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منـاسک در آینـــه شرایــط
صفحه 9

»نی نوا«، حکایت یک اندوه
صفحه 6

ــد  ــک کلی ــی فشــردن ی ــه راحت ــی شــوید، ب ــدار م از خــواب بی
وارد فضــای مجــازی و پیگیــر اوضــاع و احــوال شــده و بــا کمــی 
بــاال و پاییــن کــردن گــروه هــا و کانــال هــا، خبــری تکــراری بــه 
چشــم تان مــی خــورد؛ صبــح امــروز در مــا عــام اعــدام شــد! 
ــت  ــا دق ــر را ب ــه خب ــوط ب ــس مرب ــوید و عک ــی ش ــکاو م کنج
ــد  ــی بینی ــی را م ــر جمعیت ــد. تصوی ــی کنی ــی م ــتری وارس بیش
کــه بــه پاهــای آویــزان مجــرم خیــره شــده انــد، جمعیتــی کــه 
ــب در چهــره شــان را حــدس زد؛  ســخت می شــود هیجــان غال
ترســیده انــد؟ خوشــحال اند؟ غمگیــن انــد؟ معلوم نیســت، شــاید 
خودشــان هــم نمــی داننــد! بــه واســطه ی جــزء مــا عــام ایــن 
ترکیــب مرکــب احســاس وظیفــه کــرده انــد؟ آن هــم معلــوم 
نیســت! شــاید بارهــا و بارهــا در خصوص فلســفه اش بــا خودمان 
ــردم همیشــه در  ــه جــای م ــان را ب ــم و خودم ــه ای کلنجــار رفت
ــم و لحظــه ای بعــد حتــی از تصــورش  صحنــه تصــور کــرده ای
نفــس مــان بــه شــماره افتــاده و بــدن مــان ســرد شــده اســت، 
تــرس را تجربــه کــرده ایــم و بــا عصبانیــت غیــر قابــل اجتنابــی 
پرســیده ایــم چــرا؟ مشــاهده چنیــن صحنــه ای قــرار اســت چــه 
مزایایــی داشــته باشــد؟ در نوشــتار پیــش رو قصــد بــر آن اســت 
ــه ابعــاد روانشــناختی موضــوع فــوق الذکــر بپــردازم و از  کــه ب

ابعــاد دیگــری بــه آن بنگــرم. 
ــردش  ــه کارب ــش و دامن ــه افزودن ــت ک ــام واژه ای اس ــا ع م
پژوهــش هــای زیــادی مــی طلبــد کــه متاســفانه از آن غفلــت 
کــرده ایــم. مادامــی کــه بــه شــناخت دقیقــی از رفتــار و پیچیدگی 
روانشــناختی انســان دســت نیابیــم، در ســاحت تصمیــم گیــری 
بــرای حیــات اجتماعــی آن با مشــکات اساســی و تبعــات جبران 
ناپذیــری رو بــه رو خواهیــم بــود. موافقــان اعــدام در مــا عــام 
در خصــوص چرایــی آن، بــه دو دلیــل عمــده اشــاره مــی کننــد: 
هــدف از اعــدام در مــا عــام می توانــد موجــب تنبیــه و عبــرت 
ــرای دیگــران  ــی ب ــه نوعــی نقــش بازدارندگ دیگــران باشــد و ب
ــد موجــب آرامــش خاطــر  ــن کــه می توان ــد و دیگــر ای ــا کن ایف
افــراد جامعــه و فــرد بــزه دیــده شــود. در خصــوص ادعــای اول، 
وقتــی از اثــر بازدارندگــی بــر پدیــده ای صحبــت مــی کنیــم ابتدا 
الزم اســت بــه بررســی شــفاف تــری از پدیــده کــه در ایــن جــا 
ــم. دو  ــی باشــد بپردازی ــه مجــازات اعــدام« م ــم منجــر ب »جرائ
دســته از عوامــل در ایــن خصــوص قابــل بحث می باشــد: دســته 
اول عوامــل مســتعد کننــده یــا موجــد انحــراف یــا جــرم و دســته 
دوم عوامــل تســریع کننــده یــا منجــر بــه ظهــور جــرم. آن چــه 
کــه در دســته اول جــای مــی گیــرد و طبــق نظــر جامعه شناســان 
ــوردار  ــری برخ ــت کمت ــته دوم از اهمی ــل دس ــه عوام ــبت ب نس
اســت، وراثــت و اســتعداد پرخاشــگری اســت کــه ماحصــل تفکــر 
دانشــمندانی چــون لومبــروزو، انریکوفــری، دی تولیــو، کایــن برگ 
ــی و  ــاالت عاطف ــخصیتی، اخت ــی- ش ــاالت روان ــت. اخت و... اس
تجــارب و ســوابق زندگــی نیــز در ایــن دســته جــای مــی گیرنــد. 
یکــی از عواملــی کــه مــی تــوان  در شــمار عوامــل تســریع کننــده 
یــا منجــر بــه ظهور قــرار بگیــرد، عوامــل اجتماعــی اســت. جامعه 
شناســانی چــون دورکیــم معتقدنــد، جرم پدیــده ای طبیعی اســت 
ــه  ــد؛ پیدایــش جــرم ب ــد آی ــل اســتثنایی پدی ــا عل ــد ب و می توان
ســاخت اجتمــاع و فرهنــگ خــاص آن بســتگی دارد. وی معتقــد 
ــتند  ــرم زا هس ــه ج ــد ک ــود دارن ــه وج ــی در جامع ــت عوامل اس
ــد.  ــی کنن ــم م ــه فراه ــرم را در جامع ــکاب ج ــات ارت و موجب
ــی،  ــاف طبقات ــه اخت ــوان ب ــی ت ــل م ــی دخی ــل اجتماع از عوام
نابســامانی هــای اجتماعــی و... اشــاره کــرد. همچنیــن اقتصــاد بــه 
عنــوان عاملــی اثرگــذار در رابطــه بــا ســایر عوامــل دیگــر مــی 
توانــد ایفــای نقــش کنــد کــه بــرای مثــال مــی تــوان به مــواردی 
ــادی و...  ــای اقتص ــان ه ــکاری، نوس ــه، بی ــع ناعادالن ــون توزی چ
اشــاره کــرد. عوامــل سیاســی و عوامــل فرهنگــی نیــز در دســته 
ــر زمینــه هــای اجتماعــي  ــز ب ــد. کنــراد لورن دوم جــای می گیرن
و فرهنگــي رفتــار ســاز تاکیــد مــي کنــد. بــه بــاور وی، هرچنــد 
غریــزه پرخاشــگری در ذات انســان یافــت مــي شــود، دلیل رشــد 
آن را بایــد در واقعیت هــای اجتماعــي و شــرایط فرهنگی-محیطــي 

جســت وجــو کــرد.
پــس از اشــاره مختصــر بــه چگونگــی پیدایــش ایــن پدیــده بــه 
هــدف اول موافقــان اعــدام در مــا عــام  بــاز مــی گــردم. تجربــه 
ــک از  ــدام ی ــت در ک ــرار اس ــخص ق ــک ش ــازات ی ــدن مج دی
ــرای  ــوان ب ــا مــی ت عوامــل ذکــر شــده تغییــر ایجــاد کنــد؟ آی
ــل  ــده قائ ــر ش ــل ذک ــهمی بیشــتر از عوام ــرم« س ــرس از ج »ت
شــد؟ حتــی اگــر در غیــر منطقــی تریــن شــرایط چنیــن ادعایــی 
را بپذیریــم؛ الزم اســت ابعــاد متفــاوت آن را بــا دقــت بیشــتری 
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کاتالونیا در اسپانیا برگزار شد همه پرسی استقالل 

در نهــم مهرمــاه یعنــی یــک هفتــه پــس از برگــزاری همــه پرســی اســتقال اقلیــم کردســتان عــراق، حکومــت خودمختــار کاتالونیــا در 
شــمال شــرقی اســپانیا اقــدام بــه برگــزاری همــه پرســی در ایــن ایالــت کــرد. دخالــت پلیــس و گارد مدنــی اســپانیا در همــه پرســی 
منجــر بــه خشــونت و زخمــی شــدن بیــش از 840 نفــر شــد. پیــش تــر در تاریــخ شــانزدهم شــهریورماه ســال جــاری، دادگاه قانــون 
اساســی اســپانیا برگــزاری همــه پرســی در منطقــه ی کاتالونیــا را خــاف قانــون اساســی ایــن کشــور اعــام کــرده بــود. طبــق اعــام 
مســئوالن ایالتــی کاتالونیــا، 90 درصــد از کســانی کــه موفــق بــه شــرکت در رای گیــری شــده انــد )حــدود 2.26 میلیــون از 5.34 
میلیــون نفــر واجــد شــرایط یعنــی حــدود 42.3 درصــد(، بــه اســتقال کاتالونیــا از اســپانیا رای داده انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
کاتالونیــا یکــی از مراکــز اصلــی صنعتــی و گردشــگری اســپانیا بــه شــمار مــی رود و یــک پنجــم اقتصــاد ایــن کشــور را در اختیــار دارد.
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خــرد نابالــغ مرزهــا را اســتعمار، کشــورها را دیکتاتورهــا و دولت ها 
را امپریالیســم خلــق کــرده اســت. دولــت هــا عقانی تریــن بازیگر 
در سیاســت داخلــی و خارجــی هســتند و مرزهــا، همــان هــا که بر 
اســاس آخریــن قراردادهــا و توافــق دولــت هــا شــکل گرفته انــد، 
واقعیــات تنظیــم روابــط سیاســی بــه شــمار می رونــد. هــر گونــه 
رویــای تجزیــه، تهاجــم، نابــودی دولــت و مــرز بــه ســمت جنــگ 
ــده و  ــان، داعــش، القاع ــد شــد. طالب ــی ســوق داده خواه و بی ثبات
همچنیــن گــروه هــای قومیتــی که قصــد نابــودی میراث اســتعمار 
را دارنــد جــز بــی ثباتــی و هــدف هــای کــور بــه جایــی نخواهنــد 
رســید. بنابرایــن خــرد سیاســی حفــظ و حمایــت از دولــت هــا و 
مرزهــای فعلــی اســت. دولــت ایــران بــا همــه عناصــر حکومــت، 
مــرز، شــهروندان و حاکمیتــی کــه خــط قرمــز بایــد باشــد، بــه هر 
ــد کــه در عرصــه  طریــق ممکــن شــهروندان را بایــد آگاه گردان
آنــارش منطقــه و بیــن الملــل هیچ پناهــی جــز دولت-ملــت ایران 
نداریــم و افــکار آرمــان گــرا همیشــه منجــر بــه جنگ، خشــونت، 

بــی ثباتــی و آوارگــی شــده اســت.
کردهــا و خودمختــاری: یــک گــزاره دیگــر کــه بدیهــی انگاشــته 
ــه دوســت  ــت انســانی ک ــر جماع ــه ه ــن اســت ک ــود، ای می ش
داشــت می توانــد جــدا شــود و بــر اســاس نــژاد، زبــان، مذهــب یــا 
عقیده واحد سیاســی تشــکیل دهد. خودمختــاری و رفرانــدوم برای 
گریــز از حاکمیــت کشــورهای قدرتمنــد بر مســتعمره هایشــان و 
رهایــی از اســتبداد بــود. اگــر قــرار باشــد هــر جماعــت قومــی و 
قبیلــه ای و هر فرقه ای که دوســت داشــت واحد سیاســی تشــکیل 
دهــد انســان هــا بــه عصــر غارنشــینی ســقوط می کننــد. قومیت، 
زبــان، نــژاد کــه ریشــه در افکار بــدوی و عقــب مانــده دارد در هیچ 

اســم خــود و طایفــه اش رویــا و آرمــان کردهــا را هزینــه ماندگاری 
خویــش کــرده اســت. رای اکثریــت در شــرایط، بــا مکانیســم ها و 
تکنیــک هــای کــه تعــادل و موازنــه را بــه هم نزند کارســاز اســت. 
ایــن رفرانــدوم جز انــزوا، محاصــره، تحریم، شــورش هــای داخلی و 

جنــگ هــای فرقــه ای نتیجــه ای نخواهــد داشــت.
ــی هســتند: برخــی از روشــنفکران و رمانتیــک هــا  کردهــا ایران
ــا  ــا ت ــی هســتند و از ماده ــای عــراق، ایران ــه کرده ــد ک می گوین
کنــون همیشــه احســاس خوبــی بیــن مــا و آن هــا بــوده اســت. اما 
بایــد توجــه داشــت کــه کردهــای ایــران، ایرانــی هســتند و همانند 
همــه بلــوچ هــا، تــرک هــا، عــرب هــا، ترکمــن هــا، فــارس هــا و... 
کــه در ســرزمین ایــران تحــت حاکمیــت دولــت ایــران هســتند و 
ایرانــی محســوب می شــوند. بنایرایــن کردهــای عــراق، ترک هــای 
ــا  ــوچ هــای افغانســتان و پاکســتان همســایگان م آذربایجــان، بل
هســتند و فقــط در ایــران فرهنگــی بــا یکدیگر اشــتراک داریــم. در 
موضوعــات سیاســی و حفــظ قلمــروی ســرزمینی و دفــاع از دولت 
کشــور خــود بــا هیــچ یــک از این گــروه هــای طایفــه ای اشــتراکی 
نداریــم و بــه خصــوص اگــر اقداماتــی به قصــد تجاوز و گســترش 
خیــاالت غریــزی عقــب مانده قبیلــه ای انجام شــود، هیــچ همدلی 
بــا آن هــا نخواهیــم داشــت. ایــران همــان اســت کــه در جغرافیا و 
کشــور کنونــی مــا ثبــت شــده اســت و همــه دولــت هــای اطراف 
بــرای مــا محتــرم و در قالــب حقــوق و اســتاندارهای بیــن الملــل 
ــه،  ــازه داد طایف ــد اج ــم. نبای ــرار می کنی ــراوده برق ــا م ــا آن ه ب
قبیلــه و قومیتــی بــا بهره گیــری از میــراث کهن باســتانی و تــداوم 
عناصــر ملــی ایــران بــه گوشــه ای از خــاک و نمادهای کشــور نگاه 

تجاوزکارانــه و بی شــرمانه داشــته باشــد.  
کالم آخــر: بنابرایــن در موضوعــات سیاســی بایــد به هــوش بود. 
بــه لحــاظ ایــران بــزرگ فرهنگی مــا با همه کشــورهای همســایه 
اشــتراک داریــم و بایــد دیپلماســی و سیاســت خارجــی خویش را 
بــر اســاس تفاهــم، همدلــی، افزایــش مبــادالت و رفــت و آمدهــا 
تنظیــم کنیــم. امــا به لحــاظ حفظ مرزهــا، حمایــت از شــهروندان، 
تقویــت فرهنــگ ملــی و ایســتادن بــر ســر نــام ایــران بــا هیــچ 
کلیشــه و گــزاره اشــتباهی نبایــد حکومــت و افکار عمومــی فریب 
ــد. رفرانــدوم کردســتان عــراق سیاســت اشــتباه و اقــدام  بخورن
عجوالنــه طایفــه بارزانــی بــا مشــارکت پنهــان برخــی قدرت های 
ــه ای  منطقــه ای جهــت افزایــش شــکاف هــای قومیتــی و فرق
اســت. می تــوان و بایــد منســجم تــر، زیرکانــه تــر و ملــی گراتــر، 
تصمیــم گرفــت. ایــران در منطقــه ای آنــارش قــرار گرفته اســت 
کــه روز بــه روز گســل هــا و شــکاف های قومیتــی و فرقــه ای آن 
فعــال تــر می گــردد. تنهــا بــا خــرد سیاســی واقــع گــرا و محافظه 
کار کــه ایــران و منافــع ملــی کشــور را خــط قرمــز خــود قــرار 

 دهــد می تــوان از بحــران هــا عبــور کــرد.

روح اهلل اسالمی
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

مقدمــه: ایــران کشــوری اســت کــه دارای همــه عناصــر دولــت-
ملــت بــه صورت تداومی از دوره هخامنشــیان تا کنون بوده اســت. 
شــهروندان و تابعــان کــه روزگاری بــه 44 ســاتراپ می رســیدند، 
حکومــت هــای مقتدر کــه سلســله های هخامنشــیان، اشــکانیان، 
ــاس  ــاهی در مقی ــی شاهنش ــام سیاس ــه، نظ ــانیان و صفوی ساس
بین الملــل بودنــد و جغرافیــای بزرگ فــات ایــران کــه در دوران 
مختلــف بــا توجــه درگیــری بــا اقــوام بیابان گــرد تغییــر می کرد 
و هســته اصلــی آن اکنــون در ایــران مانده اســت. بنابرایــن ایرن از 
عهــد هخامنشــیان در کتیبه هــا، تا ایــران ویچ در اوســتا، ایرانشــهر 
در نامــه تنســر و عهــد اردشــیر و ایــران از عهد ســامانیان تا کنون 
تــداوم فرهنگــی و سیاســی داشــته اســت. زبــان فارســی، تاریــخ 
ــن اســام، مذهــب تشــیع، آیین هــای  ــی، دی ــی، خــرد مزدای مل
ملــی هماننــد نــوروز، امشاســبندان هــای 12گانــه کــه اکنــون در 
مــاه هــا تــداوم دارنــد و رواداری اقــوام و مذاهــب متکثــر در ایران 
کــه زندگــی مســالمت آمیــز در تاریــخ داشــته انــد ایــران را بــه 
دولت-ملتــی باســتانی و محکــم بــا میراثی مانــدگار تبدیــل کرده 
اســت. جغرافیــا و مرزهــای ایران همیشــه در نوســان بوده اســت و 
از فروپاشــی صفــوی تــا پایــان عهد پهلــوی بخــش هایــی از ایران 
جــدا شــده انــد. قراردادهــای آخال، گلســتان، ترکمانچــای، پاریس 
و رفرانــدوم بحریــن بخش هایی زیــادی از شــهروندان و جغرافیای 
ایــران را از مــام وطــن گرفــت. اغلــب بخــش هــای جــدا شــده 
از ایــران بــه طــور طبیعــی اشــتراکات فــراوان بــا مبنــای خویــش 
دارنــد امــا زمانــی کــه گســل هــای قومیتــی و مذهبــی فعــال، بــا 
بازیگــری کشــورهای منطقــه و قــدرت هــای بیــن الملــل همــراه 
گــردد بــه طــور طبیعــی بایــد حکومــت و افــکار عمومــی جهــت 
ــن  ــد. جدیدتری ــوش باش ــه ه ــران ب ــور ای ــت کش ــاع از دول دف
موضــوع بــه رفرانــدوم در کردســتان عــراق برمی گــردد کــه در 
ادامــه ســعی می کنــم برخــی گــزاره هــای شــایع در ایــن مــورد را 
واکاوی کنــم و نشــان دهــم کلیشــه هــای موجــود از منظــر خــرد 

سیاســی اشــتباه است.    
خاورمیانــه و اســتعمار: اندیشــه هــای آرمــان گــرا کــه ریشــه در 
عــدم آشــنایی بــا سیاســت دارد عنــوان می کننــد مرزهــا، دولت ها 
و بازیگــران فعلــی خاورمیانــه جعلــی و زاده اســتعمار هســتند. ایــن 
تفکــر غریــزی و بــی ســواد، درک مناســبی از رویدادهــای سیاســی 
ــد  ــان می کن ــش گم ــای خوی ــدارد و در روی ــدرت ن ــق ق و منط
انســان هــا بایــد در یــک ملــت، امــت، جامعــه جهانی، یــا جماعت 
کمونیســتی در صلــح، آزادی و رفاه زندگی کننــد. بنابراین در همین 

کجــای دنیــا، دولت تشــکیل نــداده انــد. دولــت مولفه هــای فراوانی 
دارد و ناکارآمدتریــن گزینــه قومیــت اســت چرا که ریشــه دولت-

ملــت هــای جدید در امور اکتســابی اســت و هر گاه قبیلــه، طایفه و 
روابــط نــژادی حاکــم گردد تنها اســتبداد، طایفه ســاالری، شــورش 
و جنــگ را رقــم خواهــد زد. کردهــا و هیــچ نژاد دیگــری به تنهایی 
و بــا شــاخص های قومیتــی نتوانســته و نمی تواند دولــت خلق کند 
چــرا کــه دولــت ریشــه در رواداری اقــوام، حاکمیــت خــرد و تعادل 
بوروکراســی و دموکراســی دارد، امــا عصبیــت قومی هیچ یــک را در 

سیاســت گــذاری دخیــل نمی دانــد.
ــه  ــد ک ــی می انگارن ــز بدیه ــی نی ــت: برخ ــا و رای اکثری کرده
رفرانــدوم برگــزار شــده اســت و چــون اکثریــت رای داده انــد پس 
نبایــد مخالفــت کــرد. هــر رای دادنــی دموکراســی نیســت و هــر 
رفراندومــی بــه اهــداف خــود دســت پیــدا نخواهــد کــرد. کردهــا 
بــر اســاس روابــط قبیلــه ای و بــا بازیگــری بارزانــی کــه خــود و 
طایفــه اش در شــبکه هــزار فامیــل سرنوشــت اقلیــم کردســتان را 
بــه دســت گرفتــه انــد، وارد بــازی خطرناکــی شــده اســت. بارزانی 
بــا خلــق وضعیــت اســتثنایی و در یک جــو روانــی توانســت رویای 
داشــتن دولــت کــرد را در بدتریــن شــرایط هزینــه کنــد و ایــن در 
حالــی اتفــاق مــی افتد کــه منطقــه نابســان اســت، هنــوز کردهای 
ایــزدی در اســارت داعــش هســتند، عــراق و ســوریه در جنــگ 
بــا تروریســت هــا فعالیــت می کننــد امــا بارزانــی بــا نمادســازی 
آشــکار از اســرائیل بــه ســمت تشــکیل دولــت مســتقل حرکــت 
مــی کنــد. بارزانــی در مخالفــت آشــکار دولــت عراق، همســایگان 
و حتــی ســازمان ملــل و کشــورهای غربــی، بــدون بودجــه، نیروی 
انســانی، ارتــش و تنهــا بــرای مانــدن در قــدرت و مانــدگار کــردن 

ایران و رفراندوم کردستان عراق

بازگشت به عصر تنش ها
تحلیلی بر سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک

بــه تعویــق افتــاده اســت. همچنیــن ترامــپ بر ایــن نظر اســت که 
بــا پایــان محدودیــت هــای ایــران در برجــام کــه عمومــا بیــن 8 
تــا 10 ســال اســت، عمــا جمهــوری اســامی تــوان تبدیل شــدن 
ــا را خواهــد داشــت.  ــه تمــام معن ــه یــک قــدرت هســته ای ب ب
در کنــار ایــن موضــوع مســاله موشــکی ایــران نیــز بــرای غــرب 
نگــران کننده اســت. برجــام عمــا در هیــچ زمینــه ای ایــران را بــه 
محدودیــت برنامــه ی موشــکی اش مجبــور نمــی کنــد و اساســا 
در ایــن زمینــه مذاکــره ای میــان دو طــرف شــکل نگرفتــه اســت. 
ــا برجــام  ــت ترامــپ ب ــل مخالف ــا بخــش کوچکــی از دالی این ه
اســت. در کنــار ایــن مــوارد فشــارهای متحــدان ســنتی واشــنگتن 

یعنــی عربســتان و اســرائیل نیــز را بایــد مــورد توجــه داشــت.
دوم: سخنرانی ترامپ و روحانی چه بازتاب هایی داشت؟ 

ســخنرانی دونالد ترامپ هیچ شــباهتی به ســخنرانی رئیــس دولت 
ایــاالت متحــده آمریــکا نداشــت؛ بیشــتر شــبیه به ســخنرانی های 
او در کارزارهــای انتخاباتــی اش و سرشــار از عباراتــی توهیــن آمیــز 

ایــران از عقبــه فرهنگــی و تمدنــی گســترده باعــث شــد تــا نطــق 
روحانــی، ســخنان یــک رئیس جمهــور پختــه و با تجربــه در مقابل 

پرخــاش گــری هــای ترامــپ و نتانیاهــو بــه نظــر برســد.
مؤخــره: در ابتــدای امــر بــه نظــر مــی رســید برجــام در قــدم اول 
می توانــد الگویــی جهانــی باشــد. اگرچــه هــم چنــان برجــام بــر 
اســاس قواعــد حقــوق بیــن الملــل، ثبــت آن در ســازمان ملــل، 
ــور  ــر 133 کش ــه ی اخی ــا و نام ــه اروپ ــع اتحادی ــت قاط حمای
جهــان در حمایــت از آن پابرجــا اســت امــا مشــکل را در جــای 
ــک ســوی اصــول سیاســت  ــرد. از ی ــد جســت وجو ک دیگــر بای
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران تحــت تاثیــر خیــزش عظیــم 
و ایدئولوژیــک انقــاب 5۷، همــواره چهــره ای »ضــد هژمــون« و 
انقابــی بــه ایــران بخشــیده اســت و از ســوی دیگــر نگاهــی از باال 
و بــدون شــناخت از منطقه خاورمیانــه در سیاســت خارجی آمریکا 
و تصــور حاکم نمــودن دموکراســی لیبرالی آمریکایــی در خاورمیانه 
بــه جــدال بــی پایــان ایــران و آمریــکا بــدل شــده اســت. دولــت 
اوبامــا تصــور مــی کــرد برجــام آغازگــر بازگشــت همــه جانبه ی 
ایــران بــه جامعــه ی جهانــی اســت و نــگاه لیبرالــی دولــت اوباما به 
دنبــال توافــق بــا ایــران در دیگــر حــوزه ها نیــز بــود چراکه ایــن راه 
ایــران را بــه ســوی جامعــه ی جهانــی می کشــاند و ســپس همین 
جامعــه جهانــی مــی توانــد ایــران را کنتــرل کنــد. در عالــم واقــع 
امــا ایــن خیــال هــا راه بــه جایی نبــرده؛ وجــود همســایگان خاص 
ایــران، اختافــات عمیــق طرفیــن و در نهایــت ســابقه ی روابط دو 
کشــور و موانــع ســنتی حاضــر در سیاســت خارجــی واشــنگتن و 
تهــران باعــث شــده اســت تــا مــا مجــددا بــه دوران تنــش میان 
آمریــکا و ایــران بازگردیــم. راهی نامشــخص که انتهــای آن نتایج 
جالبــی بــه دنبــال نخواهــد داشــت. نهایــت درایــت امــا در ایــن 
میــان عــدم اتخــاذ مواضــع تندروانه از ســوی ایــران اســت؛ کاری 
کــه دولــت روحانــی حداقــل تاکنــون از پــس آن برآمــده اســت 
اگرچــه کــه مشــخص نیســت ادامــه ی ایــن رونــد تنــش زا از 
ســوی واشــنگتن همچنــان دســت روحانــی را بــرای ادامــه ی روند 

فعلــی در سیاســت خارجــی بــاز نگــه دارد. 

کلهرودی نوید 
کارشناسی علوم سیاسی ۹۳

ــن  ــی تری ــته جنجال ــال گذش ــد س ــن چن ــا همی ــر ت ــه: اگ مقدم
ــه  ــد ک ــدان و ورزشــکاران بودن ــی هنرمن ــای جهان شــخصیت ه
رســوایی هــای اقتصــادی و اخاقــی شــان  و مواضــع سیاســی آن ها 
گاه و بیــگاه رســانه هــا را دچار شــوک خبری مــی کرد، بــا روی کار 
آمــدن دونالــد ترامــپ ایــن جایگاه بــه طور انحصــاری در اختیــار او 
قــرار گرفته اســت. ترامــپ متفاوت ترین سیاســتمدار ایــن روزهای 
جهان اســت؛ محصول پیوندی میــان ســرمایه داری، محافظه کاری 
و نئوکانتیســم، راســت گرایــی و جمهــوری خواهی افراطــی. از منظر 
سیاســت خارجــی و در برخــی زمینــه هــا ترامــپ بــه بــوش پســر 
شــباهت هایــی دارد. همراهــان او در ایــن عرصه نیز دارای ســوابقی 
در دولــت بــوش پســر یــا دوســتی و نزدیکــی بــا تاجرانی هســتند 
کــه ثروتشــان عمومــا از راه داللــی اســلحه بــه دســت آمده اســت. 
ســفر اخیر حســن روحانــی به نیویــورک بــرای شــرکت در مجمع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد و همچنیــن واکنــش هــای متفاوت 
بــه ســخنرانی او و دونالــد ترامــپ یکــی از نقــاط عطــف رویارویــی 
میــان جمهــوری اســامی و دولــت ایاالت متحــده در طول یکســال 
گذشــته بــود. ایــن یادداشــت دالیــل مخالفــت ترامــپ با برجــام و 
واکنــش هــای متفــاوت بــه ســخنرانی هــای روحانــی و ترامــپ را 

مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
اول: چرا ترامپ با برجام مخالف است؟

ترامــپ و مشــاورانش بــر ایــن عقیــده انــد کــه ایــاالت متحــده در 
مســاله برجــام شکســت خــورده اســت. آن هــا دالیل متعــددی را 
در ایــن زمینــه عنــوان مــی کننــد و بیشــتر اســتدالل هــا در ایــن 
زمینــه ســاخته و پرداختــه خانــم نیکــی هیلــی، نماینــده ایــاالت 
متحــده در ســازمان ملــل اســت. در درجــه ی اول آمریــکا معتقــد 
اســت برنامــه ی هســته ای ایــران و تــاش ایــران بــرای رســیدن 
بــه بمــب اتمــی بــا برجــام متوقــف نشــده و بلکه فقــط زمــان آن 

ــه عــدم وجــود رابطــه ای مثبــت میــان  ــا توجــه ب ــود. البتــه ب ب
ترامــپ بــا رســانه هــا در حالــت عــادی هــم انتظــار نمــی رفــت 
کــه اســتقبالی از ســخنان او شــود، امــا عما ســخنرانی او بــا موجی 
گســترده از انتقــادات روبــرو شــد. نکتــه ی جالــب امــا ســخنرانی 
حســن روحانــی در برابــر ســخنان نســنجیده ی ترامــپ بــود. بــا 
اینکــه تمرکــز عمــوم رســانه هــا وکشــورهای جهــان در اجــاس 
امســال ســازمان ملــل بر روی مســائلی نظیــر محیط زیســت قرار 
داشــت امــا عمــا ســخنرانی روحانــی مجمــع امســال را بــه تقابلی 
میــان ایــران و ایــاالت متحــده در رفتــار و گفتــار تبدیــل کــرد. بــر 
اســاس اخبــار منتشــر شــده در روزهــای اخیــر، تیــم ایرانی پــس از 
ســخنرانی ترامــپ چندیــن بــار متن ســخنرانی حســن روحانــی را 
تغییــر دادنــد و عــاوه بــر شــخص رئیــس جمهــور، جــواد ظریف، 
حســام الدین آشــنا، محمــد نهاوندیــان و محمــود ســریع القلــم، در 
نــگارش متــن ســخنرانی نقــش داشــته انــد. عبــارت هایــی چــون 
»رقــص شمشــیرها« در متــن جدیــد یا اشــاره بــه برخــوردار بودن 



دکتر علی اردستانی از دانشگاه سمنان اخراج شد

بــه نقــل از انصــاف نیــوز، دکتــر علــی اردســتانی، اســتادیار علــوم سیاســی دانشــگاه ســمنان در تاریــخ 1396/6/5 طــی نامــه ای 
از ســوی هیــات اجرایــی جــذب اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه بنــا بــه آن چــه »گزارشــات واصلــه« عنــوان شــده اســت، 
از منصــب اســتادی اخــراج شــد! دکتــر اردســتانی از جملــه اســاتید و پژوهشــگران پــرکار امــروز اســت کــه از جملــه آثــار او 
ــران«،  ــه هــای اجتماعــی انقــاب ای ــی ماننــد »زمین ــم سیاســت« و ترجمــه ی کتــاب های ــه »بنیادهــای نظــری عل ــوان ب مــی ت
ــا واکنــش هــای گســترده ای همــراه  »پدرســاالر«، »اندیشــه سیاســی در اســام« اشــاره کــرد. حکــم اخــراج دکتــر اردســتانی ب
ــن،  ــی مهرآیی ــر مصطف ــر روح اهلل اســامی، دکت ــی، دکت ــر محســن خلیل ــون دکت ــاتیدی چ ــوان از اس ــی ت ــه م ــه از جمل شــد ک

دکتــر علــی مرشــدی زاده و همچنیــن دکتــر نبــوی، رئیــس انجمــن علــوم سیاســی ایــران نــام بــرد.
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یک مشکل، دو سرنوشت
بررسی مشکالت نظام وظیفه دانشجویان

مــدرک دیپلــم و بــا 180 روز غیبــت بــه ســربازی مــی  رفتیم. 
دقیقــا بعــد از رد شــدن تقاضــای مــا از طــرف نظــام  وظیفــه ی 
ــه را روی  ــه مربوط ــط اطاعی ــه مســئولین ذی رب ــود ک کل ب
ســایت قــرار دادنــد. بعــد از مراجعــه دریافتیــم کــه خودمــان 
بایــد پیگیــر کارهــا مــی  بودیــم و حــال کــه پیگیــر نبودیم پس 
ــن ارتباطــی  ــه مســئولین کوچــک تری ــم و ب خودمــان مقصری
نــدارد! بــا رایزنــی  هــای کــه بــا نظــام  وظیفــه ی کل صــورت 
ــا حــدی رفــع امــا کامــا برطــرف نشــد.  گرفــت، مشــکل ت
بــه ایــن صــورت کــه 180 روز غیبــت مــا بخشــیده  و مــدرک 
لیســانس مــا صــادر  شــد امــا در نهایــت آن یک ســال فرصت 
فراغــت از تحصیــل و معافیــت تحصیلــی کــه نیــاز بــه تمدیــد 
داشــت، دیگــر بــرای مــا در نظــر گرفتــه نشــد. بعــد از چنــد 
مشــاوره ی حقوقــی بــه توصیــه  ی یــک وکیــل بــرای پیگیــری 
ــه دلیــل  ماجــرا تصمیــم بــه شــکایت از دانشــگاه شــد امــا ب
زمــان  بــر بــودن پروســه  ی پیگیــری، بــه ناچــار بــرای اعــزام 
بــه ســربازی اقــدام کــردم. ایــن ظلــم در حــق مــن و دوســتانم 
روا داشــته  شــد کــه از یــک ســال فرصــت معافیــت تحصیلــی 

بعــد از فارغ التحصیلــی محــروم شــویم. 
ــری را در  ــی خب ــه طــور اتفاق ســروش فرشــچین: مهــر 95 ب
ســایت نظــام  وظیفــه دیــدم کــه ســقف ســنوات دانشــجویان 
ــی اســت  ــن در حال ــن شــده و ای ــج ســال تعیی ورودی 90، پن
کــه وزارت علــوم ایــن ســقف را پیــش تــر شــش ســال اعــام 
کــرده  بــود؛ ایــن تناقــص تــا مهــر ســال گذشــته که جلســه  ای 
مشــترک بیــن مســئولین وزارت  علــوم و نظــام  وظیفــه برگــزار 
ــه دانشــگاه  هــا  شــد، وجــود  داشــت و بعــد از آن نامــه  ای ب
ارســال شــد مبنــی بــر این کــه دانشــگاه  هــا بایــد دانشــجویان 

ــع  ــی در مقط ــورت قبول ــه در ص ــم ک ــه دریافتی ــام  وظیف نظ
ــی خــود  ــی ارشــد و فارغ التحصیل ــه ی قبول ــد نام ارشــد، بای
را بــه پلیــس 10+ ببریــم تــا بــا مکاتبــه بــا تهــران مشــکل 
برطــرف  شــود امــا بــاز هــم هنــگام مراجعــه دچــار مشــکل و 
ماننــد گذشــته متهــم شــناخته شــدیم! بــا پیگیــری بیشــتر و 
صحبــت بــا رئیــس دانشــگاه دکتــر کافــی کــه پدرانــه کمک 
حــال بودنــد، جلســه ای بــا رئیــس کل نظــام وظیفه برگــزار و 
طــی آن اعــام شــد کســانی کــه در مقطــع ارشــد در اســتان 
خراســان  رضــوی قبــول شــده انــد مشــکلی بــرای ادامــه ی 
تحصیــل ندارنــد امــا دانشــجویانی که در شــهرهایی خــارج از 
ایــن اســتان قصــد ادامــه ی تحصیــل دارنــد بایــد بــه نظــام 
وظیفــه ی همــان  شــهر رجــوع کننــد. امــا بــاز هــم مســئولین 
ــه  ــام وظیف ــه نظ ــد ب ــه بای ــه ای ک ــگاه نام ــط دانش ذی رب
ــع  ــه در مقط ــجویانی را ک ــی آن دانش ــد و ط ــی  زدن کل م
کارشناســی ارشــد قبــول شــده  بودنــد را معرفــی می کردنــد، 
ــاز  ــد روز ب ــد از گذشــت چن ــار بع ــه ناچ ــد. ب صــادر نکردن
هــم بــا پیگیــری شــخصی و کمــک شــایان دکتر کافــی، نامــه 
ــام  ــرای ثبــت ن ــه پیوســت اســامی دانشــجویانی کــه ب  ای ب
ــد  ــده بودن ــکل ش ــار مش ــد دچ ــی ارش ــع کارشناس در مقط
بــرای معاونــت دانشــجویی وزیر علــوم در تاریــخ 96/0۷/01 
صــادر شــد. بــا ابــراز امیــدواری بــه برطــرف شــدن مشــکل، 
ــای سیاســی در  ــون در مقطــع کارشناســی ارشــد جغرافی اکن

دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران ثبــت نــام کــرده ام.
* الزم بــه ذکــر اســت کــه مطالــب منــدرج در ایــن نوشــتار 
نظــر مصاحبــه شــوندگان با توجــه بــه تجربه ی شــخصی خود 
مــی باشــد و نشــریه ی وقایع اتفاقیــه آمادگــی الزم جهت درج 

پاســخ مســئولیت ذی ربــط دانشــگاه به ایــن مســاله را دارد.
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پیــش مصاحبــه: پیــرو مشــکاتی کــه بــرای برخــی از 
دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد در خصــوص معافیــت 
تحصیلــی آنــان پیــش آمــده بــود، بــر آن شــدیم تــا بــا طــرح 
ایــن پرســش کــه مشــکات نظــام وظیفــه چگونــه شــروع و 
در نهایــت بــه کجــا ختــم شــد، گفــت  و گویــی بــا دو تــن از 
دانشــجویانی داشــته باشــیم کــه در ایــن رونــد بــا مشــکاتی 
مواجــه شــده انــد. پــس از بررســی هــای صــورت گرفتــه بــه 
نظــر می رســد بــا اندکــی تدبیــر مــی تــوان از تکــرار وقــوع 
مشــکات پیــش آمــده جلوگیــری کــرد. آن چــه می خوانیــد 
خاصــه ای از گفــت و گــو بــا ســروش فرشــچین، دانشــجوی 
کارشناســی مرتــع و آبخیــزداری )ورودی 90( و محمــد 
ــی )ورودی  ــات انگلیس ــان و ادبی ــجوی زب ــاورزیان، دانش کش

90( اســت.
محمــد کشــاورزیان: اتفاقــی کــه بــرای مــن و دوســتانم افتــاد، 
در واقــع اشــتباه دانشــگاه بــود کــه در اطــاع رســانی قانــون 
جدیــد نظــام وظیفــه بــه دانشــجویان ورودی 90 در خصــوص 
تمدیــد ســنوات آن  هــا کوتاهــی کــرد. ایــن قصور ســبب شــد 
ــنوات  ــد س ــوص تمدی ــود را در خص ــای خ ــم تقاض ــا نتوانی ت
تحصیلــی در موعــد مقرر بــه مســئوالن مربوطه تحویــل دهیم. 
طبــق قانــون جدیــد نظــام  وظیفــه کــه بــه تصویــب مجلــس و 
تاییــد وزارت  علــوم رســیده بــود، عــدم تحویــل درخواســت ما 
بــه منزلــه ی غیبــت در ســربازی تلقــی مــی  شــد و مــا پــس 
از چنــد ســال تحصیــل در دانشــگاه فردوســی مــی  بایســت بــا 

ورودی   90  را کــه فارغ التحصیــل نشــده انــد ، بــه نظــام  وظیفــه 
ــا تشــکیل  ــرای آن ه ــد و جلســه  ی کمیســیون ب ــی کن معرف
ــا،  ــل آن ه ــه تحصی ــا ادام ــت ب ــد و در صــورت موافق داده ش
بــه پلیــس 10+ معرفــی شــده تــا برایشــان ســنوات را حداقــل 
یــک تــرم و در صــورت نیــاز دو تــرم تمدیــد کنــد. مشــکلی 
کــه پیــش آمــد ایــن بــود کــه دانشــگاه فردوســی اطاعیــه ی 
مربوطــه را اطــاع  رســانی  ای نکــرد در حالــی کــه مــا صرفــا 
تــا اســفند 95 فرصــت داشــتیم تــا پیگیــری هــای الزم را انجام 
بدهیــم تــا کمیســیون بــرای بررســی پرونــده ی آموزشــی مان 
تشــکیل شــود. حتــی همیــن موضــوع را نیــز خودمــان متوجــه 
شــدیم و زمانــی کــه بــه مســئولین ذی ربــط دانشــگاه مراجعه 
ــام پاســخ  ــی  نداشــتند؛ تم ــورد آگاه ــن م ــی از ای ــم حت کردی
شــان ایــن بــود کــه »خودتــان بایــد پیگیــری مــی  کردیــد«. 
ــی کــه صــورت گرفــت، دانشــگاه  ــی  های ــا رایزن در نهایــت ب
نامــه ای بــه مــا تحویــل داد کــه در آن بــا تاکیــد بــر قصــور 
صــورت گرفتــه از جانــب کاربــر ذیربط  در دانشــگاه، خواســتار 

تمدیــد ســنوات تــا 96/6/20 شــده بــود.
امــا بعــد از اتمــام کارهــای فــارغ  التحصیلــی بــا پیگیــری از 
نظــام  وظیفــه دریافتیــم بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع دیگر 
بــاز هــم دچــار مشــکل هســتیم اگرچــه کــه بــا مراجعــه ی 
ــان داده شــد  ــا اطمین ــه م ــط ب ــه مســئول ذی رب ــاره ب چندب
کــه هیــچ مشــکلی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد چــرا کــه در 
جلســه ای بــا مســئوالن نظــام وظیفــه اســتان تصمیــم بــر آن 
شــد تــا اگــر دانشــجویان ورودی 90 در مقطــع ارشــد قبــول 
شــدند شــرایط ادامــه تحصیــل بــرای آن هــا فراهــم شــود. با 
ایــن وجــود بــا پــرس  وجــو از مســئولین معافیــت تحصیلــی  
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ــه  ــی شــد و زمین ــی آن روزگار م ــی سیاســی و اجتماع زندگ
تامــل در مســائل سیاســت داخلــی در آن فراهــم مــی آورد.

ــال از تاســیس نخســتین  ــم گذشــت صدس ــی رغ ــک عل این
مدرســه علــوم سیاســی، همچنــان نیــاز بــه نیروهــای سیاســی 
ــوان گفــت  ــه جــرات مــی ت آزمــوده احســاس مــی شــود. ب
غلبــه دروس نظــری و تئوریــک در رشــته علــوم سیاســی از 
یــک ســو و مناقشــه دربــاره اســامی ســازی و بومــی ســازی 
ــده آن  ــت و آین ــر وضعی ــوی دیگ ــته از س ــن رش دروس ای
ــته  ــک رش ــت. هم این ــرار داده اس ــام ق ــه ای از ابه را در هال
علــوم سیاســی در معــرض اتهــام هــای گوناگونــی هم چــون 
ــر  ــودن، فراگی ــامی نب ــودن، اس ــی نب ــون، بوم ــردی نب کارب
نبــودن و... اســت کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از فعالیــت هــای 
ــزون  ــات کاســت و اف ــن اتهام ــی از شــدت و حــدت ای جانب
ــا  بــر آن زمینــه آشــنایی دانــش آمــوزان و دانشــجویان را ب
مباحــث مبنایــی و کاربــردی در علــم سیاســت افزایــش داد. 
برهمیــن اســاس و بــا توجــه بــه خــأ وشــکاف ایجــاد شــده 
میــان دانــش سیاســت نظــری و سیاســت در عمــل، ایجــاد 
ــی  ــد سیاس ــای کارآم ــت نیروه ــدف تربی ــا ه ــه ای ب مدرس
کامــا موجــه و منطقــی بــه نظــر مــی رســد. مدرســه علــوم 
ــک  ــی و آکادمی ــی آموزش ــاد محیط ــدف ایج ــا ه ــی ب سیاس
بــرای ارتقــاء دانــش سیاســی مخاطبــان بــا پیشــنهاد دکتــر 
روح اهلل اســامی)عضو هیــات علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــوم سیاســی دانشــگاه  ــروه عل ــاش گ فردوســی مشــهد( و ت
فردوســی مشــهد و دانشــجویان ایــن دانشــگاه تاســیس 
ــی  ــران سیاس ــتین »کارگاه مدی ــزاری نخس ــت. برگ شده  اس
ــم   ــتی عل ــی چیس ــرای معرف ــی ب ــای مقدمات ــردا« گام ه ف
ــا  ــر ب ــته های دیگ ــگان رش ــنایی دانش آموخت ــت و آش سیاس
ایــن علــم، از نخســتین اقدامــات ایــن مدرســه در شــهریورماه 

موضــوع مــورد مذاکــره پرداختنــد.
بــا بررســی عملکــرد »کارگاه مدیــران سیاســی فــردا« و شــور 
ــش  ــان در بخ ــال آن ــارکت فع ــجویان و مش ــوق دانش و ش
ــر  ــه ب ــان تکی ــر زم ــود دیگ ــان نم ــد اذع ــی کارگاه  بای عمل
ــانی  ــوم انس ــته های عل ــرف در رش ــری ص ــای نظ بحث ه
منقضــی شــده اســت و بــرای اداره کاس هــای فــوق برنامــه 
ــد و  ــیوه های جدی ــه ش ــد ب ــای درس، بای ــی کاس ه و حت
کاربــردی تمســک جســت. بــه نظــر مــی رســد زمــان آن 
فرارســیده اســت کــه بــا تاســیس نهادهــای مدنــی در امــر 
ــات  ــه مطالب ــتافت و هم ــگاه ش ــک دانش ــه کم ــوزش ب آم
ــران از  ــم در ای ــاد عل ــرد. نه ــگاه نک ــه دانش ــا متوج را تنه
گذشــته کــه در شــکل مکتــب خانــه هــای ســنتی بــه امــر 
ــت،  ــی گماش ــت م ــاالن هم ــاالن و بزرگس ــل خردس تحصی
ــات  ــیر اصاح ــه س ــا در ادام ــود ام ــا ب ــتقل و خودکف مس
آموزشــی در ایــران همــه وظایــف آموزشــی بــر دوش نهــاد 
دولــت، نهــاد مدرســه و دانشــگاه گذاشــته شــد؛ بــدون آن 
ــی  ــرای نهادهــای خودگــردان، مســتقل و مدن کــه نقشــی ب
ــه  ــی ب ــوم سیاس ــه عل ــیس مدرس ــد. تاس ــل شده باش قائ
ــل رســالت  ــاش در جهــت تکمی ــادت و ت نوعــی خــرق ع
مدرســه و دانشــگاه مــی باشــد تــا بتوانــد علــم سیاســت را 
بــه تعالــی برســاند و چگونگــی کاربــرد ایــن علــم در عرصــه 
ــه  ــن نکت ــر ای ــد. ذک ــه شــهروندان گوشــزد نمای عمــل را ب
ضــروری اســت کــه آمــوزش دانــش آمــوزان و مشــارکت 
ــق  ــه تعمی ــی ب ــده سیاس ــک ش ــای کوچ ــدل ه ــان در م آن
ــر  ــک منج ــای دموکراتی ــرش رونده ــری و پذی جامعه پذی
ــوم  ــر درک درســتی از رشــته عل می شــود و از ســوی دیگ
ــه عبــارت  سیاســی در اذهــان جمعــی شــکل مــی دهــد. ب
ــوم  ــه عل ــدازی از مدرس ــیس و راه ان ــدف از تاس ــر؛ ه بهت
سیاســی عبــور از برداشــت هــای ســنتی و موجــود از علــم 
سیاســت و آشــنایی عمیــق مخاطبــان بــا علــم سیاســت در 
ــکات  ــائل و مش ــی از مس ــت. یک ــردی آن اس ــکل کارب ش
ــم  ــت خوانان ک ــت دانان و سیاس ــش روی سیاس ــود پی موج
ــا  ــا ب ــده ه ــان خوان ــود می ــه موج ــکاف و فاصل ــردن ش ک
برداشــت هــای رایــج از سیاســت در عرصــه اجتمــاع اســت. 
ــت های  ــا و نشس ــزاری کارگاه ه ــده برگ ــر نگارن ــه نظ ب
ــورت  ــه ص ــی و ب ــوم سیاس ــه عل ــب مدرس ــی در قال علم
کاربــردی مــی توانــد بــر ایــن شــکاف هــا پــل زده و ضمــن 
ــنفکران  ــی روش ــه نزدیک ــت ها زمین ــن برداش ــح ای تصحی
ــد  ــت امی ــازد. در نهای ــم س ــهروندان را فراه ــی و ش سیاس
اســت برگــزاری و تاســیس مدرســه علــوم سیاســی بتوانــد 
نــه تنهــا در خدمت بــه کارگیــری صحیــح ابزارهــا و واژگان 
ــن  ــه همچنی ــد، بلک ــک باش ــی دموکراتی ــی در وجه سیاس
بتوانــد بــه تعالــی و علــوم سیاســی در ایــران منجــر شــود. 
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نخســتین مدرســه علــوم سیاســی در آذرمــاه 128۷ بــا هدف 
ــژه  ــه وی ــی و ب ــرای ادارت دولت تربیــت نیروهــای کارآمــد ب
ــن  ــایی ای ــدف از بازگش ــد. ه ــیس ش ــه تاس وزارت خارج
ــت  ــأ در تربی ــاز و احســاس خ ــک نی ــر ی ــر ب ــه ناظ مدرس
ــی و اداری  ــور سیاس ــه ام ــنا ب ــه و آش ــانی فرهیخت کارشناس
بــود کــه از ضعــف قاجارهــا در اواخــر ســلطنت مظفرالدیــن 
ــران از روس هــا کــه  ــا شکســت ای شــاه ناشــی مــی شــد. ب
هــم چــون آب در خوابگــه مورچــگان  ایجــاد اصاحــات را 
ــی  ــور اصاح ــوزش در راس ام ــود، آم ــاخته ب ــروری س ض
قــرار گرفــت. برهمیــن اســاس اعــزام دانشــجویان بــه خــارج 
و تاســیس مــدارس و کانــون هــای آموزشــی و دانشــگاه هــای 
مختلــف بــا هــدف اصــاح امــور جــاری کشــور در دســتور 
کار قــرار گرفــت و راه اصــاح و بهبــود مســائل و مشــکات 
ــن شــد.  ــوده تعیی آمــوزش و زمامــداری شایســتگان کارآزم
ــد  ــوم سیاســی خواهــان آن بودن ــان گــذاران مدرســه عل بنی
کــه بــا آمــوزش دانــش هــای رایــج آن دوران در زمینــه های 
سیاســی، اقتصــادی و حقوقــی و آشــنا ســاختن دانــش آموزان 
ــا تحــوالت بیــن المللــی، نیــروی انســانی آگاه و کارآمــدی  ب
ــرورش  ــه پ ــتگاه وزارت خارج ــتغال در دس ــور اش ــه منظ ب
ــا ســال 1305 شمســی مدرســه،  ــه همیــن دلیــل ت دهنــد. ب
ــوای دروس آن  ــود و محت ــه ب ــی از وزارت خارج ــما جزی رس
ــن و  ــی نوی ــوزش دیپلماس ــی، آم ــت خارج ــب، سیاس را اغل
ــل تشــکیل مــی داد و از آمــوزش مســائل  ــن المل ــوق بی حق
مربــوط بــه سیاســت و حکومــت ایــران خبــری نبــود؛ چــرا 
کــه آنــان بــه دنبــال »آداب و معاشــرت و اصــول معمــول در 
ــاری و رســوم  ــه آداب درب ــد و »ب ــی« بودن کشــورهای اروپای
کشــوری مملکــت خــود واقــف نبودنــد«. پیامــد مثبــت چنین 
ــود کــه دانــش آمــوزان مدرســه از خطــر  رویکــردی ایــن ب
غوطــه ور شــدن در مباحــث نظــری صــرف و دوری از عرضه 
عمــل سیاســی در امــان باشــند. امــا ایــن مســاله پیامــد منفی 
ــی  ــه مســائل سیاس ــام ب ــدم اهتم ــم ع ــز داشــت و آن ه نی
داخلــی و عــدم آشــنایی بــا مبانــی تئوریــک دانــش سیاســی 
ــا ایــن همــه، مدرســه علــوم سیاســی بــه تدریــج بــا  بــود. ب
ــران یعنــی  ــخ ای مســائل داخلــی سیاســی نقطــه عطــف تاری
انقــاب مشــروطه مواجــه شــد و کانــون نشــر اندیشــه هــای 
ــن  ــوزان ای ــش آم ــتادان و دان ــد.  اس ــه گردی آزادی خواهان
مدرســه در صــف مشــروطه خواهــان پیشــرو قــرار گرفتنــد 
ــوالت   ــی در تح ــیار مهم ــش بس ــتند نق ــت توانس و در نهای
منتهــی بــه انقــاب مشــروطه ایفــا کردنــد. ایــن امر، نشــانگر 
ــر  ــی، درگی ــد طبیع ــک رون ــی ی ــه ط ــه مدرس ــت ک آن اس

جــاری بــوده اســت. در نخســتین روز برگــزاری ایــن کارگاه، 
ــه  ــت و اهــداف مدرســه و ب ــان اهمی ــه بی ــر اســامی ب دکت
ایضــاح مســائل کلیــدی در علــم سیاســت هــم چــون دولــت 
و اهمیــت آن در بحــث هــای سیاســی پرداختنــد. در روز دوم 
ایــن کارگاه، موضــوع انتخابــات مــورد بررســی نظــری و عملی 
قــرار گرفــت؛ از آن جــا کــه ایــن مبحــث یکــی از مهم تریــن 
و تخصصی تریــن حوزه هــای تحلیــل سیاســی اســت، توجــه و 
تمرکــز صــرف بــر بحــث هــای نظــری، می توانــد بــه غایــت 
پیچیــده وکســل کننده باشــد لــذا بخــش نظــری ایــن کارگاه 
ــی،  ــای نمایندگ ــاره الگوه ــی درب ــه مقدمات ــه ارائ ــوف ب معط
انــواع نظام هــای انتخاباتــی، ضــرورت و کاکــرد احــزاب 
ــت  ــش اهمی ــن بخ ــد. در ای ــات گردی ــزاری انتخاب در برگ
مشــارکت سیاســی بــه عنــوان حــق شــهروندی افــراد مــورد 
توجــه قــرار گرفــت. مشــارکت سیاســی از طریق ســازمان های 
ــرات  ــا اث ــد منش ــی می توان ــزاب سیاس ــون اح ــمی هم چ رس
جــدی سیاســی باشــد. در بخــش عملــی مخاطبــان گام بــه گام 
بــا چگونگــی تشــکیل حــزب، انتخــاب عنــوان حــزب، نگاشــتن 
ــرای انتخــاب دبیــرکل و  ــی ب ــات درون حزب مرامنامــه، انتخاب
انتخــاب کاندیــدای انتخابــات آشــنا شــده و بــا مشــارکت فعال 
در برگــزاری ایــن امــر مهــم ســهیم بودنــد. در روز ســوم دکتر 
مهــدی نجــف زاده، بــا بیــان اهمیــت رســانه در عصــر معاصــر، 
کارگاه عملــی نوشــتن ویــژه نامــه خبــری و تحلیــل سیاســی را 
در دســتور کار قــرار دادنــد و در نهایــت در روز پایانــی دکتــر 
محمدجــواد رنجکــش بــا ذکــر مباحثــی چــون آداب مذاکــره، 
فنــون مذاکــره و ســخنرانی سیاســی بــه برگزاری یک نشســت 
بین المللــی شــبیه ســازی شــده اقــدام نمودنــد کــه بــر اســاس 
آن هــر کــدام از شــرکت کننــدگان نمایندگــی یــک کشــور را 
برعهــده گرفتــه و به ســخنرانی سیاســی و بحــث و نظــر درباره 
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7 فعال سیاسی اصالح طلب به دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه ای محکوم شدند

بــه نقــل از پایــگاه خبــری جمــاران، در هفدهــم شــهریورماه ســال گذشــته، وکای پرونــده ی ۷ چهــره ی اصــاح طلــب از دادگاه 
موکان شــان در مــاه هــای آتــی خبــر دادنــد. در دادگاهــی کــه بــه دالیــل امنیتــی بــه صــورت غیرعلنــی برگــزار شــده بــود، 
ســیدمحمدرضا خاتمــی، محســن صفایــی فراهانــی، حمیدرضــا جایــی پــور، حســین کاشــفی، آذر منصــوری، محمــد نعیمــی پــور 
ــری و همچنیــن دو ســال محرومیــت از فعالیــت در فضــای  ــه یــک ســال حبــس تعزی ــدوی ب ــی شــکوری راد، در حکــم ب و عل

مجــازی، مطبوعــات و عضویــت در احــزاب و گــروه هــای سیاســی محکــوم شــدند. 
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که ناقوس مرگ است حضوری 
ویــژه نامــه اختصاصــی دیگــری مــی طلبــد.ادامه از صفحه 1

همــان طــور کــه در ابتــدای بحــث گفتــه شــد، متاســفانه فقــر 
پژوهشــی چشــمگیری در زمینــه ی تاثیــر مشــاهده ی اعــدام 
در مــا عــام بــر روی روان کــودکان وجــود دارد. ولــی شــاید 
بتــوان بــا اندکــی اغمــاض نتایــج پژوهــش هــای بســیاری که 
در خصــوص تاثیــر مشــاهده رفتــار خشــونت آمیز در رســانه 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــت ب ــده اس ــه ش ــام گرفت ــودکان، انج ــر ک ب
تعمیــم داد؛ هرچنــد تجربــه واقعــی و بــی واســطه مشــاهده به 
دار آویختــه شــدن یــک فــرد، قابــل مقایســه بــا صحنه هــای 
خشــونت آمیــز تلویزیونــی و... نیســت. تاننبــوم طبــق نظریــه 
ــونت  ــا خش ــه ب ــه مواج ــد ک ــی کن ــان م ــی بی برانگیختگ
ــک  ــرا تحری ــد زی ــی ده ــش م ــگری را افزای ــانه، پرخاش رس
ــد.  ــی می بخش ــدگان را فزون ــاهده کنن ــی مش ــا برانگیختگ ی
ــداوم  ــای م ــی، تماش ــیت زدای ــه حساس ــاس فرضی ــر اس ب
خشــونت، منجــر بــه کــم شــدن پاســخ عاطفــی به خشــونت و 
پذیــرش ســطح بــاالی خشــونت در زندگــی واقعــی می شــود. 
ــا  چنانچــه بیننــدگان کــودک و نوجــوان در مواجــه مکــرر ب
ــونت در  ــود خش ــه وج ــد، ب ــرار بگیرن ــن ق ــای خش صحنه ه
زندگــی واقعــی عــادت کــرده اســت و در نتیجــه تقاضــا بــرای 
اشــکال شــدیدتر خشــونت افزایــش مــی یابــد. کــه البتــه این 
فرضیــه قابــل تعمیــم بــه ســنین بزرگســالی نیــز مــی باشــد. 
ــه در  ــت ک ــری اس ــرد دیگ ــی، رویک ــازداری زدای ــه ب فرضی
ایــن حــوزه مطــرح مــی شــود. طبــق ایــن فرضیــه کــودکان 
و ســایر افــراد چــه از طریــق آمــوزش و چــه تجربــه اگــر از 
انجــام دادن رفتــار پرخاشــگرانه نهــی شــوند، در برخــورد بــا 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــازداری خ ــز ب ــونت آمی ــای خش صحنه ه
اعمــال پرخاشــگرانه از دســت خواهنــد داد. گربنــر بــا طــرح 
نظریــه کاشــت، بیــان مــی کنــد کــه واقعیــت مشــاهده شــده 
ــر  ــدگان تاثی ــار بینن ــا و در نتیجــه رفت ــر باوره ــد ب ــی توان م

ــلط  ــانه از تس ــر رس ــاحت تاثی ــت. وی در س ــد گذاش خواه
بــر دنیــای نمادیــن فــرد ســخن مــی گویــد کــه مــی توانــد 
واقعی تــر از خــود واقعیــت زندگــی بــه شــمار آیــد. الزم بــه 
یــادآوری نیســت کــه درک واقعــی صحنــه هــای خشــونت 

بــار تــا چــه میــزان مــی توانــد مخــرب تــر باشــد.
بــه ادعــای دوم طرفــداران اعــدام در مــا عــام بــاز می گــردم 
یعنــی آرامــش خاطــر افــراد جامعــه و فــرد بــزه دیــده از جهت 
ــوال  ــن س ــا ای ــن ج ــت. در ای ــراری عدال ــم و برق ــرای حک اج
مطــرح مــی شــود کــه آیــا ایــن امــر نیــاز بــه رویــت مســتقیم 
افــراد جامعــه داشــته چــرا کــه اساســا افــکار عمومی نســبت به 
اجــرای عدالــت از ســوی دســتگاه قضــا دچــار شــک و تردیــد 
اســت؟ ایــن کــه گروهــی از مــردم پــس از انتشــار خبــر تجاوز 
و قتــل آتنــا اصانــی بــه خیابان ریختنــد و محل کار و ســکونت 
ــا  ــه آتــش کشــیدند، صرف ــد و ب ــاران کردن قاتــل را ســنگ ب
اقدامــی بــه واســطه خدشــه دار شــدن احساســات و هیجانــات 
عمــوم بــود یــا مــی تــوان در ایــن بیــن ردی از بــی اعتمــادی 
نســبت بــه سیســتم قضایــی را مشــاهده کــرد. روشــن اســت 
کــه در پاســخ بــه ادعــای دوم، نســخه مــا عــام تنهــا پــاک 
کــردن صــورت مســاله اســت و واکاوی بیشــتری می طلبــد. آن 
چــه کــه در بــاب تصمیــم گیری و سیاســت گــذاری در ســطح 
ــا  ــن حــوزه قطع ــن در ای ــه شــد و ســخن گفت ــود، گفت کان ب
چیــزی از ســهم افــراد حاضــر در صحنــه را کــم نخواهــد کــرد. 
در آن زمــان کــه حتــی فــردی شــنیدن توصیفــات ماجــرا را 
برنمــی تابــد، فــرد دیگــری بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر خــود 
را بــرای حضــور و دیــدن اعــدام شــخصی آمــاده مــی کنــد، که 
چرایــی آن شــرح مفصلــی مــی طلبــد. روز بــه روز بــر تعــداد 
تماشــاگران مــرگ کــه بــا جدیــت بیشــتری لحظــه بــه لحظــه 
را ثبــت و مانــدگار مــی کننــد، افــزوده مــی شــود کــه زنــگ 

خطــری جــدی بــرای آینــده محســوب خواهــد شــد.

ــه  ــرد ک ــی گی ــاد م ــز ی ــونت آمی ــه ای خش ــای صحن تماش
ــه  ــن نکت ــر ای ــه ذک ــن نظری ــد. در ای ــار کن پرخاشــگرانه رفت
حائــز اهمیــت اســت، کــه بیــن یادگیــری و عملکــرد تمایــز 
وجــود دارد. ممکــن اســت افــراد بــدون هیــچ گونــه تقویتــی 
ــر  ــا تاثی ــای پرخاشــگرانه از آن ه ــق مشــاهده رفتاره از طری
پذیرنــد امــا در عمــل بــه ظهــور نرســانند )یادگیــری نهفته( و 
چنانچــه در موقعیــت تقویتــی مناســبی قــرار گیرنــد، آنچــه را 
آموختــه انــد بــه صــورت عملکــرد آشــکار نشــان دهنــد. آن 
چــه را کــه از تحقیقــات بنــدورا و والتــرز مــی تــوان اســتنباط 
نمــود ایــن اســت کــه اســتفاده از رویکــرد »تــرس از جــرم« 
بــا مشــاهده تنبیــه و مجــازات یــک شــخص نــه تنهــا کارآمد 
ــد  ــرار خواه ــگری ق ــه پرخاش ــرد را در چرخ ــه ف ــت ک نیس
داد. طبــق پژوهــش هــای صــورت گرفتــه کودکانــی کــه در 
معــرض تقبیــح یــا تنبیــه یــک رفتــار پرخاشــگرانه از ســوی 
والدیــن خــود قــرار گرفتــه انــد، ضمــن یادگیــری شــیوه های 
تنبیهــی و عــدم مدیریــت هیجانــات منفــی، در غیــاب والدین، 
همیــن شــیوه هــا را در برخــورد بــا همســاالن خــود بــه کار 
بــرده انــد. بــراون بــر ایــن نظــر اســت کــه از قــرار معلــوم 
ایــن کــودکان تمایــز ظریفــی را یــاد گرفتــه انــد: »بــا والدیــن 
پرخاشــگر نبــاش، چــون ایــن کار تنبیــه مــی شــود، ولــی بــا 
آن هایــی کــه کوچک تــر یــا زیردســت تو هســتند، پرخاشــگر 
ــه طــرز  ــو ایــن کار را ب ــاش، همــان طــوری کــه والدیــن ت ب
ــرس از حضــور  ــا ت ــی صرف ــد«. یعن ــی انجــام مــی دهن موفق
کســی کــه قــدرت تنبیــه را در دســت دارد، کــه بــه وضــوح 
عــدم کارآیــی آن در پیشــگیری از جرم قابل مشــاهده اســت. 
بــا نگاهــی گــذرا بــه تصاویــر و فیلم هــای اعــدام در مــا عام، 
در کمــال نابــاوری حضــور کودکانــی را مشــاهده مــی کنیم که 
گویــی از ســر لطــف والدیــن بــرای دیــدن صحنه ای ســرگرم 
کننــده بــه همــراه آورده شــده انــد، کــه صحبــت در ایــن باب 

ــوزه  ــیاری در ح ــات بس ــم. نظری ــرار دهی ــی ق ــورد بررس م
ــی  ــه چگونگ ــخ ب ــرای پاس ــی ب ــوم اجتماع ــی و عل روانشناس
ــن  ــف قوانی ــا و کش ــروز آن ه ــت ب ــان ها و عل ــار انس رفت
یادگیــری، پدیــدار گشــته انــد کــه هــر یــک از منظــری بــه 
فرآینــد یادگیــری نگریســته انــد. بــر حســب تعامــل دو عامل 
محیــط و متغیــر زیســتی، ســه رویکــرد کلــی در پرداختــن بــه 
ــاری،  ــرد رفت ــود دارد: رویک ــا وج ــان ه ــار انس ــی رفت چگونگ
شــناختی و انســان گرایانه کــه هــر کــدام بــه ترتیــب عوامــل 
محیطــی، شــناختی و فرآیندهــای عالــی ذهــن و عوامــل دخیل 
ــان  ــار انس ــکوفایی را در رفت ــروز خودش ــکل گیری و ب در ش
تاثیرگــذار می داننــد. آشــنایی بــا نظریــه هــای یادگیــری بــه 
مــا مــی آمــوزد کــه چگونــه یادگیــری هــای افــراد را تجزیــه 
و تحلیــل کنیــم و بــا تذکــر نکاتــی کــه اهمیــت دارنــد و بایــد 
بــه آن هــا توجــه شــود و نیــز بــا اشــاره بــه انتظارهایــی کــه 
ــای  ــره ه ــی از چه ــم. یک ــهیل کنی ــری را تس ــم، یادگی داری
مطــرح در ایــن حــوزه آلبــرت بنــدورا اســت. بنــدورا محقــق 
و نظریــه پــرداز یادگیــری اجتماعــی اســت و از روش کارک 
هــال و شــاگردان او ماننــد کنــت اســپنس و روبــرت ســیرز 
ــش  ــبب مطالعات ــه س ــدورا ب ــهرت بن ــد. ش ــروی می کن پی
دربــاره رفتــار پرخاشــگرانه و نیــز پیرامــون نقش مدل ســازی 
یــا تقلیــد در یادگیــری اســت. بخــش عمــده ای از مطالعــات 
بنــدورا و همــکاران وی صــرف بررســی ایــن موضــوع شــد که 
چگونــه رفتــار پرخاشــگرانه مــی توانــد از طریــق اعمــال یــک 
الگــو و دیــدن صحنــه هــای خشــونت آمیــز ترغیــب شــود. 
صحنــه هــای کــه مــی توانــد هــم نگــرش فــرد را درکودکــی 
و بزرگســالی تحــت تاثیــر قــرار دهــد. بــر اســاس ایــن نظریه 
همــان طــور کــه شــخص مهــارت هــای شــناختی و اجتماعــی 
ــا  ــوزد، ب ــی آم ــان م ــرد اطرافی ــاهده عملک ــق مش را از طری

مطــرح کــرد کــه ماهیــت اصلی دولــت چیســت و چــرا و برای 
چــه به وجــود آمــده اســت؟ پاســخ فاســفه سیاســی بــر ایــن 
اجمــاع اســت که وظیفــه دولــت چیزی جــز حفاظــت از »جان، 
مــال و آزادی« افــراد نیســت و خدمــات خــود را طبــق قــراری 
اجتماعــی کــه شــهروندان بــه دولت واگــذار کــرده انــد، گرفته 
اســت. بنابرایــن دولــت وظیفــه دارد از شــهروندان خود نســبت 
ــی  ــی مذهب ــات سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و حت ــه تعدی ب
محافظــت نمایــد. ایــن کارویــژه در تمامــی نظــام های سیاســی 
بــه طــور مطلــق رعایــت مــی شــود و از مبانــی اولیــه سیاســت 

و امــور سیاســی اســت.
ــز ارزش هــای خــود  ــع اقتدارآمی ــرای توزی سیســتم دولتــی ب
متوســل بــه یکســری ابــزار و نهادهایــی چــون پلیــس، ارتــش، 
ــا در صــورت مشــاهده اعمــال  دادگســتری و زنــدان اســت ت
ــرد  ــا ف ــد و ب ــه کار بیفت ــی ب ــم تنبیه ــون مکانیس ــاف قان خ
متخاطــی برخــورد شــود. قواعــد و قوانیــن پیشــگیری از جــرم 
ــرم دارد.  ــع مج ــرم و بالطب ــوع ج ــا ن ــی ب ــه نزدیک ــز رابط نی
دولــت مجازاتــی ماننــد زنــدان، کار اجبــاری، تبعیــد و اعــدام را 
ــدد و آن را  ــی بن ــه کار م ــرم ب ــرار ج ــری از تک ــرای جلوگی ب
نــه تنهــا مفیــد بلکــه بــه منظــور حفــظ و بقــای خــود منظــور 
مــی دارد. زیــرا همــان طــور کــه گفتــه شــد، جوامــع انســانی 
یکســان و دارای یــک نظــر نیســتند و افــراد و گــروه هــا بــا دارا 
بــودن عقایــد و نظریــات گوناگــون نســبت به عملکرد سیاســی 
حکومــت، کنــش و واکنــش نشــان مــی دهنــد. درواقــع در این 

طــرف بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.
ــا مقایســه تطبیقــی مجــازات مجرمیــن در پاریــس، لنــدن  ب
و ایــران، بــه خوبــی مــی تــوان چنیــن تنبیهــات مشــابهی را  
ــش  ــک نمای ــاس ی ــری در اس ــرگ کیف ــرد. »م ــاهده ک مش
بــود« تعذیبــی کــه بــر بــدن و ســپس روح مجرمــان بــه اجرا 
در می آمــد. در واقــع، »تعذیــب بــر هنــر کّمــی درد اســتوار 
اســت و نــوع آســیب بدنــی و کیفیــت و شــدت و طــول مدت 
درد را بــه شــدت جــرم، شــخص مجــرم و مرتبــه ی قربانیان 
ــد مــی دهــد«. آییــن سیاســی تعذیــب،  بازنمایــی از  آن پیون
انتقــام پادشــاه از مجــرم اســت کــه خــود را در قانــون جــاری 
ــان  ــی تعذیــب آنچن و ســاری نهــاده اســت. شــاه بیــت اصل
بایــد چشــمگیر مــی بــود کــه همــگان تقریبــا آن را بــه منزله 
ــدام«،  ــش اع ــد. »نمای ــمار آورن ــه ش ــت« ب ــروزی عدال »پی
حــوادث حاشــیه ای، فریادهــا، دردهــای محکــوم، جــان کنــدن 
اش بــر چوبــه دار، حقیقتــی اســت بــر پیــروزی و جنبــه مبارزه 
حاکــم بــر محکــوم. مجــرم نــه در مقــام یــک شــهروند بلکــه 
بیشــتر بــه منزلــه دشــمن بــه هاکــت مــی رســید. هــدف از 
اعــدام بازنمایــی تــرس مخاطــب )شــهروندان( و پیشــگیری از 
تکــرار آن در دفعــات بعــدی اســت. بدیــن ترتیــب مکانیســم 
مجــازات و تکنیــک اعــدام بــا وجــود مخالفــان و طرفــداران 
خــود همچنــان بــه روش هــای مختلــف در اقصی نقــاط جهان 
بــه نمایــش و اجــرا درمــی آیــد زیــرا کــه دولــت بــرای حفظ 

نظــم و امنیــت بــه آن نیــاز دارد.
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ــی  ــای عموم ــژه ه ــف و کاروی ــاز وظای ــا از دیرب ــت ه دول
و  داوری  المنفعــه،  عــام  خدمــات  انجــام  داشــته اند؛ 
دادگســتری، دفــاع در مقابــل حمــات خارجــی و منازعــات 
ــه ماهیــت جامعــه و  ــز ب ــن امــر نی ــدون شــک ای ــی. ب داخل
رابطــه افــراد بــا یکدیگــر و دولــت برمــی گــردد. جامعــه از 
افــراد ناهمگــون، متفــاوت و متعارضــی تشــکیل یافته اســت و 
اختــاف و قانــون شــکنی بــدون رعایــت اســتلزامات قانونــی 
و رعایــت عــرف و آداب اجتماعــی؛ بــه کژکارکــردی هــر دو 
ــی  ــان( و اجتماع ــهروندان و تابع ــخاص، ش ــردی )اش ــه ف وج
)عرصــه عمومــی( منجــر خواهــد شــد. بنابرایــن رعایــت نظم 
و اصــول قواعــد پذیرفتــه شــده توســط افــراد و شــهروندان در 
ــا تکویــن دولــت در  درون جوامــع ابتدایــی و پیشــا مــدرن ت
عصــر تجــدد از پایــه هــای اولیــه اصــول ســرزمینی اســت. 
در واقــع ماهیــت و گوهــر اصلــی ایجــاد نظــم و حــل و فصــل 
تخلفــات،  در تمامــی جوامــع و اعصــار -چــه قدیــم و جدیــد-  
بــه یــک شــکل بــوده و تنهــا تفــاوت آن هــا در اجــرا و نــوع 
ــه  ــات زمان ــر مقتضی ــا ب ــدام بن ــر ک ــه ه مجــازات اســت ک
ــود را در  ــت و خ ــر اس ــط، متغی ــدن رواب ــر ش ــده ت و پیچی

ــازد. ــی س ــی م ــر متجل ــای دیگ گونه ه
در واقــع در جوامــع ابتدایــی نیــز انســجام و همبســتگی 
قبیلــه ای از اولویــت باالیــی قــرار داشــت و ایــن امــر منــوط به 
تصمیــم رهبــر کاریزماتیــک قبیلــه نســبت بــه عضــو متخلــف 
بــود. تنبیهــات تعبیــه شــده از محدودیــت نســبت بــه روابــط 
بــا دیگــران شــروع مــی شــد و بــه تبعیــد یــا اعــدام خاتمــه 
پیــدا مــی کــرد. بدیــن منــوال مســئله نظــم، امنیــت و اجــرای 
ــه  ــی ک ــت و از موقع ــروزی نیس ــد و ام ــری جدی ــت ام عدال
جامعــه انســانی تشــکل یافــت، قواعــدی نیــز بــرای حفاظــت 
از تعــدی نســبت بــه دیگــران تاســیس و بنیــان نهــاده شــد. با 
گــذر از مرحلــه پیشــامدرن و ورود بــه عصــر جدیــد و پیدایش 
دولــت، نظریــه پــردازی نســبت بــه رابطــه فــرد و جامعــه و 
ــی چــون »تومــاس  ــت و متفکران ــت شــکل گرف ــا دول ــرد ب ف
ــاب  ــه اصح ــه ب ــو« ک ــان الک« و »ژان ژاک روس ــز«، »ج هاب
قــرارداد شــهره هســتند، بــا کنــکاش نســبت بــه اینکــه در این 
رابطــه کــدام یــک اولویــت و برتــری دارنــد شــکل گرفــت. آیا 
جامعــه نســبت بــه فــرد مهــم تر اســت یا برعکــس »فــرد« در 
صــورت بــی اخاقــی و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران بــاز هــم در 
برابــر جامعــه مصــون از پــاره ای مجــازت هــای شــدید و رعب 
آور اســت؟ درایــن مرحلــه  دوگانــه حقــوق فــرد و دولــت، خود 
را در قوانیــن مدنــی و جزائــی انعــکاس داد و ایــن پرســش را 

مرحلــه اســت کــه چهــره اجبارآمیــز دولــت و مکانیســم هــای 
تنبیهــی آن بــرای عمــوم مــردم آشــکار مــی شــود. اعــدام بــه 
ــه  ــی شــود ک ــرا م ــی اج ــوان شــدیدترین مجــازات مواقع عن
مجــرم بــرای جامعــه خطرنــاک و قابل اصــاح نباشــد و از نظر 
امنیــت ملــی و الیــت سیاســی حاکــم حــذف شــهروند موجه و 
بــرای کشــور مفیــد اســت. بــا نظــر بــه تاریــخ و واکاوی »بابل« 
و »قانــون حمورابــی« تا هخامنشــیان، ساســانیان، صفویــه، قاجار 
و پهلــوی؛ مــی تــوان ردپــای مجــازات اعــدام را مشــاهده نمود. 
بــه عنــوان مثــال در زمــان صفویــان، اعمــال خشــونت آمیــزی 
چــون آدمخــواری بــرای کشــتن گناهــکاران و کســانی کــه بــه 
ــار آتــش خشــم ســاطین مــی شــدند  ــا ناحــق گرفت حــق ی
ــوراخ  ــال س ــن اعم ــر از ای ــی دیگ ــود. یک ــی ب ــری معمول ام
کــردن پاهــای محکــوم و وارونــه کــردن وی بــر درخــت و در 
صــورت عــدم مــوت دریــدن شــکم وی بــا شمشــیر بــود. در 
زمــان قاجاریــان نیــز خشــونت کمتــر از دوران صفویــان نبــود. 
ــده پوســت کــردن، مصلــوب  ــده زن شــمع آجیــن کــردن، زن
کــردن در دهانــه تــوپ، زنــده بــه گــور کــردن، شــیء تیــز بــه 
قســمت ســفای بــدن فــرو کــردن، پاهــای متهــم را ســر دو 
درخــت بســتن و ســپس رهــا نمــودن آن کــه منجر بــه دریده 
شــدن بــدن مــی گشــت، از جملــه مجــازات هایــی بــود کــه 
حــق حیــات را از فــرد مــی گرفــت. در دوران پهلــوی اول نیــز 
بــا آمپــول هــوا و خفــه کــردن و در پهلــوی دوم بــا تیربــاران 
مخالفــان سیاســی مواجــه ایــم کــه بیشــتر از دهــه 30 بــه آن 



درسا درخشانی به تیم شطرنج دانشگاه سنت لوئیس آمریکا پیوست

درســا درخشــانی، شــطرنج بــاز ایرانــی کــه در ســال گذشــته بــه دلیــل حضــور بــدون حجــاب در تورنمنــت شــطرنج جبل الطــارق 
از تیــم ملــی شــطرنج کشــور اخــراج شــده بــود، بــه تیــم شــطرنج دانشــگاه ســنت لوئیــس آمریــکا پیوســت. مهــرداد پهلــوان 
ــاز جــزو  ــه اقــدام درســا درخشــانی اذعــان داشــت کــه ایــن شــطرنج ب زاده، رئیــس فدراســیون شــطرنج ایــران در واکنــش ب
ــران  ــرای ای ــچ مســابقه ای ب ــه در هی ــی شــود ک ــال م ــش از دو س ــد و بی ــی آی ــه حســاب نم ــران ب ــان شــطرنج ای ــی پوش مل
ــذا طبــق قوانیــن موجــود، بازیکنــان شــطرنج پــس از گذشــت دو ســال مــی تواننــد فدراســیون خــود  شــرکت نکــرده اســت؛ ل
را از کشــوری بــه کشــور دیگــر تغییــر دهنــد و درخشــانی نیــز از ایــن قانــون بــه نفــع خــود بهــره بــرده اســت. پهلــوان زاده 

ــرد. ــی ک ــداول ارزیاب ــادی و مت ــری ع ــطرنج را ام ــان در ش ــی بازیکن ــوع جا به جای ــن ن ــن ای همچنی
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آن در مــا عــام بســیار متفــاوت اســت. امــا طبــق آییــن نامــه 
نحــوه اجــرای احــکام قصــاص، رجــم، قتــل، صلــب، اعــدام و 
شــاق موضــوع مــاده 293 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــوب 13۷8/6/28  ــری مص ــور کیف ــاب در ام ــی و انق عموم
کمیســیون امــور قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســامی 
در 35 مــاده کــه پــس از آن بــه تصویــب رئیــس قــوه قضائیــه 
رســید و ابــاغ شــد، اعــدام در مــا عــام را تجویز شــده اســت. 
در مــاده 11 قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز مجــوز اعــدام 

در مــا عــام تصریــح شــده اســت.
در نظــام جزایــی ســنتی، هــدف از اعــدام در مــا عــام ارعــاب 
جامعــه و بازداشــتن از ارتــکاب جــرم بوده اما این عمل متاســفانه 
کارکردهــای پنهانــی پیــش بینــی نشــده بســیاری در پی داشــته 
اســت. بــه عقیــده بســیاری از متفکــران از جملــه میشــل فوکــو، 
آن چــه کــه بایــد از وقــوع جــرم جلوگیــری کنــد، قطعــی بودن 
تنبیــه و مجــازات و نــه نمایــش نفــرت انگیــز آن اســت. هرچند 
کــه هــدف اصلــی اعــدام در مــا عــام، کاهــش ارتــکاب جرایــم 
خشــن بــوده، در عمــل موجــب از بیــن رفتــن قبــح مجــازات 
شــده اســت. بــه طــوری کــه اگــر درگذشــته شــاهد اعــدام در 
ــیاه« و »بیجــه«  ــرب س ــل »عق ــواردی خــاص مث ــام م ــا ع م
بودیــم، درحــال حاضــر شــاهد وفــور اجــرای اعــدام در مــا عام 
بــرای بســیاری از مجرمیــن هســتیم کــه ایــن اتفــاق بــا هــدف 
اولیــه مجــازات در ما عــام کاما مغایــرت دارد. همچنیــن الزم 
بــه ذکــر اســت کــه انتخاب محــل اجــرای مجــازات وابســته به 

اعــدام در مــا عــام، عــدم ســرعت در فرآیند اعــدام اســت؛ در 
واقــع باال کشــیده شــدن اعدامی بــا اســتفاده از جرثقیــل، فرآیند 
طوالنــی تــری را رقــم مــی زنــد. میشــل فوکــو نیــز در کتــاب 
»مراقبــت و تنبیــه« بــه فرآینــد طوالنــی مجــازات، یعنــی عذاب 
کشــیدن و جــان دادن مجــرم اشــاره مــی کنــد؛ مجــرم پیوســته 
ــج خــاص  ــن رن ــه او را از ای در خواهــش و التمــاس اســت ک
کننــد. فوکــو ایــن فرآینــد مجــازات تنبیهــی و به شــکل علنی را 
در راســتای ایجــاد ترس در ســایر مجرمیــن ارزیابــی می کند. در 
واقــع اشــاره ی فوکــو بــه تکنولــوژی های نظــم دهنــده و قدرت 
حاکــم  اســت کــه امتیــازات مالــکان قــدرت را در خــود جــای 
قــرار مــی دهــد. امــا در بحــث اعــدام در مــا عــام، مهمتریــن 
و کاربــردی تریــن نظریــه ی جامعــه شناســی، نظریــه ی 
»نمایشــنامه« گافمــن اســت. گافمــن عرصــه ی اجتماعــی را بــه 
عرصــه ی نمایــش تشــبیه مــی کنــد؛ هــر فــردی دارای نقــش 
مشــخصی و بــر روی صحنــه نمایــش )اجتمــاع( همــه چیــز در 
حــال اجــرا اســت. در ایــن دیــدگاه اعــدام در مــا عــام، صحنــه 

اجــرای احــکام کیفــری، جلوگیــری از اثــر منفی در جامعه اســت 
درحالــی کــه اجــرای مجــازات در مــا عــام اثــر منفی بیشــتری 
ــا  دارد. از آن روی کــه افــراد تماشــاچی در صحنــه ی اعــدام ب
ــن  ــی متفــاوت شــاهد ای داشــتن ظرفیــت هــای روحــی و روان
صحنــه هســتند، بیشــتر موجب تجــری اســت تا عبــرت گیری. 
اگرچــه هــدف عبــرت برای ســایر مجرمین اســت، امــا از آن جا 
کــه اغلــب، تــوده ی مــردم که خطــری بــرای جامعه ندارنــد، در 
صحنــه ی اعــدام در مــا عــام حاضــر مــی شــوند، اجــرای ایــن 
امــر نــه تنهــا موجــب کاهــش جــرم نمــی شــود بلکه بــه عاملی 

جــرم زا بــدل مــی شــود.
اعــدام در مــا عــام حتــی بــه لحــاظ فقهــی نیــز قابــل انتقــاد 
اســت. در آیــات قــرآن کریــم از مجــازات علنــی در صــورت 
ارتــکاب جرایــم خاصــی ســخن بــه میــان آمــده اســت کــه 
شــامل زنــا، ســب النبــی، محاربــه، ارتــداد، لــواط، نبــش قبــر، 
ــودن در  ــَوادی و شــرب خمــر مــی شــود. مفهــوم علنــی ب ق
آیــات و روایــات بــه معنــای انتشــار خبــر بیــن مــردم اســت 
ــه ی  ــق آی ــی مطاب ــام. حت ــا ع ــازات در م ــرای مج ــه اج ن
شــریفه ی »َولْیْشــَهْد َعذابَُهمــا طائَِفــٌة ِمــَن الُمؤِمنیــَن« در جایی 
کــه بــرای اجــرای مجــازات مــوارد قیــد شــده، بــه مومنینــی 
ــد و  ــور یابن ــازات حض ــه ی مج ــه در صحن ــده ک ــاره ش اش
شــاهد باشــند، از لفــظ »طائفــه ای« اســتفاده شــده کــه بــرای 
آن هــا شــرایطی خــاص از قبیــل گروهــی برگزیــده و عــادل 
یــاد شــده اســت تــا حضورشــان تضمینــی بــرای قطعیــت و 
ــذا از مفهــوم طائفــه بــه  حتمیــت اجــرای مجــازات باشــد. ل
هیــچ وجــه جمعیــت کثیــری کــه امــروزه در صحنــه اعــدام 
حاضــر مــی شــوند، برداشــت نمــی شــود. آیــه ی 2 ســوره ی 
ــه ایــن  ــوط ب ــات مرب ــر ذکــر شــد و روای ــور کــه پیــش ت ن
ــر اجــرای مجــازات در مــأ عــام  ــی ب ــه تنهــا داللت ــاب، ن ب
نــدارد بلکــه بــا توجــه بــه قیــود »الطائفــة« و»مــن المؤمنیــن« 
ــن هلل  ــد م ــم الح ــارت »الیقی ــریفه و عب ــه ی ش ــن آی در ای
علیــه حــد« در روایــات و تعابیــر فقهــا نســبت بــه ایــن کــه 
»مؤمنیــن شــرکت کننــده بــه هنــگام اجــرای حــد، بایســتی 
افــراد برگزیــده و عــادل باشــند« و همچنیــن به گفته ی ســعید 
علیــزاده و دوســتعلی احمــدی، احادیثــی متفاوتــی وجــود دارد 
کــه حاکــی از واکنــش منفــی حضــرت علــی)ع( نســبت بــه 
حضــور جمعیــت فــراوان و همچنیــن حضــور افــراد الابالــی و 
بــی مایــه بــود، ایــن نکتــه مســتفاد مــی شــود کــه مجــازات 

نبایســتی در مــا عــام اجــرا گــردد.

ــه کاهــش جــرم کمــک  ــای آن در فضــای مجــازی، ب فیلم ه
می کنــد؟ در پژوهشــی کــه در خصــوص زورگیــری بــه 
تجــارب فــرد زورگیــر در دوران کودکــی وی پرداختــم؛ فــرد 
زورگیــر بــا بیــان ایــن کــه اولیــن صحنــه دردنــاک در زندگــی 
وی صحنــه اعــدام پــدرش در مــا عــام بــوده، اذعــان داشــت 
کــه دچــار عــدم تعــادل روانــی در نتیجــه دیــدن آن صحنــه 
در دوران کودکــی خــود شــده اســت. معمــوال مراســم اعــدام 
در مــا عــام در مناطــق حاشــیه نشــین و کــم برخــوردار برپــا 
مــی شــود. عــدم آگاهــی والدیــن از تاثیــرات غیرقابــل جبــران 
ــردن  ــراه ک ــبب هم ــام، س ــا ع ــدام در م ــه اع ــدن صحن دی
کــودکان خــود در ایــن نمایــش مــی گــردد. بــه دلیــل تاثیرات 
بســیار منفــی بــر ذهــن و روان جمعــی، رســانه های دنیــا )مگــر 
در شــرایط اســتثنائی( تصاویــر مــرگ را بــه صــورت مســتند 
پخــش نمــی کننــد. حتــی در صــورت پخــش نیــز، بــا اعــام 
هشــدارهای قبلــی، صحنــه کوچکــی کــه چنــدان احساســات 
عمومــی را جریحــه دار نکنــد )و آن هــم بــدون صــدا( پخــش 
مــی کننــد. بــه ســبب آســیب هــای فــراوان مجــازات اعــدام 
در مــا عــام، در بســیاری از کشــورها تفهیــم موضــوع اعــدام 
بــه مــردم بــا اســتفاده از فیلــم هایــی نظیــر »مــی خواهــم زنده 
بمانــم« )1958(، یعنــی از طریــق )رخــدادی غیرواقعی( مجازت 
اعــدام آن هــم بــا ظرافــت هــای خاصــی بــه مخاطــب، تفهیــم 
مــی شــود؛ ایــن نوعــی از پیــام غیرمســتقیم اســت. در ایــران 
امــا گویــا پیــام غیرمســتقیم روا نیســت و بایــد مســتقیما ترس 
ــوان  ــه عن ــان ب ــرد! در پای ــل ک ــه منتق ــه جامع ــدام را ب از اع
جمــع بنــدی، بایــد اذعــان داشــت کــه پدیــده ی اعــدام در 
مــا عــام، نیــاز بــه پژوهــش هــای جــدی دارد تــا نــه تنهــا 
ــا  پیامدهــای ناشــی از آن بررســی، بلکــه مشــخص شــود آی
ــا  ــت ی ــران اس ــذار در ای ــون گ ــداف قان ــده ی اه ــن کنن تامی
خیــر. امــا آن چــه تــا کنــون قابــل بررســی بــوده، ذکــر ایــن 
نکتــه اســت کــه اعــدام در مــا عــام دارای خســارت هــای 
جبــران ناپذیــری اســت کــه یادگیــری خشــونت، انــزوا افــراد، 
بازنشــر متعــدد در فضــای مجــازی و ایجــاد تــرس و اضطراب 

در جامعــه فقــط بخشــی از آن هــا اســت.
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ــخ  ــا در طــول تاری ــن مجــازات ه ــدام یکــی از مرســوم تری اع
ــای  ــه ســمت الغ ــی ب ــه جهان ــل جامع ــون تمای ــا اکن ــوده ام ب
ــدان،   ــیله زن ــه وس ــن ســاختن آن ب ــدام و جایگزی مجــازات اع
اقدامــات تامینــی و تربیتــی اســت؛ امــروزه بیــش از 9۷ کشــور 
بــه طــور کامــل مجــازات اعــدام را حــذف کــرده انــد و برخــی 
از کشــورهای دیگــر بــا تغییــر قوانیــن، اعــدام را فقط در شــرایط 
و جرایــم خاصــی اجــرا مــی کننــد. امــا هنوز تعــداد کشــورهایی 
کــه بــه طــور مســتمر از مجــازات اعــدام اســتفاده مــی کننــد 
بــه 63 کشــور مــی رســد. در ایــن میــان نکتــه حائــز اهمیــت 
ایــن اســت کــه باتوجــه بــه اهــداف مجــازات، غالبــا اعــدام بــه 
صــورت علنــی صــورت نمــی گیــرد. در ســال 1۷64 بکاریــا در 
نقــد اعــدام در مــا عــام بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه »قتــل 
کــه هــم چــون جرمــی دهشــتناک بــه مــا معرفــی مــی شــود، 
بــار دیگــر بــا خونســردی و بــدون ندامــت تکــرار می شــود«. در 
ایــن نوشــتار مــی کوشــم تــا از منظــری انتقــادی بــا اســتناد بــه 
منابــع حقوقــی و فقهــی بــه مســاله اعــدام در ما عــام بپــردازم.

در نظــام حقوقــی ایــران اعــدام در مــا عــام موافقــان و مخالفان 
بســیاری دارد. حقوقدانــان اتفــاق نظــر دارند که بــرای جلوگیری 
از تخطــی افــراد، دو شــیوه اصلــی وجــود دارد: جامعــه پذیــری و 
کنتــرل اجتماعــی. مجــازات در راســتای کنتــرل اجتماعــی عمل 
ــن  ــال تخطــی از قوانی ــدف از آن کاهــش احتم ــد و ه ــی کن م
ــی دارد کــه اشــد مجــازات در  ــواع گوناگون اســت. مجــازات ان
ــا  ــدام ی ــدام اســت. مجــازات اع ــون مجــازات اســامی، اع قان
ــه کار مــی رود کــه مرتکــب جــرم بزرگــی  ــی ب ــرای مجرم ب
شــده و وجــدان عمومــی جامعــه را خدشــه دار کــرده اســت و 
یــا بارهــا در مــورد وی مجــازات اعمــال شــده و همچنــان تاثیــر 
ــاک اســت و  نکــرده و در نتیجــه حضــورش در جامعــه خطرن
بنابرایــن بایــد از جامعــه حــذف شــود. اگرچــه همــان طــور کــه 
در ابتــدای ایــن نوشــتار اشــاره شــد، در بســیاری از کشــورها این 
ــوز اثبــات  ــران هن ــوع مجــازات منســوخ شــده ولیکــن در ای ن
ناکارآمــدی ایــن مجــازات در هالــه ای از ابهــام اســت؛ چــرا کــه 
بایــد تــرس از ارتــکاب جــرم باقــی بمانــد و مجــرم بــا انــدک 
محاســبه گــری، از ارتــکاب جــرم ســر بــاز زنــد. در حــال حاضر 
حــذف اعــدام، تجــری و گســتاخی مجرمــان را به دنبــال خواهد 
داشــت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه مجــازات اعــدام بــا اجرای 

در ایــن مقالــه قصــد دارم بــه مهمتریــن ابعــاد پدیــده اعــدام در 
مــا عــام بپــردازم امــا پیــش از آن بایــد بــه جایــگاه ایــران در 
زمینــه آمــار اعــدام در دنیــا اشــاره کــرد. طبــق اعــام ســازمان 
عفــو بیــن الملــل، ایــران در ســال 2015 و بــر اســاس آمارهــای 
ــا را  ــگاه دوم دنی ــوده و جای ــدام ب ــده، دارای 400 اع ــام ش اع
پــس از چیــن بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ آمارهــای غیــر 
رســمی حتــی ایــن تعــداد را باالتــر نیــز تخمیــن مــی زنــد. در 
ــران  ــام در ای ــا ع ــدام در م ــم 33 اع ــت ک ــال 2016 دس س
انجــام گرفتــه اســت. تعــداد افــراد شــاهد اعــدام در مــا عــام 
فقــط بــه افــراد حاضــر در صحنــه ی ایــن 33 اعــدام محــدود 
نمــی شــود، چــرا کــه روایــت حاضــران از صحنــه وقوع اعــدام و 
انتشــار فیلــم هــای متعــدد در فضــای مجازی، آمــار بازدیــد این 

صحنــه را بســیار باالتــر مــی بــرد.
امــا فلســفه مجــازات اعــدام چیســت؟ پاســخ ســاده و مختصــر 
بــه ایــن پرســش ایــن اســت کــه مجــازات اعــدام بــه منظــور 
کاهــش جــرم صــورت مــی پذیــرد. مجــازات در مــا عــام نیــز 
بــه تعبیــر دورکیــم، مجــازات تنبیهــی اســت. دورکیم، مجــازات 
تنبیهــی را بــا عنــوان همبســتگی اجتماعــی تحلیــل مــی کنــد. 
ــدت  ــرد اســت و در بلندم ــی دارای کارک ــازات تنبیه ــن مج ای
موجــب کاهــش جــرم از ســوی ســایر اعضــاء جامعــه خواهــد 
شــد. آن چــه در نگاهــی گــذرا بــه تاریخ مجــازات بر ما آشــکار 
می شــود ایــن نکتــه اســت کــه مجــازات اعــدام مســبوق بــه 
ســابقه امــا چگونگــی انجــام آن متفــاوت اســت؛ تفــاوت اصلــی 
در دوران مدرنیتــه، کشــتن در ســریع تریــن زمان ممکن اســت. 
مثــا اســتفاده از صندلــی برقــی در کمتــر از چنــد ثانیــه جــان 
ــی  ــا خال ــاب دار کــه ب ــا طن ــا اعــدام ب ــرد و ی ــرد را مــی گی ف
شــدن زیــر پــای اعدامــی، فــرد در چنــد ثانیــه جــان خــود را از 
دســت مــی دهــد. امــا دکتــر جــوادی یگانــه معتقد اســت میان 
اعــدام و اعــدام در مــا عــام تمایــز وجــود دارد و تفــاوت اصلــی 

نظــر قاضــی اســت؛ در تبصــره 1 مــاده ی ۷ قانــون آیین نامــه ی 
نحــوه اجــرای احــکام قصــاص، رجــم، قتــل، صلــب، اعــدام و 
شــاق موضــوع مــاده 293 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری آمده اســت کــه در 
صورتــی کــه بنــا بــه جهاتــی، حضــور تماشــاچی یــا طبقــات 
خاصــی بــه مصلحــت نباشــد، بــه دســتور دادســتان، مامویــن 
انتظامــی بایــد از ورود آنــان جلوگیــری بــه عمــل آورنــد. حــال 
ــه همیشــه در محــل اجــرای مجــازات شــاهد حضــور  آن ک
عــده ی کثیــری از مــردم باالخــص زنــان و کــودکان هســتیم. 
قطعــا هــدف ترهیبــی و ترذیلــی کــه مقصــود قانونگــذار بــوده، 
شــامل کــودکان نمی شــود و صرفــا اثــرات مخــرب بســیاری 
بــر آن هــا دارد امــا متاســفانه اقــدام جدی بــرای جلوگیــری از 

حضــور آنــان انجــام نگرفتــه اســت.
ــواردی  ــر م ــام، عــاوه ب ــا ع ــن مجــازات اعــدام در م مخالفی
کــه پیــش تــر بــه آن اشــاره شــد دالیــل دیگــری نیــز بــرای 
مخالفــت بــا ایــن مســاله دارنــد. مخالفیــن بــر ایــن عقیــده انــد 
کــه بــا توجــه بــه وجــود رســانه هــای قدرتمنــد رقیــب، اعــدام 
ــی در بلندمــدت موجــب  ــح نیســت و حت در مــا عــام صحی
صدمــه بــه اســام مــی شــود و هزینــه هنگفتــی بــرای نظــام 
می تراشــد چــرا کــه القاکننــده ی خشــونت آمیــز بــودن احــکام 
دیــن بــه افــکار عمومــی جهانیــان اســت. ایــن گــروه اعــدام در 
ــه در  ــرا ک ــد چ ــی دانن ــازات نم ــزء ارکان مج ــام را ج ــا ع م
اختیــارات قاضــی اســت. بــه عقیــده ایــن گــروه، نقطــه ممیــزه 

نمایشــی اســت کــه در مرکــز میــدان قــرار دارد؛ همــان جــا که 
جرثقیــل هــای نارنجــی رنــگ همــراه بــا طنــاب هایــی بلنــد جا 
خــوش کــرده انــد. تماشــاچیان بــا ذوق خاصــی منتظــر شــروع 
ــش  ــرای نمای ــود ب ــدان خ ــا فرزن ــادری ب ــتند؛ م ــش هس نمای
ــازه خــود  ــح زود از خــواب برخواســته اســت و برخــی مغ صب
را تعطیــل کــرده انــد تــا بــه نمایــش برســند. بازیگــران نمایش 
امــا، محکومــان ســرتاپا گناهکاری هســتند کــه تماشــاچیان آنان 
را بــا فریادهــای تلــخ خــود بــه ســوی مــرگ بدرقــه مــی کنند. 
در ســوی دیگــر بازیگــران ناشناســی داریــم کــه طنــاب دار را 
بــر گــردن محکومــان مــی آویزنــد. ایــن محکومــان بــه تعبیــر 
گافمنــی، دارای داغ ننــگ بــر پیشــانی خــود هســتند. این نمایش 
اگرچــه بــرای تماشــاچیان جــذاب مــی نمایــد امــا پیامدهــای 
ــن  ــه ذه ــه ای را ب ــاچیان صحن ــال دارد؛ تماش ــه دنب ــدی ب ج

می ســپارند کــه هیــچ گاه فرامــوش نخواهنــد کــرد.
ــر در  ــدام 33 نف ــا اع ــه آی ــن اســت ک ــا ســوال اساســی ای ام
مــا عــام آن هــم تنهــا در یــک ســال و بازنشــر عکس هــا و 



گلچین در سن 81 سالگی درگذشت استاد نادر 

نــادر گلچیــن در ســحرگاه 31 شــهریور 96، تنهــا یــک روز مانــده بــه تولــدش بــر اثــر عفونــت ریــوی در ســن 81 ســالگی درگذشــت. 
وی از دوازده ســالگی کار موســیقیایی خــود را در رادیــو رشــت آغــاز کــرد؛ اوج فعالیــت هنــری وی در ســال هــای 132۷ تــا 135۷ 
ــر »مــرغ ســحر«، »مــن دیگــه بچــه نمــی شــم«، »یوســف گــم  ــن دوران شــاهکارهایی نظی ــود و در همی ــی پیــش از انقــاب ب یعن
گشــته« و... را خلــق و پــس از گــذر ایــام بســیار در ســال 1385 بــا همــکاری فریــدون شــهبازیان آلبــوم »گریــز« را منتشــر کــرد. 
وی بــی هیــچ گونــه کاس یــا معلــم و تنهــا بنــا بــه تجربــه ی شــخصی هــر آن چــه کــه بــه مذاقــش شــیرین مــی آمــد، در کار 

موســیقایی خــود، بهــره بــرداری مــی کــرد. علــت شــهرت گلچیــن ســبک خــاص او در خوانندگــی و صــدای ســوزناکش اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره سی و هفتم / نیمه اول مهر 696 فر هنگ و هنر
»نی نوا«، حکایت یک اندوه

اثــری بســازد کــه نوآورانــه و بدیــع باشــد. ســرانجام عاقه ی 
همیشــگی علیــزاده بــه ســاخت موســیقی ارکســترال، او را بــه 
ایــده ی اصلــی  اش رســاند: دیالــوگ ارکســتر و نــی. بــا توجــه 
ــر  ــوا«، ب بــه عشــق فــراوان حســین علیــزاده بــه دســتگاه »ن
آن شــد تــا ایــن دیالــوگ را در دســتگاه »نــوا« برقــرار ســازد 
ــده  ــوا« برآم ــد. »نی ن ــد آم ــوا« پدی ــه »نی ن ــد ک ــان ش و چن
ــر مفهومــی  ــام آن ب ــود و ن از چنیــن ایــده  هــا و فضاهایــی ب
موســیقیایی داللــت دارد، نــه چنــان کــه گمــان مــی  رود بــر 
ــود حســین  ــه خ ــان ک ــا چن ــا. ام ــا کرب ــوا ی ــرزمین نی ن س
علیــزاده تصریــح کــرده، از آییــن  هــای مذهبــی محــرم هــم 
بــرای ســاخت ایــن اثــر ایــده  هایــی را دریافــت کــرده اســت. 
او کــه در خانــواده  ای مذهبــی در محلــه ی ســید نصرالدیــن 
تهــران تولــد یافتــه بــود، کودکــی خــود را در فضــای ســنتی 
و مذهبــی بــازار تهــران تجربــه کــرده و آییــن  هــای مذهبــی 
محــرم همــراه بــا آواهــا و نواهــای خــاص آن در خاطــره ی 
او نقــش بســته اســت. حــال، نی نــوا کــه بــه گفتــه ســازنده ی 
آن »خاطره نویســی روزانــه ی او از تلخــی روزهــای جنــگ بــه 
ــا نمایــش  زبــان موســیقی« بــود، باعــث شــد تــا ایــن اثــر ب
تمــام عیــار فرهنــگ دفــاع و شــهادت نــزد ایرانیــان، یعنــی 
ــا گســتره ی وســیعی  واقعــه ی عاشــورا نیــز پیونــد یابــد و ب
ــف  ــی و مخال ــی اقشــار متعصــب مذهب ــران حت ــردم ای از م

موســیقی همــدل و هــم  ســخن شــود. 
2. ساختار نی نوا

بــا آن  کــه نی نــوا یــک اثــر ارکســترال، آن  هــم بــا 
ارکستراســیونی غربــی اســت امــا محتــوای آن عمیقــاً ایرانــی 
ــوم  ــن آلب ــات ای ــت. قطع ــی اس ــیقی مل ــه موس ــادار ب و وف
ــه  ــران، ک ــنتی ای ــیقی س ــف موس ــوا از ردی ــتگاه ن در دس
ــز،  ــا حزن آمی ــون دارد ت ــز و معماگ ــی رازآمی ــتر حالت بیش
ــی  ــب نغمات ــه در قال ــد ک ــده ان ــاخته  ش ــه  ای س ــه گون ب
ــر جــان شــنونده  ــی را ب ــدوه فراوان ــا غــم و ان ژرف و پرمعن
مــی  نشــانند. آلبــوم نــی  نــوا مشــتمل بــر پنــج قطعــه بــه 
ــت و  ــه دران«، »نهف ــه«، »جام ــد«، »نغم ــای »درآم ــام  ه ن
ــی  ــه تحلیل ــه در ادام ــت ک ــماع« اس ــص س ــرود« و »رق ف

ــد.  ــد ش ــه خواه ــات ارائ ــن قطع ــر از ای مختص
قطعــه ی  اول، درآمــد:  ایــن قطعــه کــه ریتــم آرام و 
آهســته  ای دارد در حکــم درآمــدی بــه فضــای موســیقیایی 
اثــر اســت. قطعــه بــا حرکــت پاییــن  رونــده ویولنســل آغــاز 
مــی  شــود و پــس از آن  کــه ارکســتر طرحــی از گوشــه ی 
»درآمــد« دســتگاه نــوا را اجــرا کــرد، ملــودی اصلــی توســط 
ــان  ــا پای ــه ت ــای قطع ــه  ه ــی  شــود. از میا ن ــه م ــوال نواخت وی
نیــز، نــی بــا همراهــی ارکســتر حکایــت حزینــی را در همــان 

فضــای درآمــد شــرح مــی  دهــد.
ــه قطعــه ی اول  قطعــه ی دوم، نغمــه: ایــن قطعــه نســبت ب
ریتمــی تندتــر دارد. در ابتــدا ویولــن و ویــوال واریاســیون های 
ــای  ــا ریتم ه ــوا را ب ــی از گوشــه ی »نغمــه« دســتگاه ن متفاوت
ــاز  ــم ب ــه از ریت ــه قطع ــد. در ادام ــرا می کنن ــف اج مختل
ــه  ــه ب ــه ی نغم ــود را از گوش ــت خ ــی روای ــتد و ن می ایس
ــتر در  ــی و ارکس ــپس ن ــی دارد. س ــان م ــورت آوازی بی ص
ــد  ــری را پدی ــی  نظی ــات ب ــک لحظ ــی ریتمی ــت  و گوی گف
می آورنــد. در پایــان نیــز ارکســتر قطعــه را خاتمــه مــی  دهد.

قطعــه ی ســوم، جامــه دران: جامــه دران گوشــه ای  اســت کــه 

ــورت  ــر ص ــن اث ــر در ای ــاب و بی نظی ــی ن ــودی  های مل
ــجم،  ــاختار منس ــت و س ــز اس ــگفت انگی ــرد ش ــی  گی م
ــه  ــا ب ــودی  ه ــن مل ــم ای ــه در تنظی ــی ک ــه و بدیع خاقان
کار گرفتــه شــده نیــز بــی  ماننــد اســت. در فضــا و زمانــی 
کــه موســیقی بــدون  کام و ارکستراســیون غربــی چنــدان 
مــورد توجــه نبــود، هارمونــی گــوش نــواز جــاری در ایــن 
ــا  ــد ت ــث ش ــذاب باع ــی ج ــاز آرای ــا س ــراه ب ــات هم قطع
ــردم  ــف وســیعی از م ــا طی ــد ب ــی کام بتوان ــوم ب ــن آلب ای
ــل  ــه دلی ــوا ب ــی  ن ــو، ن ــر س ــد. از دیگ ــرار کن ــاط برق ارتب
ــی  ــری ن ــان  کاه در آن و حکایت  گ ــدوه ج ــم و ان ــود غ وج
ــان  ــرای ایرانی ــه ب ــیوه  ای ک ــه ش ــدوه ب ــم و ان ــن غ از ای
ــا  ــت، ب ــورایی اس ــی عاش ــای مذهب ــن  ه ــده آیی تداعی کنن
ــده خــورده اســت.  ــز پیون ــان نی ــگ عاشــورایی ایرانی فرهن
ــا  ــیقیایی اســت ام ــی موس ــد مفهوم ــوا« هرچن ــی  ن ــام »ن ن
ــز  ــا نی ــا کرب ــوا ی ــرزمین نین ــا س ــی آن ب ــتراک لفظ اش
ــت و  ــا پیش دریاف ــان ب ــا ایرانی ــد ت ــت ش ــر عل ــد ب مزی
ــن  ــرای ای پیش داشــت ســنت آیینی-عاشــورایی خــود پذی
ــزاج روح  ــی امت ــن )یعن ــر شــوند. حاصــل امتزاجــی چنی اث
ــی  ــا پیش داشــت های فرهنگی-مذهب ــری ب ــر هن ــص اث خال
ــوا« را  ــر( »نی ن ــن اث ــا ای ــه ب ــی در مواجه ــه ی ایران جامع
ــادآور حماســه ی عاشــورا کــرده  ــان همــواره ی ــزد ایرانی ن
و تأثیــری عمیــق بــر احساســات و عواطــف مذهبــی آنــان 
ــوا از آن رو کــه برآمــده از  بــر جــای نهــاده اســت. نــی  ن
ــم   ــود، توانســت ه ــزاده ب ــوی حســین علی ــات معن احساس
ــه  ــه چگون ــه شــود و نشــان داد ک ــان جامع ــم  زب درد و ه
ــزار  ــر اب ــر از ه ــان خــود عمیق ت ــا زب ــد ب موســیقی می توان
ــی  ــات مذهب ــن احساس ــص  تری ــده ی خال ــری القا کنن دیگ
ــد روز  ــود متول ــه خ ــزاده ک ــین علی ــا حس ــد. از قض باش
ــر او  ــین« ب ــام »حس ــل ن ــن دلی ــه همی ــت و ب ــورا اس عاش
ــر مــردم  ــه ی فرهنــگ و هن ــر پهن ــری را ب نهــاده شــد، اث
ــدوه  ــر ان ــت  گ ــواره حکای ــه هم ــرد ک ــدگار ک ــران مان ای

ــان اســت. آن
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نوشــتن دربــاره شــاهکارهای هنری کاری بس دشــوار اســت، 
بــه ویــژه آن کــه نوشــته بخواهــد فراتــر از تحلیل هــای فنــی 
ــم  ــیقیایی ه ــری موس ــر اث ــاهکار اگ ــن ش ــد. ای ــرف باش ص
باشــد، دشــواری دوچنــدان خواهــد شــد؛ زیــرا بــه محــض 
آن کــه نگارنــده بخواهــد آزادی و تخیــل موســیقیایی را 
کــه ذاتــاً بیــان ناپذیر نــد بــه قـــالب الفــاظ بریــزد، آن  هــا 
ــن   ــز ای ــاره  ای ج ــده چ ــذا نگارن ــت. ل ــرده اس ــن ب را از بی
نــدارد کــه در همیــن ابتــدا بیــان کنــد کــه بــه هیــچ وجــه 
ــد آن امــر ناگفتنــی را کــه در ذات  نمی خواهــد و نمــی  توان
ــر درآورد و در  ــه رشــته ی تحری ــه اســت، ب موســیقی نهفت
ایــن نوشــته تنهــا ســعی خواهــد کــرد توصیفاتــی را از زمینه، 
زمانــه و ســاختار هنــری اثــری موســیقیایی بیــان کنــد؛ بــه 
ــه شــخصی  اش از  ــا تجرب ــده خــود ب ــه خوانن ــد ک ــن امی ای
شــنیدن ایــن اثــر، زیباییــش را از ژرفــای معنــا و احســاس 

ــد. ــه در آن ادراک کن نهفت
ــه واســطه  ــوا« از زمــان انتشــارش در مهرمــاه 1362، ب »نی ن
ــان  ــی، در می ــون مل ــو و تلویزی ــترده در رادی ــه  ی گس عرض
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــی یافت ــق فراوان ــان توفی ایرانی
»نی نــوا« را همــگان شــنیده  انــد؛ حــال یــا بــه گــوش جــان یــا 
بــه گــوش ســر، یــا بــا نــام »حســین علیــزاده« یــا بــدون ایــن 
ــن نشــان. بدیهــی  ــدون ای ــا ب ــوا« ی ــا نشــان »نی ن ــا ب ــام، ی ن
اســت وقتــی اثــری چنیــن مقبــول طبــع عامــه ی مــردم واقــع 
ــت  ــن مقبولی ــان ای ــم چن ــز ه ــان نی ــذر زم ــا گ می شــود و ب
را حفــظ می کنــد، بــه میــراث گــران  بهــای فرهنــگ و هنــر 
آن مــردم پیوســته و بخشــی از جهانــی را مــی  ســازد کــه آن 
ــد. عواملــی چنــد در کنــار هــم  مــردم در آن واقــع شــده  ان
قــرار گرفتنــد تــا ایــن اثــر اســتاد حســین علیــزاده بــه چنیــن 
ــن  ــا دارد ای ــده بن ــردد. نگارن ــدل گ ــمندی ب ــراث ارزش می
عوامــل را در دو محــور زمینــه ی اجتماعی-سیاســی و ســاختار 

فنی-هنــری مــورد بررســی قــرار دهــد. 
1. زمینه و زمانه ی نی نوا

ــردی  ــام آفرینــش، شــخصی و ف ــر در مق ــد کــه هن هــر چن
اســت امــا بــدون شــک از خاســتگاه  هــای اجتماعــی زمانه  اش 
ــا روحیــات و  نیــز جــدا نیســت و هرچــه پیونــد یــک اثــر ب
اقتضائــات زمانــه  اش وثیــق  تــر باشــد، اثــر گــذاری آن نیــز 
ــی  ــه زمان ــوا ب ــاخت نی ن ــده ی س ــود. ای ــی ش ــر م ــش  ت بی
ــر زندگــی  ــاز مــی  گــردد کــه شــرایط دشــوار و ســختی ب ب
ــران  ــصت، ای ــه ی ش ــل ده ــود. اوای ــم ب ــران حاک ــردم ای م
ــز  ــردم نی ــع آن م ــه تب ــود و ب ــراق ب ــا ع ــگ ب ــر جن درگی
کــه نگــران ســرانجام جنــگ بودنــد، روزهــای ســخت و پــر 
التهابــی را ســپری مــی  کردنــد. قــرار بــود موســیقی علیــزاده 
روایت گــر تلخــی ایــن روز هــا باشــد؛ روزهایــی کــه بــا غــم و 
انــدوه شــهادت جوانــان وطــن همــراه بــود. از آن  جایــی کــه 
ــوی  ــان کــه مول ــی« همــواره راوی و حکایتگــر اســت )چن »ن
مــی  گویــد: »بشــنو از نــی چــون حکایــت می کنــد«(، حســین 
علیــزاده ســاز »نــی« را بــرای نقــش اول روایــت خــود برگزید. 
او کــه همــواره پیشــگام نــوآوری و آفرینش فضاهــای بدیع در 
موســیقی ایرانــی اســت در آن زمــان نیــز عــزم آن داشــت تــا 

بــر اســاس ردیــف موســیقی ســنتی مســتقًا در دســتگاه نــوا 
ــات  ــون و آواز بی ــتگاه همای ــتر در دس ــدارد و بیش ــور ن حض
ــن  ــزاده در ای ــتاد علی ــا اس ــود. ام ــی  ش ــه م ــان نواخت اصفه
قطعــه بــا نبوغــی سرشــار، موتیــف  هــای تشــکیل دهنــده ی 
جامــه دران را در فضــای دســتگاه نــوا بــه زیبایــی وارد کــرده 
اســت. ایــن قطعــه بــا ُســلو ویــوال آغــاز مــی  شــود. بــه تدریج 
ــیوه  ای آزاد  ــه ش ــود و ب ــی  ش ــراه م ــوال هم ــا وی ــتر ب ارکس
ــرا  ــه اج ــه دران را ب ــه ی جام ــی از گوش ــای مختلف ــرح ه ط
مــی  گــذارد. پــس از آن، قطعــه توســط ویلونســل و کنتربــاس 
ریتــم جدیــدی بــه خــود مــی  گیــرد و پــس آن کــه ارکســتر 
بــا ایــن ریتــم نیــز جماتــی را در گوشــه ی جامــه دران اجــرا 
کــرد، نــی بــه ایــن نمایــش مســحور کننــده ملحــق می  شــود. 

در نهایــت قطعــه بــا همــان ریتــم پایــان مــی  یابــد.
قطعــه ی چهــارم، نهفــت و فــرود: »نهفــت« در اوج دســتگاه 
ــای  ــه  ه ــن گوش ــی از زیباتری ــود و یک ــی  ش ــه م ــوا نواخت ن
ــراه  ــه هم ــان  گون ــی فغ ــه حالت ــت ک ــنتی اس ــیقی س موس
ــن  ــدای ای ــه دارد. در ابت ــود نهفت ــوزی دلنشــین در خ ــا س ب
قطعــه ارکســتر طرحــی از ملــودی اصلــی نهفــت را بــه اجــرا 
ــه حالتــی آزاد روایــت خــود  ــی نیــز ب می گــذارد و ســپس ن
ــی  ــوال لحظات ــه وی ــی  آورد. در ادام ــان م ــه می ــت را ب از نهف
ــت  و  ــس از آن، گف ــد. پ ــی  کن ــه صــورت ســلو اجــرا م را ب
گــوی نــی و ارکســتر بــه صــورت ریتمیــک در گوشــه نهفــت 
آغــاز مــی  شــود و بــا تکنــوازی نــی بــه صــورت آوازی پایــان 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن قطع ــان ای ــد در پای ــه درآم ــد. قطع می یاب

ــوا عینــاً تکــرار مــی  شــود.  فــرود در دســتگاه ن
قطعــه ی پنجــم، رقــص ســماع: ایــن قطعــه بــا ریتمــی ده  
ضربــی توســط دو نــی آغــاز مــی  شــود. ســپس ارکســتر بــا 
ــاه بــه آن هــا اضافــه شــده و بــه صــورت  پیزیکاتویــی کوت
ســوال و جــواب بــا نــی جماتــی را مــی  نوازنــد. ایــن رونــد 
ســوال و جــواب بــه صورتــی تقریبــًا یکنواخــت ادامــه دارد 
تــا این کــه قطعــه بــا کرشــندوی ارکســتر پایــان مــی  یابــد.

قالــب  در  ارکســتر  و  نــی  میــان  کــه  گفت  و گویــی 

سایه ها را  می توان  از بین برد
نگاهی کوتاه به فیلم »کوه«

در بحبوحــه جهالــت و خرافــه بشــریت بــه تلــه افتــاده انــد 
بــا ایــن حــال نینــا )زن خانــواده( دعــا مــی کنــد. امــا حقیقــت 
ایــن اســت کــه ســایه بدخــواه آن »کــوه« بــه هیــچ وجــه روی 
مــدارا نداشــت و تنــگ کــردن عرصــه بــر آن هــا را بــه حــد 
اعــا رســانیده بــود. در زمــان هایــی کارد بــه اســخوان پــدر 
خانــواده )آگوســتینو( مــی رســید و ایــن موقعــی اســت کــه 
ــود را از  ــتینو روی خ ــود آگوس ــب آرزو دارد کاش بش مخاط
ایــن حجــم از تباهــی برگردانــد تــا بلکــه ناامیــدی پایــان یابد. 
امــا امیــر نــادری کارگــردان فیلــم، شــما را بــر روی صندلــی 
ــگاه  ــم ن ــان فیل ــا پای ــش ت ــرده نمای ــه پ ســینما میخکــوب ب
مــی دارد تــا تــک تــک ســلول هــا و باورهــای شــما را درســت 

هماننــد آن ســه نفــر گرفتــار کنــد. 
شــاید اصلــی تریــن نکتــه ای کــه »کــوه« را بــه اثــری متمایــز 
و تأمــل برانگیــز بــدل کــرده اســت، بــه تصویــر کشــیدن و 
ــردان  ــی توســط کارگ ــی از ناکام ــردن حجــم عظیم ــاب ک ق
ــاکن  ــی س ــته ایران ــردان کارکش ــادری، کارگ ــر ن ــت. امی اس
خــارج، بــرای ســاخت آخریــن اثــر خــود یعنــی فیلــم »کــوه«، 

در فیلم هــای ایــن چنینــی، از عناصــر دیگــر ســینمایی بهــره 
از دیالوگ هــای بســیار محــدودی  فقــط گاه  می بــرد و 
اســتفاده مــی کنــد کــه البتــه غالبــاً آن ها نیــز در ســیر اصلی 
ــن عوامــل دســت در  ــر اســت. همــه ی ای ــی تاثی داســتان ب
دســت هــم باعــث پدیــد آمــدن تصاویــری ســاده امــا عمیــق 

و دقیــق شــده اســت.
بررســی محتوایــی »کــوه« آســان نیســت چــرا کــه بــا فیلمــی 
تمامــاً نمادیــن مواجــه هســتیم کــه ذات و قــدرت انســان در 
برابــر طبیعــت وحشــی را بــه چالــش می کشــد. کــوه باورهای 
فــردی مخاطــب را بــه ســختی درگیــر مــی کنــد. تماشــای 
ــا  ــان ب ــات، همزم ــرای حی ــگ ب ــت فرســای جن ــا و طاق تق
ــان و در  ــه هــای مهلــک خشــک مذهب ــی خلــق و ضرب نادان
نهایــت ســربلندی نــوع بشــر بــه واســطه اتــکا بــه نفــس و 
حجــم انبوهــی از احساســات پــاک خانــواده نســبت بــه هــم، 
همگــی از مفاهیمــی اســت کــه مــی تــوان از نــود دقیقــه، درام 
مذکــور، برداشــت کــرد. بــرای تماشــای کــوه زمــان بگذارید، 
اگــر دغدغــه ی ســینما، بــه چالــش کشــیده شــدن افــکار و 

البتــه اندکــی حوصلــه داریــد!
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ــق  ــد و احم ــی بین ــید را نم ــه خورش ــت ک ــی اس ــور کس »ک
ــد« ــی دان ــن را نم ــه ای کســی اســت ک

بــا ســیاهی آغــاز مــی شــود. مراســم تدفیــن ســاده، حقیرانــه 
امــا پــر از درد دختربچــه ای از تبــار نفریــن شــدگان. حتــی 
بعــد از نابــودی  یکــی از اعضــای خانــواده ســیاهی بــر آن هــا 
تمــام نمــی شــود بلکــه بــر  تک تک شــان کــه حــال ســه نفــر 
هســتند، ریشــه مــی دوانــد. بدبختــی و بدبیــاری با ســربلندی 
خــود را بــه کمــال مــی رســاند. همــه کــس آن هــا را طــرد 
کــرده انــد و منحــوس مــی خوانندشــان. همــه آشناهایشــان 
از محــل ســکونت خــود کــه روســتایی غبارآلــود در دامنــه ی 
رشــته کــوه هــای آلــپ در نقطــه ای از ایتالیــا اســت، کــوچ 
کــرده انــد امــا ایــن ســه تــن بنــا بــه پیونــد بــا طبیعــت و 
بــاور هــای اجــدادی چــاره ای جــز مانــدن و جنگیــدن پیــش 
ــطی و  ــرون وس ــا در عصــر ق ــد. آن ه ــی بینن ــود نم روی خ

چهــار ســال از زندگــی خــود را وقــف آن کــرده اســت. ایــن 
فیلــم محصــول مشــترک ایتالیــا، ایــاالت متحــده، آمریــکا و 
ــاری چــون  ــا آث ــه او را ب ــردان ک ــن کارگ فرانســه اســت. ای
»دونــده« و »تنگســیر« مــی شناســیم، بعــد از گذشــت قریــب 
بــه حــدود ســی ســال، شــاهد اثــر جدیــدی از او در ســینمای 
ــادری  ــتیم. ن ــه«( هس ــروه »هنروتجرب ــم در گ ــران )آن ه ای
کــه اکنــون ســال هــا دور از وطــن زندگــی مــی کنــد، چــه از 
بُعــد محتــوا چــه از بُعــد فــرم »کــوه« را متمایــز خلــق کــرده 
اســت. همــان طــور کــه پیــش تــر اشــاره کــردم، ارزش کار 
امیــر نــادری دقیقــاً در لحظــه ای دوچنــدان مــی شــود کــه 
ــاره شــد  ــر اش ــش ت ــه پی ــی را ک ــه مفاهیم ــه جــای آن ک ب
در قالــب دیالوگ هــای فــراوان بگنجانــد، بــه زیبایــی از 
طریــق تصویــر و جلــوه هــای ســینمایی ایــن کار را می کنــد. 
ــود،  ــم آل ــای وه ــا، فض ــدی ه ــری، کادربن ــای بص جلوه ه
نقــش آفرینی هــا و گریــم شــخصیت هــا، همگــی در راســتای 
ــه  ــادری ب ــر ن ــع امی ــد. در واق ــم عمــل می کنن ــال مفاهی انتق
ــعارگونه  ــتقیم و ش ــورت مس ــه ص ــی ب ــای گنده گویی های ج
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پــس از گذشــت چندیــن مــاه از دســتور رضــا صالحــی امیــری، وزیــر پیشــین وزارت ارشــاد و فرهنــگ اســامی، بــرای پیگیــری وضعیت 
فیلــم هــای توقیفــی، در کمیتــه ای کــه بدیــن منظــور تشــکیل شــده بــود تعــداد 12 فیلــم از فیلــم هــای توقیفــی مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفــت. ابراهیــم داروغــه زاده، معــاون نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی، پــس از برگــزاری جلســات متعــدد کمیتــه ی مذکــور 
بــا عوامــل فیلــم هــای توقیفــی، از حــل مشــکل نمایــش پنــج فیلــم »خانــه دختــر«، »خانــه پــدری«، »عصبانــی نیســتم«، »آشــغال های 
دوســت داشــتنی« و »پارادایــس« خبــر داد. فیلــم هــای ذکــر شــده بــا اخــذ مجــوز نمایــش و در آینــده ای نزدیــک اکــران خواهنــد شــد. 

بــه نظــر مــی رســد رونــدی اصاحــی در ســینما آغــاز شــده اســت و رفــع توقیــف ایــن پنــج فیلــم تنهــا یکــی از ثمــرات آن اســت.
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ــود و  ــه نب ــم بیگان ــه مفاهی ــن گون ــا ای ــز ب ــران نی ــل ای کــه هت
فقــط بــه ســبب شــوخی هــای زیــاد و اغــراق آمیــزش، کمتــر 
ــه ایــن جنبــه از آن توجــه مــی کــرد. در ادامــه نیــز  کســی ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه پــر مخاطــب بــودن یــک اثــر لزومــا 
بــه معنــای گیشــه ای بــودن آن نیســت ضمــن آن کــه حتــی 
نمایــش گیشــه ای نیــز بــه خــودی خــود اشــکالی بــر آن وارد 
نیســت مگــر در شــرایطی کــه بــرای جــذب مخاطــب بــه هــر 
دســتاویزی چنــگ بزنــد. همچنیــن به نظــر نگارنــده، نبایــد این 
انتظــار را از آثــار هنــری داشــت کــه هــر اثر باید مفهــوم عمیقی 
در نهــان خــود داشــته باشــد. مگر مســتربین یــا لــورل و هاردی 
چگونــه بودنــد؟ هــر نــوع مخاطــب )خــاص یــا عــام( گاهــی 
نیــاز بــه تخلیــه هیجــان دارد. بــه نظــر مــی رســد بــدون وجــود 
چنیــن نمایــش هایــی، هیــچ گاه نمــی تــوان طیــف وســیعی را با 
تئاتــر آشــنا کــرد چــرا کــه مخاطــب بــه ســادگی بــه ســمت 
ــی شــود.  ــق فلســفی کشــیده نم ــای جــدی و عمی ــش ه نمای
داســتان نمایــش هتــل ایــران همــان طــور کــه پیــش تر اشــاره 
شــد، مانند اکثر»فیلــم فارســی«ها و تئاترهای الله زار کلیشــه ای 
بــود؛ امــا در ایــن نمایــش ایــن نــوع اجــرا اســت کــه نمایــش را 
جــذاب مــی کنــد؛ الزامــا نباید داســتان نمایــش جــذاب و جدید 
باشــد تــا نمایــش هــم بــه دنبــال آن جــذاب شــود! مثــا اگــر 
یــک فــرد غیرمســلمان بــه دیــدن تعزیــه بنشــیند، بــی تردیــد 
کامــا مبهــوت مــی شــود در حالــی کــه شــاید ابــدا اعتقــادی 
بــه فلســفه ی وجــودی آن نداشــته باشــد؛ یــا نمایــش هایــی که 
در چیــن بــا تکیــه بــر اژدهــای ســاخته شــده همــراه مــی شــود 
بــرای مــا ایرانیــان نیــز جــذاب اســت حتــی اگــر داســتان نهفته 

در آن را ندانیــم.
دیگــر نکتــه ی مــورد توجــه در نمایــش هتــل ایــران شکســتن 
دیــوار چهــارم بــود. اگــر صحنــه ی تئاتــر را بنگریــم اصــوال ســه 

ــح برخــی  ــی گاه در توضی ــد و حت ــی گنجاین ــا را م ســریال ه
ــه  ــرای نمون ــد؛  ب ــره می برن ــا به ــریال  ه ــن س ــن از همی اماک
در توضیحــات خــود چنیــن مــی  گوینــد کــه فــان ســلطان در 
ایــن حمــام اســتحمام کــرده یــا دیگــر فیلمــی در ایــن مــکان 
فیلمبــرداری شــده اســت. در مــورد گردشــگری فیلــم در کــره 
جنوبــی نیــز قابــل توجــه اســت کــه از هــر هفــت گردشــگری 
ــد، یــک نفــر گردشــگر  ــن کشــور ســفر مــی کنن ــه ای کــه ب
فیلــم مرتبــط بــا درام هــای تلویزیونــی ایــن کشــور آســیایی 
اســت. گردشــگری فیلــم دارای پیامدهــای مثبــت دیگــری نیز 
اســت کــه بــرای نمونــه مــی تــوان بــه نمایــش درآمــدن آثــار 
ــه  باســتانی در فیلم هــای ســینمایی اشــاره کــرد کــه منجــر ب
شناســایی و شــهرت ایــن مــکان ها مــی شــود. در همین راســتا 
بایــد توجــه داشــت که حتــی داســتان فیلم هــای ســینمایی نیز 
مــی  توانــد در تصویــری کــه بیننــده از مــکان مــورد نظــر در 
ذهــن ثبــت می کنــد، تاثیرگــذار باشــد. فیلــم  هــای ســینمایی 
ــش درآوردن  ــه نمای ــا ب ــن ب ــی همچنی و ســریال های تلویزیون
ــر  ــه تقویــت تصوی ــی یــک منطقــه می تواننــد ب مناطــق دیدن

نزدیــک مــی ســازد و بــه ایفــای بهتــر نقــش کمــک مــی کنــد؛ 
همچنیــن گریــم بازیگــران تماشــاگران را قــادر مــی ســازد تا بهتر 
شــخصیت هــای نمایــش را درک و حتــی بــا آن ها ارتبــاط برقرار 
کننــد. در واقــع گریــم بــه بازیگــران کمــک مــی کنــد تا بــا عبور 
از خصوصیــات جســمانی و یــا چهــره ی طبیعی شــان کــه مانعی 
در برابــر خلــق بهتــر شــخصیت نمایــش اســت، اجــرای بهتــری 
را بــه نمایــش بگذارنــد کــه البتــه متاســفانه نمایــش هتــل ایران 

چنــدان بــه ایــن مســئله نپرداخته اســت.

از نایــاب تریــن نمونــه هــای تولیــد فیلــم در ایــن حــوزه اســت. 
ــه تصویــر کشــیدن جذابیــت هــای  ــا ب ایــن فیلــم توانســت ب
جزیــره هرمــز و آداب و ســنن و هنــر مــردم بومــی آن، توجــه 
و اســتقبال مخاطبــان را در جشــنواره های جهانــی جلــب کنــد. 
ــز  ــی ســینمایی نی ــه ذکــر اســت جشــنواره های بین الملل الزم ب
ــد.  ــد یــک منطقــه دارن ــگاه برن نقــش جــدی در افزایــش جای
شــاید کمتــر کســی باشــد کــه جشــنواره برلیــن، ونیــز و کــن 
را نشناســد. از ایــن رو فرصــت جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر 
ــد  ــه می توان ــنواره ای ک ــود. جش ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــز بای نی
میزبــان فعــاالن و دســت اندرکاران ســینمای جهانــی باشــد و بــا 
اســتفاده از کمپین هــای روابــط عمومــی مناســب، جایــگاه ویژه ای 
در عرصــه بین المللــی پیــدا کنــد. جشــنواره ای کــه می توانــد نام 
ایــران را نمایندگــی کنــد و بــا افزایــش اعتبــار آن، چشــم جهان 
را بیشــتر از پیــش متوجــه ایــران کنــد. از ســوی دیگــر میزبانــی 
ــرای  ــب ب ــه ای مناس ــاد تجرب ــی و ایج ــای بین الملل از چهره ه
مهمانــان جشــنواره ها نقشــی جــدی در ایجــاد تصویــری جــذاب 

از ایــران بــرای گردشــگران دارد.
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نمایــش »هتــل ایــران« در خــرداد مــاه 96 بــه روی صحنــه ی 
آمفــی تئاتــر پردیــس دانشــگاه فردوســی رفــت. ایــن نمایــش 
شــانس ایــن را داشــت کــه در جشــنواره اســتانی تئاتــر موفق به 
کســب مقــام هــای گوناگونــی شــود. میــزان توجــه بــه نمایــش 
»هتــل ایــران« مــن را بــر آن داشــت تــا در خــال توضیحاتــی 
در خصــوص بخــش هــای متفــاوت »هتــل ایــران«، نکاتــی را به 
ایــن بهانــه متذکــر شــوم. هتــل ایــران نمایشــی اســت کــه بــه 
زعــم نویســنده ی ایــن اثــر یعنــی افشــین هاشــمی بــه نوعــی 
ــه زار و دهــه ی 20 و 30 تئاتــر ایــران ادای دیــن  ــه تئاتــر الل ب
می کنــد. دهــه ای کــه از جهاتــی دوران طایــی تئاتــر ایــران و 
نقطــه آغازیــن فعالیــت بزرگانــی هــم چــون عــزت اهلل انتظامی 
ــدان  ــه چن ــه ای و ن ــی کلیش ــران، روایت ــل ای ــت. هت ــوده اس ب
جدیــد، امــا شــاد و شــورانگیز اســت کــه بــا ترکیــب درســت و 
بــه جــا بــا موســیقی اصیــل ایرانــی و گاه خارجــی، جذابیــت کــم 
نظیــری داشــت. »هتــل ایــران« هــم ماننــد غالــب نمایش هــای 
کمــدی بیشــتر متکــی بــه بازیگــر بــود تــا کارگــردان. ایــن کــه 
دیالوگ هــا را بازیگــر چگونــه بیــان و یــا ایــن کــه بــا زبــان بــدن 
چگونــه بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد باعــث مــی شــد تــا 
بــار کمیــک کار منتقــل شــود. هتــل ایــران تلنگــر خوبــی بــود 
چــرا کــه یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه مــی تــوان هنــوز هــم 
از ســنت هــا اســتفاده و بازخــورد خوبــی از مخاطــب دریافــت 
کــرد. اگرچــه در مقابــل، برخــی بــر ایــن نظر هســتند کــه اصوال 
نمایــش بایــد مفهــوم عمیقــی در نهــان خــود داشــته باشــد و 
نمایــش هتــل ایــران از ایــن جهــت کــه بــه اصطــاح گیشــه ای 
اســت بــه آن انتقــاد وارد اســت. امــا در پاســخ مــی تــوان گفــت 

گردشــگری فرهنگــی یکــی از بــا اهمیــت تریــن ســرفصل های 
صنعــت توریســم اســت. گردشــگری فرهنگــی شــامل تمامــی 
ــل  ــی از قبی ــای فرهنگ ــا انگیزه ه ــه ب ــود ک ــی ش ــفرهایی م س
مطالعــه و تحقیــق، تئاتــر و ســینما، جشــنواره ها و فســتیوال هــای 
گوناگــون، بازدیــد از اماکــن تاریخــی و موزه ها،  اکتشــاف طبیعت 
بکــر، پژوهــش در فرهنــگ عامه، کنــکاش در هنــر و یــا واکاوی 
مذهــب انجــام گیــرد. طبــق آمــار ســازمان جهانی گردشــگری، 
ــی  ــزه ی فرهنگ ــا انگی ــی ب ــگری بین الملل ــد گردش 40 درص
ــه  طــور چشــمگیری  ــن درصــد ب ــرد کــه ای صــورت مــی گی
نیــز در حــال افزایــش اســت و خــود گواهــی بــر اهمیــت ایــن 
موضــوع دارد. ســینما بــه عنــوان یکــی از زیرشــاخه های 
ــی  ــزار خوب گردشــگری فرهنگــی در وجــه رســانه ای خــود، اب
بــرای معرفــی یــک کشــور بــه دیگــران اســت. همچنین ســینما 
بــه مثابــه قــدرت نــرم و یکــی از ارکان اصلی دیپلماســی عمومی 
ــد.  ــا باش ــت ه ــان مل ــاط می ــده ی ارتب ــهیل کنن ــد تس می توان
ســینما در خدمــت گردشــگری فرهنگی، گردشــگرانی را شــامل 
مــی  شــود کــه بــا هــدف دیــدن مــکان، شــهر و ... کــه پیــش تر 
در فیلمــی دیده انــد، عــازم ســفر مــی  شــوند. در واقــع تاثیر فیلم 
بــر زندگــی مصــرف کننــدگان خــود حتــی تــا آن جا اســت که 
مقصــد گردشــگری و ســفر را تعییــن مــی کنــد. پژوهشــی در 
انگلســتان نشــان داده اســت کــه از هــر ده بریتانیایی هشــت نفر 
ایــده ســفر تعطیــات خــود را از فیلم های ســینمایی مــی گیرند 
و از هــر پنــج نفــر یــک نفــر بــه لوکیشــن نشــان داده شــده در 
فیلــم مــورد عاقــه اش، ســفر مــی کنــد. در ســال 1993 نیــز 
از هــر شــش بازدیدکننــده از ایرلنــد، بیــش از یــک نفــر بیــان 
داشــته انــد کــه فیلمــی ســینمایی، زمینه ســاز بازدیــد آن هــا از 

ایــن کشــور بــوده اســت.
ــینمایی  ــای س ــه فیلم ه ــدود ب ــا مح ــینما، تنه ــگری س گردش
نبــوده اســت و ســریال های تلویزیونــی را نیــز شــامل می شــود. 
ــی  ــه بررســی ســریال  هــای تلویزیون ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ب
ترکــی پرداخــت. ارزش صــادرات ســریال های ایــن کشــور در 
ســال 2015 بــه بیــش از 300 میلیــون دالر رســید و مهــم تــر 
آن کــه برخــی از ایــن ســریال هــا ماننــد »حریــم ســلطان« و 
»فاطمــاگل« در شــهرهای مختلــف ترکیــه تصویربرداری شــده 
و مناطــق مختلــف ترکیــه در آن هــا بــه نمایش درآمده اســت. 
بســیاری از تورهــای گردشــگری کــه ترکیه را به عنــوان مقصد 
ســفر بــه مســافرین خود پیشــنهاد مــی کننــد، در برنامــه های 
تفریحــی خــود، بازدیــد از لوکیشــن های فیلمبــرداری شــده در 

دیــوار مــی بینیــم، یــک دیــوار که مــوازی بــا مخاطب اســت و دو 
دیــوار کــه عمــود بر آن هســتند؛ دیــوار چهــارم به شــکل فرضی 
و یــا شیشــه ای در جلــوی ســن اســت کــه بازیگــر را از مخاطــب 
ــوع خاصــی از نمایــش هــا، هنگامــی  جــدا مــی کنــد. امــا در ن
کــه بازیگــر از فضــای نمایــش فاصلــه مــی گیــرد و مســتقیما بــا 
مخاطــب حــرف مــی زنــد و یــا هــر حرکتــی مبتنــی بــر درک 
آن هــا از حضــور تماشــاگر از خــود نشــان مــی دهــد، اصطاحــا 
ایــن دیــوار چهــارم شکســته مــی شــود. در هتــل ایــران هــم یک 
بــار در ابتــدای نمایــش و یــک بــار در انتهــای آن، دیــوار چهــارم 
شکســته مــی شــود و بازیگــران بــا مخاطــب مســتقیما صحبــت 
می کننــد. ایــن کار عمومــا بــرای آن اســت که مخاطــب فراموش 
نکنــد کــه بــه اجــرای یــک تئاتــر آمــده اســت و آن قــدر درگیر 
حــس و حــال نمایــش نشــود کــه مفهــوم نمایــش را دریافــت 
نکنــد. هرچنــد بــه نظر مــی رســد ایــن کار در هتــل ایــران جایی 
نداشــت و در نبــودش نیــز خللــی بــه نمایــش وارد نمــی شــد. 
نکتــه ی الزم بــه اشــاره ی دیگــر در نمایــش هتــل ایــران، پایــان 
بــاز نمایــش بــود کــه بــر طبــق منطــق نمایــش، چــون پــرده ی 
آخــر ســوخته اســت، تکلیــف نمایــش مشــخص نیســت. البتــه 
بیــش از آن کــه پایــان بــاز ایــن نمایــش را حســاب شــده بدانیم، 
بایــد ذکــر کــرد کــه بیشــتر القــا کننــده ی ایــن حــس بــود کــه 
نویســنده ی کار نتوانســته اســت پایــان بندی خوبی بــرای نمایش 
پیــدا کنــد. امــا بزرگتریــن نقــدی کــه مــی تــوان بــه هتــل ایران 
وارد کــرد، گریــم بازیگــران اســت بــه گونــه ای کــه بــرای مثــال 
شــخصیت نقــش مــادر در نمایــش هتــل ایــران از بازیگــر نقــش 
دختــر جــوان تــر بــه نظــر مــی رســید! از آغــاز پیدایــش نمایش 
در مصــر، یونــان، چیــن و... هنــر گریــم همــواره در کنــار بازیگران 
بــوده اســت. گریــم گاه بــا رنــگ آمیــزی مــو، زمانــی بــا نقاشــی 
بــر چهــره و... بازیگــر را بــه ارائــه شــخصیت هــای مــورد نظــر 

مقصــد یــاری رســانند. برخــی نیــز  ماننــد بریتانیــا اقــدام بــه 
تهیــه نقشــه ای ســینمایی کــرده انــد کــه در آن مــکان  هــای 
مختلفــی را کــه بیــش از 200 فیلــم در آن نقــاط فیلمبــرداری 

شــده اســت را مشــخص کــرده انــد.
ــراث ثبــت  شــده در  ــراوان می ــل تعــداد ف ــه دلی ــز ب ــران نی ای
فهرســت یونســکو و هــم جوایــز پــر شــمار بین المللی ســینمایی 
خــود دارای پتانســیل فراوانــی در گردشــگری فرهنگی می باشــد 
کــه متاســفانه به دلیــل نبود زیرســاخت هــای الزم هنــوز امکان 
بهــره بــرداری از ظرفیــت های خــود را به دســت نیاورده اســت. 
از جملــه عوامــل محدودکننــده ی ایــن ظرفیت هــا مــی تــوان به 
عــدم دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت و ارزان، عــدم وجــود 
مکان هــای اقامتی مناســب، نبــود راهنمایــان آموزش دیــده، نبود 
وســایل نقلیــه باکیفیــت، عــدم دسترســی بــه مراکــز درمانــی و 
بهداشــتی پیشــرفته و مجهــز و ... اشــاره کرد. از بُعد ســینمایی نیز 
عــدم اســتفاده از لوکیشــن  هــای دیدنــی کشــور، عامــل مهمــی 
در عــدم رشــد گردشــگری فیلــم در ایــران اســت. بــه عنــوان 
مثــال »جزیــره رنگیــن« آخرین ســاخته ی خســرو ســینایی ، یکی 



ح »شهرهای دوستدار سالمند« در قزوین اجرا می شود طر

مریــم بیدخــام سرپرســت دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری قزویــن، از اجــرای پایلــوت طــرح شــهرهای دوســتدار ســالمند در اســتان 
قزویــن بــا معیارهــای اساســی در طراحــی خدمــات شــهری خبــر داد.

وی بــا اشــاره بــه رویکــرد ســازمان بهداشــت جهانــی در خصــوص شــهرهای دوســتدار ســالمند، خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــهرها شــامل 
فضــای شــهری کــه توزیــع خدمــات عمومــی در آن هــا بــه گونــه ای اســت کــه دارای حداکثــر تناســب بــا نیازهــا و محدودیــت هــای 
افــراد ســالمند اســت. بیدخــام تشــریح کــرد: در ایــن شــهرها و محیــط هــا خدمــات حمــل و نقــل، امــور اداری، شــبکه هــای مخابراتــی 
و ارتباطــات رســانه ای، ســاخت و ســاز اماکــن و طراحــی معمــاری شــهری، خدمــات فرهنگــی و بهداشــتی بــه شــکلی ارائــه مــی شــود 

کــه افردســالمند بــدون وابســتگی یــا بــا دریافــت حداقــل کمــک از ســوی دیگــران بتواننــد از آن هــا بهــره منــد شــوند.  

وقایع اتفاقیه / شماره سی و هفتم / نیمه اول مهر 896 فر هنگ و هنر
سوژه های فراموش شده

به بهانه 9 مهر، روز جهانی سالمندان

یاسمن اصیلی
پزشکی 96

ابراهیم حسن زاده
کارشناسی ارشد عمران و سازه 96

زهره بنی اسدی
کارشناسی عکاسی 95

امیررضا احتشام نسب
کارشناسی حقوق 94

زهره بنی اسدی
کارشناسی عکاسی 95

ابراهیم حسن زاده
کارشناسی ارشد عمران و سازه 96

حامد کامالن
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار 96

ابراهیم حسن زاده
کارشناسی ارشد عمران و سازه 96

ابراهیم حسن زاده
کارشناسی ارشد عمران و سازه 96

مهال صباغ مقدم
کارشناسی گرافیک 96

مینا بیات
پزشکی 96

ابراهیم حسن زاده
کارشناسی ارشد عمران و سازه 96

چرا به یاد نمی آورم؟! گفتم از کنار پنجره،
از روبروی آن کاغ که بر آنتن بامی کهنه می لرزد،

از روبروی تماشای ماه، از کنار تفکری تشنه، کنار می آیم.
گفتم کنار می آیم، اما نه با هر کسی،

اما کنار ترا دوست می دارم،
اما دوست داشتن را دوست می دارم.

چرا به یاد نمی آورم؟ جنبش خاموش خواب های ماه،

چرا به یاد نمی آورم؟! من آدمی را دوست می داشتم.
ستاره و ارغوان را دوست می داشتم.

شکوفه و سیگار و خیابان را دوست می داشتم.
گردهمائی گمان های کودکانه را دوست می داشتم.

نامه ها، ترانه ها وغروب های هر پنجشنبه را دوست می داشتم.
آواز و انار و آهو را دوست می داشتم.

من نمی دانم، من همه چی را دوست می داشتم 

توهم دیدار کسی در انتهای جهان،
تعبیر غزلی از حوالی حافظ،

و سؤالی ساده از کودکی یتیم، گویا اواسط زمستان بود،
که من راه خانه ای را گم کردم.

من از شمارش پله ها هنوز می ترسم.

»سیدعلی صالحی«     



مناسک در آینه شرایط

گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب زوال پدر ساالری

انقالبی در وضعیت زنان عربستان

ــاه  ــز، پادش ــن عبدالعزی ــلمان ب ــود. س ــان عربســتان ب ــت زن ــی در وضعی ــر انقاب ــی بیانگ ــر متوال ــه خب ــته س ــای گذش در روزه
عربســتان بــا صــدور حکمــی پــس از ســال هــای متمــادی اعــام کــرد کــه زیــن پــس، زنــان ایــن کشــور مــی تواننــد گواهینامــه 
بگیرنــد و ماننــد مــردان رانندگــی کننــد. وی همچنیــن در پیامــی خطــاب بــه عبدالعزیــز بــن ســعود بــن نایــف، وزیــر کشــور 
عربســتان، دســتور داد تــا در دو مــاه آینــده قانونــی بــرای تعــرض جنســی بــه زنــان تدویــن گــردد. همچنیــن باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان در ادامــه ی ایــن ســنت شــکنی هــا، از موافقــت مجلــس عربســتان در خصــوص جــواز فتــوا بــرای مفتــی هــای زن خبــر 
داد. ســه خبــر ذکــر شــده بــه ســرعت در رســانه هــای بیــن المللــی بازتــاب پیــدا کــرد چــرا کــه بیانگــر نقطــه ی عطفــی در 

وضعیــت زنــان عربســتان، و بهبــود جایــگاه و ارتقــای نقــش آنــان در آینــده ی عربســتان اســت.
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ســابق انجمــن جامعــه شناســی ایــران، ضمــن توضیــح واژه ی 
پدرســاالری بــه عنــوان یــک چارچــوب کــه در کنــار اقتــدار، 
مســئله مراقبــت را نیــز مــورد توجــه قــرار مــی دهــد، تفاوت 
ــدون  ــی، ب ــی گردن کلفت ــه معن ــاالری ب ــا واژه مردس آن را ب
وجــه مراقبــت مشــخص کــرد. هــم چنیــن بــا بیــان شــرایط 
ــر زن  ــا نظی ــاالری ه ــر س ــواع دیگ ــاالری از ان زوال پدر س
ســاالری و کــودک ســاالری ســخن گفــت و راه حل خــروج از 
ســاالری های زیــان بــار را توســعه خانــواده گفــت و گــو محور، 
آن هــم نــه گفــت وگــوی عقانــی در معنــای هابرماســی بلکه 
گفــت و گــو از روی صمیمیــت و مهــر دانســت. در ادامه دکتر 
قانعــی راد بــه ریشــه یابــی و چگونگی آغــاز زوال پدرســاالری 
ــاب  ــن زوال را از انق ــران پراخــت و شــروع ای ــه ای در جامع
مشــروطه دانســت کــه ادامــه ی آن نیــز در نتیجــه ی دیگــر 
تحــوالت اجتماعــی نظیــر انقــاب اســامی 135۷ و جنبــش 
دوم خــرداد 13۷6 بــود. نویســنده ی کتــاب هم چنیــن افــزود 
ــک  ــق تکنولوژی ــای عمی ــی ه ــر، دگرگون ــه در دوره ی اخی ک

مقــام منتقــد کتــاب، ضمــن تمجیــد و برشــمردن ســه ویژگی 
منحصــر بــه فــرد دکتــر قانعــی راد یعنــی فهــم عمیق ایشــان 
از جامعــه شناســی، درک بــاالی ایشــان از پدیــده هــای روز و 
اراده ای عظیــم بــرای بیــان نظراتشــان در مــورد مســائل نــو 
ــه نقــد کتــاب پرداخــت. دکتــر  ــگاه جامعــه شــناختی، ب از ن
بخشــی مهم تریــن نقــد بــه کتــاب را در عــدم رفرنس دهــی 
مناســب کتــاب دانســت بــه گونــه ای کــه در نظــر ایشــان 
اکثــر داده هــای آمــاری کتــاب بــدون ارجــاع مشــخص بوده 
اســت و ایــن مســئله بــاور بــه صحیــح بــودن ایــن داده ها را 
دچــار تردیــد مــی نمایــد. دکتــر بخشــی در ادامــه، در یــک 
ــداد  ــاب و ارجاعــات آن، تع ــر روی صفحــات کت بررســی ب
ارجاعــات کتــاب را یــک مــورد در هــر ســه صفحــه ارزیابــی 
ــرای کتــاب  کــرد و ایــن حجــم انــدک از رفرنــس دهــی ب
ــه مقطــع  ــش آموخت ــن دان علمــی را نامناســب دانســت. ای
ــد  ــه شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد، نق ــری جامع دکت
دیگــر خــود را بــه عــدم انســجام مناســب مطالــب کتــاب 
وارد کــرد بــه گونــه ای کــه نــام مجموعــه مقــاالت را بــرای 
آن، مناســب تر از کتــاب ارزیابــی کــرد. دکتــر بخشــی تنهــا 
نقطــه ی اتصــال هفــده یادداشــت بــه یکدیگــر را مســئله ی 
خانــواده دانســت. در ادامــه دکتــر قانعــی راد در پاســخ بــه 
انتقــادات منتقــد، ایــن نــوع نقــد را بهتریــن و منصفانــه ترین 
نــوع نقــد بیــان کــرد. دکتــر قانعــی راد بــا وجــود پذیرفتــن 
انتقــادات، عــدم رفرنس دهــی در کتــاب و پراکندگــی 
ــت آن را  ــوان و عل ــدی عن ــد، تعم ــا ب ــوب ی ــب را خ مطال
ــردم  ــه جامعــه شناســی م ــک شــدن ب ــرای نزدی تاشــی ب
مدارانــه یــا جامعــه شناســی قابــل فهــم بــرای مــردم بیــان 
ــه ی  ــع قانعــی راد مخاطــف هدفــش را فریخت ــرد؛ در واق ک
ــم  ــه رس ــا ب ــت، بن ــان نشس ــرد. در پای ــی ک ــام معرف ع
ــس  ــای پردی ــه ه ــت های جمع ــه نشس ــگی مجموع همیش
کتــاب، جمعــی از حضــار و متخصصیــن حــوزه ی مربوطــه به 
پرســش یــا بیــان نظــرات خــود پیرامــون کتــاب پرداختند و 
پــس از آن دکتــر قانعــی راد نیــز بــا پاســخ هایــی مناســب 

بــه پرســش هــا، بــه جلســه خاتمــه دادنــد.
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ــق  ــه مطاب ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی ــزارش: بی ــش گ پی
جمعــه ی آخــر هــر مــاه بــه پردیــس کتــاب مــی روم. بایــد 
زودتــر از ســاعت 10 بــه آن رســید تــا صندلــی برای نشســتن 
نصیبــت شــود چــرا که عــدد حاضریــن از دویســت نفــر تجاوز 
می کنــد. در بــدو ورود صــدای شــجریان پــدر یــا دکلمــه ای 
ــه گــوش مــی رســد و چهــره هــای  از عبدالکریــم ســروش ب
غریــب و آشــنا در اولیــن نــگاه بــه چشــم می آیــد. پردیــس 
ــدل شــده اســت کــه  ــی ب ــه حــوزه ای عموم ــاب، حــال ب کت
فــارغ از تحکــم و دخالــت هــر اتوریتــه ای می تــوان در آن بــه 
ــن نشســت  ــاب در یازدهمی ــس کت ــو نشســت. پردی گفت وگ
ــای  ــه ه ــای »جمع ــت ه ــله نشس ــوان سلس ــل عن ــود ذی خ
ــر  ــان دکت ــهریورماه میزب ــخ 31 ش ــاب« در تاری ــس کت پردی
ــاب »زوال  ــی کت ــد و بررس ــرای  نق ــی راد ب ــن قانع محمدامی
پدرســاالری« بــود. آن چــه در ادامــه مــی خوانید مختصــری از 

آن چیــزی اســت کــه در ایــن نشســت گذشــت.
در ابتــدا دکتــر ســلمان ســاکت در مقــام دبیــر نشســت ضمن 
خیرمقــدم بــه مهمانــان و تســلیت ایــام محــرم بــه عنــوان مــاه 
ــی از دکتــر محمدامیــن  ــه معرفــی اجمال ــر، ب ــا تزوی ــه ب مقابل
قانعــی راد، نویســنده ی کتــاب پرداخــت و ســپس بــا نگاهــی 
گــذرا امــا عمیــق پیشــگفتار جامــع کتــاب و هفــده یادداشــت 
ــا  ــر نشســت، ب ــه دبی ــرد. در ادام ــی ک ــه ی آن را معرف و مقال
ــن  ــم تری ــان مه ــاب و بی ــی کت ــای اصل ــتخراج رویکرد ه اس
ــت و  ــت دول ــد دخال ــاب را نق ــوری کت ــوع مح ــا، موض آن ه
سیاســت در امــر خانــواده و پیامد هــای منفــی آن دانســت و در 
انتهــای صحبــت خــود کتــاب را در بیــان تهدیدهــای اساســی 
خانــواده بســیار موفــق ارزیابــی کــرد. پــس از صحبــت هــای 
ــه ســزایی در ترســیم  ــش ب ــه نق ــر ســاکت ک ــی دکت مقدمات
ــاالری«  ــاب »زوال پدرس ــنده در کت ــری نویس ــات فک مختص
بــرای مخاطبیــن داشــت، دکتــر قانعــی راد بــه بیــان ایده هــای 
ــس  ــت. رئی ــاب پرداخ ــگارش کت ــرای ن ــود ب ــوری خ مح

بــه شــدت در زوال پدرســاالری موثــر بــوده اســت. قانعــی راد 
ــاالری  ــی پدرس ــردان در دگرگون ــش م ــه نق ــن ب ــم چنی ه
اشــاره کــرد چراکــه بر خــاف تصــور عــام، زوال پدرســاالری 
عظیــم تــر از جنبــش هــا و فعالیت هــای زنــان در دهه هــای 
ــن سیاســت های  ــم چنی ــاب ه ــر اســت. نویســنده ی کت اخی
نادرســت و ضــد فرهنــگ دولــت هــا، در زمینــه ی ازدواج و 
خانــواده را تــک بــه تــک مــورد بررســی قــرار داد و بــه نقــد 
آن هــا بــه عنــوان سیاســت هایــی بــدون توجــه بــه فرهنــگ 
رایــج کشــور پرداخــت. دکتــر قانعــی راد در انتهــای صحبــت 
خــود، عــدم دخالــت دولــت در امــر خانــواده، بــاز اجتماعــی 
ــت  ــواده در جه ــی خان ــه بازیاب ــوت ب ــواده و دع ــودن خان نم
گفــت و گــو را در کنــار تولیــد اجتماعــی صمیمیــت بــه جــای 
خشــونت بــه عنــوان راه حــل بــرای جلوگیــری از پیامد هــای 

منفــی زوال شــکل قدیــم خانــواده مطــرح نمــود.
پــس از اتمــام توضیحــات دکتــر قانعــی راد پیرامــون کتــاب 
و بحــث زوال شــکل قدیــم خانــواده، دکتــر حامــد بخشــی در 

مناســک در طــول تاریــخ و علــت بقــا و دوام آن هــا باشــد. 
ــیاری  ــت بس ــز از قدم ــران نی ــورایی در ای ــک عاش مناس
ــر  ــروری ب ــه ی آن و م ــابقه ی دیرین ــوردار اســت و س برخ
تحوالتــش در بســتر تاریــخ، از فربــه شــدن و تکثــر و تنــوع 
آییــن هــا و مناســک ســوگواری شــیعه خبــر مــی دهــد. ایــن 
رشــد و گســترش مناســک عاشــورا بــرای جامعــه ی شــیعی 
ــه در  ــت ک ــش بوده اس ــام بخ ــی اله ــا عامل ــه تنه ــران ن ای
طــول تاریــخ نیــز بــه عنــوان منبعــی بــرای هویــت بخشــی 
ایرانیــان بــدل شــده کــه ورای مراســمی مذهبــی، جایگاهــی 
ــب  ــن ترتی ــت؛ بدی ــیده اس ــه آن بخش ــی ب ــی و اجتماع مل
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا آن نش ــط ب ــک مرتب ــورا و مناس عاش

ــم. ــه ســامان داده ای زندگــی خــود را چگون
ــده ای  ــه پدی ــه مثاب ــه مناســک ب ــاره شــد ک ــر اش ــش ت پی
ــرات  ــه و تغیی ــن جامع ــن و بط ــده ای در مت ــی، پدی اجتماع
آن متاثــر از تغییــرات جامعــه در ادوار مختلــف اســت و بــه 
همیــن ســبب اســت کــه در طــول تاریــخ مناســک عاشــورا 
در حافظــه ی جمعــی ایرانیــان بــه اشــکال مختلفــی بازنمــود 
پیــدا مــی کنــد؛ از قمــه زنــی و زنجیرزنــی گرفتــه تــا کتــل و 
علــم و تــا نخــل گردانــی، تکیــه، حســینیه و تعزیــه خوانــی. تا 
پیــش از حکومــت آل بویــه، ســند تاریخــی و مدارک مســتند 
ــدارد کــه گواهــی دهــد مناســک عاشــورا  ــی وجــود ن چندان
ــل از  ــه نق ــع ب ــده و در واق ــزار می ش ــی برگ ــه ترتیب ــه چ ب
ابــن اثیــر، عــزا در ســوگ امــام حســین)ع( نخســتین بــار بــه 
ــزار شــده اســت.  ــه برگ ــی آزادان ــه ی دیلم ــان معزالدول فرم
ایــن امــر بدیــن ســبب اســت کــه تــا پیــش از آل بویــه نظــام 
ــروز و ظهــور یافتــه  هــای سیاســی تشــیع، کمتــر فرصــت ب
انــد و پــس از روی کار آمــدن ایــن حکومــت اســت کــه بــا 
داشــتن گرایشــاتی نزدیــک بــه تشــیع، در رقابــت باخافــت 
عباســی بــه مناســک روی خــوش نشــان می دهــد چــرا کــه 
بــرای آنــان جنبــه ی شناســایی و هویتــی دارد. در ایــن دوره 
ــی  ــردم م ــرای م ــعاری را ب ــا« اش ــه »واقعه خوان ه ــت ک اس
خواندنــد و ســپس بــه دنبــال آن ادوات ابتدایــی موســیقی بــه 
آن افــزوده شــد. امــا شــاید نقطــه ی اوج مناســک عــزاداری 
ــه  ــت صفوی ــیس دول ــا تاس ــان ب ــم زم ــوان ه ــینی را بت حس
ــا  رصــد کــرد. شــاه اســماعیل موســس سلســه ی صفویــه، ب
اعــام مذهــب تشــیع از مناســک عاشــورا در راســتای تعمیق 

ــب  ــن ترتی هــر وســیله ای مجــاز شــمرده مــی شــود. بدی
ــند، در  ــای عامه پس ــدن هیئت ه ــد آم ــوان از پدی ــی ت م
برابــر هیئت هــای انقابــی و ســنتی گذشــته یــاد کــرد. در 
ــه  ــوگواری نوح ــب س ــرد غال ــند رویک ــای عامه پس هیئت ه
ــاپ  ــیقی پ ــی موس ــیقی روز یعن ــا موس ــب ب ــی متناس خوان
ــه ای کــه ایــن ســوال ایجــاد می شــود کــه  ــه گون اســت ب
ــاپ را  ــیقی پ ــم موس ــه ریت ــتند ک ــان هس ــن مداح ــا ای آی
اجــرا مــی کننــد یــا کــه خواننــدگان موســیقی پــاپ هســتند 
کــه مداحــی می کننــد! از دیگــر ویژگی هــای مداحــی 
ــا  ــن نوحــه ه ــه مت ــوان ب ــه پســند می ت ــای عام ــت ه هیئ
توجــه کــرد کــه بیشــتر بــه زیبایی هــای ظاهــری شــهدای 
ــائل  ــن مس ــه ای ــردازد ک ــتان می پ ــب داس ــا در قال کرب
ــی  ــد کل ــا رون ــر سیاســی اســت و در تناســب ب ــا غی عمدت
ــر  ــد. دیگ ــی کن ــت م ــه حرک ــی در جامع ــت زدای سیاس
ویژگــی مناســک عاشــورا در دوره ی اخیــر کارناوالیــزه 
شــدن مناســک بــه گونــه ای اســت کــه در راســتای تکثر و 
تنــوع موجــود در جامعــه، تــک صدایــی حاکــم بــر مراســم 
یــا بــه تعبیــری تصــدی گــری حکومتــی بــر مناســک بــه 
چالــش کشــیده مــی شــود و افــراد در واکنــش بــه رویکــرد 
ــا  ــش تمایزه ــا نمای ــته، ب ــال گذش ــازی و انفع ــان س همس
ــن  ــد و بدی ــان خویشــتن مــی پردازن ــرازی و بی ــه خوداب ب
ترتیــب مناســک کاربــرد مصــرف فرهنگــی پیــدا مــی کند 
و عرصــه ی تجلــی ســبک های مختلــف زندگــی در جامعــه 
مــی شــود. در واقــع مــردم بــه ســبب کمبــود عرصــه های 
حضــور و مشــارکت و در یــک کام عــدم وجــود حــوزه ی 
عمومــی، از مناســک بــه عنــوان فرصتــی بــرای بــه چالــش 
کشــیدن نظــم متعــارف یــا قرائــت هــای رســمی و حتــی 
گاه تخلیــه هیجانــات فروخــورده و ســرکوب شــده ی خــود 
ــم  ــی در مراس ــای تجمات ــی ه ــد. پذیرای ــی برن ــود م س
ــن  ــا ای ــط ب ــای نامرتب ــش ها و آرایش ه ــوگواری و پوش س
ــتا  ــن راس ــد در ای ــرم را بای ــام مح ــم در ای ــت مراس دس
تحلیــل کــرد. شــاید بــه ســبب همیــن کارکردهــای اخیــر 
ــی رغــم خطــر  ــه عل ــروز اســت ک مناســک در روزگار ام
ــه افــول رفتــن مذهــب در ســطح جامعــه شــاهد اقبــال  ب
عمومــی بــه برخــی مناســک مذهبــی و گســترش و رشــد 
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ــه  ــن وج ــوس تری ــن و ملم ــی تری ــیعی، عین ــک ش مناس
جامعــه ی شــیعی اســت؛ اگرچــه مناســک دربردارنــده 
عــزاداری هــا، جشــن هــا، اعیــاد و نــذورات مــی شــود امــا 
ــورده  ــد خ ــزاداری پیون ــب ع ــرد غال ــا رویک ــوزه ب ــن ح ای
ــون  ــوگواری پیرام ــا و س ــه ی کرب ــان واقع ــن می ــه در ای ک
ــه  ــتند ک ــر هس ــن نظ ــر ای ــی ب ــت. برخ ــر اس آن پررنگ ت
عــزا در ســوگ امــام حســین )ع( و یارانــش امــری ثابــت و 
تشــریع شــده توســط دیــن و اولیــا اســت و از ســنتی دیرپــا 
ــام  ــک ای ــل مناس ــرای تحلی ــع ب ــد و در واق ــت می کن تبعی
ــا  ــه داشــت و ام ــزاداری« توج ــه »ســنت ع ــد ب محــرم بای
در مقابــل برخــی از پژوهشــگران بــر ایــن عقیــده انــد کــه 
عــزاداری امــری ثابــت نیســت بلکــه بایــد بــه آن، بــه مثابه 
ــن داری  ــول دی ــه محص ــت ک ــی نگریس ــده ای اجتماع پدی
مــردم اســت و بــرای تحلیــل آن بایــد بــه اقتضــای شــرایط 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در هــر دوره ی تاریخــی توجه 
کــرد. اگرچــه واکاوی فلســفه ی مناســک مــا را بــه فرهنــگ 
ــا  ــازد ام ــی س ــون م ــردم رهنم ــادی م ــام اعتق ــی و نظ دین
ــی  ــای ارزش ــارغ از قضــاوت ه ــه ف ــرد ک ــراف ک ــد اعت بای
در خصــوص هــر کــدام از دو دیــدگاه، دیــدگاه دوم کمــک 
ــا بتوانیــم از طریــق تحلیــل مناســک در  شــایانی می کنــد ت
هــر دوره، بــه مناســبات حاکــم بــر جامعــه و نحــوه ی تعامل 
ــدگاه  ــن دی ــروی از ای ــا پی ــرد. ب ــی ب ــا حکومــت پ ــردم ب م
ــت مناســک و  ــر اهمی ــا ذک ــی کوشــم ب ــتار م ــن نوش در ای
کارکــرد آن، مــرور تاریخــی مختصــری بــر مناســک عاشــورا 
در ایــران داشــته باشــم و در ایــن رهگــذر بــه برخــی نــکات 

مســتخرج از ایــن مناســک اشــاره کنــم. 
میرچــا الیــاده در تئــوری »تکــرار ادواری، حضــور ابــدی« خود، 
بــر ایــن نظــر اســت کــه مناســک و مراســم مذهبــی راهــی 
بــرای مردم اســت کــه وقایــع قدســی روزگاران گذشــته را در 
زندگــی روزانــه شــان احیــا کننــد. در واقــع مــردم بــا بینــش 
ــی  ــای تاریخ ــطوره ای رویداده ــی اس ــا منطق ــی و ب فراتاریخ
و مذهبــی را در هــم می آمیزنــد تــا منبعــی الهام بخــش 
بــرای خــود پدیــد آورنــد و ایــن شــاید مهــم تریــن کارکــرد 

مذهــب تشــیع ســود جســت. همچنین حمایت ســایر شــاهان 
صفــوی از مراســم عاشــورا دالیــل دیگــری نیــز داشــت که از 
جملــه مــی تــوان بــه ایجــاد عصبیت مــورد لــزوم بــرای دفاع 
ــایه های  ــر همس ــود در براب ــدرت خ ــش ق ــیعیان و نمای از ش
ــرد.  ــاره ک ــک اش ــی و ازب ــی عثمان ــان یعن ــنی مذهب ش س
ــی،  بســیاری ازقالــب هــای ســوگواری از جملــه روضــه خوان
مرثیه ســرایی، شــبیه خوانــی، تعزیــه، قمــه زنــی، رنگیــن کردن 
بــدن و... در ایــن دوره شــکل گرفــت. از انقــراض صفویــه تــا 
ظهــور قاجاریــه فاصلــه زمانــی کمــی وجــود داشــت و رســوم 
عــزاداری مــاه محــرم تغییــر و تبدیــل چندانی نیافــت. فقط در 
دوره ی قاجاریــه تحــت تاثیــر ورود ارزش هــای تجددخواهانه 
ــر  ــی، ب ــه خصــوص تاثیــر تئاتــر غرب ــا غــرب ب و آشــنایی ب
شــکوه تعزیــه افــزوده شــد و بــه تدریــج جنبــه ی نمایشــی تر 
گرفــت. نکتــه ی دیگــر آن کــه در دوره ی قاجاریــه در قیــاس 
بــا صفویــه، بــر شــدت و حــدت قمــه زنــی و دیگــر رســوم 
ــن  ــوان ای ــی ت ــه م ــد ک ــزوده ش ــودآزاری اف ــه خ ــوط ب مرب
امــر را در راســتای وضعیــت نامســاعد کشــور در ایــن دوره 
دانســت. در دوره ی حکومــت پهلــوی نیــز بــه ســبب تجــدد 
آمرانــه و حرکــت کشــور بــه ســوی ســکوالریزم، گــروه هــای 
مذهبــی دچــار محدودیــت هــای جــدی شــدند و در نتیجــه 
مناســک عاشــورا عمدتــا در قالــب ســخنرانی هــای مذهبــی 
در مســاجد و حســینیه هــا برگــزار مــی شــد. بدیــن ترتیــب 
مناســک عاشــورا بــه محملــی بــرای ارتبــاط و تمــاس مــردم 
بــا یکدیگــر بــدل شــد کــه بــه دنبــال آن نهادهــای جمعــی و 
اجتماعــات تــوده وار شــکل گرفــت کــه کامــا بــا قرائت هــای 
ــوان  ــریعتی هم خ ــی ش ــر تفســیر عل ــورا نظی ــی از عاش انقاب

بــود و مقدمــه ای بــر انقــاب اســامی شــد.
ــا مناســک عاشــورا بیشــتر در راســتای  ــر ام در دوران اخی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــک اس ــوگوارانه ی تراژی ــت س قرائ
ــطوره ای و  ــگاه اس ــا ن ــک ب ــان تراژی ــت گفتم ــوان گف می ت
ــه  ــه ب ــز و غلوگون ــراق آمی ــی اغ ــش متافیزیک ــی گرای نوع
ــدل شــده اســت.  گفتمــان مســلط هیئــت هــای مذهبــی ب
ــت  ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــی گری ــی دگردیس ــع نوع در واق
ــه ای  ــرد آن حرب ــخ کارک ــول تاری ــه در ط ــه ای ک و گری
ــود  ــال خ ــود، ح ــمنان ب ــا دش ــردن ب ــت ک ــرای مخالف ب
ــه آن،  ــل ب ــرای نی ــه ب ــت ک ــده اس ــدف ش ــه ه ــدل ب ب
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 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان 
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تفحــص آن در واقعــه ی کربــا اســت. در ایــن نوشــتار 
ــم  ــرن هفت ــدآوازه ی ق ــوی شــاعر بلن می کوشــم رای مول
ــارن  ــع تق ــم. در واق ــاب بده ــوص بازت ــن خص را در ای
در  شمســی  تقویــم  در  مولــوی  بزرگداشــت  زمانــی 
ــرک  ــوعا، مح ــا روز تاس ــاری ب ــال ج ــاه س ــتم مهرم هش
مــن بــرای ایــن نوشــتار بــوده تــا بتوانــم بــه ایــن بهانــه 
ــا و موضــع  ــه واقعــه ی کرب ــوی ب ــگاه دقیــق مول ــوع ن ن
انتقــادی او بــه ســبک خاصــی از عــزاداری در ایــام 
ــه اســت را  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت محــرم ک
ــع »کجاییــد  ــا مطل ــوی ب نشــان دهــم. اگرچــه غــزل مول
در  کربایــی«  دشــت  خدایی/باجویــان  شــهیدان  ای 
ــش  ــین )ع( و یاران ــام حس ــای ام ــمس در رث ــوان ش دی
از شــهرت ویــژه ای برخــوردار اســت و ارادت او را علــی 
ــام ســوم شــیعیان،  ــه ام ــودن ب ــم اشــعری مســلک ب رغ
ــا رای  ــد ام ــی ده ــان م ــی آزاده نش ــوان قهرمان ــه عن ب
ــزل  ــن غ ــزان ای ــه می ــا ب ــه ی کرب ــوص واقع او در خص
ــم  ــر شش ــوی در دفت ــت. مول ــته اس ــاب داش ــر بازت کمت
ــن آن  ــه گفت ــوان »نکت ــت عن ــی تح ــوی، در حکایت مثن
شــاعر جهــت طعــن شــیعه ی حلــب«، ذهنیــت خــود را 
بــه واقعــه ی کربــا را بــه تصویــر مــی کشــد و آن چــه 
ــن  ــی مختصــری از ای ــد، بازخوان ــد خوان ــه خواهی در ادام

ــت. ــت اس حکای
ــب  ــهر حل ــه ش ــود ب ــفر خ ــی س ــهیری در ط ــاعر ش ش
ــه از قضــا ورود  ــی رســد، ک ــز شــیعیان( م )یکــی از مراک
ــام حســین )ع(  ــام ســوگواری ام ــه شــهر مصــادف ای او ب
اســت. شــهر را سراســر در ماتــم مــی بینــد و از هــر کــوی 

ــه گــوش مــی رســد. ــی طبــل غــم ب و برزن
روز عاشــورا همــه اهــل حلب/بــاب انطاکّیــه انــدر تــا بــه 

شــب
ــدان  ــم آن خان ــی عظیم/مات ــرد و زن جمع ــد م ــرد آی ِگ

ــم دارد ُمقی
ناله و نوحه کنند اندر بُکا/شــیعه عاشورا برای کربا

ــد  ــد و شــمر دی ــم هــا و امتحان/کــز یزی بشــمرند آن ظل
ــدان آن خان

نعــره هاشــان مــی رود در َویــل و َوشــت/پر همــی گــردد 
همــی صحــرا و دشــت

ــه آن چــه  ــاآگاه نشــان دادن خــود نســبت ب ــا ن شــاعر ب
ــی  ــو م ــرس و ج ــه پ ــا ب ــه ه ــنیده در کوچ ــده و ش دی
ــدام  ــت؟ ک ــرای کیس ــوگواری از ب ــن س ــه ای ــردازد ک پ
انســان بزرگــی چهــره در نقــاب خــاک کشــیده اســت کــه 

داســتان در یــک صبــح زود زمســتانی و بــا حــال و هوایــی 
ــود.  ــروع می ش ــران ش ــک بح ــا ی ــگ و ب ــتری رن خاکس
توصیــف دقیــق و بــا جزییــات نویســنده از ایــن بحــران، 
همگــی منطبــق بــر منطــق ســبک ناتورالیســم اســت کــه 
چوبــک را از بنیــان گــذاران این ســبک در ادبیات فارســی 
ــزی  ــا هســته ی مرک ــرا ی ــران، ماج ــد. بح ــی دانن ــز م نی
ــور،  ــی رنج ــا تن ــده ازگاری ب ــدا مان ــبی ج ــتان، اس داس
ــراد  ــج اف ــه تدری ــت. ب ــاده اس ــن افت ــر زمی ــی و ب زخم
ــه و قشــری خــاص  ــده طبق ــدام نماین ــه هرک ــف ک مختل
ظاهرمی شــوند.  میانــه  در  هســتند  جامعــه  افــراد  از 
نکتــه قابــل بحــث در شــخصیت پــردازی چوبــک، عــدم 
ــراد  ــی اف ــرای معرف ــان ب ــق و زب اســتفاده از اســامی دقی
اســت. ســربازی بــدون سردوشــی، مــردی بــا شــال ســبز، 
ــان خــود و لحنــی کــه چوبــک  ــا بی ــرد ب آژان و... هــر ف
بــرای او انتخــاب مــی کنــد جایــگاه و طبقــه ی اجتماعــی 
ــادی از  ــب را نم ــر اس ــد. اگ ــی ده ــان م ــود را نش خ
درماندگــی انســان در ایــن دنیــا بدانیــم افــراد و عابــران 
ــدام  ــی هرک ــول زندگ ــه در ط ــتند ک ــانی هس ــان کس هم
ــن  ــک از ای ــم شــد. هری ــا مواجــه خواهی ــا آن ه ــا ب از م
افــراد بــا توجــه بــه فلســفه و نــگاه ناتورالیســتی چوبــک، 
بــا کام خــود ســعی در کمــک بــه انســان نمادیــن و در 
خــود فرومانــده دارنــد. اگــر شــخصیت آژان در داســتان 
را نمــاد قــدرت و قانــون در جامعــه بدانیــم، مــرد کیــف 
ــاد روشــنفکران و  ــرد دارد، نم ــک گ ــه عین ــه دســت ک ب
طبقــه ی متوســط و متجــدد امــا نــاآگاه اســت. علــت ایــن 
ــم  ــان از ک ــه نش ــت ک ــرغ اس ــا م ــاس او ب ــت قی برداش
خــردی او دارد؛ چوبــک او را بــه همــراه کیــف و لباســش 
ــانه ای از  ــبز نش ــال س ــا ش ــرد ب ــد. م ــی کن ــف م توصی

ــت شــادی  ــوده اند/وق ــن ب ــه ایشــان خســرو دی چــون ک
ــد شــد چــو بشکســتند بن

را  زنجیــر  و  تاختند/کنــده  دولــت  شــاُدرواِن  ســوی 
انداختنــد

روز ُملَک ســت و َگــش و شاهنشــهی/گر تــو یــک ذّره 
ــی ــان آگه ازیش

ور نــه ای آگــه، بــرو بــر خــود ِگری/زانکــه در اِنــکاِر نَقــل 
و محشــری

ــز  ــد ج ــی بین ــه نم ــه کن/ک ــت نوح ــن خراب ــر دل و دی ب
ــن ــن خــاک ُکُه ای

ــات  ــا را در ابی ــه ی کرب ــه واقع ــود ب ــگاه خ ــوی ن مول
ــوی  ــان مثن ــه مخاطب ــاعر ب ــان ش ــت از زب ــی حکای پایان
عرضــه مــی کنــد. مولــوی بــر ایــن نظــر اســت کــه امــام 
حســین )ع( بــه عنــوان قهرمانــی قدیــس از خــاک ســیاه 
ســربلند کــرده و در روز عاشــورا، روز ســرافرازی انســانی 
ــتگاری  ــه رس ــته و ب ــس رس ــد نف ــهادت از بن ــا ش واال ب
ــود  ــان خ ــا مخاطب ــد دارد ت ــوی قص ــت. مول ــیده اس رس
ــین )ع( از  ــام حس ــه ام ــد ک ــه بکن ــن نکت ــه ای را متوج
ــان  ــده و در پیم ــد ش ــو خداون ــر و مح ــود پُ ــوق خ معش
عاشــقانه  ی خــود ســرباخته اســت. مــا نیــز اگــر مدعــی 
ــدار  ــت بی ــواب غفل ــد از خ ــتیم، بای ــام هس ــروی از ام پی
ــا بتوانیــم حقیقــت  شــویم و بنــد صــورت را رهــا کنیــم ت
ــود از  ــد پیشــوای خ ــم و همانن ــا را دریابی ــه ی کرب واقع
ــوی  ــویم. مول ــا ش ــندی ره ــی و خودپس ــدان خودخواه زن
مــا را دعــوت مــی کنــد تــا ورای گریــه و البــه راه ســخت 
تــری را برگزینیــم و بــا زدودن حجــاب از خویشــتن، پیــام 
حقیقــی کربــا را بــا گــوش جــان بشــنویم. در پایــان الزم 
ــف  ــه مخال ــچ وج ــه هی ــوی ب ــه مول ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ســوگواری و اشــک ریختــن در خصــوص واقعــه ی کربــا 
ــان عشــق اســت و عشــق جــز  ــه اشــک زب نیســت چراک
اشــک زبانــی نــدارد. در واقــع مولــوی غــم را بــه عنــوان 
مقدمــه ی رهایــی بــه رســمیت مــی شناســد و از غمــی که 
چشــمان آدمــی را مــی گشــاید و دل را بــه دریــا متصــل 
ــتقبال  ــی اســت، اس ــل و آگاه ــه ی تام ــد و مقدم ــی کن م
نیــز مــی کنــد. در پیشــگاه مولــوی فقــط آن غمــی 
مذمــوم اســت کــه برنامــه ریــزی شــده اســت و از ســر 
دل نیازمنــد و عاقــه منــد نیســت! مولــوی فقــط از باقــی 
ــش  ــد و اعتراض ــکوه می کن ــه ش ــک و الب ــدن در اش مان
بــه وضعیتــی اســت کــه روح بلنــدی چــون حســین را در 

ــد. ــدود می کن ــرم مح ــام مح ــک ای مناس

ــم  ــی ه ــائل جزئ ــل مس ــم و در ح ــارت داری زدن مه
ناتــوان هســتیم. شــاید توصیــف بســیار دقیــق نویســنده 
از اســب وامانــده ی گاری و نگاهــش، تنهــا و تنهــا 
ــف  ــاید توصی ــد. ش ــا باش ــی م ــم ناتوان ــدد تفهی درص
ــعر  ــن ش ــی در ای ــه ی درماندگ ــن چرخ ــهراب از ای س

ــد: ــده باش ــان ش ــو بی ــن نح ــه بهتری ب
 اســب گاری در حسرت خواب،
 مرد گاریچی در حســرت مرگ.
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ــا  ــام حســین )ع( و واقعــه ی کرب ــون ام ــم زدن پیرام قل
کاری ســهل و ممتنــع اســت؛ ســهل از آن جهــت کــه بــه 
ــوای  ــل ل ــران، ذی ــون ای ــوری چ ــتن در کش ــرد زیس مج
جمهــوری اســامی از همــان ابتــدای تولــد بــه واســطه ی 
خانــواده و نظــام آموزشــی بــا فرهنــگ عاشــورایی عجیــن 
ــی  ــتان آزادگ ــمت از داس ــوش و چش ــوی و گ ــی ش م
ــع از آن روی  ــود و ممتن ــی ش ــر م ــش پ ــین و یاران حس
کــه وقتــی مــی خواهــی محققانــه بــا بــه تعلیــق درآوردن 
انباشــت های ذهنــی در خصــوص واقعــه ی عاشــورا 
ــف و  ــرات مختل ــیل نظ ــا س ــی ب ــه کن ــه و مداق مطالع
حتــی متمایــز مواجــه مــی شــوی، کــه اولیــن ثمــره ی آن 
احتیــاط در ســخن گفتــن اســت چــرا کــه پرســش هــای 
بســیاری در ذهــن شــکل مــی گیــرد: حســین کیســت و 
ــت؟  ــین اس ــدام حس ــا ک ــراد م ــت؟ م ــی داش ــه هدف چ
حســینی کــه مطابــق بــاور تقدیرگرایانــه ی فقهــای ســنتی 
ــود و  ــوادث آگاه ب ــر ح ــود ب ــی خ ــم لدن ــا عل ــیعه ب ش
ــان شــیعیان  ــاره ی گناه ــر او کف ــه ب ــا گری شــهید شــد ت
ــی  ــت اهلل صالح ــده ی آی ــه عقی ــه ب ــینی ک ــد، حس باش
ــال  ــه دنب ــد« ب ــهید جاوی ــاب »ش ــادی در کت ــف آب نج
ــور  ــت ج ــردن حکوم ــود ک ــرای ناب ــی، ب جنبشــی اصاح
ــه  ــینی ک ــود، حس ــامی ب ــت اس ــکیل حکوم ــد و تش یزی
علــی شــریعتی در کتــاب »حســین وارث آدم« تصویــری 
بــا  آگاهانــه  کــه  می کنــد  ترســیم  را  او  از  انقابــی 
شــهادت خــود بــه دنبــال ایــن بــود تــا یزیدیــان را رســوا 
ــاب  ــری در کت ــهید مرتضــی مطه ــه ش ــد، حســینی ک کن
ــه  ــر ب ــرای ام ــی ب ــوان قائم ــه عن ــینی« ب ــه حس »حماس
معــروف و نهــی از منکــر از او یــاد می کنــد، حســینی کــه 
عبدالکریــم ســروش، او را الگویــی مــی دانــد کــه شــهادت 
را پــس از طــی مســیرهای عقانــی موجــود برمی گزینــد 
ــد  ــی می کن ــل معرف ــد قاب ــوم احم ــه مرح ــا حســینی ک ی
ــت  ــت وق ــای حکوم ــارها و تهدیده ــال فش ــه دنب ــه ب ک
تصمیــم بــه هجــرت بــه ســرزمینی امــن گرفــت و 

ــت. ــام نداش ــرای قی ــزه ای ب انگی
برگزیــدن هــر کــدام از تفاســیری کــه پیــش تــر اشــاره 
شــد یــا ســایر تفاســیری کــه بــه دلیــل رعایــت اختصــار 
ــا  ــب ب ــده، متناس ــودداری ش ــا خ ــه آن ه ــاره ب از اش
ــق و  ــزان تحقی ــرد و می ــر ف ــی ه ــای ذهن پیش فرض ه

نــگاه خــاص بــه زندگی در نظــر هنرمنــدان و نویســندگان 
ــان هــای گوناگــون  در دوره هــای مختلــف و ادبیــات زب
ــز نویســندگان  ــی نی ــات فارس ــود. در ادبی ــی ش ــده م دی
ــدگاری  ــا مان ــای آن ه ــته ه ــه نوش ــداری ک ــر و نام موث
و کاربــری بــرای همــه دوره هــا داشــته باشــد کــم 
ــر  ــهری معاص ــنده ی بوش ــک نویس ــادق چوب ــتند؛ ص نیس
ــا  ــه تنه ــک ن ــراد اســت. چوب ــن اف ــه ی همی ــز از جمل نی
در نــام کــه در نویســندگی نیــز پیــرو »هدایــت« اســت. 
داســتان های او تحــت تاثیــر بســیاری از نویســندگان 
داســتان کوتــاه آمریکایــی، نــگاه و شــیوه ای نــو در ادبیات 
ــه منــدان داســتان و ادبیــات  ــه عاق ــران را ب معاصــر ای
ــه  ــک مجوع ــرده اســت. چوب ــی عرضــه ک معاصــر فارس
ــر  ــب نمایانگ ــه اغل ــی دارد ک ــاه متنوع ــتان های کوت داس
ــات  ــندگی در ادبی ــن نویس ــیوه  ی نوی ــای ش ــاخصه ه ش
ــب و اصــول داســتان نویســی  ــروی از مکات اســت. در پی
غربــی، او را جــزو ســرآمدان ادبیــات معاصــر مــی داننــد. 
ــاه  ــتان های کوت ــی از داس ــراغ یک ــه س ــال ب ــن مج در ای
ــت  ــم رف ــدل« خواه ــام »ع ــه ن ــده ی او ب ــناخته ش و ش
ــم  ــو خواه ــتانی بازگ ــر داس ــاس عناص ــی را براس و نکات
ــه ی  ــار در مجموع ــتین ب ــدل« نخس ــتان »ع ــرد. داس ک
ــا  ــتان ب ــید. داس ــاپ رس ــه چ ــازی«  ب ــب ب ــه ش »خیم
ــه 20 و 30  ــه ی ده ــمبلیک جامع ــن و س ــی نمادی لحن
ــل توجــه،  ــران را توصیــف مــی کنــد، امــا نکتــه ی قاب ای
ــع  ــان وقای ــط بی ــه فق ــت ک ــتان اس ــن داس ــت نمادی کلی

ــت. ــرا نیس ــی ماج ــخ حقیق ــره و تاری روزم

ــه در عــزای او نشســته ایــد؟ شــرح اوصــاف او  ایــن گون
ــه ای  ــرای او مرثی ــز ب ــن نی ــا م ــد ت ــن بگویی ــرای م را ب

ــرایم. بس
پــرس و پرســان مــی شــد انــدر اِفتِقاد/چیســت ایــن غــم؟ 

بــر کــه ایــن ماتــم فُتــاد؟
ایــن رئیــِس َزفــت باشــد کــه بُِمرد؟/ایــن چنیــن مجمــع 

نباشــد کار ُخــرد
ــما  ــن ش ــم م ــه غریب ــرحم دهید/ک ــاب او ش ــام او َوالق ن

ــد ــل ِدهی اه
ــه  ــم مرثی ــا بگوی ــاِف او/ت ــه و اوص ــام و پیش ــت ن چیس

َزالطــاِف او
ــه  ــبت ب ــاعر نس ــل ش ــه از جه ــرزن ک ــوی و ب ــردم ک م
ــه  ــوند ب ــی ش ــه م ــخت برافروخت ــورا س ــه ی عاش واقع
تنــدی بــر او مــی تازنــد کــه چگونــه ممکــن اســت پــس 
از گذشــت ســالیان بســیار از ایــن واقعــه ی مولمــه و جــان 

ــه باشــی. ــا آن بیگان ــوز ب ــداز هن گ
ــه ای شــیعه،  ــو ن ــه ای/ت آن یکــی گفتــش کــه هــی دیوان

ــه ای عــدّو خان
روز عاشــورا نمــی دانــی کــه هســت/ ماتــم جانــی کــه از 

ــت؟ ــی بِهَ س قرن
ــِق  ــدِر عش ــه خوار؟/ق ــن غّص ــود ای ــی ب ــن ک ــش موم پی

ــوار ــِق گوش ــوش عش گ
ــردم،  ــا م ــود ب ــه ی خ ــطه ی مکالم ــه واس ــه ب ــاعر ک ش
ــت  ــه حقیق ــبت ب ــا نس ــی آن ه ــل و ناآگاه ــه جه متوج
ــن و  ــه دی ــد ک ــی یاب ــود و درم ــی ش ــا م ــه ی کرب واقع
ــدارد و  ــی ن ــردم بازتاب ــره ی م ــی روزم ــاق در زندگ اخ
ــتغال  ــرم اش ــام مح ــن ای ــه در ای ــزا و نوح ــه ع ــًا، ب صرف
ــه  ــبت ب ــود نس ــناخت خ ــردن ش ــدا ک ــا هوی ــد ب دارن
ــورد  ــه ســختی م ــان ب ــه آن حقیقــت داســتان در پاســخ ب

ــد. ــی ده ــان م ــاب قرارش عت
ــن  ــت ای ــی بُده س ــو َدوِر یزید؟/ک ــک ک ــت آری، لی گف

ــید ــا رس ــر اینج ــه دی ــم؟ چ غ
ــّران آن  ــوِش ک ــارت را بدید/گ ــوران آن خس ــِم ک چش

ــنید ــت را ش حکای
ــه  ــون جام ــما؟/که کن ــون ش ــا اکن ــتید ت ــه بوده س خفت

ــزا؟ ــت از ع دریدی
خفتگان!/زانکــه  ای  کنیــد  خــود  بــر  عــزا  پــس 

گــران خــواِب  ایــن  بدمرگی ســت 
روح ســلطانی ز زندانــی بَِجســت/جامه چــه درانیــم و 

ــت؟ ــم دس ــون خایی چ

مذهبیــون و متعصبــان مذهبــی اســت کــه بــرای نجــات 
انســان هنــوز بــه خرافــه هــا و باورهــای عامیانــه 
ــاره  ــب بیچ ــات اس ــرای نج ــرا ب ــود؛ زی ــی ش ــل م متوس
ــی ها  ــد. در بررس ــه می کن ــی و... را توصی ــدق مومیای فن
و نمادشناســی های رایــج، در روایــت شناســی هــا و 
حتــی تحلیــل هــای نمادیــن مذهبــی، همــواره کــودکان را 
نشــان صداقــت و زبــان گویــای حقایــق دانســته انــد. در 
ــدر  ایــن داســتان هــم مــی بینیــم کــه کــودک همــراه پ
ــه موضوعــی کــه مــورد توجــه  تنهــا کســی اســت کــه ب
ــا نیســت،  ــه ظاهــر دان ــن بزرگســاالن ب ــک از ای ــچ ی هی
اشــاره مــی کنــد. کــودک تنهــا کســی اســت کــه عمیــق 
تریــن ســوال را مــی پرســد. در واقــع او کســی اســت کــه 
بــه ُکنــه ماجــرا فکــر مــی کنــد و برایــش پرســش پیــش 
ــز تنهــا  ــن داســتان نی ــد. لبوفــروش ســرگذر در ای می آی
ــچ  ــراد هی ــی اف ــرا اســت و همچــون باق ــر ماج توصیف گ

ــد.  ــاره نمی کن ــب بیچ ــه اس ــی ب کمک
ناچــار  و  چــاره  بــی  مانــده،  تنهــا  انســان  بحــران 
یــا منتظــر رســتگاری، فقــط بــا حــرف زدن حــل 
خداونــدی  چشــم  جایــگاه  در  چوبــک  نخواهد شــد. 
ــات  ــاد جزئی ــیار زی ــت بس ــا دق ــای کل، ب ــا راوی دان ی
می کنــد.  توصیــف  را  فرومانــده  انســان  ماجــرای 
ــتی درکام  ــی هس ــائل اصل ــل مس ــراد در ح ــی اف ناتوان
بــه  تلنگــری  تــا  می شــود  نمایــان  شــخصیت ها، 
خواننــده در درک فلســفه ی هســتی بزنــد. در نــگاه 
ــه  ــتیم ک ــده ای هس ــب های درمان ــی اس ــک همگ چوب
ــد  ــراد ناکارآم ــا اف ــی ب ــخت زندگ ــای س ــران ه در بح
ــن و  ــه بی ــی کوت ــتیم. مردمان ــرو هس ــت روب ــی کفای و ب
ــرف  ــط در ح ــه فق ــتی، ک ــق هس ــوان در درک حقای نات

خسرو دین و خسران دین داران!
بازخوانی رای مولوی پیرامون عاشورا

اسب گاری در حسرت...

دانشجــــــــــویان  سازمـــــــــــــــان 
جهاددانشــگاهی خراســــــــــان 
ــواری  ــام سوگـــ ــوی، ایـــــــ رضــــــــ
شـــهیدان  ســـــــــاالر  و  ســـــــرور 
اباعبــــــــــــــــداهلل  حضـــــــــــــــــــرت 
الحســــــــــــین )علیه الســــــالم( 
را تســـــلیت عــــرض می کنــــد.


