرایی درخش ــه   س ــن تران ــای دیل ــه، آق بل
یــک کتــاب شــعر و یــک زندگــی نامــه نوشــته اســت. 
تحلیــل ترانه هــای او بــه عنــوان شــعر ممکــن اســت. امــا 
ــن جــدا از موســیقی او نیســت.  ــای دیل نوشــته هــای آق
او شــخصیتی بــزرگ اســت چــرا کــه موســیقیدانی 
ــزه  ــل، جای ــه  ی نوب ــه کمیت ــی ک ــزرگ اســت، و هنگام ب
ــت  ــد، فرص ــیقیدان می ده ــک موس ــه ی ــات را ب  ی ادبی
ــی  ــن انتخاب ــرد و ای ــنده را می گی ــک نویس ــل از ی تجلی
ناامیدکننــده اســت. بــا کاهــش میــزان مطالعــه در 
سراســر جهــان، جایــزه هــای ادبــی مهــم  تــر از همیشــه 
ــش  ــای جه ــه معن ــزرگ ب ــزه  ی ب ــک جای ــتند. ی هس
ــرای  ــی ب ــر حت ــک اث ــتر ی ــدن بیش ــروش و خوان در ف
ــش  ــا بی ــت. ام ــده اس ــناخته ش ــنده ی ش ــک نویس ی
ــنده و  ــک نویس ــه ی ــل ب ــزه ی نوب ــای جای از آن، اعط
یــا یــک شــاعر، راهــی بــرای تأییــد ایــن مطلــب 
ــت  ــم دارای اهمی ــوز ه ــعر هن ــتان و ش ــه داس ــت ک اس
هســتند و تــاش  هــای ســخت انســانی، ارزش شــناخت 

دارنــد. را  بین المللــی 
ــا انتخــاب  ــا ب ــل احتمــاال نمــی  خواســته ت کمیتــه  ی نوب
خــود، داســتان یــا شــعر را بــی  اهمیــت نشــان دهــد. بــا 
ــه  ــن کمیت ــاد موســیقی، اعضــای ای ــک نم بزرگداشــت ی
ــزه  ــه جای ــدی ب ــی جدی ــار فرهنگ ــا اعتب ــد ت ــته  ان خواس
ــه نســل جــوان نیــز ارتبــاط دهنــد. ببخشــند و آن را ب

ــه  ــردی داد ک ــه م ــزه را ب ــن جای ــل ای ــه  ی نوب کمیت
ــه  ــی دارد و ب ــن  الملل ــهرت بی ــری ش ــه  ی دیگ در زمین
شــخصه افتخــارات زیــادی را کســب کــرده اســت. بــاب 
ــدارد،  ــات ن ــل در ادبی ــزه  ی نوب ــه جای ــازی ب ــن نی دیل

امــا ادبیــات بــه جایــزه  ی نوبــل احتیــاج دارد. امســال، 
ــت. ــد گرف ــزه را نخواه ــن جای ــات ای ادبی

گابریــل گارســیا مارکــز برنــده ی فقیــد جایــزه ی 
نوبــل پیــش آنکــه برنــده ی نوبــل باشــد ســخن جالبــی 
در بــاره نوبــل گفتــه اســت: »نتیجــه ی نهایــی بــه 
ــه  ــدارد. ب ــی ن ــدا ربط ــلم کاندی ــق مس ــتگی وح شایس
انصــاف و عــدل خداونــد نیــز مربــوط نیســت بــه اراده ی 

ــس!« ــت و ب ــوط اس ــأت داوران مرب ــرارآمیز هی اس

فروزان قدوسی
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باز صبحي دیگر...

باز صبحي دیگر...
از سر شاخه هاي بلند سپیدار

عطر زرین گیسوي خورشید
شوق سرشاري آب

حس فواره گاه جهیدن 
ذوِق بودن

باز صبحي دیگر...
در هواي گل سرخ و گنجشک

زیر آوار اوهام دیروز
در حباب خیاالت فردا،

زندگاني...
ــرد. ــه ام مي گی ــا گری ــه ه ــدن بنفش ــا رویی ــت ب مي گف

دوســت دارم بهــاري را ببینــم کــه در آن همــه از تــه دل 
ــي باشــد، بهــار  ــد؛ بهــاري کــه جیــب مــردم خال مي خندن

مــن نیســت.
ــر«  ــره ي مه ــتد؛ »مه ــید را بپرس ــت خورش ــت داش دوس
ــادآوري  ــاند و ی ــرزمینش را بازشناس ــده ي س ــوش ش خام

ــي نیســت«. ــر آب ــاران دیگ ــد: »ب کن
ــدون  ــروغ و فری ــر ف ــزرگ ت ــر ب ــزاد، خواه ــوران فرخ پ
فرخــزاد، نویســنده، مترجــم و پژوهشــگر ایرانــي بــود کــه 
بــراي حفــظ اســتقال و جایــگاه زن، بــا قلــب و قلــم تــاش 

بســیار کــرد.
او نویســنده ي اولیــن دانشــنامه ي زنــان فرهنگســاز ایــران 
و جهــان اســت کــه دســت مایــه ي آن، انتشــار کتــاب »از 
ــه  ــي ب ــور اختصاص ــه ط ــه ب ــت ک ــروز« اس ــا ام ــروز ت دی

کارنامــه ي زنــان کارا و موفــق ایــران پرداختــه اســت.
او اســتعداد شــاعري را ماحصــل ژن تربیــت نشــده ي پــدر 
مي دانســت کــه بعــد هــا بیــن پــوران و فــروغ و فریــدون 

تقســیم شــد.
پــوران فرخــزاد خــود را زنــي تعریــف مي کــرد کــه 
همیشــه غذایــش تــه میگرفتــه؛ کار هــاي خانــه را دوســت 

ــود. ــه« نب ــت »زن خان ــچ وق ــت و هی نداش
عاشــق شــدن را گاه، گــول کلمــات عاشــقانه خــوردن تلقــي 
مــي کــرد و طاقــش را کــه پــس از ده ســال زندگــي بــود، 
شکســت نمــي دانســت. مي گفــت طعــم واقعــي زندگــي را 

پــس از آن چشــیده اســت.
ــه  ــان در جامع ــش ایش ــان و نق ــه آزادي زن ــواره ب او هم
مــي پرداخــت و در ایــن راه »ســام مــادر«، »نیمــه هــاي 
نــا تمــام«، »اوهــام ســرخ شــقایق«، »مســیح مــادر )نشــان 
زن در زندگــي و آثــار شــاملو(« و... را بــه رشــته ي تحریــر 

در آورد.
ــر  ــه ت ــروغ را جاودان ــام ف ــیار ن ــدت بس ــا مجاه ــوران ب پ
ــس  ــچ ک ــل هی ــه مث ــي ک ــف او، »کس ــرد و در توصی ک
ــاپ  ــد چ ــه تجدی ــکان ب ــد ام ــا ح ــت. ت ــت« را نوش نیس
آثــارش مــي پرداخــت و در محافــل ادبــي یــاد او را همــواره 

ــگاه داشــت. ــده ن زن
او در خاطراتــش فــروغ را بــه دلیــل بــه دنیــا آمــدن بیــن 
ــد و او  ــي دان ــرانه م ــاي پس ــا رفتاره ــري ب ــر، دخت دو پس
ــه همــراه  ــوران ب را گنــده الت پســر خطــاب مــي کنــد. پ
ــلطه ي  ــایه ي س ــر س ــي را زی ــه دوران کودک ــروغ ک ف
پــدري قدرتمنــد و نظامــي گذرانــده بودنــد، بــزرگ شــدند؛ 
ریشــه کردنــد؛ از خانــه طــرد شــدند؛ رنــج کشــیدند؛ امــا 

ــد. اســتوار ماندن
آن هــا قبــل از حادثــه ي مــرگ فــروغ مشــاجره اي باهــم 
داشــتند و ایــن آخریــن مکالمــه ي ایشــان بــا یکدیگــر بــود.

پــوران فرخــزاد یــک فیمینیســت واقعــي بــود کــه اعمــال 
ــه  ــن زمین ــود. او در ای ــش ب ــدق راه ــواه ص ــکارش گ و اف
کتــاب هایــي نوشــت کــه چــاپ نشــدند؛ تحقیقاتــي انجــام 
داد کــه مــورد توجــه قــرار نگرفتنــد و آثــاري منتشــر کــرد 

کــه از کتــاب فروشــي هــا جمــع شــدند.
ــد داشــت و آن،  ــي همیشــه پایبن ــک حام ــن راه ی او در ای

ــود. خــودش ب
ــس از زاد روز  ــک روز پ ــوران در خاموشــي و ســکوت، ی پ
ــج در  ــود و پن ــال ن ــاه س ــم دي م ــح روز نه ــروغ در صب ف
ســن 83 ســالگي بــر اثــر ایســت قلبــي از دنیــا رفــت امــا 
ــا ابــد از »همــت بلنــد«  »مــردي بــر بــال هــاي آینــده« ت
او گفــت و »مســیح مــادر«، »چنــگ مشــوش« نواخــت تــا 

ــداز شــود... ــه طنیــن ان نغمــه ي زن، جاودان
دانم دگر بهار نروید به باغ دل

شعري بخوان به گوش و مرا مست خواب کن

غزل طهماسبی
بــا دســت هایــم هــزاران هــزار نیکــي و بــدي مــي توانــم انجــام دهــم، بــا دســت هایــم بنویســم و جاودانــه شــم، بــا دســت هایــم بنــوازم، بــا دســت هایــم نــوازش کنــم، و ببینــم حتــي... لمــس کارشناسی مترجمی زبان فرانسه 94

کنــم خوبــي هــا و زیبایــي هــا را، بــا دســت هــا مــي شــود یــاري رســاند و هــم نوعــي را از لحظــه هــاي تنهایــي اش بیــرون کشــاند، بــا دســت هــا مــي شــود آرام شــد، عاشــق شــد و بعــد ُمــرد.
با دست ها مي شود فکر کرد، درد کشید،شادي کرد، رقصید...

با دست هایمان زندگي کنیم...
 ما را در پیج اینستاگرام نشریه )vaghaye.mag( و کانال تلگرام) vaghayemagz@( دنبال کنید.
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

ــی  ــی ابطح ــردی محمدعل ــت«؛ کتابگ ــب زاده اس ــای رج ــن آق »ای
ــور دارد. ــزار فال ــتاگرام 125 ه ــهد. وی در اینس ــتمدار در مش سیاس

صابر ابر به مناســبت افتخار آفرینی مجدد فرهادی عکســی دیده نشــده 
از درباره الی را منتشــر کرده اســت؛ 622 هزار نفر دوســتدار ابر هســتند.

ــری،  ــم باق ــک کری ــارک«؛ تبری ــدت مب ــو تول ــای برانک »آق
ــای  ــن روزه ــق ای ــی موف ــه مرب ــا، ب ــوب قرمزه ــک محب هافب
پرســپولیس. 745 هــزار نفــر پســت هــای باقــری را می بیننــد.

ــد  ــر محم ــت دکت ــال درگذش ــن س ــفند، پنجامی ــارده اس »چه
مصدق«؛ هادی حیدری در اینســتاگرام 39 هزار عاقه مند دارد.

کافه تریا

 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz

صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول و سردبیر: مهدیه یاوری

مشاور نشریه: علی قدیری دبیر تحریریه: حسین محمددوست 
هیئــت تحریریــه: ســرویس خبرنامــه: ســجاد نامــور )دبیــر ســرویس(، محمــد محبــی، ســجاد ناصــری، ســهراب شــریفی، محدثه احمدی، ســینا 
ســهیلی فــر، علــی میــری، علــی قدیــری، ســرویس دارالفنــون: فرنــاز محمدیــان )دبیر ســرویس(، پریســا فتاحــی، مریــم رضــازاده، بهنــام غامی، 
فاطمــه نصیرایــی، ســرویس ســینمایی:  مهــدی میانــی راد)دبیــر ســرویس(،نیلوفر عــادل، نــگار گازرانــی، مصطفــی رحیمی فــر، فائــزه ســرفرازی، 
ســجاد عمــران، امیررضــا احتشــام نســب، آتوســا آریایی، ســرویس ادبــی: غزل طهماســبی )دبیــر ســرویس(، فرزانه خروشــی، محدثه هــادی نژاد، 
اســماء سنجاق ســاز، غــزل عرفانــی، هاجــر رمضانــی، مرتضی نادری، ســرویس موســیقی: نــگار ســنگتراش )دبیرســرویس(، امیررضا کرامتی، ســارا 
شــجاع، حمیدرضــا علیمردانــی، ســرویس عکــس: ســودا باقــری )دبیر سرویس(،شــمیم مصطفی زاده، مجتبی موســوی، محمد حســین ســمندری، 
پریســا قره داشــی، ســارا صداقــت، ســرویس ورزشــی: پریســا علیــزاده )دبیــر ســرویس(، نــر گــس جعفــری، شــروین رمضانــی، ســرویس تئاتــر: 

داوودشالفروشــان )دبیــر ســرویس(، امیــر قاســمیان مقــدم، بابــک عائی، ســرویس پشــتیبانی: بهــاره ابراهیمی )دبیر ســرویس(
ویراستار: سحر سعادتی طراح و صفحه آرا: هومن مرادی  

vaghayemag@gmail.com :ایمیل  www.SDJD.ir :وبسایت

شماره مجوز: 94763

مــرد تــوی ســوپرمارکت داشــت نوشــیدنی های یخچــال را 
ــون  ــه نظرت ــدی گفــت: »ب ــگاه می کــرد کــه صــدای لون ن

ــمزه تره؟« ــدوم خوش ک
زن را کــه دیــد، ســیب آدمــش جنبیــد و گفــت: »نوشــابه ها 

ــن؟« رو می گی
ــن  ــورم ای ــردی منظ ــر ک ــس فک ــت: »پ ــد و گف زن خندی

ــد؟!« ــدن خری ــه اوم ــی ان ک خانومای
او هم خندید.

در خانــۀ زن داشــتند عصرانــه ژامبــون می خوردنــد کــه زن 
گفت...

داستان های خیلی کوتاه )نوشابه سیاه(
وحید حسینی ایرانی

آنانــاس، میــوه ای بــا ظاهــر ســبز و قهــوه ای و البتــه پوســتی 
ــن ظاهــر خشــن،  ــوه ای کــه در پــس ای ــر و ناهمــوار. می زب
ــان مــی آورد.  ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــری ب ــگ دلپذی طعــم و رن
تضــادی کــه شــاید بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه خیلــی زود 
قضــاوت نکنیــم. راســتی شــما هــم آدم هایــی می شناســید که 
مثــل آنانــاس باشــند؟ همــان هایــی کــه ظاهــری متفــاوت و 
رفتــاری جــدی دارنــد، امــا بعــد از آشــنایی و صمیمــی شــدن 
ــا و  ــت آن ه ــی و صداق ــه صاف ــی ب ــوان پ ــی ت ــا، م ــا آن ه ب

زیبایــی شــان بــرد. 
)آنانــاس( عــاوه بــر اینکــه اســم یــک میــوه اســت، می توانــد 
عنــوان اولیــن کتــاب وحیــد ایرانی خراســانی نیــز باشــد، که در 
مــاه اســفند منتشــر شــد. ســرویس ادبــی نشــریه وقایع اتفاقیــه 
بنــا بــر رســالت خــود بــر آن شــد تــا از ایــن فرصــت اســتفاده 
ــت،  ــگ دوس ــد و فرهن ــنده ی متعه ــن نویس ــا ای ــرده و ب ک

مصاحبــه ای انجــام دهــد:
- در ابتــدا معرفــی مختصــری از خودتــون و فعالیــت هــای 

حــوزه نویســندگی کــه تاکنــون داشــتید، بفرماییــد.
- بنــده وحیــد حســینی ایرانــی, متولــد 1358، ســاکن مشــهد, 
داســتان نویــس, روزنامه نــگار و ســردبیر پیشــین نشــریه ادبی 

»دال« و مجلــه »هنــر« هســتم.

بــه نقــل از ســایت آمــازون ، پرقــروش تریــن کتــاب هــا در 
ســال 2016 عبــارت بودنــد از :

هــری پاتــر و کــودک نفریــن شــده بــر اســاس داســتانی 
از جــی. کــی رولینــگ: کتابــی کــه طرفــداران هــری پاتــر 
ــیاری از  ــیدند و بس ــش کش ــرای خواندن ــادی ب ــار زی انتظ

آنهــا را ناامیــد کــرد.
جوینــدگان قــدرت اثــر تــام راث: کتابــی کــه به شــما کمک 
می کنــد تــا اســتعداد هــای خــود را شــکوفا کنیــد و نســبت به 

خودتــان دید بهتری داشــته باشــید.
وقتــی تنفــس تبدیــل بــه هــوا مــی شــود اثــر پــل کاالتینی: 
نویســنده در ایــن کتــاب بــه یکســری ســواالت بی پایان بشــر 
گاویــز شــده اســت. ســواالتی چــون: هنــگام مواجهه بــا مرگ 
چــه چیــزی بــه زندگــی ارزش مــی دهــد؟ چگونــه مــی توان 

ــا مــرگ جنگید؟ ب
ــه  ــن لیســت ب ــا در ای ــه اســم آنه ــای دیگــری ک ــاب ه کت
چشــم می خورنــد عبارتنــد از: 5زبــان عشــق )گــری چاپمــن(، 
آییــن درســت زندگــی )ویــل کارنگــی(، کشــتن مــرغ مقلــد 
)هارپــر لــی(، 7عــادت مــردان موثــر )اســتفان آر.کاوی(، و مــن 

پیــش از تــو )جوجــو مویــز(
در رابطــه بــا پرفــروش تریــن کتــاب هــای ســال95 در ایــران 
ــه ایــن کــه هنــوز ســال  ــا توجــه ب نیــز بایــد اشــاره کــرد ب
بــه اتمــام نرســیده، هنــوز لیســتی از ایــن کتــاب هــا موجــود 

جابجا میکند هوای بهار، عطر گل های تووی گلدان را 
ــوت  ــد رخ ــی ُکش ــاد، م ــه ی ب ــار گون ــِر حص در حری

را  درختــان 
***

ــور  ــِت ن ــا رخ ــد، روزه ــت می نوش ــراِب بهش ــب ش ش
پوشــند می 

گاه آرام روی پنجره ها، می کشد پرده های باران را

ــتان،  ــهری داس ــون: همش ــریاتی چ ــتان ها در نش ــاپ داس چ
ــه، خوانــش، گلســتانه، نوشــتا، فرهیختــگان، رودکــی و...  تجرب
کتابهــا: مجموعــه داســتانک »آنانــاس« از دیگــر فعالیــت های 
ــده انجمــن  ــن عرصــه اســت. بنیانگــذار و گردانن ــده در ای بن
ــا کنــون نیــز مــی باشــم. ماتیــکان داســتان از ســال 1383 ت
- شــرح کوتاهــی از تفــاوت داســتان کوتــاه و داســتان خیلی 

ــه دهید. ــاه را ارائ کوت
ــوم  ــع از مفه ــع و مان ــی جام ــوان تعریف ــت بت ــد اس - بعی
ــه  ــاه« ب ــی کوت ــتان خیل ــان »داس ــا هم ــتانک« ی ــی »داس کل
ــا ایــن حــال، حجــم، دم دســتی تریــن عاملــی  دســت داد؛ ب
اســت کــه بــرای تشــخیص داســتانک بــه شــمار آورده انــد. 
البتــه بــا مــاک قــرار دادن تعــداد واژه، بــه تعریــف دقیقــی 
نمی رســیم و عوامــل دیگــری مثــل شــکل و ســاختار و حتــی 
گاهــی محتــوا در تمایز داســتانک از داســتان کوتاه نقــش دارد. 
بــرای نمونــه یکــی از انواع داســتانک، »فلَش فیکشــن« اســت 
کــه در پارســی بــه »داســتان بــرق آســا« نیــز ترجمــه شــده 
ــا 750 واژه  ــرق آســا معمــوال بیــن 250 ت اســت. داســتان ب
اســت . احتمــاال دلیــل انتخــاب ایــن میــزان از کلمات،برگردد 
بــه داســتان 750واژه ای ارنســت همینگــوی بــه نام»داســتانی 

خیلــی کوتــاه«.
ــاب  ــاس( انتخ ــوه )آنان ــک می ــاب را ی ــم کت ــرا اس - چ

کردیــد؟
- نــام مجموعــه داســتانک »آناناس« از نــام یکی از داســتانهای 
ــده  ــه ش ــه« گرفت ــاس روی صحن ــام »آنان ــه ن ــاب ب ــن کت ای
اســت. بنــده چنــد عنــوان بــرای کتــاب بــه ناشــر پیشــنهاد 
دادم کــه بــا مشــورت بــا ایشــان در نهایــت بــه عنــواِن تــک 
کلمــه اِی »آنانــاس« رســیدیم. بــا توجــه بــه تجربیــات آقــای 
بنــی فاطمه،مدیــر نشــر نــون، احتمــاال این عنــوان بــرای طیف 

گســترده تــری از مخاطبــان جالــب خواهدبــود.
- دغدغــه ذهنــی خاصــی باعــث شــد تــا کتــاب انانــاس را 

بنویسید؟
- »آنانــاس« حاصــل تجربــه هــا و دغدغــه های گوناگــون بنده 
اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم انــدک داســتان های آن - از 
یــک خــط تــا چنــد صفحــه - در فرصــت هایــی کوتــاه بــه 
هــر یــک پرداختــه ام. ایــن دغدغــه هــا از مســائل عاطفــی و 
موضوعــات عاشــقانه تا مباحــث اجتماعــی, تاریخی, سیاســی و 

فرهنگــی را دربــردارد.

نیســت و انتشــارات مختلــف بــه جــز نشــر آموت نیــز چنین 
لیســتی را از کتــاب هــای خــود منتشــر نکــرده انــد. بــا ایــن 
وجــود بــا نگاهــی بــه لیســت پرفــروش تریــن کتــاب هــای 
طــرح تابســتانه کتــاب و پاییــزه کتــاب، اســم کتــاب »مــن 
ــر دو  ــم مفتاحــی در صــدر ه ــه مری ــا ترجم ــو« ب ــش ازت پی
لیســت دیــده مــی شــود و بــا توجــه بــه اقبالــی کــه مخاطبان 
ــاب  ــن کت ــه ای ــه اینســتاگرام ب شــبکه های اجتماعــی از جمل
نشــان دادنــد، انتظــار مــی رود یکــی از پرفــروش تریــن کتاب 
ــای  ــاب ه ــن کت ــد. همچنی ــه گذشــت باش ــالی ک ــا در س ه
»پــس از تــو« - ادامــه ی کتــاب »مــن پیــش از تــو« - ملــت 
عشــق )الیــف شــافاک( و بیشــعوری )خاویــر کرمنــت( در نیز 
در هــر دو لیســت قــرار دارنــد کــه احتمــاال جــز پرقــروش 

تریــن کتــاب هــای ســال جــاری هســتند. 
 در لیســتی کــه نشــر آمــوت منتشــر کــرد پرفــروش تریــن 
ــی  ــدا معرف ــور ج ــه ط ــی ب ــی و خارج ــای ایران ــاب ه کت
شــده اند. بیــوه کشــی )یوســف علیخانــی(، شــوهر عزیــز من و 
عاشــقانه )هــر دو از فریبــا کلهــر(؛ ایرانــی  و مــن پیــش از تــو، 
پــس از تــو، یــک بــه عــاوه یــک )هــر ســه از جوجــو مویــز 
وترجمــه مریــم مفتاحــی( خارجــی هــای این لیســت هســتند.

بســیاری از کتــاب هایــی کــه باال معرفــی شــد، محبوبیت خود 
را مدیــون شــبکه هــای اجتماعــی بــه خصــوص اینســتاگرام 
هســتند. ایــن، یکــی از مثــال هــای های بســیار کوچکی اســت 
کــه نشــان می دهــد ایــن دســت شــبکه هــا تــا چــه حــد مــی 
تواننــد در عــادت هــای مــا اثرگــذار باشــند. همچنیــن طــرح 
هــای تخفیــف فصلــی کتــاب کــه امســال بــرای اولین بــار در 
ــاب  ــردن ســرانه کت ــاال ب ــد در ب کشــور اجــرا شــد، می توانن
خوانــی نقــش زیــادی ایفــا کنند. امســال طــرح عیدانــه کتاب 

96 را فرامــوش نکنیــد. کتــاب هــا منتظر شــما هســتند!

***
آفتاب از شکوه می افتد، روی زانوی کوه می افتد 

کــم کــم از بــاِغ بغــض هــای غــروب، مــی کنــد غنچه هــای 
ــان را بی ج

***
تــوی رنگیــن کمــان فروردیــن، شــوق اردیبهشــت مهمــان 

اســت 
با همین جلوه های رنگینش، می ستاید شکوه مهمان را 

***
عشــق تــوی بهــار خــوش نقــش اســت، گــرم و شــیرین و 

زندگــی بخــش اســت 
ــد  ــی کن ــد، شــعله ور م ــی روی هــر کجــا فصــل عشــق م

ــتان را زمس

ــتان  ــه داس ــن مجموع ــما در ای ــب ش ــری غال ــط فک - خ
ــت؟ چیس

- منظورتــان از خــط فکــری را درســت متوجــه نمی شــوم امــا 
بــه عنــوان داســتان نویســی ایرانــی, کــه کشــورش را دوســت 
دارد و عاشــق پیشــینه فرهنگــی و تاریخــی آن اســت، احتمــاال 
ــن  ــی چنی ــان بین ــه در جه ــرده ام ک ــه ک ــی توج ــه چیزهای ب

ــرد. ــای می گی ــنده ای ج نویس
- آیــا قشــر خاصــی از جامعــه را مخاطــب مجموعــه خــود 

ــد؟ ــرار داده ای ق
- بــه نظــرم طبیعی اســت که نویســنده دوســت داشــته باشــد 
خواننــده بیشــتری داشــته باشــد؛ البتــه نــه بــه بهــای غلتیــدن 
بــه دام ابتــذال و ســطحی نگــری. نزدیــک بــه 80 داســتان یــا 
داســتانک در ایــن کتــاب وجــود دارد کــه بــه نظــرم بتوانــد 
طیــف هــای گوناگونــی از عاقــه منــدان ادبیــات را راضی کند؛ 
از مخاطبــی کــه فقــط مخاطــب ادبیــات اســت تــا کســی کــه 

خــودش دغدغــه نوشــتن دارد.
ــه  ــتعاری ب ــورت اس ــود بص ــای خ ــتان ه ــا در داس - آی
دغدغه هــای اجتماعــی شــهر مشــهد و یــا بصــورت کلــی تر 

کشــور اشــاره داشــتید؟
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــتانک های ــه, داس ــن مجموع - در ای
صراحــت بــه انتقــاد از آســیب هایــی از قبیــل فقــر می پــردازد 
و نیزکارهایــی کــه رویکــردی اســتعاری دارد؛ بــه عنــوان مثــال 
داســتانکی کــه دربــاره موجوداتــی فضایــی کــه نگــران ابعــاد 
خصوصــی زندگــی مــردم زمیــن انــد؛ خــب بــه نظــرم چندان 
دور از ذهــن نباشــد کــه معــادل این فضایــی هــای دلواپس چه 
کســانی هســتند. امــا اینکــه بــه طور مشــخص مســائلی ســوژه 

شــده باشــد کــه بــه شــهر خــودم مشــهد اختصــاص دارد،
فکر نمیکردم چنین اتفاقی درکتاب رخ داده باشد.

- بــه عنــوان ســوال اخــر، بــرای عاقــه منــدان بــه حــوزه ی 
نویســندگی چــه توصیــه ای داریــد؟

ــدام  ــه خــودم م ــد ب ــا بای ــه کار علماســت. ام ــه ک - توصی
گوشــزد کنــم کــه در کنــار آثــار شــاخص ادبیــات داســتانی 
ــی را  ــیک پارس ــات کاس ــا ادبی ــا حتم ــا حتم ــان، حتم جه
ــعدی و  ــتان س ــاهنامه و گلس ــم؛ ش ــا بخوان ــا و باره باره
تاریــخ بیهقــی و از ایــن دســت کــه نــه تنهــا ســاختمان نثــر 
نویســنده ایرانــی را مــی ســازد بلکــه از لحــاظ فکــری هــم او 

را تغذیــه مــی کنــد.

یاد آن روز بخیر
دست در دست تو بودم
و به دیدار سحر میرفتم

در میان گلزار
خنده های بسیار

ابر هم بر تو و این عشق حسد می ورزید
ناگهان بر آشفت

ــر  ــر س ــد، ب ــود را باری ــک خ ــد و اش ــض او ترکی بغ
مخلوقــات

ما ولی از چمن و باغ گذر می کردیم
تو در آغوش من و چتر تو من

تو پری چهر منی
من،

پریشان توام
تا در آغوش منی

من،
نگهبان توام

آسمان این سخنم را بشنید
رعد غرید و دل ابر هزاران چاک خورد

تو نترس؛
من تو را ترک نگویم هرگز

چشم وا کن و ببین
که طلوع سحر از راه رسید

و در آن گه که به تسخیر نگاه تو درآمد خورشید،
دل من رفت که رفت..
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