
دوهفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال سوم / شماره سی و هشتم / نیمه دوم مهر 1396

شکسپیر ایران
صفحه 6

طرحی از یک زندگی
صفحه 7

اگــر بخواهیــم از پیامدهای حــذف یا ایجــاد محدودیت بر پدیــده ای 
ســخن برانیــم، الجرم بایــد به شــرح ماهیــت و چرایــی آن بپردازیم؛ 
فیلترینــگ فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی نیــز از ایــن 
اصل مســتثنی نیســت. فضــای مجــازی و اقبــال روز افزون بــه آن را 
می تــوان در دو ســطح وارســی کــرد. از یــک نظــرگاه عمومــی و کلــی 
بــه روشــنی می تــوان دیــد کــه فرصت هایــی کــه فضــای مجــازی 
در همــه جــای جهــان در اختیار مــردم قــرار داده، از بســیاری جهات 
زندگــی را ســاده تر کــرده اســت و مصــرف انــرژی روانــی و جســمی 
را کاهــش می دهــد. ایــن نکتــه ای ا ســت کــه در مــورد بســیاری از 
مظاهــر تمــدن و فــن آوری هــای جدیــد می تــوان گفــت. در ایــران 
هنــوز گاهــی شــاهد ایــن تفکــر شــبه -رمانتیک هســتیم کــه زندگی 
نســبت بــه گذشــته ســخت تر شــده و چــه قــدر زندگــی قدیمــی 
خــوب و خــوش بــود؛ شــب ها زیــر ُکرســی کنــار مادربــزرگ بــا هم 
حــرف می زدیــم بــه جــای ایــن کــه هــر کــدام بــه صفحه ی گوشــی 
یــا تبلــت خــود خیره شــویم. ایــن حرف هــا در نهایت افســانه اســت 
و بــه همیــن دلیــل مدعیــان ایــن ســخن حاضــر نیســتند از مواهب 
تمــدن و فــن آوری چشــم بپوشــند. اصــوالً خودشــیفتگِی آدمی چنان 
ــه  ــرد ک ــرایطی را بپذی ــد ش ــازه نمی ده ــه اج ــت ک ــد اس قدرتمن

برایــش وضعیتــی ســخت تر و پرفشــارتر بــه همــراه دارد.
از نظــرگاه دیگــر، در ســطح محلــی نیــز دالیــل مختلفــی را می تــوان 
بــرای اســتفاده گســترده از فضــای مجــازی نــام بــرد. یکــی از آن هــا 
کــه بــه اختصــار بــدان اشــاره می کنــم، فقــدان آن  چیــزی ا ســت که 
در غــرب »فضــای عمومــی« می نامنــد. مــا بــه طــور کلــی و تاریخی 
ــدان فضــای  ــن ب ــچ گاه مشــابه آن چــه در تمــدن مغــرب زمی هی
مجــازی می گوینــد، بــا آن مختصــات پیچیــده و منحصربه فــردش، 
نداشــته ایم. ایــن کــه ایــن مختصــات چیســت و چــرا منحصــرا در 
غــرب شــکل می گیــرد، دالیــل پیچیــده و مهــم تاریخــی و حتــی 
فلســفی دارد کــه از حوصلــه ایــن بحــث خــارج اســت. امــا نکتــه 
قابــل اشــاره اینجــا اســت کــه مــا در نبــود ایــن فضــای عمومــی، 
روی بــه کنش هــا و کارکردهــای دیگــری آورده ایــم کــه توهــم ایــن 
ــا  ــد قهوه خانه ه ــال دارد؛ مانن ــه دنب ــان ب ــی را برای م فضــای عموم
ــیاری  ــا. بس ــه ی م ــا پ ها در زمان ــین و کافی ش ــال های پیش در س
از کارکردهــای فضــای مجــازی نیــز از همیــن جنــس اســت؛ حســی 
و شــاید توهمــی از تعامــل گروهــی، کنــش اجتماعــی و مشــترک به 
کاربرانــش می بخشــد. کاربرانــی کــه مــدام در حــال مخابــره ی ایــن 
پیــام هســتند: »همــراه شــو عزیــز«. بــرای افــراد جامعه ای کــه عماًل 
در حاشــیه و بیــرون از دایــره ی نقش آفرینــی و تأثیرگذاری هســتند، 
ــرد  ــن کارک ــادی دارد. ای ــت زی ــردی جذابی ــن کارک ــاً چنی طبیعت

ــه خودشــیفتگِی زخم خــورده ی مــا می کنــد. ــادی ب خدمــات زی
ورای کارکردهــا و فعالیــت هایــی کــه ذکــر شــد، گاهــا شــاهد بــروز 
رفتارهــای افسارگســیخته و هنجارشــکنانه ای نیز در فضــای مجازی 
هســتیم. رفتارهایــی کــه گاهــا بــا کنــش افــراد در عالــم واقع بســیار 
متفــاوت اســت. اول اینکــه، گــول رفتــار معقــول و مطابــق هنجــار 
انســان هــا در محیط هــای اجتماعــی را نبایــد خــورد. مــا بــا درکــی 
ــًا  ــی ذات ــه آدم ــم ک ــر، می دانی ــت روان بش ــافرویدی از ماهی پس
ــا  ــه دنی ــا خــود ب ــه نوعــی درنده خویــی و پرخاشــگری را ب میــل ب
ــود.  ــرکوب می ش ــدن س ــط تم ــاً توس ــه اتفاق ــی ک ــی آورد؛ میل م
ایــن طبــع پرخاشــگر در ایــن نقطــه از عالــم کــه حکومــت قانــون 
تــا حــد زیــادی شــکل نگرفتــه و بــه شــکل وجــدان هــم درونــی 
نشــده، جلوه هــای روزانــه ی بیشــتری می یابــد. ایــن پرخاشــگری و 
هنجارشــکنی مختــص فضــای مجازی هم نیســت. فکــر نمی کنم آن 
چــه در کامنت هــا و پُســت ها مــی گــذرد، خیلــی وحشــتناک تر از 
آنــی باشــد کــه راننــدگان خشــمگین، هــر روزه نثــار دیگــر رانندگان 
می کننــد. طرفــه اینکــه، ایــن هــر دو، یعنی فضــای مجــازی و فضای 
ــون )و  ــال قان ــا از اِعم ــت ره اختصاصــی داخــل خــودرو، در وضعی
بالطبــع از اخــالق(، بــا هــم شــریک هســتند. پس، فــرد مجاز اســت 
هرچقــدر تمایــل دارد، خشــونت کالمــی داشــته باشــد. به ویــژه این 
کــه قربانــی در فاصلــه ای امــن بــا وی قــرار دارد. نکتــه ی دیگری که 
مایلــم بــاز هــم بــه اختصــار بــدان اشــاره کنم، حجــم باالی خشــمی 
ا ســت کــه بــر فــراز جامعــه ی مــا پــرواز می کنــد. مــا مردمانــی 
بســیار عصبانــی هســتیم و ایــن مختــص بــه طبقــه و قشــر خاصــی 
هــم نیســت. ایــن خشــم، کــه در ایــن جــا شــدتی قابــل توجــه دارد، 
دالیــل پیچیــده، درون روانــی و اجتماعی-سیاســی بســیاری را شــامل 
می شــود و مشــکلی نیســت کــه مثــالً بــا دوره هــای کنترل خشــم یا 
آموزش هــای روش هــای تخلیــه ی خشــم، تــا حــدودی حــل و فصل 
ــی-اجتماعی، حــس  ــای سیاس ــیاری از ناکامی ه ــای بس ــود. رّد پ ش
توهــم فراگیــِر مــورد ظلم قــرار گرفتــن، تجربــه ی کشــنده ی نوعی 
فاصلــه ی طبقاتــی بی قاعــده و زیســتن تحــت شــرایط قانــون جنگل 
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الریجانی: لغو عضویت هم وطن زرتشتی، در شورای شهر یزد مورد قبول ما نیست

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بــه دنبــال تعلیــق عضویــت ســپنتا نیکنــام، عضــو شــورای شــهر یــزد، علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس 
شــورای اســالمی، در دیــدار بــا رئیــس و اعضــای شــورای شــهر تهــران، در خصــوص اظهــارات الویــری، عضــو ایــن شــورا، دربــاره ی 
عضویــت یــک زرتشــتی در شــورای شــهر گفــت: از ابتــدا گفتــم کــه ایــن روش مــورد قبــول مــا نیســت. رئیس مجلس شــورای اســالمی 
افــزود: بــه لحــاظ قانونــی مشــکلی در ایــن خصــوص وجــود نداشــته اســت، امــا شــورای نگهبــان بــه مســائل شــرعی در ایــن خصــوص 
اســتناد مــی کنــد کــه البتــه مربــوط بــه قوانین گذشــته اســت و شــورای نگهبــان بایــد دربــاره ی قوانیــن جدید راســا اعــالم نظر کنــد. در 
واکنــش بــه ایــن موضــوع، کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان اعــالم کــرد؛ فقــط شــورای نگهبــان اســت کــه می توانــد خالف شــرع  
بــودن یــا نبــودن مصوبــه ای از مجلــس را تشــخیص دهــد و تفســیر جدید شــورای نگهبــان دربــاره ی تبصــره ١ مــاده ٢٦ قانــون انتخابات 
شــوراها، نظــر فقهــای شــورای نگهبــان و الزم االجــرا اســت. نمایندگانــی کــه بــه ایــن موضــوع اعتــراض دارنــد نیــز، به درســتی بــه قوانین 

آگاهــی ندارنــد و افــرادی همچــون علــی الریجانــی هــم نمی تواننــد ایــن تفســیر شــورای نگهبــان را تعلیــق کننــد.
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تنــوع فکــری و سیاســی نشــریات دوره ای و رســانه هــای دیگر 
و حفــظ اســتقالل آن هــا در برابــر صاحبــان ثــروت و قــدرت 

تحکیــم مــی گــردد. 
ــرا،  ــوع اقتدارگ ــار ن ــه چه ــا ب نظــام هــای رســانه ای را عموم
ــی تقســیم  ــواه و مســئولیت اجتماع ــواه، آزادی خ ــت خ تمامی
می کننــد. از جملــه ویژگــی هــای نظــام هــای رســانه اقتدارگــرا 
و تمامیــت خــواه، مــی تــوان بــه کنتــرل شــدید دولتی بــر روی 
نحــوه عملکــرد رســانه هــا، رســیدگی بــه تخلفــات رســانه ای 
خــارج از دســتگاه قضایــی و لغــو مجــوز انتشــار اشــاره کــرد. 
ــه راحتــی  ــوع نظــام هــای رســانه ای، مطبوعــات ب ــن ن در ای
ســرکوب و بــا آزادی مطبوعــات بــه شــدت مخالفت می شــود. 
در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن شــده تــا بــه بررســی عواقــب 
و پیامدهــای ایــن شــیوه برخــورد بــا مطبوعــات و رســانه هــا 
بپــردازم. حکومــت هــا در طــول دوران فعالیــت بــا ســه نــوع 
نگــرش از ســوی جامعــه در قبــال شــیوه حکمرانی خــود مواجه 
ــری  ــی، انقالبی گ ــالح طلب ــه کاری، اص ــوند؛ محافظ ــی ش م
)اپوزســیون(. محافظــه کاران، حافــظ و مدافــع وضــع موجودنــد 
ــص  ــی از نقای ــرا و چشــم پوش ــون و چ ــی چ ــت ب ــا حمای و ب
ــود  ــهر خ ــده آل و آرمانش ــرار را ای ــت برق ــود، وضعی موج
می داننــد و مخالفــان خــود را طــرد مــی کننــد. از ســوی دیگــر، 
افــراط گرایــان، خواســتار دگرگونــی هــای بنیــادی و ریشــه ای 
ــر  ــکنانه، تفک ــای ساختارش ــت ه ــاذ سیاس ــا اتخ ــتند و ب هس
شــورش و انقــالب را در ســر مــی پروراننــد. در میانــه ی این دو 
قطــب نــوع ســومی از نگرش کــه همــان رویکرد اصــالح طلبی 
اســت جــای می گیــرد. اصــالح طلبــان نــه خواســتار دگرگونی 
ریشــه ای انــد و نــه چشــم پوشــی بــر کمی هــا و کاســتی هــای 
ــن  ــرد ضم ــن رویک ــمارند. ای ــی ش ــز م ــود را جای وضــع موج
پذیــرش کلیــت و اصــل موجــود بــه دنبــال اصــالح نقصان هــا 
ــن  ــات اســت و بازســازی وضعیــت موجــود را بهتری و انحراف

کنــش سیاســی مــی دانــد.
ــک از  ــر ی ــداف ه ــبرد اه ــزار پیش ــن اب ــم تری ــی از مه یک
رویکردهــای فــوق، رســانه اســت کــه در عصــر حاضــر عــالوه 
بــر رســانه هــای گفتــاری و نوشــتاری در قالــب فضــای مجازی 
ــزار  ــن اب ــم تری ــه مه ــع ب ــرده و در واق ــدا ک ــود پی ــز نم نی
ــا  ــت ه ــدل شــده اســت. نحــوه ی برخــورد دول رســانه ای ب
ــی(  ــالح طلب ــرد اص ــوم )رویک ــرد س ــا رویک ــا( ب )حکومت ه
ــن  ــازی را تعیی ــی س ــاد دو قطب ــکان ایج ــدم ام ــا ع ــکان ی ام
می کنــد. اصــالح طلبــی در واقــع حائــل و ضربــه گیــری میــان 
دو قطــب محافظــه کار و افــراط گــرا اســت. هرچــه ایــن حائل 
قــوی تــر باشــد، احتمــال برخــورد و تصــادم دو قطــب کاهــش 

اطــالع رســانی درســت و بــه دور از سانســور بــه دلیــل 
شفاف ســازی در عرصــه هــای مختلــف مــی توانــد تــا حــدودی 
از بــروز فســاد در سیســتم هــای حکومتــی جلوگیــری نماید. چه 
بســیار شــنیده ایــد کــه فــالن روزنامــه در فــالن کشــور از یــک 
تخلــف، کالهبــرداری و یا دزدی در سیســتم هــای حکومتی پرده 
برداشــته و مانــع تضییــع حقــوق مــردم شــده اســت. وظیفــه ی 
رســانه و مطبوعــات نگهبانــی از منافــع عمومــی و جلوگیــری از 
بــروز فســاد در عرصــه هــای مختلــف سیســتم حکومتی اســت. 
»رابــرت کلیتــگارد« اقتصــاددان معــروف آمریکایی فرمــول زیر 
را بــرای تشــریح فســاد اســتخراج کــرده اســت: »پاســخگویی- 
ــول،  ــن فرم ــق ای ــاد«. مطاب ــاری= فس ــدرت انحص ــار+ ق اختی
فســاد نتیجــه ی انحصــار اختیــارات و تمرکــز قــدرت دولتی در 
یــک نهــاد یــا شــخص اســت کــه در عیــن حــال، آن نهــاد یــا 
شــخص، صاحب قــدرت هیــچ محدودیتــی از پیرامون احســاس 
نمــی کنــد و خــود را ملــزم بــه پاســخگویی و توجیــه اقدامــات و 

تصمیمــات خــود نــزد جامعــه نمــی دانــد. 
بدیــن ترتیــب، رســانه و مطبوعــات آزاد بایــد بتواننــد نقــش 
ــه و  ــازی، مطالب ــفاف س ــا ش ــا ب ــد ت ــا کنن ــود را ایف ــم خ مه
ــد و  ــاد بپردازن ــا فس ــه ب ــه مقابل ــخگویی، ب ــت پاس درخواس
ــورد فســاد  ــق درم ــا بررســی و تحقی ــد. ب از شــدت آن بکاهن
ــطح  ــات در س ــاخص آزادی مطبوع ــب ش ــادی و ضری اقتص
جهــان و در کشــورهای مختلــف مــی تــوان بــه رابطــه ای معنا 
دار و قابــل تاملــی دســت یافــت. نتایــج مقایســه بــه وضــوح 
ــوری آزادی  ــه در کش ــه هرچ ــت ک ــه اس ــن فرضی ــد ای موی
مطبوعــات از موقعیتــی مســتحکم تــر و بــا ثبــات تر برخــوردار 
باشــد، امــکان بــروز و شــیوع فســاد اقتصــادی در آن کشــور به 

همــان میــزان کاهــش مــی یابــد.
ــاد  ــه فس ــات و رتب ــاخص آزادی مطبوع ــر ش ــدول زی در ج

ــت: ــده اس ــال ٢0١7 آورده ش ــورها در س کش

مسعود بزم آرا
دانش آموخته مهندسی برق قدرت

اندیشــمندان علــوم اجتماعــی، ارکان اصلــی وجود دموکراســی 
در  شــهروندان  فعــال  مشــارکت  را  کشــوری  هــر  در 
ــی و  ــای حکومت ــش ه ــفافیت کن ــی، ش ــای اجتماع فرآینده
پاســخگو بــودن حاکمیــت مــی داننــد. چهارمیــن رکنــی کــه 
اندیشــمندان ایــن حــوزه مطــرح کــرده و آن را مکمــل ســه 
رکــن دیگــر دموکراســی مــی داننــد، »مطبوعــات«  می باشــد؛ 
بــه واقــع میــان آزادی مطبوعــات و دموکراســی رابطه بســیار 
نزدیکــی وجــود دارد. ایــن آزادی تنهــا در دموکراســی تحقــق 
می یابــد و دموکراســی نیــز بــدون آزادی مطبوعــات مفهــوم 
ــای  ــت ه ــا دول ــک ی ــای دموکراتی ــم ه ــد. رژی ــدا نمی کن پی
مبتنــی بــر حاکمیــت مــردم، رژیــم هــای مشــروعی هســتند 
کــه هدفشــان خدمــت به انســان و حفــظ حقــوق و آزادی های 
او اســت. در ایــن میــان، آزادی مطبوعــات از جایــگاه ویــژه ای 
ــر  ــق دیگ ــرای تحق ــه وســیله ای ب برخــوردار اســت چــرا ک

حقــوق افــراد بــه شــمار مــی رود. 
در خصــوص آزادی مطبوعــات از لحــاظ حقوقــی مــی تــوان دو 
تعریــف عــام و خــاص در نظــر گرفــت. طبــق تعاریــف ارائــه 
ــه  ــان و جامع ــاب »آزادی بی ــژاد در کت ــط معتمدن ــده توس ش
اطالعاتــی«، آزادی مطبوعــات در معنــای عــام، جســت و جــو، 
جمــع آوری و کســب آزادانــه ی اخبــار و اطالعــات و عقایــد 
عمومــی، انتقــال و مخابــره آزادانــه ی آن هــا، انتشــار آزادانه ی 
ــی و  ــای رادیوی ــه ه ــه ی برنام ــش آزادان ــا و پخ ــه ه روزنام
تلویزیونــی و اینترنتــی، دریافــت و مطالعــه ی آزادانه مطبوعات 
و دریافــت آزادانــه ی برنامــه هــای مذکــور را در برمی گیــرد. 
بــه ایــن ترتیــب آزادی فعالیــت خبرنــگاران، انتشــار آزادانــه ی 
ــراد و  ــرف اف ــون از ط ــای گوناگ ــه ه ــا و مجل ــه ه روزنام
ــع  ــرف و واق ــی ط ــه و ب ــش آزادان ــی و پخ ــای سیاس گروه ه
ــی و  ــی و اینترنت ــی و تلویزیون ــای رادیوی ــه ه ــه ی برنام بینان
انعــکاس آزاد افــکار و عقایــد عمومــی در مطبوعــات و ســایر 
وســایل جمعــی ارتباطــی، از شــرایط اساســی آزادی مطبوعــات 
محســوب مــی شــود. آزادی مطبوعــات در معنای خاص،  نشــر 
آزاد روزنامــه هــا و ســایر نشــریات دوره ای بــدون هیــچ گونــه 
محدودیــت و نظــارت قبــل از انتشــار و عــدم توقیــف و تعطیل 
ــط  خودســرانه ی آن هــا بعــد از انتشــار و پیــش بینــی ضواب
ــات  ــه تخلف ــی نشــریات و رســیدگی ب مســئولیت هــای قانون
ــت  ــور هیئ ــا حض ــادی ب ــای ع ــان در دادگاه ه ــی آن احتمال
منصفــه را شــامل مــی شــود کــه بــا رعایــت اصــل تعــدد و 

ــگاه  ــه ای نرمــال ن ــد و ایســتارهای جامعــه را در گون مــی یاب
مــی دارد. مهیــا کردن بســتر و شــرایط مناســب بــرای فعالیت 
قانونــی و در چارچــوب رســانه هــای اصــالح طلــب و اطمینــان 
خاطــر دادن بــه آزادی بیــان و پــس از بیــان از ســوی دولت هــا 
)حکومــت هــا( بــه آن هــا، موجــب رونــق ایــن قبیل رســانه ها 
مــی شــود و عرصــه را بــر رســانه هــای رادیکالــی که خــارج از 
چارچــوب و بــدون پایبنــدی به هیچ اصــول و قواعــدی فعالیت 
می کننــد تنــگ مــی کنــد. در آن ســو امــا اگــر حائــل اصــالح 
طلبــی از میــان بــرود و یــا تضعیــف شــود، امــکان تالقــی دو 
ــه ای دو  ــا جامع ــه و ب ــش یافت ــط افزای ــراط و تفری ــب اف قط
ــت از آن  ــالق و عقالنی ــه اخ ــد ک ــم ش ــه خواهی ــی مواج قطب
رخــت بــر بســته و تبدیــل بــه میدانــی بــرای نبــرد دو قطــب 

افــراط و تفریــط مــی شــود.
ــبی را  ــت مناس ــب فرص ــالح طل ــای اص ــانه ه ــرکوب رس س
بــرای جــوالن تندروهــا رقــم مــی زنــد و رشــد قــارچ گونــه و 
بــی حــد و حســاب رســانه هــای ایــن جریــان را در پــی خواهد 
داشــت. از آن جــا کــه ایــن گــروه التزامــی بــه رعایــت اصــول 
و قواعــد موجــود نمــی بینــد، بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 
از هــر حربــه ای اســتفاده مــی کنــد و بــا غبارآلــود کــردن فضا، 
تنهــا تحقــق خواســته هــای خــود را پــی مــی گیرنــد. نمونــه ی 
عینــی ایــن اتفــاق را طــی چنــد مــاه اخیــر مشــاهده نمودیم که 
توقیــف فلــه ای کانــال هــای تلگرامــی اصــالح طلــب چگونــه 
شــرایط را بــرای رشــد تصاعــدی کانــال هــای خبــری تلگرامی 
ــای  ــی از کانال ه ــردبیر یک ــت س ــم آورد. توئی ــدرو فراه تن
ــر  ــی گــواه ب ــه خوب تلگرامــی توقیــف شــده اصــالح طلــب ب
ــن  ــتگیری م ــل دس ــوز قب ــت: »#اصالحات-نی ــن مدعاس ای
ــوز اون زمــان صــد هــزار  ١٥0,000 عضــو داشــت و #آمدنی
عضــو! خروجــی بگیــر ببند هــا شــد تقویــت آمدنیــوز کــه االن 

٥00,000 عضــو شــده!!«

یادداشتی کوتاه درخصوص سخنان اخیر ترامپ

بــود. مواضعــی کــه ضمانــت »آمانــو« را نیز بــه همراه داشــت. 
ــر  ــه ســمت رادیکال ت ــا اروپاییــان، از بیــم آن کــه فضــا ب گوی
شــدن پیــش بــرود، پــای بــه میــدان نهادنــد و بدیــن صــورت 
ایــران را بــه پشــتیبانی خــود از برجام دلگــرم کردنــد؛ مواضعی 
کــه منجــر بــه عقــب نشــینی نیکــی هیلــی، نماینــده آمریــکا 
در ســازمان ملــل همــراه شــد بــه طــوری کــه رســما اعــالم 
کــرد، ایــران برجــام را نقــض نکــرده اســت و ایــن معنایــی جز 
فرمــان ســکوت اتــاق هــای فکــر آمریــکا بــه رئیــس جمهــور 
خــود نــدارد! البتــه ایــن کــه اروپــا تــا چــه حــد بــر ســر پیمان 
ــده ی  ــد و حاضــر اســت در پرون ــد مان ــران خواه ــا ای خــود ب
ــد،  ــا بزن ــکا پشــت پ ــا آمری ــه همراهــی ب ــران، ب هســته ای ای

نیازمنــد شــکیبایی بیشــتری اســت. 
ــکا،  ــاالت متحــده امری ــدام ای ــه اق بدیهــی اســت کــه هرگون
اعــم از کنگــره، کاخ ســفید و وزارت خزانــه  داری ایــن کشــور 

بشــر هیــچ نمــی دانــد. ریشــه ی ایــن ســودجویی را می تــوان 
ــور  ــه او در رأس ام ــی ک ــان اندک ــدت زم ــادگی از م ــه س ب
ــی  ــه ی زیســت  محیط ــروج از پیمان نام ــت؛ خ اســت، دریاف
پاریــس و همچنیــن خــروج احتمالــی از یونســکو کــه اصلــی 
 تریــن برنامــه ی آن در حــال حاضــر برنامــه توســعه پایــدار 
٢030 مــی باشــد. ترامــپ می کوشــد تــا بــا خــروج از پیمــان 
ــه  ــرای ادامــه حیــات صنایــع ب نامــه هــای یادشــده، راه را ب
شــدت آالینــده و صــد البتــه پر ســود بــاز  کنــد؛ ایــن گونــه او 
بــه یکــی از مهــم  تریــن وعــده  هــای انتخاباتــی خــود مبنی بر 
ایجــاد شــغل نیــز عمــل کــرده  اســت. در پایــان الزم بــه ذکر 
اســت کــه نبایــد فرامــوش کــرد، ترامــپ نــه بــوش اســت، 
ــه اوبامــا؛ تنهــا بازیگــری اســت ســودجو و  ــه کلینتــون و ن ن
ــای  ــا اتخــاذ سیاســت ه ــه ب ــا آداب دیپلماســی ک ــب ب غری

نادرســت، بــه ســوی انزواگرایــی حرکــت مــی کنــد.

ح اهلل قاسم زاده رو
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ــپ در  ــر ترام ــای اخی ــری ه ــع گی ــا و موض ــار نظره اظه
خصــوص ایــران، بهانــه ی ایــن یادداشــت اســت. فقــط کافــی 
ــی، منطقــه ای و  اســت پــس از ســخنرانی او، بازارهــای داخل
جهانــی را بررســی کنیــم یــا حتــی فقــط بــه واکنــش ســایر 
ملــل جهــان بــه تصمیــم هــای ترامــپ مبنــی بــر خــروج از 
ــم کــه  ــه آســانی دریابی ــا ب برجــام نگاهــی داشــته باشــیم ت
جهــان ترامــپ را جــدی نگرفتــه اســت و نمــی گیــرد. گویــی 
سیاســت مــداران جهــان، تدبیــر شــکیبایی را چاشــنی کنــش 
ــاله ی  ــا دوران چهار س ــد ت ــرده ان ــود ک ــری خ ــع گی و موض
پدیــده ی ماجراجــو و عجــول سیاســت آمریــکا هرچــه ســریع 
تــر پایــان یابــد؛ گویــا ترامــپ در اتخــاذ و انجــام تصمیماتــش 
ــه خــود  ــم مشــاورانش ب ــه تی ــدر ک ــا اســت. آن ق ــم تنه ه
ــا  ــد ت ــش کنن ــق او را ویرای ــن نط ــا مت ــد ت ــت ندادن فرص
ــت  ــا دوگاف »مل ــو، ب ــاش ج ــتاب زده و پرخ ــرد ش ــن م ای
تروریســم« و »خلیــج عربــی« زبــان حامیانــش را در دفــاع از 

ــه اش، الکــن نکنــد. مواضــع کودکان
ایــن کــه ســایت وزارت خارجــه ی آمریــکا بالفاصلــه از عنوان 
»خلیــج فــارس« در متــن خبــر خــود اســتفاده مــی کنــد و یــا 
ــر امــور  ــاع و وزی ــل، وزیردف ــکا در ســازمان مل ــده آمری نماین
ــکا، ریتــم تنــد مواضــع او را  ــاالت متحــده آمری خارجــه ی ای
مالیــم تــر کــرده اســت و یــا حتــی در برخــی مــوارد تغییــر 
می دهــد، نشــان از انــزوای ترامــپ در خــاک و کشــور خــودش 
اســت. امــا نکتــه ی مهمــی کــه در چنــد روز اخیــر، در میانه ی 
تحلیــل هــا مغفــول مانــد، اعــالم موضــع اتحادیــه ی اروپــا و 
برخــی کشــورهای شــاخص و قدرتمنــد ایــن اتحادیــه پیــش از 
موضــع گیــری رســمی ایــران در مخالفــت بــا ســخنان ترامــپ 

ــنگتن از  ــروج واش ــه خ ــه مثاب ــام، ب ــردن برج ــه ک در دفرم
ــه  ــه حــق هر گون ــی ک ــود. اقدام ــد ب ــق هســته ای  خواه تواف
واکنــش متقابــل را بــرای ایــران محفوظ مــی  دارد. بــه هرحال 
ــه ذهــن هر کنشــگر  ــن مناقشــه ب راهــکاری کــه در حــل ای
سیاســی دوراندیشــی مــی رســد، ایــن اســت کــه ایــران نبایــد 
آغازگــر خــروج از برجــام باشــد؛ راهــکاری کــه بــه منطقــی 
تریــن شــکل خــود، توســط دولــت حســن روحانــی درحــال 
اجــرا اســت و ســنگ انــدازی هــای برخــی، ذره ای در اجــرای 
ــت.  ــی وارد نکرده اس ــد، خلل ــت و هدفمن ــرد درس ــن راهب ای
ــر  ــک تاج ــپ ی ــه ترام ــرود ک ــان ب ــد یادم ــچ گاه نبای هی
ســودجو اســت و جــدال او در موضــوع برجــام، تنهــا بــه دلیل 
تامیــن نشــدن منافــع ســودجویانه و ســوداگرایانه ی او در این 
توافــق اســت؛ زیــرا کســی کــه از نژادپرســت هــای خشــونت 
طلــب در کشــور خــود حمایــت معنــوی مــی کنــد، از حقــوق 

ه!  ݔسݨݠݠݒ ݫ ݑر از همٮݫ ݩݧ ݧ ݐهاںݧ ݧ ݧ ٮݧ ݩـݑ ݧ ݧ ، ںݧ ݩݑرامٮݕ ݧ ݧ ںݧ



دکتر منصور غالمی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم معرفی شد

منصــور غالمــی، رئیــس دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان، بــه عنــوان وزیــر علــوم دولــت دوازدهــم بــه مجلــس معرفــی شــد. در طــی مــاه هــای 
گذشــته ٢4 تشــکل دانشــجویی در بیانیــه ای از رئیــس جمهــور خواســته بودنــد در انتخــاب وزیر پیشــنهادی علوم، تغییــر در روند دولت گذشــته 
را در نظــر بگیــرد. بــه اعتقــاد تشــکل هــای امضاکننــده ی ایــن بیانیــه، چهــار ســال گذشــته ی ایــن وزارتخانــه منفعالنــه و ناکارآمــد بوده اســت. 
بــه نقــل از فــرارو، در روزهــای پیشــین، بیــش از ٥00 فعــال نشــریات دانشــجویی کشــور در نامــه ای خطــاب بــه رییس جمهــور، نوشــته انــد: در 
مبــارزات انتخاباتــی قــول داده ایــد کــه راه فرجی دانــا ادامــه می یابــد. ایــن نامــه بــدون آن کــه نامــی از منصــور غالمــی بیــاورد، از گزینه هــای 
اخیــر و شــنیده شــده وزارت علــوم انتقــاد می کنــد و ادامــه می دهــد: مــا دانشــجویان امــا همچنــان بــه عهــدی کــه بــا مــا بســته بــوده ایــد 
امیــدوار بودیــم تــا اینکــه حتــی خبــر منتفــی شــدن بعضــی گزینه هــای حداقلــی مدنظــر بــرای وزارت علــوم، از رایزنــی بــا چهره هایــی کــه بــا 
انفعــال و یــا حتــی همراهــی بــا برخــی نهادهــای بیــرون از دانشــگاه، نقشــی اساســی در عقب گــرد نظــام دانشــگاهی در ســال های اخیــر داشــته 
انــد، بــه گــوش رســید. چهره هایــی کــه کارنامــه عملکردشــان در زمینــه آزادی بیــان، مطبوعــات و یــا نحوه تعاملشــان با نشــریات دانشــجویی و 
دســت اندرکاران آن، آن قــدر ســیاه اســت کــه معرفی شــان به عنــوان وزیــر علــوم، جایــی بــرای تردیــد در وادادگــی دولــت در برابــر اشــخاص 

غیرمســئول و غیرپاســخگویی کــه کمــر بــه شکســت ایــده دانشــگاه امــن، آزاد و مســتقل بســته اند، باقــی نمی گــذارد.
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اصالحیــه ای کــه در اســفند ١394 تصویــب شــد، حــد نصاب 
نمــره ی مشــموالن بــرای رشــته هــای تحــت پوشــش وزارت 
بهداشــت از %80 بــه %70 تقلیــل و درصــد تاثیــر ســهمیه از 
ــا از  ــر ســهمیه ه ــد تغیی ــت. رون ــش یاف ــه %٢٥ افزای %٢0 ب
ســال 94 بــه بعــد تغییــر چندانــی نکــرد تــا اینکــه در جریــان 
بررســی و تصویــب برنامــه ششــم توســعه کــه ســال گذشــته 
صــورت گرفــت بــا افزایــش ســهمیه ی ایثارگــران بــه 30% 
ــواده ی رزمنــدگان )همســران و  ــه خان و اختصــاص %٥ آن ب
فرزنــدان آنــان( بــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبانــه در 

جنــگ تحمیلــی موافقــت شــد. 
ــات  ــری ١39٦، اعتراض ــور سراس ــج کنک ــالم نتای ــس از اع پ
گســترده ای در سراســر کشــور خصوصــا در پایتخــت، مقابــل 
ســاختمان ســازمان ســنجش صــورت گرفــت کــه بــا برخــورد 
شــدید نیــروی انتظامــی و عــدم پاســخگویی مناســب از طــرف 
مســئولین ســازمان ســنجش مواجــه شــد. در پی ایــن اعتراضات 

ــن  ــوص ای ــوم، در خص ــی وزارت عل ــاون آموزش ــر، مع نیاس
اعتراضــات در مصاحبــه ای کــه بــا خبرگزاری دانشــجو داشــته، 
اظهــار کــرده اســت کــه: »مجلــس مصوبــه ای دارد کــه طبعــا 
مــا موظــف بــه اجــرای آن هســتیم. ایــن ســهمیه ی ٥ درصدی 
فــی النفســه مشــکلی ندارد و مناســب اســت امــا طبق بنــدی در 
آن مــاده، اگــر ســهمیه %٢٥ جانبــازان در رشــته ی محــل خالــی 
باشــد، ایــن قانــون اجــازه مــی دهــد کــه %٥ ســهمیه اضافــی 
ایثارگــران بــه جــای آن اعمــال شــود کــه ایــن بنــد باعث شــده 
اســت تعــدادی از داوطلبــان از پذیــرش در کــد رشــته ی محــل 
انتخابــی خــود بــاز بماننــد«. وی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه »به 

اعتقــاد مــن ایــن اعتراضــات در خــور تامــل اســت«.
نکتــه ی مهــم و قابــل توجــه اینجا اســت کــه از ســال ١348، 
ــای  ــت ه ــع محرومی ــور رف ــه منظ ــدی ب ــهمیه بن ــث س بح
ــن طــرح، خــود  ــی پیــش کشــیده شــد، امــا حــاال ای تحصیل
عامــل بــه وجــود آورنــده ی محرومیــت هــای تحصیلی شــده 
اســت. اکنــون پرســش هــای بســیاری مطــرح مــی شــود؛ از 
قبیــل ایــن کــه چــرا ایــن گونــه تامــل هــا، پیــش از تصویــب 
انجــام نمــی شــود و چــرا جوانــب کار بــه درســتی از ســوی 
نماینــدگان ســنجیده نمــی شــود؟ تــا چــه موقــع رونــد تغییــر 
ســهمیه هــای کنکــور سراســری ادامــه دارد و چــرا یــک ثبات 
نســبی در ایــن رونــد مشــاهده نمــی شــود؟ بــا توجــه بــه این 
کــه هــر ســال امــکان تغییــر قوانیــن وجــود دارد، داوطلبــان 
کنکــور سراســری بــر چــه اساســی و بــا چــه تضمینــی بایــد 
بــرای آینــده ی خــود برنامــه ریــزی کننــد؟ ایــن پرســش ها 
هــر ســاله مطــرح مــی شــوند امــا پاســخ قانــع کننــده ای بــه 
آن هــا داده نمــی شــود و مشــخص نیســت ایــن رونــد تــا چه 

زمانــی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
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کنکــور سراســری و اعالم نتایــج آن هیچ گاه بدون حاشــیه نبوده 
و همیشــه اعتــراض گروهــی از داوطلبان را در پی داشــته اســت؛ 
امــا آن چــه اعتراضــات امســال را از ســال های گذشــته متمایــز 
مــی کنــد، تمرکــز بخــش عظیمــی از معترضــان بــر مســاله ی 
ســهمیه ها اســت. از ســال ١348، طــرح ســهمیه بندی داوطلبان 
کنکــور بــه منظــور رفــع محرومیت هــای تحصیلــی مطرح شــد 
کــه تــا بــه امــروز دچــار تحــوالت زیــادی شــده اســت. در ابتدا 
فقــط ســه ســهمیه ی منطقــه هــا، آزاد و نهادهــا درنظــر گرفتــه 
ــر  مــی شــد کــه ســهمیه ی هرگــروه در کنکورسراســری براب
یــک ســوم کل ظرفیــت دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی 
کشــور بــود. ســهمیه ی آزاد، شــامل داوطلبانــی مــی شــد کــه 
دیپلــم خــود را از یکــی از اســتان هــای تهران، شــیراز، کرمانشــاه، 
ارومیــه، یــزد، اصفهــان، ســاری، رشــت، مشــهد، کرمــان، زنجان، 
تبریــز، ســمنان، اراک یــا همــدان اخــذ کــرده بودند. ســهمیه ی 
مناطــق، شــامل آن دســته از داوطلبانــی مــی شــد کــه دیپلــم 
خــود را از اســتان هــای مذکــور دریافــت نکــرده انــد امــا طبــق 
قانــون، منعی برای اســتفاده از ســهمیه ی آزاد نداشــتند. از ســال 
١3٦8 و در پــی وقــوع جنــگ تحمیلــی، شــکل ســهمیه بندی به 
صــورت: مناطــق )تقلیــل مناطــق از پنــج گانــه بــه ســه گانــه(، 
خانــواده ی شــهدا، رزمنــدگان و شــاهد )فرزنــدان شــهدا( تغییــر 
یافــت. از ســال ١393 در پــی اجــرای قانــون جامــع »خدمــات 
رســانی بــه ایثارگــران«، مشــموالن ایــن ســهمیه، %٢0 ظرفیــت 
هــر کــد رشــته ی محــل را بــه خــود اختصــاص دادنــد و طبــق 

حجــت االســالم والمســلمین ســید محمدعلــی شــهیدی، رئیس 
بنیــاد شــهید و امورایثارگــران، در مصاحبــه ای کوتاه کــه در روز 
ــه افزایــش ســهمیه  ــا وی صــورت گرفــت، هرگون 9٦/٦/٢٦ ب
ــب  ــری 9٦ را تکذی ــور سراس ــال آن در کنک ــران و اعم ایثارگ
کــرد. همچنیــن در خصــوص ایــن کــه آیــا بیشــتر اعتراضــات 
معطــوف بــه ایــن افزایــش ســهمیه مــی شــود یــا خیــر؟ گفت: 
»اعتراضــات مطــرح شــده نســبت بــه ایــن مســئله نیســت و 
ســهمیه ی ایثارگــران همــان درصــد ســابق اســت«. محمد علی 
شــهیدی در حالــی ایــن موضــوع را رد مــی کنــد کــه ابراهیــم 
ــراد  ــار اف ــازمان ســنجش، درخصــوص آم ــس س ــی، ریی خدای
پذیرفتــه شــده در دانشــگاه بــه کمــک ســهمیه ی ٥ درصــدی 
رزمنــدگان مــی گویــد: »هنــوز آمــار مشــخصی در مــورد ایــن 
کــه چنــد نفر بــا این ســهمیه وارد دانشــگاه شــدند در دســترس 
نیســت و بایــد منتظــر گــزارش هــای تکمیلــی باشــیم«. ایــن 
پاســخ های ضــد و نقیــض در حالــی بــود کــه مجتبــی شــریعتی 

کابینه ی معتدل از آن تو، وزیر هجدهم از آن ما!

کــه وزارت علــوم را بــه مســیر فرجــی دانــا بازگردانــد. امــا یک 
ســال و نیــم پایانــی دولــت روحانــی نیز بــا وجود تغییــر چهره ی 
مجلــس، بــا تکیــه فرهــادی بر مســند وزارت علوم ســپری شــد 
تــا دانشــجویان برای تغییــر در رونــد محافظه کارانــه و نامطلوب 
وزارت علــوم فرهــادی تــا آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم نیــز 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــی وزرا ب ــا معرف ــد. ب ــه راه بمانن ــم ب چش
اســالمی و غیبــت نــام وزیر علــوم، در لیســت وزرای پیشــنهادی 
دولــت، بــار دیگــر دانشــجویان امیدهایشــان کــم رنــگ تــر از 
پیــش شــد. گویــی در تمــام مــدت پــس از انتخابــات مجلــس 
شــورای اســالمی در هفتــم اســفند 94 تاکنــون، رییــس جمهــور 
ــن  ــدی تری ــرای کلی ــب ب ــه مناس ــه گزین ــه ای ب ــی لحظ حت
وزارتخانــه اش فکــر نکــرده و هنــوز گزینه مناســبی را بــرای این 
وزارتخانــه نیافتــه اســت. رییــس جمهــور دلیــل عــدم معرفــی 
وزیــر علــوم پیشــنهادی خــود بــه مجلــس را اهمیــت فــراوان 
ایــن وزارتخانــه و وجــود فرصت بیشــتر بــرای معرفــی بهترین 
گزینــه بــرای ایــن وزارت عنــوان کرده اســت. حــال آن کــه اگر 
اعتقــاد بــه اهمیــت ایــن وزارتخانــه در دولــت وجــود داشــت 
بــه یقیــن از مــدت هــا پیــش، بایــد گزینه هــای مناســب آن 
مــورد بررســی قــرار می گرفــت. همچنیــن این پرســش مطرح 
اســت کــه دولتــی کــه وزارت علــوم را وزارتخانــه ای بااهمیــت 
مــی دانــد، بــدون متصــدی گذاشــتن آن و دیرتر شــروع به کار 
کــردن آن نســبت بــه تمامــی وزارتخانه هــای دیگــر را چگونــه 

ــد؟ ــه می کن توجی
دانشــجویان امــا بــار دیگر ســعی نمودنــد با عینک خوشــبینی و 
اعتمــاد بــه بالتکلیفــی وزارتخانــه خــود نگاه کننــد و امیــدوار به 

فراهــم کنــد کــه بــه لحــاظ آمــاری قابــل دفــاع باشــد.
آغــاز بــه کار تشــکل هــای اســالمی جدیــد و منتقــد در ایــن 
دوره کــه در دولــت گذشــته، تعطیــل یــا اســتحاله شــده بودند، 
اتفاقــی اســت کــه کارنامــه مدیــران فرهنگــی وزارتخانــه را از 
ــا در عمــل  ــد ام ــاع مــی نمای ــل دف ــام قاب ــار و ارق منظــر آم
شــاهد آن بودیــم کــه در ایــن دوره معاونــت هــای فرهنگــی 
ــاعه و  ــق الس ــی خل ــررات داخل ــب مق ــا تصوی ــگاه ها ب دانش
تفاســیر غریــب از قانــون، از هــر گونــه فعالیــت آزادانــه ایــن 
تشــکل هــا در چارچــوب آییــن نامــه ی تشــکل هــای اســالمی 
جلوگیــری مــی کردنــد. بــه عنــوان مثــال معاونــت فرهنگــی 
ــالمی در  ــای اس ــکل ه ــه تش ــو ب ــک س ــوم از ی وزارت عل
دانشــگاه های کشــور مجــوز فعالیــت می دهــد و از ســوی دیگر 
بــا تصویــب آییــن نامــه هایــی نظیــر صــدور مجــوز برگــزاری 
هــر گونــه برنامــه سیاســی فقــط در قالــب مناظــره یــا کرســی 
آزاداندیشــی، در عمــل امــکان هــر گونــه موضع گیری سیاســی 
را از ایــن تشــکل هــا ســلب مــی کنــد. بدیــن ترتیــب، معاونت 
فرهنگــی دکتــر هاشــمی از ســویی از بازتــاب هــای تبلیغاتــی و 
رســانه ای آغــاز بــه کار مجــدد تشــکل هــای منتقــد سیاســی، 
در دوره خــود بهــره مــی بــرد و از ســوی دیگــر بــا مصوبــات 
دســت و پــا گیــر، اجــازه فعالیــت آزادانــه در چارچــوب قانــون 
ــی  ــیه و ب ــی حاش ــا دوره ای ب ــد ت ــی کن ــلب م ــان س را از آن
دردســر را در معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم ســپری کنــد. 
اقداماتــی از ایــن دســت، نــه تنهــا منجــر بــه ایجــاد فضــای باز 
گفــت و گــو، آزادی بیــان و اندیشــه در دانشــگاه هــای کشــور 
نمی شــود بلکــه وجــود قوانین ســلیقه ای و محدودکننــده، منجر 
بــه همســان ســازی عملکــرد تمامــی تشــکل هــای سیاســی بــا 
رویکردهــای مختلــف مــی شــود و فضــای سیاســی تشــکل هــا 
و دانشــگاه هــا را بــه تدریــج از بیــن مــی بــرد. نتیجــه ی ایــن 

رونــد جــز انــزوای دانشــجویان و دانشــگاه نخواهــد بــود.
معرفــی دکتــر ضیــاء هاشــمی دوســت داشــتنی امــا محافظــه 
ــایر  ــن س ــوم و همچنی ــت وزارت عل ــوان سرپرس ــه عن کار ب
گزینــه هایــی کــه تحــت فشــارهای مختلــف نــام آن هــا بــه 
عنــوان وزیــر پیشــنهادی علــوم در جرایــد و فضــای مجــازی 
ــه وزارت  ــد ک ــی کن ــی را ایجــاد م ــن نگران مطــرح اســت، ای
ــان ســیاق  ــر هم ــرار اســت ب ــز ق ــم نی ــت دوازده ــوم دول عل
ــد ناامیــد  وزارت دکتــر فرهــادی عمــل کنــد و همچنــان رون
کننــده وزارت علــوم در ســه ســال گذشــته ادامــه یابــد. توصیه 
و مطالبــه ی جــدی جامعــه ی دانشــگاهی از دکتــر روحانــی آن 
اســت کــه وزارت علــوم را از بالتکلیفــی رهــا کنــد و مدیریــت 
ــردی شــجاع، جســور و آزادی خــواه  ــه ف ــه را ب ــن وزارتخان ای
بســپارد کــه عملکــرد ایــن وزارتخانــه را بــه دوره دکتــر فرجی 
دانــا بازگردانــد تــا بــه طور جــدی پیگیــر مطالبات دانشــجویان 

و حامیــان اصلــی دولــت باشــد.
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در روزهــا و مــاه هــای پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
معرفــی کابینــه دولــت دوازدهــم بــه مجلس شــورای اســالمی 
ــس  ــی ریی ــی تفاوت ــو و ب ــک س ــی از ی ــر روحان ــط دکت توس
جمهــور بــه مطالبــات حامیــان خــود و همچنیــن وعــده هــای 
انتخاباتــی اش از ســوی دیگــر، موجــب شــده اســت کــه دولــت 
روحانــی از همــان روزهــای نخســت آغــاز بــه کار، بــا حجــم 
ــا وجــود رای قاطــع تــر  وســیعی از انتقــادات مواجــه شــود. ب
ــه ی  ــب کابین ــال 9٢، ترکی ــه س ــبت ب ــی نس ــن روحان حس
وی نســبت بــه دولــت نخســت، گامــی بــه جلــو برنداشــته و 
همچنــان بــا همــان رویکــرد تعاملی و اعتدالی پیشــین تشــکیل 
شــده اســت. نــه ســهم اقلیــت هــا در کابینــه افزایــش یافتــه، 
نــه از حضــور زنــان در کابینــه خبــری اســت و نــه حتــی وزن 
اصــالح طلبانــی با پیشــینه ی روشــن اصــالح طلبــی، در کابینه 
ــات مردمــی  ــواردی مطالب ــی در م ــه اســت. حت افزایــش یافت
حامیــان حســن روحانــی در چینــش کابینــه و رفتــار دولــت در 

چنــد مــاه اخیــر مــد نظــر قــرار داده نشــده اســت. 
جامعــه ی ایــران کــه در زمــان انتخابــات و روزهــای ابتدایــی 
ــا امیــد و نشــاط، حیــات تــازه ای را  پــس از آن، بــار دیگــر ب
آغــاز کــرده بــود، خیلــی زود پــای در مســیر یــاس و ناامیــدی 
گــذارده و احســاس ســرخوردگی بــاری دیگــر در جامعــه ایران 
در حــال رشــد اســت. در ایــن میان دانشــجویان و دانشــگاهیان 
ــی  ــن گــروه حامــی حســن روحان ــن و مهــم تری کــه بزرگتری
ــات ریاســت جمهــوری و چهــار ســال گذشــته را  را در انتخاب
تشــکیل داده انــد، بیــش از همــه گــروه هــا، مــورد بــی توجهــی 
قــرار گرفتــه و از دولــت روحانــی ناامیــد شــده انــد. چــرا کــه 
از یــک ســو مطالبــات آنــان در مــاه هــای پــس از انتخابــات، 
ذره ای مــورد پیگیــری دولــت روحانــی قــرار نگرفتــه اســت و 
از ســوی دیگــر در معرفــی وزرای پیشــنهادی رییــس جمهــور 
ــه ای کــه  ــا وزارتخان ــز، تنه ــه مجلــس شــواری اســالمی نی ب
هیــچ فــردی بــرای تصــدی آن معرفــی نشــده و اکنون توســط 
سرپرســت اداره مــی شــود، وزارت علــوم، تحقیقــات و فن آوری 
اســت؛ حتــی بــا وجــود آغــاز بــه کار دولت، هنــوز نیــز تکلیف 

ایــن وزارتخانــه مشــخص نیســت! 
دانشــجویان کــه پــس از اســتیضاح فرجــی دانــا در ســال 93 و 
عــدم رای اعتمــاد مجلــس نهــم بــه چندیــن وزیــر پیشــنهادی 
دولــت بــرای تصــدی ایــن وزارتخانــه، ناگزیــر بــه همراهــی بــا 
وزارت دکتــر فرهــادی و تغییــر رویکــرد وزارت علوم نســبت به 
دوره ی فرجــی دانــا شــده بودنــد، پــس از انتخابــات مجلــس و 
بــا تغییــر قاطبــه ی بدنــه ی آن، انتظــار معرفــی وزیــری جدید 
و شایســته ای را بــرای ایــن وزارتخانــه از دکتــر روحانی داشــتند 

معرفــی گزینــه ای درخــور و شایســته از ســوی دولــت بــرای 
ــیدضیاء  ــر س ــی دکت ــا معرف ــند. ام ــن وزارت باش ــدی ای تص
هاشــمی بــه عنــوان سرپرســت وزارت علــوم تــا تعییــن وزیــر، 
بــار دیگــر امیــد دانشــجویان را بــه یــأس و هــراس از آینــده ی 
ــی  ــه در تمام ــمی ک ــر هاش ــرد. دکت ــدل ک ــه ب ــن وزارتخان ای
چهــار ســال دولــت یازدهــم، معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم 
را بــر عهــده داشــت، هــر چنــد در برخــی حــوزه هــا عملکــرد 
ــته و انســانی صاحــب اندیشــه و دوســت  ــی داش ــل دفاع قاب
داشــتنی اســت، امــا در طــول دوره ی معاونــت خــود، عملکردی 
ــته اســت.  ــش گذاش ــه نمای ــود ب ــه از خ بســیار محافظه کاران
دکتــر هاشــمی بیشــترین تاثیــر را در انتخــاب نماینــدگان وزیر 
در دانشــگاه هــای کشــور داشــته و عملکــرد نماینــدگان او در 
بســیاری از دانشــگاه ها در چهار ســال گذشــته، بســیار ضعیف 
و غیــر قابــل دفــاع بــوده اســت. همچنیــن دکتــر هاشــمی در 
دوره ی عملکــرد خــود به عنوان معــاون فرهنگــی وزارت علوم، 
بارهــا و بارهــا با شــکایات گســترده دانشــجویان و تشــکل های 
ــت  ــرد معاون ــوه عملک ــوص نح ــی در خص ــی و فرهنگ سیاس
فرهنگــی و نماینــدگان وزیــر در دانشــگاه هــا مواجــه شــده 
اســت، علــی رغــم برخوردهــای دوســتانه و اســتقبال ظاهری 
ــی  ــار درمان ــا شــکایات دانشــجویان، جــز گفت در مواجهــه ب
ــت  ــم. معاون ــاهد نبودی ــان ش ــبی از ایش ــدام مناس ــچ اق هی
ــش  ــمی، بی ــر هاش ــوم در دوره ی دکت ــی وزارت عل فرهنگ
ــی و  ــی فضــای فرهنگ ــعه ی واقع ــت توس ــه در جه از آن ک
آزادی بیــان در دانشــگاه هــای کشــور گام بــردارد، تــالش 
ــود  ــرای خ ــه ای ب ــر کارنام ــظ ظواه ــا حف ــت ب کرده اس



فیلترینگ در زیر ذره بین حقوقی

افراسیابی: راهکاری برای فیلترینگ عادالنه فضای مجازی پیدا کنیم

ــران، در دومیــن همایــش بیــن المللــی ســواد رســانه ای کــه در  محمــد صــادق افراســیابی، رئیــس انجمــن ســواد رســانه ای ای
ــه مــا نشــان داده اســت کــه راهکارهــای ســلبی در کشــور مــا  ــه ب محــل خبرگــزاری ایســنا برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تجرب
ــران هــم  ــم؛ هــر کشــوری مــدل بومــی خــاص خــود را دارد و ای ــی اتخــاذ کنی ــد راهکارهــای ایجاب ــه نتیجــه نمی رســد و بای ب
ــن کــه آمــوزش، یــک رکــن فرهنگــی و اجتماعــی در  ــان ای ــا بی ــن ب ــد. افراســیابی همچنی ــدا کن ــد مــدل بومــی خــود را پی بای
کشــور اســت، تــا مــردم بداننــد چگونــه از فضــای مجــازی اســتفاده کننــد، افــزود: مــا بــه سیاســت گذاری منســجم بــرای ایــن 
ــجمی  ــذاری منس ــه قانون گ ــد ب ــازی بای ــای مج ــی فض ــورای عال ــذاری و ش ــتگاه های قانون گ ــس،  دس ــم. مجل ــاز داری ــوزه نی ح
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــود را دارد. م ــازی خ ــای مج ــرای فض ــی ب ــت گذاری فرهنگ ــدل سیاس ــوری م ــر کش ــد. ه ــدا کنن ــت پی دس
ضعــف داریــم و هنــوز یــک نظــام جامــع رســانه ای و فضــای مجــازی نداریــم. اگــر بــه سیاســت گذاری کالن فرهنگــی برســیم، 
قطعــا بحــث افزایــش ســواد رســانه ای و فضــای مجــازی، یکــی از مهمتریــن اقدامــات مــا اســت و حــوزه آمــوزش را پوشــش 

ــم. ــرمایه گذاری کنی ــد روی آن س ــا بای ــه م ــد ک ــاد کن ــور ایج ــی در کش ــه وحدت ــد نقط ــوزش می توان ــد. آم می ده
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سرکوب و انکار، پیش نیاز جامعه سایکوتیک
ایــن تــالش بــرای فیلترینــگ را بــه یــاد دارد. تالش هایــی کــه ادامه از صفحه 1

همگــی در نهایــت آب در هــاون کوفتنــی بیــش نبــوده اســت. 
تــالش بــرای فیلترینــگ فضــای مجــازی هــم، بــر فــرض کــه 
مفیــد باشــد )کــه مدعیــان بایــد اثبــات کننــد چنیــن اســت(، 
پیشــاپیش ناممکــن خواهــد بــود. فیلترینــگ قــادر نیســت هیچ 
ــا  ــد. م ــی می کن ــا آن را زیرزمین ــد، تنه ــر  کن ــده ای را فیلت پدی
ــن  ــازی عادی تری ــال زیرزمینی س ــه در ح ــت ک ــا اس ــال ه س
ــه در  ــابه آن چ ــتیم. مش ــی هس ــانی و اجتماع ــای انس پدیده ه
روانــکاوی دربــاب مکانیســم ســرکوبی می گوییــم، بــا ســرکوبی 
)فیلترینــگ( هیــچ چیــز از بیــن نمــی رود، تنهــا از جلــوی چشــِم 
آگاه مــا حــذف می شــود، و اتفاقــاً در خفــا، بــا قــدرت و شــدت 
بیشــتر بــه رشــد و حیــات خــود ادامــه می دهــد. در جامعــه ی 
مــا، ایــن سرنوشــِت تمــام آن امــوری  اســت کــه ســعی در فیلتر 
ــش  ــرکوبی پی ــن س ــان در ای ــی چن ــته ایم؛ گاه ــردن آن داش ک
می رویــم، کــه بــه مرحلــه ی طــرد و انــکار می رســیم. در اینجــا 
نوعــی طــرز تفکــر خطرنــاک وجــود دارد کــه گمــان می بــرد 
بــا انــکاِر یــک پدیــده، آن موضــوع بــه کلــی از بیــن مــی رود، 

گویــی کــه اصــالً وجــود نداشــته اســت. نــگاه مــا بــه بســیاری 
از پدیده هــای فرهنگــی و آســیب های اجتماعــی از جنــس انــکار 
اســت. ایــن طــرد و انــکار بــه وضعیــت ســایکوتیک می انجامــد. 
صداوســیما امــروزه تجلــی این وضعیت ســایکوتیک اســت. آنچه 
بــر صفحــه ی تلویزیــون مــا نقــش می بنــدد، هیــچ ارتباطــی، بــا 
واقعیــت بیرونــی جامعــه نــدارد. این حجــم تحریف و دســتکاری 
واقعیــت، کــه در واقــع پیامــد آن انــکار و طــرد اســت، مســبب 
ایــن وضعیــت ســایکوتیک در صداوســیما و بســیاری از نهادهای 
فرهنگــی دیگــر اســت. بدیــن گونــه در پایــان مــی تــوان گفــت 
کــه فیلترینــگ نــه در جهــت مراقبــت و کنتــرل، نــه در جهــت 
اِعمــال قانــون )کــه اســاِس تمــدن اســت( بلکــه اتفاقــاً در جهت 
مخالــف، یعنــی در جهــت زیرزمینــی شــدن، انــکار، هــرج و مرج 
ــه  ــوزد ک ــا می آم ــه م ــکاوی ب ــد. روان و بی نظمــی عمــل می کن
بــرای کنتــرل و در خدمــِت زندگــی آوردِن هــر امــری، در ابتــدا 
بایــد آن را پیــش چشــم بیاوریــم. فیلترینــگ از پیش چشــم دور 
ــر در مســیر آشــفتگی،  ــه ناگزی ــس زدن اســت و ب کــردن و پ

تخریــب و نابــودی بیشــتر حرکــت مــی کنــد.

کــردن هشــتگ خلیــج فــارس. بــا ایــن کار نیــاز مهمــی ارضــاء 
می شــود و تــا ایــن نیــاز هســت ایــن قبیــل رفتارهــا نیــز ادامــه 
خواهــد داشــت. حــال ســوالی کــه مطــرح خواهد شــد، این اســت 
کــه آیــا اســاس فیلترینــگ بــا هــدف حــذف رفتارهــای نــا بــه 
هنجــار کارگشــا اســت یــا خیــر؟ و شــاید ســوال دقیــق تــر ایــن 

باشــد کــه آیــا اساســاً فیلترینــگ ممکن اســت؟
در این جــا نیــز اگــر در مقیاســی وســیع تر بنگریــم، می بینــم کــه 
نــه تنهــا در مــورد فضــای مجــازی و چنــد ســایت و شــبکه ی 
اجتماعــی، بلکــه از ســالیان دور در مــورد بســیاری از پدیده هــای 
»جدیــد«، در پــی فیلتــر و مســدود کــردن بوده ایــم و هــر بــار 
ــاج  ــه ح ــی ک ــاید از زمان ــم. ش ــت خورده ای ــنگین تر شکس س
ــعی در  ــش، س ــال پی ــاه س ــدیه در صدوپنج ــرزا حســن رش می
تأســیس مــدارس جدیــد داشــت امــا بــا مخالفــت و ممانعــت 
خشــونت باِر اقشــار متنــوع جامعــه مواجــه شــد، بــا ورود هریک 
از دیگــر مظاهــر تمــدن جدیــد، تن نظــاِم قدیــم لرزیــده و جدال 
نــو و کهنــه تکــرار شــده اســت. چنــد نســل قبل تــر از مــا در 
مــورد ســینما و تلویزیــون و نســل مــا در مــورد ویدئو و ماهــواره، 

را می تــوان در پــرورش ایــن خشــم افسارگســیخته مشــاهده کرد. 
خشــمی کــه در فضــای بــه نســبت امــن و کم خطــر شــبکه های 

اجتماعــی، مجــال مناســبی بــرای بــروز می یابــد.
 نابه نجاری هــا در فضــای مجــازی، کارکــرد مهــم دیگــری هــم 
دارد. مــا گویــی در حاشــیه ی تاریــخ و جهــان زندگــی می کنیــم.  
ــفانه جــز مصــرف کاال و  ــه، متأس ــه ی خاورمیان ــان منطق مردم
خدمــات و گاهــاً جنــگ و انفجــار، نقــش مهــم چندانی در مســیر 
تمدنــی فعلــی جهــان نداریــم؛ نــه نقشــی در علــم و فــن آوری، نه 
در هنــر و ســرگرمی، و نــه در اندیشــه. صرفــاً بــه اتــکای پــول 
حاصــل از فــروش نفــت و گاز، از آخریــن دســتاوردهای تمــدن 
غربــی اســتفاده می کنیــم، آخریــن پدیده هــای فرهنگــی آن جــا را 
تماشــا و ترجمــه می کنیــم و دســت آخــر نیز، ناســزایی چنــد نثار 
فرهنــگ منحــط غربــی می کنیــم. در این شــرایط حاشیه نشــینی، 
در ایــن گیــر افتــادن در بیــروِن تاریــخ جهانــی، در ایــن گم نامــی 
کشــنده، چــه چیــزی بــه ســرعت می توانــد باعــث دیــده شــدن  
شــود: فحاشــی در صفحــه ی لیونل مســی، دختــر ترامپ یــا ترند 

برفیلترینــگ قــرار داد؛ همــان طــور کــه بــرای مثال تمــام یک 
کتابخانــه را بــه خاطــر دو کتــاب مجرمانــه، نمــی تــوان بســت 
ــرد.  ــه برخــورد ک ــاب مجرمان ــان دو کت ــا هم ــد ب ــط بای و فق
ــی  ــون اساس ــل ٢4 قان ــردم، در اص ــاره ک ــه اش ــور ک همان ط
آمــده اســت کــه اصــل بــر آزادی بیــان اســت و در مطبوعات 
)در اینجــا مــی تــوان گفــت نشــریات الکترونیکــی، گروه هایــی 
کــه در فضــای مجــازی فعالیــت دارنــد و رســانه هــای جدیــد( 
ــوارد  ــر در م ــد مگ ــان باش ــر آزادی بی ــد ب ــل بای ــز اص نی
محــدودی کــه حکومــت هــا اجــازه ی مقابلــه دارند؛ که شــامل 
مــوارد خاصــی مــی شــود، مثــال تمــام محتــوای یــک ســایت یا 
شــبکه، بــرای اهــداف مجرمانــه تحقــق یافتــه باشــد. فیلترینگ 
ــه ای باشــد کــه دچــار عارضــه ی کشــورهای  ــه گون ــد ب بای
اســتبدادی نشــویم کــه از طریــق فیلترینــگ، به تحدیــد فضای 
آزادی مــی پردازنــد. در کشــورهایی کــه نظــام دموکراتیــک در 
آن هــا برقــرار اســت، نظــرات مختلــف اجــازه ی ظهــور و بروز 
دارنــد و ایــن از جملــه حقــوق شــهروندی مــردم اســت کــه 
ــن  ــد. فیلترینــگ در ای ــد خــود را مطــرح کنن نظــرات و عقای
ــود. در  ــم حقــوق خواهــد ب حــوزه، خصیصــه ای منفــی در عال
مجمــوع بایــد در حــوزه مســائل فکــری، سیاســی و اندیشــه ای 

از فیلترینــگ اجتنــاب شــود.
ــی  ــد کــه درتمام ــان اشــاره کردی ــت هایت در خــال صحب
ــورها در  ــایر کش ــود دارد. در س ــگ وج ــورها فیلترین کش
ــه چــه صــورت  ــگ ب ــت فیلترین ــران، وضعی ــا ای مقایســه ب
اســت؟ در مقایســه تطبیقــی، چــه تفاوتــی در قوانین ایــران و 

ــه وجــود دارد؟ ــن زمین ــا در ای ســایر کشــور ه
قانــون مــوارد فیلترینــگ را تعییــن مــی کنــد؛ در ایــران تعییــن 
ــوای  ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــه کارگ ــگ، ب ــوارد فیلترین م
مجرمانــه ســپرده شــده اســت و ایــن شــورا بــا تعییــن مصادیق 
ــد. در ســایر  ــه، دســتور فیلترینــگ را صــادر مــی کن مجرمان
کشــورها کــه تصمیمی بــرای فیلترینگ گســترده وجود نــدارد، 
ــگ، بســیار محــدود و  ــرای فیلترین ــده ب ــن ش ــق تعیی مصادی
شــفاف و مشــخص اســت؛ این مصادیق عبارتنــد از پورنوگرافی، 
ــی  ــه خودکش ــب ب ــه ترغی ــی ک ــبکه های ــا و ش ــایت ه س
می کننــد، شــبکه هایــی کــه هــدف آن هــا کالهبــرداری اســت 
ــا ســایت هایــی کــه در راســتای فعالیت هــای تروریســتی  و ی

اســفندماه ســال ١390 بازمــی گــردد کــه مطابــق فرمــان مقام 
معظــم رهبــری تشــکیل شــد. مطابــق حکــم ١4 شــهریورماه 
ــار ســال  ــدت چه ــه م ــری ب ــام معظــم رهب ســال ١394، مق
اعضــای شــورای ذکــر شــده را تعییــن کــرد. نصــب و عــزل 
ایــن افــراد عضــو شــورا، در اختیــارات مقــام رهبــری اســت. 
هــدف از تشــکیل ایــن شــورا اهتمــام ویــژه بــه ســالم ســازی 
و حفــظ امنیــت همــه جانبــه ی فضــای مجــازی کشــور و نیــز 
حفــظ حریــم خصوصــی آحــاد جامعــه اســت. الزم بــه ذکــر 
ــذاری،  ــن شــورا، سیاســت گ ــی ای ــه ی اصل ــه وظیف اســت ک
مدیریــت کالن و برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری هــای الزم 
و بــه هنــگام و همچنیــن نظــارت و رصــد کارآمــد و روزآمــد 
در ایــن عرصــه اســت. زیرمجموعــه ی شــورای عالــی نظــارت 
بــر فضــای مجــازی مرکــز ملــی فضــای مجازی اســت کــه در 
حکــم بــازوی اجرایــی شــورای عالــی عمــل مــی کنــد. وظایــف 
ــه  ــی فضــای مجــازی عبارتنــد از تحقــق بخشــی ب مرکــز مل
اهــداف مرکــز و نظــارت بــر حســن اجــرای آن هــا، نظــارت 
ــی در همــه ابعــاد فضــای مجــازی کشــور، مدیریــت  و ارزیاب
تشــخیص حمــالت ســایبری بــه کشــور و... . بــا ورود جدی تــر 
ایــران بــه عرصــه ی ســایبر و گســترش اســتفاده از اینترنــت 
در زندگــی روزمــره، قانــون »جرایــم رایانــه ای« نیــز وضــع و 
ــم  ــون مجــازات اســالمی ملحــق شــد و ســپس جرای ــه قان ب
ــه ای،  ــرقت رایان ــه ای، س ــرداری رایان ــل کالهب ــه ای مث رایان
ــار  ــرای نخســتین ب ــه ای و دسترســی غیرمجــاز ب ــل رایان جع
ــا  ــس فت ــم پلی ــن جرای ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــگاری و ب ــرم ان ج
تشــکیل شــد کــه بــه طــور تخصصــی وارد جرایــم ایــن حیطــه 
مــی شــود. در همیــن راســتا شــوراهایی بــرای تعییــن مصادیــق 
مجرمانــه و نظــارت بــر فضــای مجازی تشــکیل شــد. کارگروه 
یــا کمیتــه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه، مطابــق تبصره 
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مجرمانــه و فیلترینــگ را دارد.
اگرچــه کــه اشــاره کردیــد، در ایران شــورایی جهــت تعیین 
مصادیــق فیلترینــگ وجــود دارد، امــا شــاهد هســتیم وحدت 
رویــه ای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و بعضــا خــأ قانونــی 
وجــود دارد یــا مصادیــق روشــن نیســتند. در شــرایط نبــود 

قانونــی مشــخص و شــفاف، تکلیف چیســت؟
متاســفانه در کشــور ما در حوزه مســائل سیاســی و اندیشــه ای، 
فیلترینــگ نظــام منــد و منطقــی عمــل نمــی کند. حتــی تعیین 
مصادیــق در دولــت هــا متفــاوت مــی شــود بــه گونــه ای کــه 
مثــال در دولــت احمــدی نــژاد، ایــن محدودیــت بســیار بــاال 
بــود در حالــی کــه در دولــت روحانــی ایــن فضــا بازتــر شــده 
اســت. فیلترینــگ نبایــد بــه ســلیقه ی حکومــت هــا و گــردش 
دولــت هــا بــه گونــه ای متفــاوت اعمــال شــود. در ایــن زمینــه 
بــه قانــون جامعــی نیــاز داریــم کــه مصادیــق را تعییــن کنــد و 
صرفــا در همــان مصادیــق فیلترینــگ صــورت گیــرد و خــارج 
از آن محــدوده فقــط بــا جرایــم مقابلــه شــود. شایســته نیســت 
بــرای مقابلــه بــا مصادیــق مجرمانه ی محــدود در یک شــبکه، 
شــبکه را بــه کلــی فیلتــر کــرد. بــرای مثــال پــس از انتخابــات 
88، فیــس بــوک بــه کلــی فیلتــر شــد درحالــی کــه مــی تــوان 
از آن بــه طــرز صحیــح نیز اســتفاده کــرد. بنابرایــن در صورتی 
کــه قانــون مدونی وجــود نداشــته باشــد، فیلترینگ، ســلیقه ای 
و وابســته بــه اراده ی دولــت هــا اعمــال مــی شــود کــه منطــق 
حقوقــی نــدارد. لــذا پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه قانــون گذار 
ــوان فیلترینــگ  ــی تحــت عن ــا قانون ــن بحــث شــود ت وارد ای

داشــته باشــیم کــه مصادیــق در آن کامــال مشــخص شــود.
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پیش مصاحبه: فیلتـــرینگ را محدود کردن دسترســی کاربران 
ــدگاه  ــگاه  هــا و خدمــات اینترنتــی کــه از دی ــه وب ــت ب اینترن
متولیــان فرهنگــی و سیاســی هــر کشــور بــرای مصــرف عموم 
ــد. تعییــن ســطح، مصادیــق  مناســب نیســت، معنــا کــرده ان
و سیاســت  هــای فیلتـــرینگ بــا حکومت هــا اســت و همیــن 
ــود.  ــگ می ش ــدوده ی فیلترین ــاوت در مح ــب تف ــر موج ام
فیلترینــگ در ایــران طیــف گســترده  ای از وبگاه  هــای اینترنتی، 
از پورنوگرافــی تــا سیاســی را در بــر می  گیــرد. اگرچه مســدود 
ــه  ــران جنب ــی در ای ــای اینترنت ــه وبگاه ه ــی ب ــردن دسترس ک
قانونــی دارد، امــا رونــد آن، بــه ویــژه بــرای وبگاه  های سیاســی 
و اجتماعــی، به درســتی مشــخص نیســت و سیاســت  هــای آن 
غیرشــفاف اســت. باتوجــه بــه اهمیــت فیلترینــگ در ایــران و 
عــدم شــفافیت حــدود و ثغــور آن، بــر آن شــدیم مصاحبــه ای 
ــی  ــاد حقوق ــون ابع ــالمی پیرام ــیخ االس ــاس ش ــر عب ــا دکت ب
ــد،  ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــیم. آن چ ــته باش ــگ داش فیلترین
ــت  ــر ماهی ــه، نظی خالصــه ای از مباحــث مطــرح در مصاحب
حقوقــی فیلترینــگ، قوانیــن موجــود در کشــور در مقایســه ی 
ــای  ــرد نهاده ــی عملک ــورها و چگونگ ــایر کش ــا س ــی ب تطبیق

ذی ربــط درحــوزه ی فیلترینــگ اســت.
از منظــر حقوقــی چــرا اصــوال حکومــت ها به ســمت فیلترینگ 

شــبکه هــای اجتماعــی و فضای مجــازی مــی روند؟
بــه صــورت خالصــه مــی تــوان گفــت بــه همــان دلیل کــه به 
ســمت مقابلــه و کنتــرل جــرم مــی رونــد؛ چــرا کــه در فضــای 
ــذا همــان طــور  ــم وجــود دارد. ل ــکاب جرای ــز ارت مجــازی نی
کــه در فضــای واقعــی بــا ارتــکاب جــرم مقابلــه مــی شــود، در 
فضــای مجــازی هــم ایــن عمــل صــورت مــی گیــرد. یکــی از 
راه هــای مقابلــه و پیشــگیری از جرایــم، فیلترینــگ اســت. بــه 
همیــن دلیــل تمامــی نظــام هــا فیلترینــگ دارنــد و نظامــی را 
نمــی تــوان یافــت کــه فیلترینــگ نداشــته باشــد. بــرای مثــال 
مبحــث پورنوگرافــی اطفــال، در بســیاری نظــام هــا حتــی نظام 
آمریــکا با ســخت گیــری مواجــه اســت و شــبکه های اجتماعی 
را کــه بــه ایــن مســائل ورود کــرده باشــند، فیلتــر مــی کننــد. 
آن چــه در فیلترینــگ مذمــوم و مخالــف آزادی بیــان اســت، 
مســائل سیاســی و دیــدگاه هــا و عقایــد اســت کــه نبایــد فیلتر 
ــد  ــف شــده ان ــل تعری ــم خاصــی کــه از قب ــی جرای شــود، ول
ــن فضــا وارد  ــه ای ــرداری ب ــا قصــد کالهب ــه ب ــرادی ک ــا اف ی

می شــوند، ممکــن اســت بــا فیلترینــگ مواجــه شــوند.
آیــا فیلترینــگ و اعمــال محدودیــت در مســائل سیاســی کــه 
اشــاره کردیــد، طبــق قانــون اساســی یــا ســایر قوانیــن موجــود، 
ناقــض حقــوق شــهروندی نیســت؟ بــه طــور کلــی چــه حقوقی 

بــرای شــهروندان در زمینــه فضــای مجــازی وجــود دارد؟
قانــون اساســی زمانــی تدویــن شــد کــه بحثــی پیرامــون فضای 
مجــازی وجــود نداشــت؛ امــا برخــی از اصــول قانــون اساســی 
نظیــر اصــل ٢4، مــی تواننــد در ایــن زمینه راهگشــا باشــند؛ در 
قانــون اساســی اصــل بــر آزادی بیــان اســت و محدودیت هــا 
ــد  ــن نبای ــوند. بنابرای ــی ش ــن م ــون تعیی ــب قان ــه موج ب
محدودیــت هــای زیــادی اعمــال شــوند. اگــر قــرار بــر ازدیــاد 
محدودیــت هــا باشــد، اصــل آزادی بیــان زیــر ســوال مــی رود 
و محدودیــت بایــد فقــط در مــوارد خاصــی باشــد. در مســائل 
سیاســی، آزادی بیــان و دیــدگاه هــای مختلــف، هیــچ حکومتی 
حــق فیلترینــگ نــدارد. در فضــای مجــازی هــم نبایــد اصــل را 

ــق در مــوارد خــاص  ــن مصادی ــرای ای ــد. ب فعالیــت مــی کنن
ــرار داده شــده اســت و در ســایر مــوارد  امــکان فیلترینــگ ق
فیلترینــگ وجــود نــدارد. حتــی در مــواردی کــه یــک ســایت، 
شــبکه کــه در اصــل بــرای فعالیــت مجرمانــه تشــکیل نشــده 
باشــد امــا فــرد یــا گروهــی مرتکــب جــرم در آن شــود، فقط با 
جــرم مقابلــه مــی شــود و مشــمول فیلترینــگ نمــی شــود. در 
کشــور مــا فیلترینــگ وســیع تــر اســت؛ در چین نیــز وضعیت 
بــه همیــن شــکل اســت و بــی محابــا فیلتــر وجــود دارد. اغلب 
ایــن فیلترینــگ مشــمول مســائل سیاســی کشــور و مــواردی 
اســت کــه بــه حکومــت مربــوط مــی شــود. در کــره ی شــمالی 
کار از فیلترینــگ گذشــته و گاهــی داشــتن تلفــن همــراه را نیز، 
جــرم تلقــی مــی شــود! لــذا بایــد کشــورها را بــر اســاس میزان 
و حجــم فیلترینــگ، دســته بنــدی کــرد. کشــورهایی کــه نــگاه 
حداقلــی بــه فیلترینــگ دارنــد و فیلترینــگ فقــط بــه مــواردی 
کــه پیــش تــر ذکــر شــد، محــدود مــی شــود و از ســوی دیگر 
ــوان روش و شــیوه ی کار  ــه عن کشــورهایی کــه فیلترینــگ ب
آن هــا اعمــال مــی شــود و بســیار گســترده و وســیع اســت. 
نظــر اینجانــب بــه عنــوان حقوقــدان این اســت کــه در مباحث 
آزادی بیــان، نبایــد فیلترینــگ اعمــال شــود و بایــد اجــازه داد 
شــبکه هــای مجــازی، آزادانــه فعالیــت خــود را داشــته باشــند. 
ــرد  ــکاب جرمــی صــورت مــی گی فقــط در مــواردی کــه ارت
بایــد بــا ایــن شــبکه هــا مقابلــه شــود. آزادی بیــان بــه معنــای 
ایــن نیســت کــه آن هــا حــق ارتــکاب جــرم دارنــد؛ لــذا اگــر 
توهیــن یــا افتــرا صــورت گرفــت بــا آن هــا برخــورد می شــود، 

امــا نبایــد بــا پیــش داوری از قبــل فیلتــر شــوند.
ــه اشــاره  ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــه کارگــروه تعیی ب
کردیــد، لطفــا در ایــن خصــوص شــرح دهیــد کــه ماهیــت 
ــا  ــط ب ــوراهای مرتب ــایر ش ــروه و س ــن کارگ ــرد ای و عملک
ــه وجــود  ــه ب ــه چــه صــورت اســت؟ چگون ایــن حــوزه،  ب

ــت. ــی اس ــه ترتیب ــه چ ــای آن ب ــد و اعض آمده ان
در موضــوع مــورد بحــث در کنــار کارگــروه تعییــن مصادیــق 
محتــوای مجرمانــه، مــی تــوان از شــورای عالــی نظــارت بــر 
ــر  ــی نظــارت ب ــاد کــرد. شــورای عال ــز ی فضــای مجــازی نی
ــی  ــی و حقیق ــخاص حقوق ــته اش ــازی، از دو دس ــای مج فض
ــه ١7  ــورا ب ــن ش ــری ای ــکل گی ــردد. ش ــی گ ــکیل م تش
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حجــت االســالم و المســلمین ســید حســن خمینــی، در جلســه ی شــورای اداری شهرســتان شــمیرانات گفــت: گاهــی مناســب اســت کــه بــه 
علــل و انگیــزه هــای شــکل گیــری انقــالب توجــه کنیــم؛ زیــرا انســان بــه مــرور زمــان بــه دلیــل روزمــر گــی از توجــه بــه ایــن کــه بــزرگان 
چــه کــرده انــد، غافــل مــی مانــد. بــه گــزارش آفتــاب نیــوز، یــادگار امــام بــا تأکیــد بــر توجه بــه فاصلــه میــان نتیجــه و هــدف، اظهــار کرد: 
مهــم اســت کــه چــه هدفــی داشــتیم و چــه نتیجــه ای حاصــل شــد. از قیــاس ایــن دو مــی تــوان گفت کــه یــک مجموعــه دارای توفیق اســت 
یــا خیــر؛ تذکــر آرمــان هــا شــرط ضــروری اســت و مــن فکــر مــی کنــم اگــر اهــداف پیــروزی انقــالب را مــرور کنیــم، مــی توانیــم بــه ایــن 
آرمــان هــا برســیم.  وی در ادامــه بیــان داشــت: بدتریــن ظلــم، ظلــم قانونــی اســت و بایــد نســبت بــه زیرســوال رفتن آزادی حســاس باشــیم. 
حســن خمینــی تصریــح کــرد: اولیــن مســأله ایــن اســت کــه انقــالب اســالمی یــک انقــالب دینــی اســت و بــرای احیــای ارزش هــای دینــی 
و از بیــن بــردن هرزگــی هــا شــکل گرفتــه اســت. هــر تالشــی بایــد در ایــن مســیر باشــد کــه ایــن ارزش هــا شــکل گرفتــه و نتیجتــا شــاهد 
باشــیم هرزگــی هایــی کــه جامعــه مــا را علیــه حکومــت پهلــوی برانگیخــت، تــا چــه انــدازه از بیــن رفته اســت؟ لــذا توجــه به عفــت عمومی 
و ارزش هــای عمیــق دینــی در مقابلــه بــا هرزگــی حاکــم بــر نظــام ســلطنتی، یکــی از ویژگــی هــای انقــالب اســت و بایــد بــه آن توجــه کرد.
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تالش برای احیای پرده پندار

ــوم انســان و موضوعــات شــبیه ســازی پیشــرفت  نقشــه ژن
خــارق العــاده ای داشــته اســت، جنــگ هــای ســایبری همــان 
هــدف جنــگ هــای قدیمــی را بــا کمتریــن هزینــه بــرآورده 
ــه  ــت هم ــز و پوس ــا مغ ــات ت ــوژی اطالع ــازد و تکنول می س
ــوز  ــران هن ــت. در ای ــرده اس ــوذ ک ــر نف ــی بش ــاد زندگ ابع
برخــی از مــرگ پوزیتیویســم و چالــش هــای ســنت و تجــدد 
می گوینــد در حالــی کــه ایــن کلیشــه هــا دیگــر جواب گــوی 
ســیاه چالــه ای کــه همــه جهــان را در خــود می بلعــد نیســت. 
ــات و  ــر اطالع ــه عص ــدن ب ــاب ش ــت و پرت ــالب، گسس انق
ــث  ــت. مباح ــهود اس ــون روز مش ــامدرن همچ ــگ پس فرهن
کلــی، شــعاری، فلســفی و کلیشــه هایــی کــه امــروز در تاریــخ 
و فلســفه علــم توســط ســنت گرایــان، چــپ گرایــان و جدیــدا 
ــال  ــا زدن، انفع ــز درج ــردد ج ــرح می گ ــا مط ــامدرن ه پس
ــه ای  ــران نتیج ــی ای ــی و فرهنگ ــر تکنیک ــی عناص و فروپاش
نخواهــد داشــت. برخــی از کشــورهای حاشــیه ای همچــون 
مالــزی، اندونــزی، ســنگاپور، قطــر، امــارات و... توانســته انــد 
از فرصــت فراهــم شــده در عصــر اطالعــات اســتفاده کننــد و 
برنامــه هــای توســعه ی آن هــا کــه اگــر در عصــر مکانیکــی 
ــه  ــه ده ــرد، در س ــان می ب ــال زم ــد س ــل ص ــود حداق ب
ــه  ــا ب ــک آن ه ــهر کوچ ــک ش ــروز ی ــد و ام ــی کردن عملیات
انــدازه ی تمــام ایــران درآمــد دارد. عصــر اطالعــات، کمــی، 
ــات  ــر الزام ــک اســت. اگ ــی و پراگماتی ــال عین ــو، کام پوزیتی
جدیــد سیاســت گــذاری در عصــر اطالعــات را درک نکنیــم 
ــه  ــت ب ــی و بازگش ــای خودکفای ــت ه ــال سیاس ــه دنب و ب

مطبوعــات و نقــد سانســور مــی پــردازد و از شــرایط حاصل از 
سانســور تحــت عنــوان »پــرده  پنــدار« یــاد می کنــد. مارکــس 
بــر ایــن نظــر اســت کــه سانســور، مانــع پژوهــش حقیقــت 
می شــود و حکومت هــا بــا توســل بــه آن می کوشــند 
ــا  ــع حکومت ه ــد. در واق ــم کنن ــی را تنظی ــکار عموم ــا اف ت
ــی  ــی هماهنگ ــار نوع ــه اجب ــزار سانســور، ب ــیله ی اب ــه وس ب
گفتــاری در مــردم پدیــد می آورنــد بــه گونــه ای کــه کامــال 
ــت  ــه مصلح ــا ب ــه آن ه ــد ک ــی باش ــتای دیدگاه های در راس
می داننــد. حکومت هــا بــا ســاکت کــردن صداهــای مخالــف 
می کوشــند راه را بــرای اقنــاع شــهروندان همــوار ســازند و بــا 
ــی خــاص، ســایر اندیشــه هــا و  ــا و ارزش های ســاخت ایده ه
ارزش هــا را حــذف کننــد. در واقــع حکومــت هــا، ایدئولــوژی 
خــود را در همــه جــا بــه حــدی قدرتمنــد منتشــر و در برابــر 
ســایر اندیشــه هــا، مانــع ایجــاد می کننــد کــه گاه شــهروندان 
ــوم  ــد. آزادی عم ــن آن ندارن ــز پذیرفت ــری ج ــاره  ی دیگ چ
ــاد  ــق ایج ــب از طری ــن ترتی ــود و بدی ــلب می ش ــردم س م
ــتانداردکردن  ــش اس ــهروندان و افزای ــرای ش ــت ب محدودی
ــوده ی  ــوم و ت ــده، عم ــن  ش ــش تعیی ــای از پی ــق الگوه مطاب

ــوند. ــرل می  ش ــردم کنت م
ــت  ــا مقاوم ــد ب ــال می ش ــکارا دنب ــدی آش ــن رون ــر چنی اگ
رو بــرو می گشــت، امــا حکومت هــا بــا بیــان ایــن کــه مــردم 
ــر  ــا ب ــا صرف ــد -  ام ــد بگوین ــی  خواهن ــه م ــر چ ــد ه آزادن
ــن شــده   ــان تعیی ــرای آن ــر ب ــواردی کــه پیــش  ت اســاس م
ــود. در  ــی  ش ــان م ــه ای از آزادی پنه ــد در لفاف ــت - رون اس
چنیــن شــرایطی نویســندگان مــی تواننــد بنویســند، امــا فقــط 
در صورتــی کــه بتواننــد نوشــته ی خــود را در چیــن و شــکن 
ــی  ــنده، قربان ــع نویس ــد. در واق ــش کنن ــده آرای ــز ش تجوی
ــک  ــارت ش ــت نظ ــود و تح ــاب می ش ــن ارع ــناک تری ترس
و تردیــد قــرار می گیــرد. امــا نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن 
رونــد آن اســت کــه پــس از گذشــت زمانــی نســبتا طوالنــی، 
حکومــت هــا از یــاد مــی برنــد آن چــه کــه در جراید منتشــر 

و اغلــب زیرســاخت هــای پرتــاب شــدن کشــور بــه عصــر 
اطالعــات، جهــت جهــش ســریع وجــود دارد. 

سیاســت هــای خــود تحریمــی، فیلترینــگ، انزواگرایــی و در 
ــن  ــت رفت ــث از دس ــی، باع ــی گرای ــع بوم ــیاری از مواق بس
ــی،  ــت کنون ــران در وضعی ــرد ای ــردد. رویک ــا می گ فرصت ه
مواجهــه بــا عصــر اطالعــات از منظــر محافظــه کاری اســت؛ 
محافظــه کاری کــه دغدغــه امنیــت، اخــالق، مذهــب، خانواده 
و ســنت را دارد. امــا محافظــه کاری دیــوار بزرگــی اســت کــه 
تنهــا شــهروندان را از سیاســت هــای رســمی کشــور دور و آن 
هــا را شــهروندان مجــازی ســایر بازیگران به خصــوص آمریکا 
می ســازد. امــروزه در بحــث حاکمیــت، اعتقــاد بــر ایــن اســت 
کــه کشــوری اقتــدار تــام و مطلــق بــر شــهروندان دارد کــه 
عــالوه بــر جغرافیــای فیزیکــی در عرصــه مجــازی نیــز تــوان 
اقنــاع ســازی و همراهــی شــهروندان را داشــته باشــد. به علت 
سیاســت هــای ســلبی و محافظــه کارانــه، اعتمــاد شــهروندان 
ــم و کار  ــلب کرده ای ــایبر را س ــای س ــت در فض ــه حکوم ب
بــه جایــی رســیده اســت کــه هــر چــه جســتجوگر و شــبکه 
ــهروندان  ــم ش ــت می کنی ــازیم و حمای ــی می س ــی مل اجتماع
ایــران در آن هــا وارد نمی شــوند. همــان طــور کــه نخبــگان 
ایرانــی بــا ســاختار پیــر و محافظــه کار ایــران کنــار نمی آینــد 
و مهاجــرت را اولویــت خــود قــرار داده انــد، شــهروندان نیــز 
ــه فضــای مجــازی غیــر ملــی را در دســتور کار  مهاجــرت ب
ــای  ــبکه ه ــه ش ــا اســت ک ــتباه دوم آنج ــد. اش ــرار داده ان ق
مهمــی همچــون یوتیــوب، توییتــر و فیــس بــوک کــه امکانات 
آموزشــی و کاربــردی بیشــتری دارنــد را فیلتــر و تنهــا چنــد 
شــبکه ی حاشــیه ای را بــاز گذاشــته ایــم. البتــه اگــر جــدال 
و فضــای رقابتــی در حــوزه سیاســت و اقتصــاد نبــود، تلگــرام 
و اینســتاگرام نیــز تــا کنــون فیلتــر شــده بودنــد. ایــن حــد از 
فیلترینــگ باعــث انحصــار اطالعاتــی شــبکه هــا و ممانعت از 
بهــره گیــری از امکانــات و شــکل گیــری کســب و کارهــای 
اینترنتــی اســت. در برابــر هــر موضــوع تــازه وارد اگــر بدون 
ــروی  ــان و نی ــرمایه، زم ــا س ــم، تنه ــتادگی کنی ــش ایس دان
انســانی خویــش را از دســت خواهیــم داد. تکنولــوژی ابــزار 
ــان زیســت اســت و کلیشــه  ــگ و جه ــه فرهن نیســت، بلک
ــورد  ــی برخ ــا آن گزینش ــوان ب ــاد دارد، می ت ــه اعتق ای ک
ــی و  ــا نگاهــی افالطون ــه ب کــرد؛ کامــال مشــخص اســت ک
ــازی را دارد. مــا  بــدون دانــش، قصــد برهــم زدن قواعــد ب
وارد عصــر اطالعــات شــده ایــم و چــاره ای جــز همنوایــی و 

آموختــن نداریــم.

ــان  ــدم جری ــه ع ــه خصــوص ک ــراس آور اســت. ب ــا ه آن ه
شــفاف اطالعــات در جوامع بســته، خّســت اطالعاتــی نهادهای 
ــا یکدیگــر،  دولتــی و گاه اخبــار ضــّد و نقیــض ایــن نهادهــا ب
ــن  ــود و ای ــی ش ــا م ــه آن ه ــردم ب ــاد م ــدم اعتم ــث ع باع
نتیجــه ای جــز حضــور گســترده ی مــردم در فضای مجــازی و 
پیگیــری اخبــار و اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی بــه دنبال 
نــدارد. اطالع رســانی آزاد فــارغ از کنتــرل و انحصــار حکومــت 
در شــبکه هــای اجتماعــی و پژوهــش حقیقــت ورای آن چــه که 
حکومــت بــه صــورت یــک جانبــه در عالــم حقیقــی در حــال 
ــی  ــد و انتشــار آن اســت، شــرایط زیســت فکــری متفاوت تولی
ــد مــی آورد کــه همیــن امــر باعــث  ــرای شــهروندان پدی را ب
احســاس تهدیــد بــرای حکومــت هــا مــی شــود. در این شــرایط 
حکومــت هــا مــی کوشــند تــا صــورت بنــدی گفتمانی خــود یا 
همــان رژیــم حقیقــت را ایــن بــار در فضــای مجــازی نیــز احیا 
ــی  ــا سیاســت هــای گوناگون ــن راســتا حکومت ه ــد. در ای کنن
را اعمــال مــی کننــد کــه از جملــه مــی تــوان بــه فیلترینــگ 
اشــاره کــرد. حکومــت هــا بــه وســیله ی فیلترینــگ بــه اعمال 
سانســور و نظــارت ســاختاریافته بــر دسترســی بــه محتــوای 
فضــای مجــازی مــی پردازنــد. در واقــع حکومــت هــا بــا بهــره 
ــت  ــا ایجــاد محدودی ــا ب ــی کوشــند ت ــردن از فیلترینــگ م ب
بــرای دسترســی بــه اندیشــه هایــی ورای آن چــه کــه خــود تا 
کنــون منتشــر کــرده انــد، همــان پــرده ی پنــدار و دیــوار حائل 
ــد.  ــود آورن ــه وج ــت ب ــان شــهروندان و پژوهــش حقیق را می
بدیــن ترتیــب جامعــه ی انضباطــی توســط حکومــت در برابــر 
جامعــه ی اطالعاتــی قــرار مــی گیــرد و قــدرت انضباطــی بــه 
صــورت نامرئــی اعمــال مــی شــود. »سراســربینی«، بــا امکانات 
و ابزارهــای ســایبر، قــدرت ویــژه ای در اختیــار حکومــت هــا 
مــی گــذارد تــا بتواننــد دوام جامعــه ی بســته را تضمیــن کنند. 
ــق شــیوه هــای  ــن، از طری ــده ی چشــم جهــان بی ــع ای در واق
الکترونیکــی، ارتقــا یافتــه اســت و ایــن امــکان را بــه حکومت ها 
مــی دهــد تــا بــا ایجــاد پــرده ی پنــدار، حائلــی میــان حقیقت و 

هــر آن چــه آن هــا مــراد مــی کننــد، محقــق شــود.
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قــدرت در قــرن بیســتم ابعــاد جدیــدی پیــدا کــرده اســت، 
ــی و  ــادی، جمعیت ــی، اقتص ــع نظام ــر مناب ــالوه ب ــی ع یعن
جغرافیایــی، بعــد اطالعــات نیــز منبــع اســتراتژیک قــدرت 
محســوب می گــردد. اکنــون اگرچــه قــدرت اقتصــادی چیــن، 
ــروژ،  نظامــی روســیه، انســانی و رفاهــی کشــورهایی چــون ن
ــی و  ــدرت اطالعات ــا ق ــد، ام ــود دارن ــوئیس وج ــوئد و س س
ســایبری آمریــکا اســت. ماشــین، صنایــع ســنگین، کارخانه ها، 
و تکنولــوژی هــای عصــر مکانیکــی بــه کشــورهای هــم پیمان 
آمریــکا همچــون ژاپــن، کــره جنوبــی، هنــد، برزیــل و چیــن 
ــز  ــد و خــط قرم ــی می مان ــا آنچــه باق ــد ام ــل می گردن منتق
آمریــکا در قــرن بیســت و یکــم محســوب می گــردد، 
ــرن را عصــر اطالعــات  ــن ق ــوژی اطالعــات اســت. ای تکنول
و قــرن شــبکه هــای اجتماعــی نــام نهاده انــد و کشــوری کــه 
ــتری  ــهروندان بیش ــود ش ــایبری خ ــای س ــد در جغرافی بتوان
داشــته باشــد، عمــال حکمــران جهــان اســت. آلمــان، چیــن، 
فرانســه، روســیه و بســیاری از کشــورها تــالش می کننــد در 
رقابــت اطالعاتــی و فضــای تکنولــوژی اطالعــات عقــب افتاده 
ــگان از  ــا جــذب نخب ــکا توانســته اســت ب ــا آمری نباشــند ام
ــس  ــوگل، فی ــل، گ ــازون، مایکروســافت، اپ ــا، آم سراســر دنی
ــود درصــد فضــای  ــک ن ــر و نزدی ــوک، اینســتاگرام، توییت ب
اینترنــت را از آن خــود کنــد. دولت هــا، جنــگ ها، دیپلماســی، 
دموکراســی و انتخابــات، سیاســت گــذاری، بانکــداری و همــه 
فعالیــت هــای انســانی در فضــای ســایبر، شــکل و محتــوای 
جدیــدی پیــدا کــرده اســت. عصــر اطالعــات، انعطــاف، عــدم 
ــا و شــهروندان  ــت ه ــدی دول ــی و توانمن ــت، تکثرگرای قطعی
ــوان از  ــی می ت ــه راحت ــه ب ــوی ک ــه نح ــت ب ــم زده اس را رق
انقــالب تکنولــوژی اطالعــات نــام بــرد کــه انســان هــا را بــه 

عصــر پســامدرن منتقــل کــرده اســت.
ــان،  ــه ی ایرانی ــته دغدغ ــال گذش ــد س ــک ص ــر در ی اگ
شــیوه هــای برخــورد بــا غــرب مــدرن یعنــی مکانیســم های 
ترکیــب و تلفیــق متافیزیــک بــا مکانیک بــود؛ اکنون ســرعت 
تحــوالت بــه قــدری زیــاد اســت کــه هــر روز بــا مســئله ای 
ــای  ــت ه ــتیم. دول ــه هس ــات مواج ــر اطالع ــد در عص جدی
الکترونیــک شــکل گرفتــه انــد، دیپلماســی عمومی و ســایبری 
طراحــی شــده انــد، سیاســت گــذاری هــا بــا فنــون ســایبری، 
ابعــاد پیچیــده پیــش بینی پذیــری انســان را ترســیم می کنند، 

مقدمــه: رشــد اینترنــت و افزایــش اســتفاده از فضــای مجازی 
و شــبکه هــای اجتماعــی را مــی تــوان بــه عنــوان یــک پدیده، 
معلــول سلســه ای از علــت هــا دانســت. شــاید یکــی از مهــم 
تریــن علــل گســتردگی اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، بــه 
خصــوص در جوامــع بســته، شــرایط زیســت فکــری متفــاوت 
و گــردش اطالعــات آزاد در ایــن فضــا، ورای کنتــرل و 
ســلطه ی حکومت هــا باشــد. در جوامــع بســته ای کــه جرایــد 
ــوان  ــه عن ــور ب ــتند، سانس ــارها هس ــدیدترین فش ــت ش تح
امــری مرســوم پذیرفتــه شــده اســت، رســانه هــای عمومــی 
در انقیــاد اقلیتــی فکــری اســت و اندیشــه ی منتقــد حکومــت 
ــم  فرصتــی بــرای ظهــور و بــروز نــدارد، شــهروندان بــه عال
مجــازی مهاجــرت می کننــد. چــرا کــه مــی تواننــد بــا غلبــه 
ــه اطالع رســانی آزاد  ــی، ب ــی و مکان ــر محدودیت هــای زمان ب
ــد و در واقــع  ــارغ از کنتــرل و انحصــار حکومــت بپردازن و ف
بــا »بمبــاران شــنیداری و دیــداری«، نوعــی جامعــه ی مدنــی 
مجــازی خلــق کننــد. حکومــت هــا نیــز بــرای مقابلــه بــا ایــن 
وضعیــت و اســتمرار »جامعــه ی انضباطــی« کــه مهــم تریــن 
ــت های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــت، ب ــا اس ــای آن ه ــل دوام و بق دلی
ــرل فضــای مجــازی  ــه کنت ــگ، ب ــه فیلترین ــاوت از جمل متف
ــل و  ــایبر، غ ــارج از س ــای خ ــر در در فض ــد. اگ می پردازن
زنجیــر بــر دســت و پــای مطبوعــات مانــع از انتشــار افــکار 
ــش  ــگ در نق ــازی، فیلترین ــای مج ــت، در دنی ــادی اس انتق

ــد. ــر عمــل می کن ــن غــل و زنجی همی
پرده ی پندار؛ سانسور در مطبوعات

کارل مارکــس را پیــش از آن کــه بــه عنــوان یــک فیلســوف، 
ــک  ــام ی ــیم، در مق ــاددان بشناس ــا اقتص ــناس ی ــه ش جامع
روزنامــه نــگار شــناخته ایــم. مارکــس در نخســتین تجربــه ی 
ــئله ی آزادی  ــه مس ــه ب ــد مقال ــود، در چن ــتی خ ژورنالیس

ــر باشــیم، تنهــا راه ملــت را بــرای  خویشــتن هــای هزینــه ب
توســعه بســته ایــم. شــاید اشــتباهات قــرن بیســتم، پــس از 
چندیــن دهــه ناکارآمــدی خــود را نشــان مــی داد امــا اکنــون 
هــر سیاســت ســنتی، عقــب مانــده، شــهودی و در یــک کالم 
غیرعلمــی، می توانــد سرنوشــت نســلی را بــه تباهــی بکشــد و 

قــدرت ملــی ایــران را در همــان ســال کاهــش بدهــد.
محتــوا و ظاهــر دروس عــوض شــده اســت و دیگــر نمی تــوان 
بــر اســاس مــدل هــا و ســرفصل هــای عصــر مــردن تدریس 
کرد. دانشــجویان و شــهروندان عوض شــده اند و در بســیاری 
ــداران  ــت م ــدی از سیاس ــاظ توانمن ــه لح ــات ب از موضوع
جلــو افتــاده انــد. دولــت کشــورهایی کــه نتواننــد همســان و 
همــراه عصــر اطالعــات جلــو برونــد، پــس از چنــدی زبــان 
و امکانــات ارتبــاط بــا بازیگــران دیگــر را از دســت خواهنــد 
ــه  ــر گون ــو اســت و ه ــا جوابگ ــه ه ــه زمین ــم در هم داد. عل
حرکــت اســتبدادی یعنــی خودرایــی و تصمیــم شــهودی بــه 
نتایــج مهلــک بــرای کشــور منتــج می گــردد. کوچــک تریــن 
قطــع رابطــه بــا جهــان پــس از چنــد ســال، متــن رفاه کشــور 
ــی  ــرار می دهــد. همــه کشــورها در فضای ــش ق ــورد چال را م
کــه اقتصــاد بیــن الملــل نقــش عمــده را پیــدا کــرده اســت، 
نیــاز بــه گــره زدن منافــع خــود بــا یکدیگــر دارنــد. کشــاندن 
ــر  ــورهای دیگ ــانی کش ــروی انس ــوژی و نی ــرمایه، تکنول س
ــا راه حــل زیســتن  ــی، تنه ــع مل ــظ مناف ــداز حف در چشــم ان
آبرومندانــه در عصــر اطالعــات اســت. نســل تغییــر کــرده، 
ــه اســت  ــش یافت ــالت افزای ــران شهرنشــین شــده، تحصی ای

ــا درک و  ــه صرف ــردم، بلک ــوده ی م ــر ت ــه نظ ــود، ن ــی ش م
ســخن حکومــت اســت؛ چیــزی کــه نــه یــک خــرد عمومــی 
بلکــه صرفــا یــک خــرد دولتــی اســت. در واقــع حکومــت هــا 
ــه ی  ــه منزل ــا فرامــوش کــردن سانســور، ســخن خــود را ب ب
ســخن تــوده ی مــردم مــراد مــی کننــد و هــر گونــه ســخنی 
خــالف آن، چیــزی جــز ســخن دشــمن نیســت. ایــن شــرایط 
بــه تعبیــر مارکــس، پــرده ی پنــدار اســت و شــهروندان بــا 
حائلــی ضخیــم میــان واقعیــت، هــر آن چــه را کــه حکومــت 

حکــم مــی کنــد، بــه منزلــه ی حقیقــت مــی پندارنــد.
ایده ی کنترل فضای مجازی

ایــده ی کنتــرل فضــای مجــازی در بســتر زمانــی دچــار تحول 
ــه  ــی ک ــته زمان ــال گذش ــد س ــت. در چن ــده اس ــی ش معنای
هنــوز اینترنــت بــه گســتردگی امــروز در زندگــی مــا رســوخ 
نکــرده نبــود و بــا اســتفاده از اینترنــت )Dial-Up( بــا آن ســر و 
صداهــای عجیــب و غریبــش، احســاس مــی کردیــم در حــال 
نقــب زدن بــه دنیایــی دیگــر هســتیم، دوگانــه ای تحــت عنوان 
ــر  ــان ب ــت. در آن زم ــود داش ــازی وج ــی و مج ــای حقیق دنی
میــزان اســتفاده از فضــای مجــازی تاکیــد مــی شــد و همــواره 
ــازی  ــای مج ــودن دنی ــی نب ــر واقع ــی ب ــدای حکومت پروپاگان
ــب  ــا مواه ــوز ب ــه هن ــز ک ــا نی ــد. خانواده ه ــی ورزی اصــرار م
ــدن  ــته ش ــرس گسس ــبب ت ــه س ــد، ب ــنا نبودن ــت آش اینترن
پیوندهــای واقعــی اجتماعــی در فضــای مجــازی، می کوشــیدند 
مانــع آســیب هــای فرعــی در برابــر امــر اصلــی شــوند و در 
ــا فراگیــر  ــد. امــا ب ــا حکومــت هــم دل بودن ایــده ی کنتــرل، ب
شــدن اســتفاده از اینترنــت و گســتردگی خدمــات اینترنتــی، 
ایــده ی کنتــرل از خــود فضــای مجــازی بــه محتــوای فضــای 
ــدی  ــش کلی ــرش نق ــا پذی ــع ب ــد. در واق ــل ش ــازی منتق مج
اینترنــت در زندگــی روزمــره ی تــوده ی مــردم، ایــده ی کنترل 

فضــای مجــازی بــه کلــی دگرگــون شــد.
حکومــت هــا ایــن بــار بــه مقابلــه بــا محتــوای فضــای مجازی 
پرداختنــد چــرا کــه عــدم ســیطره بــر فضایــی جدیــد بــرای 



کنش نشان داد کران فیلم های خارجی وا وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، نسبت به ا

بــه گــزارش ایســنا، ســیدعباس صالحــی، در حاشــیه جلســه ی هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر احتمــال 
اکــران فیلم هــای خارجــی در ســینماها و نقــد و نظرهــای صــورت یافتــه، گفــت: »ایــن موضــوع در دهه هــای مختلــف محــل بحــث و 
گفت وگــو بــوده اســت. برخــی بــا ایــن نــگاه کــه مــا فیلم هــای خارجــی خوبــی در ســطح جهانــی داریــم و ایــن کار می توانــد بــه اقتصــاد 
ســینما کمــک کنــد، موافــق ایــن موضــوع هســتند. در عیــن حــال کســانی کــه تمایــل دارنــد در اوقــات فراغــت خــود از ســینما اســتفاده 
کننــد، مــی تواننــد بــا تنــوع فیلم هــا ایــن کار را انجــام دهنــد.« وی خاطــر نشــان کــرد: »منتقدیــن ایــن اتفــاق نیــز اســتدالل های خــود را 
دارنــد و می گوینــد کــه بــا توجــه بــه تعــداد محــدود ســالن های ســینمای مــا و ایــن کــه در همیــن حــد ســالن ها امــکان نمایــش بــرای 
برخــی فیلم هــای تولیــدی نیــز وجــود نــدارد و یــا زمــان کافــی اختصــاص داده نمی شــود، نبایــد ایــن اتفــاق بیفتــد؛ چــرا کــه مــا حــدود 
صــد تولیــد در ســال داریــم امــا امــکان نمایــش حــدود 70 فیلــم فراهــم می شــود. در نهایــت تــالش می کنیــم آنچــه اتفــاق می افتــد، 

منافــع بیشــتر و هزینه هــای کمتــری داشــته باشــد و هنــوز تصمیــم قطعــی در ایــن رابطــه گرفتــه نشــده اســت.«
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وام گرفتــه اســت. ایــن باز اندیشــی دیــداری تــا بازاندیشــی 
مفهومــی تاریــخ نیــز گســترش یافــت. نمایش هــای تاریخــی 
ــته،  ــزاری از گذش ــتیزی و بی ــا زمانه س ــی، ب ــتاد بیضای اس
ــخ زد. او  ــای محــذوف تاری ــه بازســازی بخــش  ه دســت ب
بــا بزرگانــی همچــون اکبــر رادی، هوشــنگ گلشــیری، حمید 
ســمندریان و... همــکاری هــای فراوانــی داشــته اســت و در 
ــود،  ــس ب ــغول تدری ــران مش ــگاه ته ــه در دانش ــی ک دوران
ــان، رضــا قاســمی و  ــی همچــون رضــا کیانی شــخصیت های

امیــن تــارخ را تعلیــم و پــرورش داد.
در ســال ١37٥، بیضایــی پــس از هجــده ســال محرومیــت 
ــی  ــن الملل ــان بی ــوت پارلم ــه دع ــران، ب ــت در ای از فعالی
نویســندگان »استراســبورگ«، بــه آلمــان رفــت. ایــن اقامــت 
ــال  ــید و در س ــول کش ــال ط ــک س ــر از ی ــان، کمت در آلم
ــا  ــال ه ــس از س ــی، پ ــت. بیضای ــران بازگش ــه ای ١37٦ ب
توانســت فعالیــت هنــری خــود را از ســر بگیــرد و در 
ــام  ــه ن ــنامه ای ب ــال ١379، نمایش ــیر، در س ــه ی مس ادام
»مجلــس ضربــت زدن« را نوشــت. در ایــن نمایــش از 
ســبک »نمایــش در نمایــش« بهــره جســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــنده  ــردان و نویس ــش کارگ ــران در نق ــی از بازیگ ــه بعض ک
ــروه دیگــری از بازیگــران  ــا گ ــر نمایشــی؛ همــراه ب ــک اث ی
قصــد اجــرای نمایشــی را دارنــد. آن هــا مــی خواهنــد شــب 

ــی یــک کلمــه  ــد: »بیضای سگ کشــی نوشــته اســت، می گوی
اســت: اســتاد. تنهــا یــک کلمــه. کاش می توانســتم آن گونــه 
کــه بیــان می کنــم، نوشــته شــود اســتاد. چشــم هایش 
چیزهایــی می دانــد، آن قــدر دور، نــاب و کمیــاب کــه 

ــرد...«. ــت ک ــا صحب ــورد آن ه ــوان در م نمی ت
شــاید پــس از دانســتن همــه ی ایــن هــا، پرسشــی در ذهــن 
ــی،  ــرام بیضای ــرا به ــه چ ــش ک ــن پرس ــرد. ای ــکل بگی ش
اکنــون در کالیفرنیــای آمریــکا، فرســنگ هــا دور از ایــران، 
ــوال  ــن س ــخ ای ــت؟ پاس ــی اس ــس و زندگ ــغول تدری مش
ــا  ــراوان! تنه ــای ف ــزی ه ــد؛ ممی ــاده باش ــیار س ــاید بس ش
ــر  ــی نظی ــا بزرگان ــد! در رابطــه ب نقطــه ضعــف هــر هنرمن
ــن نقطــه ضعــف  ــه روی ای ــدر ب ــا، آن ق ــی ام اســتاد بیضای
دســت گذاشــته می شــود و آن قــدر توانایــی ابــراز صادقانــه 
ــه  ــرد ک ــی گی ــان را م ــراِت روشن ش ــدون سانســوِر تفک و ب
ــه  ــه ب ــی ک ــر نحــوی از فضای ــه ه ــود را ب ــر خ دســت آخ
ــود، دور  ــی ش ــته م ــت گذاش ــان انگش ــف هایش روی ضع
ــن  ــرزخ رفت ــادی در ب ــای متم ــال ه ــی، س ــد. بیضای می کنن
یــا مانــدن بــود. اکنــون ایشــان در جایــی زندگــی مــی کننــد 
کــه بــه زعــم خودشــان »ایــران آرمانــی« نــام دارد. ســخنم 
را بــا یکــی از گرانبهاتریــن ســخنان بهــرام بیضایــی بــه پایان 
می بــرم. ایــن جمــالت، ســطور پایانــی ســخنرانی او در شــب 
ســوم از همایــش »شــب های نویســندگان و شــاعران ایــران 

ــه« در ســال ١3٥٦ اســت: در انیســتیتو گوت
ــنده  ــک نویس ــا از ی ــه م ــت ک ــت نیس ــن درس ــاالً ای »احتم
بخواهیــم آن چیــزی را بگویــد کــه مــا مــی  خواســتیم. ایــن 
ــا  ــه م ــه ک ــتر از آن چ ــد بیش ــنده بای ــت. نویس ــی نیس کاف
ــا  ــه م ــد ک ــزی را بگوی ــد چی ــد. وی بای ــتیم بگوی می خواس
نمی دانیــم می خواهیــم. خــب، در ایــن صــورت گمــان 
ــن  ــر ای ــم. اگ ــر متعلّق ــرز فک ــوع ط ــن ن ــه ای ــم ب می کن
شست وشــو مــی  بایســت در فضــا اتفــاق افتــد، مقــداری نیــز 
بایــد در مــا اتفــاق افتــد. مــا بایــد احســاس کنیم کــه کلمات، 
معیارهــا و اصطالحاتــی کــه بــه کار می بریــم، بــه کار بــردن 
ــاد کلمــات موجــب فرســوده شــدن آن هــا شــده اســت.  زی
کلمــه ای را کــه از دســتگاه  هــای دولتــی تــا روشــنفکر معاصر 
همگــی بــه کار برنــد، بــه مــن حــق بدهیــد کــه نســبت بــه 
ــه  ــرار اســت ک ــر ق ــم. اگ ــی مشــکوک باش ــا کم آن کلمه ه
ــز  ــا نی ــد و م دســتگاه  هــای دولتــی هــم »مســئولیت« بگوین
بگوییــم، مــن  کمــی نســبت بــه آن مســئولیت مشــکوکم. اگر 
قــرار باشــد کــه آن هــا هــم راجــع بــه آزادی صحبــت کننــد 

ــه آن آزادی مشــکوکم.« ــم، مــن کمــی راجــع ب ــا ه و م
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اهمیــت مطالعــه ی تاریــخ بــر کســی پوشــیده نیســت. بــرای 
پیشــرفت ابتــدا بایــد بــه پشــت ســر نــگاه کــرد و مســیری 
ــرد. یکــی از  ــال بررســی ک ــوده شــده اســت، کام ــه پیم را ک
معتبرتریــن منابــع تاریــخ تئاتــر، کتــاب »تاریــخ تئاتــر جهان« 
نوشــته ی »اســکار گ. براکــت« اســت. ایــن کتــاب از نمایش 
ــام ادوار  ــت و تم ــرده اس ــاز ک ــتان و روم آغ ــان باس در یون
ــی و  ــتم را بررس ــده ی بیس ــان س ــا پای ــی ت ــای نمایش هنره
تحلیــل مــی کنــد؛ امــا در هیــچ کجــای ایــن کتــاب، نامــی 
از نمایــش در ایــران بــرده نشــده اســت! شــاید مهــم تریــن 
علــت آن، ایــن باشــد کــه اســناد و منابــع تاریخــی در ایــن 
زمینــه بســیار انــدک و ناپیوســته هســتند؛ در نتیجــه بررســی 
هنرهــای نمایشــی در ایــن اقلیــم، ناممکــن بــه نظــر می رســد.

از معــدود مراجــع معتبــری کــه دربــاره ی هنرهــای نمایشــی 
ــش  ــاب »نمای ــت، کت ــان آورده اس ــه می ــخن ب ــران س در ای
ــه ســرآغاز  ــی« اســت ک ــرام بیضای ــم »به ــه قل ــران« ب در ای
ــار  ــود. در پیش گفت ــی ش ــی م ــه تلق ــن زمین ــش در ای پژوه
ــری  ــدارک هن ــردآوری م ــت: »گ ــده اس ــاب آم ــن کت ای
مربوطــه، ســال هــای 39 تــا 44 مــن را تلــف کــرده اســت«. 
ــرده،  ــتفاده ک ــردن« را اس ــف ک ــل »تل ــی فع ــه بیضای از اینک
شــاید بتــوان دریافــت اهدافــی کــه  هنــگام نوشــتن در نظــر 
ــس از  ــاری پ ــد. ب ــده ان ــق نش ــگاه محق ــت هیچ ــته اس داش
انتشــار ایــن کتــاب، کتاب هــای زیــادی تحــت تاثیــر آن در 
رابطــه بــا تاریــخ نمایــش در ایــران منتشــر شــدند. نمایشــی 
کــه همــواره »نیمه جانــی ســخت جــان« بــوده اســت کــه تــا 
ــر  ــت، تغیی ــورت می گرف ــش ص ــان گرفتن ــرای ج ــی ب تالش
حکومت هــا و تفکــرات غالــب جامعــه، آن را ســرکوب کــرده 
اســت؛ جواهــری کــه در خانه اســت و بــدان نمی نگریــم و آن 
را آلــوده بــه ســالیق و مســائل مخربــی کــه نبایــد، کــرده ایم.

ــم  ــود، ده فیل ــری خ ــت هن ــول فعالی ــی در ط ــتاد بیضای اس
بلنــد، چهــار فیلــم کوتــاه و قریــب بــه هفتــاد کتــاب و اجــرای 
صحنــه ای در ایــران و خــارج از ایــران را در کارنامــه اش دارد. 
از مهــم تریــن نــکات بــارز هنــری او این اســت کــه در همه ی 
شــاخه ها اعــم از فیلــم، تئاتــر و پژوهــش، ســبکی منحصــر بــه 
فــردی دارد. بــه عنــوان مثــال، بیضایــی در نمایــش از صحنــه 
 پــردازی بــه نفــع بــازی بازیگــران می کاهــد، بــه گونــه ای که 
در بهتریــن کارهایــش صحنــه خالــی اســت و تنهــا ســکویی 
ــه  ــی و تعزی ــن عنصــر را از نقال ــرار دارد؛ او ای ــرد در آن ق گ

ــر بکشــند،  ــه تصوی ضربــت خــوردن امیرالمومنیــن )ع( را ب
ــا نظــر ممیــزان وزارت »فرهنــگ و ارشــاد اســالمی«  امــا ب
ــد.  ــش بگذارن ــه نمای ــرت را ب ــره ی حض ــد چه ــی توانن نم
ــن  ــنفکر اســت، ای ــردی روش ــه ف نویســنده ی نمایشــنامه ک
موضــوع را تقبیــح کــرده و مدعــی مــی شــود حکومــت برای 
معرفــی نکــردن چهــره واقعــی امیرالمومنیــن)ع(، ایشــان را از 
دیــدگاه مــردم سانســور مــی کنــد. او بــا تشــبیه روشــنفکران 
بــه امیرالمومنیــن )ع(، آن هــا را  قربانــی طــرز تفکرشــان در 
عصــر خویــش معرفــی مــی کنــد. نمایــش مجلــس ضربــت 
ــد،  ــرا نش ــرای اج ــوز ب ــب مج ــه کس ــق ب ــا موف زدن ام
ــه دلیــل  ماننــد بســیاری از کارهــای بهــرام بیضایــی کــه ب
ممیزی هــای فــراوان بــه اجــرا نرســیدند. البتــه ایــن نمایــش، 
شــش ســال پــس از هجــرت بیضایــی بــه آمریــکا )در ســال 
١39٥(، توســط محمــد رحمانیــان در تهــران بــه روی صحنــه 
ــی مــن در  رفــت. همــه ی ایــن هــا بخــش کوچکــی از ناتوان
ســخن گفتــن از اســتاد بهــرام بیضایــی را شــرح مــی دهــد. 
هرکــس مــی توانــد بــا اندکــی ورود بــه دنیــای هنــری وی، 
دریابــد کــه او همچــون اســطوره هایــی نظیــر حافظ و ســعدی 
ــطوره  ــک اس ــد. ی ــی درخش ــا م ــری م ــدن هن ــان تم در می
کــه زندگــی اش را صــرف خدمــت بــه هنــر وطنــش کــرده 
اســت. »فرهنــگ معیــری« در مقالــه ای کــه دربــاره ی فیلــم 
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ســــید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی، 
شــانزدهم مهرمــاه، گفــت وگویــی بــــا خبرگــــزاری »خانــه ی 
ملــــت« داشــــت کــه از نظــــر وعــده هــــا و نــکات طــرح 
شــــده، بســــیار حائــز اهمیــت بــود. صالحــــی در ایــن گفت 
وگــو، بــه برنامــه ریــزی ارشــــاد بــرای »صفــر کــردن« تعداد 
فیلــم هــای توقیفــی ســینمای ایــران اشــاره کــرد. طبعــا وعده ی 
جنــاب وزیــر، خواســته ی تمامــی ســینماگران و سینمادوســتان 
اســت امــا بایــد دیــد بــه چــه قیمتــی قــرار اســت ایــن وعــده 
ــالمی  ــاد اس ــط در وزارت ارش ــئولین ذی رب ــود! مس ــی ش عمل
نیــز، بــر ایــن باورنــد کــه اکثــر فیلــم هــای توقیفــی بــا انجــام 
اصالحاتــی، قابلیــت اکــران عمومــی را پیــدا می کنند. حــال این 
ســوال پیــش مــی آیــد کــه اگــر اعمــال ایــن اصالحات، ســبب 
ــه ی  ــاختار و بعضــا فیلم نام ــه س ــی ب ــیب های ــدن آس وارد ش
فیلم هــا شــود و در پــی آن ســردرگمی و دلســردی مخاطبــان را 
از فیلــم مــورد نظرشــان به همراه داشــته باشــد، آیــا در بایگانی 
باقــی مانــدن ایــن فیلــم هــا مطلــوب تــر نیســت؟! پاســخ ایــن 
ســوال از دو نــگاه قابــل بررســی اســت؛ یکی مخاطــب و دیگری 
ســازندگان فیلــم. در ادامــه بــا نگاهــی به نخســتین فیلــم اکران 
شــده از ســری فیلــم هایــی کــه اخیــرا رفــع توقیــف شــده انــد، 
موضــوع را از هــر دو منظــر بــه اختصــار، بررســی خواهــم کرد.

مهــم تریــن اتفــاق اکــران جدیــد در ســینما، اکران فیلم ســینمایی 
»خانــه دختــر« شــهرام شــاه حســینی اســت؛ فیلمی که نخســتین 
فیلــم از پنــج فیلــم رفــع توقیــف شــده اســت کــه به ترتیــب طی 
هفتــه هــای جــاری اکران خواهند شــــد و پیش بینی می شــــود، 
بتواننــد رونــق بخــــش اکران پاییز ســینماها باشــند. خانــه دختر 
کــه در زمــان ســی و ســومین جشــنواره ی فیلــم فجــر )یعنــی 

ســه ســال پیــش(، از آن بــه عنــوان یکــی از بهتریــن فیلــم هــای 
جشــنواره یــاد مــی شــد. گویــا در اثــر یــاد شــده، جــرح و تعدیل 
نــه چنــدان کمــی شــامل حالــش شــده کــه نتیجــه ی آن فیلمی 
بــی ســروته و تکــه پــاره اســت. اگرچــه محمــد شایســته، تهیــه 
کننــده ی خانــه دختــر، در مصاحبــه ی اخیــر خــود در پاســخ 
ــم  ــه فیل ــزی وارد شــده ب ــزان ممی ــاره ی می ــه پرسشــی درب ب
گفته است: »خانه دختر هیچ آســــیبی از ممیــــزی ندیــــده و 
تنها پالن هایی از یک ســــکانس را مجــــددا فیلم بــــرداری و 
صداگــذاری کرده ایــــم«؛ امــا ایــن ســخن پــس از دیــدن فیلــم، 
بــاور کــردن آن کمــی ســخت مــی نماید! شــدت سانســور خانه 
دختــر تــا حــدی اســت کــه اگــر نقدهــای زمــان جشــنواره را 
ــد  ــد، احتمــاال احســاس مــی کنی ــم بخوانی ــن فیل ــه ای راجــع ب
کــه نقدهــا، مربــوط بــه فیلــم دیگــری اســت! پرویــز شــهبازی 
در نوشــتن ایــن فیلم نامــه، ســراغ موضوعــی رفتــه اســت کــه 
کمتــر کســی جســارت پرداختــن بــه آن را دارد، اما افســوس که 
اکنــون، پــس از ســه بــار اعمــال ممیــزی بر فیلم، نشــانه بــارزی 

از موضــوع مذکــور در فیلــم باقــی نمانــده اســت.
حــال اگــر ایــن موضــوع را از دیــد مخاطبینــی کــه دغدغــه ی 
ســینما و مقولــه هنــر دارنــد بررســی کنیــم، شــاید اکــران ایــن 
چنینــی فیلــم هــا کــه فقــط تکــه پــاره ای از اثــر اولیــه در اثــر 
ممیــزی باقــی مانــده اســت، توهینــی بــه خــود و دنیای ســینما 
ــا  ــن فیلم ه ــدادن ای ــش ن ــاید نمای ــر ایشــان ش ــد. از نظ بدانن
ــاره باشــد. از ســوی  ــد ب ــا سانســورهای چن ــران ب ــر از اک بهت
دیگــر امــا بایــد تــا حــدودی بــه عوامــل فیلــم هــا نیــز حــق 
داد؛ چــرا کــه پــس از زحمــات و هزینــه هــای مــادی و معنوی 
بســیاری کــه بــرای ســاخت و تولیــد فیلــم هایشــان متحمــل 
شــده اند، اوال انتظــار بازگشــت ســرمایه خــود و دومــا متمایــل 
باشــند نتیجــه ی تــالش هایشــان را در کنــار مــردم و بــر روی 
پــرده ی نقــره ای ببیننــد. بنابرایــن شــاید چــاره ای جــز گــردن 

نهــادن بــه تیــغ ممیــزی نداشــته باشــند.
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)Suffragette( حق رای
گورون ساخته ی سارا 
دوشنبه یکم آبان ماه

)The Color Purple( رنگ ارغوانی
ساخته ی استیون اسپیلبرگ

سه شنبه دوم آبان ماه

ساعت 12 تا 15
آمفی تئاتر خیام

دانشکده مهندسی

همــــراه با
پخـــــــــش
فیلم های



گفت فرامرز شکرخواه، نوازنده تار و سه تار دار فانی را وداع 

فرامــرز شــکرخواه، مــدرس و نوازنــده تــار، ســه تــار و کمانچــه ی اهــل خراســان پــس از تحمــل یــک دوره ی بیمــاری، عصــر دیــروز 
در ســن ٥٦ ســالگی در مشــهد درگذشــت؛ او در ســال های پایانــی عمــر خــود بــا بیمــاری ســرطان ریــه و کبــد دســت و پنجــه نــرم 
ــی  ــتاد عل ــزد اس ــوازی را ن ــی و کمانچه ن ــاپور هدایت ــزد ش ــا ١370 ن ــال های ١3٦٦ ت ــوازی را در س ــکرخواه، ردیف ن ــرد. ش می ک
اکبــر شــکارچی فــرا گرفــت. شــکرخواه، از دهــه ی شــصت، بــا دریافــت مجــوز از وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه ســاخت ســاز 
مــی پرداخــت و یکــی از کلکســیونرهای ســازهای تاریخــی نیــز بــه شــمار مــی رفــت. وی از دهــه ی شــصت، بــه آمــوزش موســیقی 
روی آورد و شــاگردان فراوانــی را تربیــت کــرده اســت. کــه از جملــه مــی تــوان بــه روزبــه آذر اشــاره کــرد. شــکرخواه، اجراهــای 

بســیاری را بــه نفــع گروه هــای مختلــف و آســیب پذیر جامعــه در طــی ســال های گذشــته روی صحنــه بــرده بــود. 
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گوی وحشت در دستان »آن«

طرحی از یک زندگی*

روبــرو باشــیم. فیلمــی کــه بتوانــد باورپذیــری عمیقــی در مــا 
ــد. ــر خــود کن ــا را درگی ــا ذهــن م ــا مدت ه ایجــاد و ت

ــی در  ــخن از فیلم ــینمایی س ــل س ــا در محاف ــا ام ــن روزه ای
میــان اســت کــه عنــوان پرفــروش  تریــن فیلــم ژانر وحشــت 
تاریــخ ســینما در هفتــه اول را یــدک می کشــد؛ عنوانــی کــه 
ــه  ــم »آن« ب ــم دارد. فیل ــن فیل ــت ای نشــان از کســب موفقی
ــزار  ــان ه ــاس رم ــر اس ــی« و ب ــدی موچیت ــی »ان کارگردان
صفحــه ای »اســتفان کینــگ«، محصــول ســال ٢0١7 آمریــکا 
اســت. فیلمــی طوالنــی - دو ســاعت و پانــزده دقیقــه ای - کــه 
تــازه، نیمــی از رمــان اســتفان کینــگ را بــه تصویــر کشــیده 
ــا  ــش، عمیق ــج و جذاب ــس مهی ــا آنون ــم »آن« ب ــت. فیل اس
تــرس را بــه مخاطــب منتقــل مــی کنــد. هــر چنــد بــه نظــر 
می رســد کــه فیلــم نتوانســته اســت همــان هیجــان نشــان 
داده  شــده در آنونــس هــا را حفــظ کنــد، امــا بایــد اعتــراف 
ــت  ــناک، کفای ــد و ترس ــی ب ــدن خواب ــرای دی ــه ب ــرد ک ک
می کنــد و بــه میــزان قابــل توجهــی، بیننــده را می ترســاند. 
ــود  ــم خ ــردان در فیل ــه کارگ ــی ک ــکارات جالب ــی از ابت یک
انجــام داده اســت، گنجانــدن طنــز در میانــه ی فیلــم اســت. 
همچنیــن آمیختگــی انســانیت و وحشــت در فیلــم، آن را از 

ــرده اســت. ــز ک ــر وحشــت متمای ــای ژان ــایر فیلم ه س
»آن« ماجــرای ضعــف انســان ها اســت. هــر ضعــف در 
ــه ای  ــع آن مجموع ــه تب ــرس و ب ــک ت ــث ی ــم باع ــن فیل ای
ــای  ــدام از شــخصیت ه ــود. هرک ــاک می ش ــات هولن از اتفاق
فیلــم بایــد بــه نوعــی بــر تــرس خــود غلبــه کننــد و شــاید 
ــر، انتخابــی کــه  ــه تصویــر کشــیدن و از آن مهم ت شــیوه ی ب

ســخنرانی ها و بــه  طــور کلــی هــر اطالعاتــی رفــت کــه بیشــتر 
بــه شــناخت وی منجــر می شــود. اولیــن مســئله ای کــه مطــرح 
می شــود ایــن اســت کــه فــرم بــه چــه صــورت قــرار اســت 
ــع  ــود. در واق ــات زاده ش ــتار و اطالع ــری نوش ــک س از دل ی
ــرای  ایــن اتفــاق بــه روش هــای مختلفــی صــورت می گیــرد. ب
نمونــه اساســا خالــق اثــر می بایســت خــود را تــا حــد امــکان بــه 
شــخصیت دکتــر شــریعتی نزدیــک کنــد )توجه داشــته باشــید 
کــه لزومــا موضــوع نبایــد حــول شــخصیت یــک فــرد شــکل 
بگیــرد و همــان طــور کــه در ابتــدای مطلــب گفتــه شــد پیــام 
هــر چیــزی می توانــد باشــد و در مثــال مــورد بحــث مــا، پیــام 
مربــوط بــه یــک شــخصیت اســت( و تــا حــد کافــی نســبت 
بــه او شــناخت پیــدا کنــد. حــال تمــام ایــن اطالعــات بایــد بــه 
نحــوی بــه زبــان تصویــر و فــرم تبدیل شــود. بــرای اینــکار ابتدا 
تــا حــد امــکان بایــد اطالعــات مختصــر و مفیــد باشــند و بتوان 
حلقــه اتصالــی بیــن تمــام این موضوعــات را پیــدا کــرد. در اصل 
در ایــن مرحلــه مــا از مفاهیــم و پیام های گســترده و بی شــماری، 
قصــد پیــدا کــردن کلیدواژه هایــی را داریــم کــه عــالوه بــر دقیق 
بودن شــان، می بایســت مختصــر باشــند. در ایــن نمونــه بــرای 
مثــال می توانیــم شــخصیت دکتــر شــریعتی را در چند کلیــدواژه 
تعریــف کنیــم: روشــنفکر دینــی، مبــارز سیاســی، ثبات اندیشــه، 
فرانوگرایــی، اصالــت وجــود و... . همچنیــن عامل تاثیرگــذار دیگر 
در ایــن مســئله، موقعیــت زمانــی و مکانــی دکتــر شــریعتی بوده 
اســت. در واقــع مــا درخصــوص شــخصیتی صحبــت می کنیــم، 
کــه از نظــر ایدئولوژیــک در دوره ی فرانوگرایی قرارگرفته اســت. 
ــدی در کشــور  ــات جدی ــد تحــوالت و اتفاق ــه مه ــی ک دوران

ــن دیالوگ هــا کــودک  ــن کــه بیان کننــدگان ای ــه  ای توجــه ب
ــن مســاله را  ــز نتوانســته ای ــی درجــه ســنی نی هســتند، حت
ــدن  ــار دی ــک ب ــا ی ــن اوصــاف ام ــا تمــام ای ــد. ب ــه کن توجی
فیلــم »آن« بــه دوســت داران ســینمای وحشــت بــه شــدت 

پیشــنهاد مــی شــود.

در ایــن پــروژه مد نظــر قرار داد. از مشــخصات معمــاری کامران 
دیبــا، انســان گرایانه، کمینه گرایی)مینیمالیســم(، تاریخ گــرا و 
ــا  ــی ب ــگاه ایران ــر ن ــالوه ب ــت و ع ــوده اس ــرا ب ــرا، فرانوگ بوم گ
ــار  ــی از آث ــی، نمونه های ــاری ایران ــای معم ــتفاده از الگوه اس
مذهبــی بــا نــگاه فرانوگرایــی در فــرم و عملکــرد در کارنامــه ی 
وی دیــده می شــود. ایــن نــگاه را می تــوان در شــخصیت دکتــر 
شــریعتی، نیــز دیــد. همچنیــن می بایســت بــرای کلیــدواژه های 
دیگــر بــه دســت آمــده در فــرم، معــادل بصــری پیــدا کنیــم. 
بــرای مثــال بــرای ثبــات اندیشــه، در طراحــی، بایــد مســیری 
در طــول ســایت مــورد نظــر بــه صــورت کشــیده، ایجــاد شــود 
ماننــد معمــاری بــاغ ایرانــی یــا معمــاری دوره ی روم باســتان یا 
کارهایــی معمارانــی چــون لویــی کان در دنیــای مــدرن. بــرای 
رســیدن بــه اندیشــه یــا هــدف متعالــی، در احجــام می توانیــم 
نقطــه انتهایــی پــروژه، کــه از ابتــدای مســیر اصلــی قابــل رویت 
هســت را در بیشــترین ارتفــاع ممکــن طراحــی کنیــم و احجــام 

بــه تدریــج ارتفــاع خــود را افزایــش دهنــد. 
بــه طــور کلــی درگیــر شــدن هــر چــه بیشــتر بــا پیــام و تبدیل 
آن بــه فــرم و عملکــرد از دیــد هــر شــخصی، به نحــوی صورت 
می گیــرد و اگــر همیــن موضــوع از نگاه شــخص در طــی فرآیند 
ــه  ــوان ب ــی می ت دیگــری طــی شــود، مســلما نتیجــه ی متفاوت
دســت آورد و همیــن مســئله از جهــت تکثرگرایی )پلورالیســم(، 
ســبب شــده اســت کــه بتوانیــم از یــک اندیشــه و پیــام نتایــج 

بی شــماری را کســب کنیــم.
*عنــوان مقالــه، برگرفتــه از کتابــی تحــت همیــن نــام، بــه قلــم 

پــوران شــریعت رضــوی، همســر دکتــر علــی شــریعتی اســت.
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ــت  ــر اس ــات و تئات ــینما، ادبی ــری در س ــت ژان ــر وحش ژان
ــب اکسپرسیونیســم و  ــود را از مکت ــی خ ــای اصل ــه مایه ه ک
گروتســک گرفتــه اســت. ژانــری کــه در ســینما بــا اغــراق و 
تغییــر شــکل در محیــط، فضاهــا و همچنیــن ســیاه نمایی های 
ــگاری« و  ــر کالی ــون »دکت ــی چ ــب فیلم های ــراوان در قال ف
»خــون  آشــام« کار خــود را شــروع کــرد و اکنــون نیــز یکــی 
ــه  ــا ب ــود. ام ــینما محســوب می ش ــدار س ــای پرطرف از ژانره

ــم؟! ــناک می بینی ــم ترس ــرا فیل ــتی چ راس
شــاید از اصلی تریــن دالیــل مشــاهده ی فیلــم ترســناک، لذت 
ــت  ــر وحش ــای ژان ــه در فیلم ه ــت ک ــی اس ــی از ترس رهای
ســیالن دارد و شــاید دلیــل مهم تــر آن، ایــن مســئله باشــد 
کــه پــس از دیــدن چنیــن فیلم هایــی بــه مــا حس خوشــبختی 
دســت می دهــد. امــا چگونــه؟ معمــوال شــخصیت های 
فیلم هــای ترســناک بــا شــرایطی مواجــه می شــوند کــه تمــام 
ــک  ــر ی ــارت دیگ ــه عب ــی رود؛ ب ــن م ــا از بی ــش آن ه آرام
ــر  ــت س ــم را پش ــراب و تالط ــرس، اضط ــوء از ت دوره ممل
می گذراننــد. حــال بــه هــر میــزان کــه زندگــی یــک انســان 
ــه یــک فیلــم ترســناک  ــا دشــواری همــراه باشــد، طبعــا ب ب
ــس  ــاد ح ــث ایج ــد باع ــاله می توان ــن مس ــد و همی نمی رس
لــذت و آرامــش، هــر چنــد بــه صــورت موقــت در شــخص 
ــی  ــن احساســات در صورت ــی ای ــب تمام ــه ترکی شــود و البت
ــاخت  ــم خوش س ــک فیل ــا ی ــا ب ــه م ــد ک ــد رخ ده می توان

ــی  ــوان عینیت بخش ــز را می ت ــای چالش برانگی ــی از بحث ه یک
ــن  ــم انتزاعــی دانســت. خــواه ای ــر کشــیدن مفاهی ــه تصوی و ب
ــی،  ــک موضــوع اجتماع ــواه ی ــد، خ ــه باش ــک نظری ــوم، ی مفه
سیاســی، فرهنگــی، سیاســی و یــا اساســا هــر مفهــوم دیگــری. 
ایــن مفهــوم را »پیــام« نام گــذاری می کننــد. ایــن پیــام توســط 
شــخص و یــا اشــخاص فرســتنده، طــی پروســه ای بــه گیرنــده 
منتقــل می گــردد. در بــاب مســئله ی اصــول انتقــال پیــام، مجال 
پرداختــن بــه شــاخص ها و مولفه هــای عنــوان شــده نیســت و 
صرفــا هــدف از عنــوان آن، مقدمــه ای بــود بــرای گریــزی هــر 
چنــد مختصــر در بــاب نگاهــی بــه عینیت بخشــی یــک پیــام 

)مفهــوم( بــه مخاطــب )گیرنــده(.
قبــل از هــر چیــز بایــد عنــوان کنــم بــرای ســهولت در طــرح 
بحــث، از یــک تجربــه ی شــخصی ســخن خواهــم گفــت کــه 
ــه  ــه مثاب نمــود بصــری و عملکــردی آن در حــوزه معمــاری ب
طراحــی یــک ســازه بــا کاربــری مشــخص خواهــد بــود. اساســا 
ــکل گیری  ــرای ش ــاری( ب ــازه معم ــرم، س ــپت )ف ــک کانس ی
ــی دارد کــه  ــه یــک ســری مطالعــات و مبان ــاز ب و طراحــی نی
ــف  ــث تعری ــک مثل ــوه آن در ی ــن و اساســی ترین وج مؤثرتری
ــی  ــی، مبان ــه ی فیزیک ــع آن را برنام ــه ضل ــه س ــردد ک می گ

ــد.  ــایت تشــکیل می دهن ــه و س ــات زمین نظــری و مطالع
مثالــی کــه قصــد دارم بــه عنــوان پــروژه ی مطالعاتــی خــود از آن 
یــاد کنــم، در واقــع طراحی دانشــگاه ادبیات فارســی و علوم انســانی 
ــه دانشــگاه ادبیــات  )کــه بعدهــا در برنامــه ی فیزیکــی پــروژه، ب
فارســی و زبــان خارجــی تغییــر کــرد( اســت کــه بعــد از مطالعات 
ــردی  ــی کارب ــز علم ــده، محــل مرک ــرح ش و پیشــنهادهای مط
جهاددانشــگاهی مشــهد در نزدیکــی ســه راه ادبیــات و واقــع در 
ــروژه  ــی پ ــایت و محــل طراح ــوان س ــه عن ــینا ب ــان ابن س خیاب
عنــوان شــده درنظــر گرفتــه شــد کــه در ادامــه دلیــل انتخــاب 
ایــن محــل و تاثیــر آن بــر رونــد پــروژه را بــه بحــث می گــذارم.

در ایــن مثلثــی کــه پیش تــر بــه آن اشــاره شــد، وجــه مبانــی 
نظــری، نقــش تعیین کننــده و موثــری در خلــق و شــکل گیری 
ایــده اولیــه و اصلــی پــروژه دارد. بــه دلیــل یک ســری مطالعات 
ــی  ــل طراح ــن مح ــروژه و همچنی ــوع پ ــاب موض ــه در ب زمین
ــر  ــق اث ــرای خل ــه یــک ســری ایده هــا و عناصــری ب ــروژه، ب پ
می رســیم، کــه از جملــه ی آن هــا، دکتــر علــی شــریعتی بــود 
که حضــور موثــر وی در مرکز علمــی کاربردی جهاددانشــگاهی 
ــروژه(، مــدرک دانشــگاهی کارشناســی او  )ســایت موردنظــر پ
ــرای  ــوده اســت. ب ــت ب ــز اهمی ــات حائ ــه ی ادبی ــز در زمین نی
ایــن منظــور در ابتــدا می بایســت مطالعــات و تاملــی در بــاب 
شــخصیت و زندگــی دکتــر شــریعتی صــورت می گرفــت. پــس 
بــه ســراغ منابعــی باید رفت کــه دربــاره ی زندگینامــه، تالیفات، 

در مــورد ضعف هــا وجــود دارد را بتــوان از نقــاط قــوت فیلــم 
بــه حســاب آورد. بــه عنــوان مثــال، دختــری کــه از جانــب 
پــدرش بــه او تعــرض شــده اســت، امــا بــه علــت ناتوانــی و 
ــان بگــذارد  ــا کســی در می ــد مشــکلش را ب ــی نمی توان تنهای
و از کســی کمــک بخواهــد، یــا پســری کــه بــه خاطــر ایــن 
کــه مــادرش تــرس از دســت دادنــش را دارد، مجبــور اســت 
ــم  ــانه در فیل ــی روانشناس ــه صورت ــد، ب ــه بمان ــدام در خان م
مطــرح می شــود. همچنیــن ایــن موضــوع کــه انســان از نقــاط 
ضعــف خــود، آســیب می بینــد نیــز، بــه شــکلی اســتعاری و 

زیباشناســانه در فیلــم مطــرح شــده اســت.
از دیگــر نقــاط قــوت فیلــم می تــوان به بــازی خــوب بازیگران 
و همچنیــن موســیقی خــوب آن اشــاره کــرد. همچنیــن تبحــر 
ــناک و  ــودات ترس ــی موج ــی، در طراح ــر موچیت ــی نظی ب
تصویربــرداری کابــوس هــا را نیــز نمــی تــوان نادیــده گرفت. 
بــا ایــن همــه امــا بــه نظــر می رســد »آن« نتوانســته رســالت 
ــادار را ترتیــب  واقعــی خــود، یعنــی ایجــاد یــک تــرس معن
دهــد. فیلــم پــر از صحنه هایــی اســت کــه دلقکــی کــودکان 
را می ترســاند امــا فکــر عمیقــی پشــت ایــن تــرس نیســت. 
ــم  ــادی نمی دانی ــز زی ــک چی ــا از پیشــینه ی دلق ــن م همچنی
ــی رود  ــد، م ــد، می کش ــال می آی ــر ٢7 س ــه ه ــن ک ــز ای ج
ــود  ــک موج ــک ی ــن دلق ــا ای ــه آی ــم ک ــا نمی دانی ــی م و حت
انســانی اســت یــا مــاوراء طبیعــی. دلقکــی کــه دســت خــود 
را بــه ســوی کــود کان دراز می کنــد و بــه جــای خنداندشــان، 
موجــب تــرس و دلهــره آن هــا می شــود. از انتقادهــای جــدی 
واردشــده بــه فیلــم، زبــان محــاوره ای رکیــک آن اســت که با 

ــا  ــفه ت ــا از فلس ــه زمینه ه ــاق در هم ــن اتف ــت و ای ــوده اس ب
هنــر رســوخ می کنــد. حــال اگــر مــا بــه پیشــینه ی معمــاری 
آن زمــان نگاهــی بیندازیــم، می بینیــم کــه هنــر معمــاری در 
ــار تحــوالت شــگرفی  ــرب، دچ ــر غ ــر هن کشــور تحــت تاثی
ــی  ــا جای ــده اســت، ت ــرد ش ــی و عملک ــه سبک شناس در زمین
ــا  ــی در جهــت و ی ــری متفاوت ــا و گروه هــای هن کــه جنبش ه
مخالــف ایــن جریــان شــکل گرفته انــد. امــا از آن جایــی کــه 
شــخصیت دکتــر شــریعتی از جهــت نــوع جهان بینــی و تفکــر 
بــه ســمت نــگاه ساختارشــکنی و نوگرایــی گرایــش دارد، لــذا 
ــه ســمت  ــرد خــود را ب ــرم، رویک ــه ی ف می بایســت در زمین
فرانوگرایــی و تحــوالت آن هدایــت کنیــم. نکتــه ای کــه قــرار 
بــود تکمیــل شــود، دلیــل انتخــاب ســایت مــورد نظــر مرکــز 
علمــی کاربــردی بــود )جهــاد دانشــگاهی ســه راه ادبیــات( کــه 
عــالوه بــر حضــور دکتــر شــریعتی در آن جــا، عوامــل موثــری 
از جملــه بافــت فرهنگــی، تاریخــی و معمــاری آن منطقه اســت 
ــا از  ــه دقیق ــن منطق ــت ای ــم باف ــی آن می بینی ــا بررس ــه ب ک
دوره ی تحــوالت تاریخــی کــه از آن ســخن بــه میــان آورده ایم، 
ــاری،  ــبک از معم ــن س ــای ای ــت. از ویژگی ه ــکیل شده اس تش

ــد. ــی و... می باش ــکنی، بومی گرای ــی، ساختارش تاریخ گرای
ــران  ــن ســبک از معمــاری در ای ــاران ای ــه ســراغ معم حــال ب
ــت، ناصــر اردالن و  ــم. هوشــنگ ســیحون، حســین امان می روی
کامــران دیبــا از جملــه معمــاران بــه نــام ایــن دوره از معمــاری 
ــه  ــاران، ب ــن معم ــه ی ای ــه کارنام ــگاه ب ــا ن ــد. ب ــران بوده ان ای
ــنگ  ــت و هوش ــین امان ــا، حس ــران دیب ــت، کام ــب اولوی ترتی
ســیحون را می تــوان نمونه هــای خوبــی بــرای بررســی و مطالعــه 

گرایانـــه،  انســـان  فرهنگـــی،  اثـــر  یـــک  از  نمونـــه ای 
بـــا رویکـــرد معمـــاری مینیمـــاِل فرانوگرایانـــه ایرانـــی

کامـــران دیبـــا. نمونـــه ای یـــک  مســـجد مـــوزه فـــرش، اثـــر 
اثـــر مینیمـــال، مذهبـــی، ساختارشـــکنانه و فرانوگرایانـــه

نمونـــــه ای از یـــک ســـــاختار مینیمــــــاِل مــــــدرن، در 
جهـــت اجرایـــی بـــودن ایـــده ی ثبات اندیشـــــه در فـــــــــرم



سیـــاهی در قـــاب
به بهانه ی 25 مهر، روز جهانی ریشه کنی فقر

چهره ی فقر بر بوم نقاش ایرانی

بــه نقــل از شــرق، 4٥ ســال پــس از درگذشــت هوشــنگ پزشــک نیا، نقــاش پیشــگام ســبک مــدرن، گالــری شــهریور نمایشــگاهی را از آثار 
ایــن هنرمنــد فقیــد برپــا خواهــد کــرد. بــه گفتــه ی امیرحســین زنــدی، مدیر گالــری شــهریور، حــدود 30 اثر از پزشــک نیــا کــه از برترین 
نقاشــان مــدرن ایرانــی بــا رویکــرد اکسپرسیونیســتی به شــمار مــی رود، در بــازه ی زمانــی دهــه ســی تــا دهــه ی پنجــاه، در معــرض نمایش 
ــا،  ــرور کــرد. روســتاییان، عشــایر، مــردم عــادی در قهوه خانه ه ــری او را م ــک نظــر می شــود کــم  و بیــش فعالیــت هن گذاشــته و در ی
کارگــران و طبقــه تهیدســت جامعــه، موضــوع آثــار پزشــک نیا هســتند. مدیــر گالــری شــهریور، دربــاره ی ویژگــی متمایزکننــده ی آثــار 
وی می گویــد: »پزشــک نیا یکــی از نوابــغ هنــر مــدرن ایــران بــود کــه عمــر کوتاهــش مجــال هنرنمایــی بیشــتر را از او گرفــت. اگــر بــه 
تاریــخ و برهــه ای کــه او بــه هنــر مــدرن روی آورد )یعنــی دهــه ی بیســت شمســی( و اینکــه پزشــک نیا، شــاگرد پروفســور لئوپولــد لــوی 
نیــز بــوده اســت، دقــت شــود، اهمیــت هنــری وی، بیشــتر نمایــان می شــود. نــوع تکنیــک ایــن هنرمنــد منحصربه فــرد اســت و او صاحــب 
خالقیــت باالیــی بــوده اســت. پزشــک نیا مقلــد کســی نبــوده و بــدون نگرانــی از قضــاوت مــردم، صرفــا بــه هنــرش فکــر می کــرده اســت.«
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نشان درجه  یک علمی حافظ  شناسی به دکتر سعید حمیدیان اعطا شد

بــه گــزارش ایرنــا، دکتــر کاووس حســن لــی، مدیــر مرکــز حافظ شناســی، در مراســم اهــدای نشــان درجــه ی یــک علمــی حافــظ بــه دکتر ســعید 
حمیدیــان گفــت: »فهرســت نوشــته های دکتــر حمیدیــان بســیار بلنــد بــاال و در تالیــف، تصحیــح، ویرایــش، لغــت پژوهــی، ترجمــه و حوزه هــای 
دیگــر صاحــب آثــار ارزنــده ای اســت. کتاب هــا و مقــاالت بســیاری از اســتاد حمیدیــان منتشــر شــده اســت کــه بیشــتر آن هــا از مهم تریــن منابــع 
مطالعاتــی در حــوزه ی فرهنــگ و ادبیــات هســتند«. حســن لــی ادامــه داد: »در پیونــد بــا حافــظ، کتاب »شــرح شــوق«، شــرح و تحلیل اشــعار حافظ، 
اثــری از دکتــر حمیدیــان اســت. کتــاب شــرح شــوق در پنــج جلــد و نزدیــک بــه 4400 صفحــه، شــرح و تحلیــل اشــعار حافــظ بــر پایــه ی متــن 
مصحــح، پرویــز ناتــل  خانلــری اســت. جلــد نخســت، بــه  مباحــث موضوعــی و مجلــدات دوم تــا پنجم، به شــرح غزلیــات و اشــعار غیر غــزل حافظ 
اختصــاص دارد. فهرســت های چندگانــه کتــاب نیــز بــر ارزش آن افــزوده اســت«. شــرح شــوق، اثــر برگزیــده ی بخــش ادبیــات در ســی  و دومیــن 
دوره ی جایــزه ی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران شــد. الزم بــه ذکر اســت دکتــر حمیدیان، متولد اردیبهشــت  مــاه ١3٢4 شمســی در تهران، 
نویســنده، مترجــم، پژوهشــگر و اســتاد بازنشســته  ی زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت. نشــان درجــه ی یک علمــی حافظ، 
باالتریــن نشــان حافظ شناســی ا ســت کــه پیــش از ایــن بــه پروفســور هانــری دو فوشــه کــور فرانســوی )اردیبهشــت ١38٦(، پروفســور جیوانــی 
ماریــا درمــه ایتالیایــی )اســفندماه ١38٦(، دکتــر ســلیم نیســاری )مهرمــاه ١387( و اســتاد بهاءالدیــن خرمشــاهی )مهر ماه ١388( اعطا شــده اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره سی و هشتم / نیمه دوم مهر 996 نیم نگاه ویژه
گاه، برخاسته از هاله ی ابهام معماری آ

گذری کوتاه بر ابهام و تحول معانی واژگان در شعر حافظ

شــخصیت و شــعر حافــظ، همــواره در هالــه ای از ابهــام قــرار 
ــه تفســیر آراء و اشــعار او  داشــته و هرکــس از ظــن خــود ب
پرداختــه اســت. تمــام اطالعاتــی کــه از زندگــی وی به دســت 
مــا رســیده اســت بــه شــش ســطر محــدود مــی شــود. محمد 
گل انــدام، هــم کالســی حافــظ، بــرای او چنــد صفــت از جملــه 
»شــهید« بــه معنــای کســی کــه بــر همــه چیــز گــواه اســت را 
ذکــر کــرده اســت. در کنــار ایــن دلیــل کــه لقــب »حافــظ«، 
بــه جهــت حفــظ قــرآن بــه وی اطــالق شــده، الزم بــه ذکــر 
اســت کــه در روزگار شــاعر، بــه کســانی کــه موســیقی را بــه 
خوبــی مــی دانســتند نیــز حافــظ گفتــه مــی شــده اســت و بــا 
توجــه بــه تســلط شــاعر بــر موســیقی، مــی تــوان این علــت را 

نیــز مدنظــر قــرار داد.
ــگ  ــیار پررن ــا بس ــی م ــه ی تاریخ ــظ در حافظ ــور حاف حض
اســت. از قــرن هشــتم بــه بعــد نیــز، بســیاری از شــاعران از 
او یــاد کــرده انــد؛ امــا حافــظ را بایــد در زمــره ی شــاعرانی 
قــرار داد کــه در روزگار خــود نیــز مــورد توجــه بــوده اســت. 
شــاید یکــی از مهــم تریــن دالیــل جلــب توجــه هــر خواننــده 
در مواجهــه بــا حافــظ، »ابهــام آگاهانــه« ای باشــد کــه شــاعر 
در شــخصیت و اشــعارش بــه نمایــش مــی گــذارد. در ســنت 
ادبــی مــا، برخــورد بــا شــعر، متناســب بــا شــخصیت شــاعر 
ــن اصــل مســتثنی نیســت و  ــز از ای ــظ نی اســت؛ شــعر حاف
ــت.  ــخصیت او اس ــام در ش ــی از ابه ــعرش ناش ــام در ش ابه
حافــظ ایــن نکتــه را بــه خوبــی دریافتــه اســت کــه اگر شــعر، 
تــک معنایــی باشــد، بــه تبــع آن مخاطــب محدودتــری دارد 

ــر مــی شــود. و عمــر شــعر نیــز کوتاه ت
ــعرش  ــه ش ــرای آن ک ــار واژگان، ب ــگاه معم ــظ در جای حاف
ــد،  ــان بیشــتری ســخن بگوی ــا مخاطب ــی باشــد و ب چندمعنای
ــه نمایــش مــی گــذارد؛  شــخصیت شــعری خــود را مبهــم ب
حتــی در بدیهــی تریــن مســائل ایدئولوژیــک همچــون مذهب، 
حافــظ، تعمــدا در هالــه ای از ابهــام خــود را حفــظ نموده اســت. 
دغدغــه ی اصلــی حافــظ ایــن اســت کــه ایدئولــوژی نتوانــد او 
را بــه تصــرف خــود درآورد؛ بــه همیــن دلیــل تصویــری کــه 
از او در ذهــن مــا نقــش مــی بنــدد یــک تصویــر تــک بعــدی 
نیســت. حافــظ در نهایــت ظرافــت در لفــظ و معنــا، مانند یک 
معمــار آگاه و دقیــق عمــل مــی کنــد. وی در نهایــت آگاهــی، 
بــا انتخــاب هــا و گزینــش هــای دقیــق، نوعــی تحــول معنایــی 
در واژگان و مفاهیــم بــه وجــود مــی آورد. در دیــوان حافــظ، بــا 
واژگانــی آشــنا مواجــه مــی شــویم، کــه بــار معنایــی تــازه ای 
بــه خــود گرفتــه انــد. بــرای مثــال واژه ی »عشــق« در بیــان 
حافــظ، بــه معنــای آزادی از قیــد هویتــی پیش ســاخته اســت؛ 
هویــِت پیــش ســاخته ای کــه توســط جامعــه و اعضــای جامعه 
بــه مــا تحمیــل مــی شــود و بــه فــرد اجــازه بالفعــل شــدن را 
نمــی دهــد. در نظــر حافــظ، دلیــل آمــدن مــا بــه ایــن عالــم، 
رهایــی از قیــد و بندهایــی اســت کــه مانــع ایــن امــر می شــود.

ــه ی  ــوان نمون ــی ت ــد« را م ــر، واژه ی »ِرن ــه ای دیگ در نمون
ــه  ــان ک ــدی، چن ــرد. رن ــداد ک ــظ قلم ــاری حاف ــق معم دقی
ــاری  می دانیــم، صفتــی بــوده اســت هــم معنــاِی قاّلشــی و عّی
بــه معنــای پایبنــد نبودن بــه ارزش هــا و عــرِف رفتــار اجتماعی، 
سرنســپردن بــه نهادهــای رســمی، سرکشــی نســبت بــه راه و 
رســم همگانــی، شکســتن حــدود شــرع و عــرف، خراباتــی بودن 
ــد  ــن، رن ــاری. بنابرای ــی و بی بندوب ــینی، ِمی خوارگ و خرابات نش
در برابــر همــه ی کســانی قــرار مــی گیــرد کــه راه ســالمت و 
بی خطــری را می پیماینــد، تســلیم و سرســپرده ی عــرف، شــرع 
و عــادات انــد، پــا را از گلیــم خویــش فراتــر نمی گذارنــد و اهــل 
ــدی   ــد و رن ــن وجــه ارزش شــکن رن ــل و حســابگری اند. ای عق
اســت کــه حافــظ را بــر آن مــی دارد کــه خــود را از ایــن دســت 
بدانــد و بکوشــد تــا »ســرحلقه ی رنــدان جهان« باشــد. امــا رندی 
در اســاس، ویژگــی موجــودی اســت که از ســر ســودایی ویــژه، در 
ازل پشــت پــا به ســالمت، امــن و خوشــی زندگانِی بهشــتی زده و 
خــود را آواره ی جهــان بــال و حادثــه کــرده اســت؛ در واقــع رندی 

در اصــل، صفــت ذاتــی انســان - حافــظ - اســت.
بهتریــن صفتــی بــرای حافــظ یافتــه ام، »معمــار« اســت. چــه آن 
جــا کــه در بــه کارگیری تناســب، صنایع ادبــی و لفــظ، هنرمندانه 
عمــل مــی کنــد و خداونــدگار ایهــام، هنــر شــاعری اش را بــه رخ 
ــه  ــی خــود را ب ــه جهان بین ــا ک ــی کشــد و چــه آن ج واژگان م
مخاطــب عرضــه مــی کنــد. حافــظ هنــر معمــاری اش را بــه رخ 
شــعرای پیــش و پــس از خــودش کشــیده و آن چــه او را ماندگار 
کــرده اســت در یــک عبــارت خالصــه می شــود: »معمــاری آگاه 

نســبت بــه هــر آن چــه مــی آفرینــد«.

زهرا ساالری
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کنید گر با موانعی روبرو شدید به عنوان کنشگر اجتماعی با آن مبارزه  زنجانی زاده: ا

آییــن نکوداشــت دکتــر همــا زنجانــی زاده، اســتاد پیشکســوت گــروه علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی بــه همت مرکــز آثار 
مفاخــر و اســناد دانشــگاه و بــا همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان خراســان رضــوی، جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی، انجمــن جامعــه 
شناســی ایــران شــاخه خراســان، اداره امــور اســناد و کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی و همچنیــن گــروه علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیــات و 
علــوم انســانی، در روز چهارشــنبه، ٢٦ مهرمــاه در تــاالر فردوســی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی برگزار شــد. در ابتــدای این مراســم دکتر 
هاشــمی، معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه بــا بیــان ایــن کــه ایــن بزرگداشــت بــرای همــای جامعــه شناســی ایــران برگــزار 
شــده اســت، گفــت: ایشــان شــناخت کافــی از هنــر و زبــان دارنــد و ایــن خصیصــه در بیــن دیگــر اســتادان جامعــه شناســی کامــال مشــهود 
اســت. در ادامــه دکتــر میرزایــی، مدیــر گــروه علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی، بــه عالقــه وافــر دانشــجویان بــه دکتــر 
زنجانــی زاده اشــاره کــرد و یــادآور شــد: در زمانــی کــه ارائــه مباحــث جامعــه شناســی بــه ویــژه در حــوزه زنــان، کاری ســخت بــود و جامعــه 
آمــاده ی ایــن مباحــث نبــود، زنجانــی زاده بــا تالشــی ســتودنی کوشــید. در ادامــه دکتــر زنجانــی زاده، جامعه شناســی را علمــی دانســت که با 
تمــام علــوم ســر و کار دارد و اضافــه کــرد: خوشــحالم کــه علــوم اجتماعــی خوانــدم و نتیجــه ای کــه از زندگــی گذشــته خــود دارم ایــن اســت 

کــه هــر وقــت بــا موانعــی روبــرو شــدید، بــه عنــوان کنشــگر اجتماعــی بــا مشــکالت مبــارزه کنیــد.
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و دو، جســت وجــوی لــذت در میانــه ی رنــج، محافظــه کاری، 
ــدرت،  ــه ی ق ــردن از شمشــیر آخت ــه در ب زرنگــی و جــان ب
چنــان کــه ســعدی پیشــنهاد مــی کنــد. حافــظ در ایــن میانــه 
راه ســوم اســت. نــه دل بــه رازهــای ناگشــوده ی بســتن و نــه 
مقهــور قــدرت شــدن. شــیوه ی زیســت حافــظ، رنــدی اســت؛ 
ــر شــادروان  ــه تعبی ــج. ب ــر رن ــه ب ــرای غلب ــی انســانی ب راه
ــی اســت کــه  ــِش عارف ــاز، آزاداندی ــِد پاکب ــن کــوب، رن زری
نــه تســلیم شــیخان ریــاکار مــی شــود و نــه ســر بــر قــدرت 
ــدی،  ــرود مــی آورد. شــیوه ی زیســت رن ــاب زور ف ــوچ ارب پ
ــدی آزاد اندیشــی  ــه. رن ــان مســجد و میخان راهــی اســت می
اســت. کنــاره جســتن از ســالوس زاهــد ریایــی و بــی مباالتــی 
مردمــی کــه بــه چنبــره ی قــدرت اســیر شــده انــد. بــه تعبیر 
امــروزی، راهــی اســت میــان ســاختارگرایی و اصالــت وجــود؛ 
آســوده بــر کنــار چــون پــرگار وقتــی کــه دوران هــم چــون 

نقطــه او را در میــان گرفتــه اســت.
3- بایــد راهــی گشــود. ایــن کــه حافــظ آینــه تمــام عیــار 
ــادی  ــه ش ــم مای ــخ، ه ــار تاری ــه ی اعص ــت، در هم ــا اس م
ــه  ــد کــرد کــه چگون ــون ســوال بای ــج. اکن اســت و هــم رن
ــظ  ــدیم. حاف ــار ش ــرار دچ ــه تک ــره ای ب ــه در دای اســت ک
ــش از  ــا بی ــد ام ــا باش ــی م ــره ی تاریخ ــت خاط می توانس
ــاکار  ــان ری ــت. همچن ــده اس ــا ش ــی م ــه ی تاریخ آن، آین
مانده ایــم، همچنــان تــرس از محتســب، گزمــه و رقیــب در 
جــان مــا مانــده اســت. همچنــان آســمان کشــتی اربــاب هنر 

وارد می شــود و منطــق آن هــا را اســتخدام می کنــد و در جهــت 
ــظ از عشــق،  ــرد. حاف ــه کار می گی ــادی ب ــتی و ش ــداف راس اه
ــت دار  ــد و دوس ــاهل می گوی ــی و تس ــادی، زندگ ــراب، ش ش

ــه ســرکوب می شــود.  ــی اســت ک ــی و لذت زیبای
در سراســر دوران پرتالطــم حافــظ، یــک جریــان مانــدگار 
فرمانروایــی می کــرد و آن حاکمیــت ریــا و تظاهــر و تزویــر بــود. 
در جامعــه ی زمــان حافــظ، دو گــروه در کنــار هــم فرمانروایــی 
می کردنــد؛ یکــی زاهــدان ریایــی کــه بازرگانــان شــریعت بودنــد 
و دیگــری صوفیــان خانقاهــی کــه دکان داران طریقــت بودنــد و 
ــزرگان و ســردمداران دینــی و فکــری  ــادی ب ــاکاری و بی اعتق ری
جامعــه بــه آن چــه خــود می گوینــد. حافــظ، زاهــدان و متظاهران 
ــه  ــت ک ــد اس ــد و معتق ــه می دان ــراد جامع ــن اف را ریاکارتری
ــانی  ــر از زهدفروش ــد بهت ــا نباش ــه در آن روی ری ــی ک باده نوش
اســت کــه کار خــود را بــا ریــا انجــام می دهنــد. حافــظ می گویــد 
خــدا از خرقــه ای کــه صــد بــت در آســتینش باشــد بیزار اســت 
و خــودش را غــالم همــت کســی می دانــد کــه کار خیــر را بــدون 
ــا و تظاهــر انجــام می دهــد. او علــت همــه ی پنهان کاری هــا  ری
ــه در  ــد ک ــم می دان ــای حاک ــش را نیروه ــه ی خوی در جامع
ــود  ــه خ ــایه و هم کاس ــردم از همس ــده اند و م ــش ش ــهر پخ ش

ــل  ــی بدی ــی مقهــور کالم ب ــظ بیندیشــیم، گوی راه حــل حاف
ــان  ــش را از زب ــه درد خوی ــاری ک ــبیه بیم ــم. ش او شــده ای
طبیــب شــنیده و بــه او دل ســپرده اســت. تمــام جهان بینــی 
حافــظ بــر عشــق مبتنــی اســت. بــر مفهومــی از خــود رهایی 
ــه ی شــخصی  ــدارد. او در تجرب ــی جــز عشــق ن کــه حاصل
ــی ارســطو  ــر زمان ــود. اگ ــک انســان عاشــق ب ــم ی ــود ه خ
ــوان ناطــق ســخن مــی گفــت، در  ــوان حی ــه عن از انســان ب

گفتمــان حافــظ، انســان، حیــواِن عاشــق اســت.
ــه آن  ــی، ب ــات دیگر خواه ــن تجلی ــم تری ــی از مه ٥- یک
شــیوه کــه پایــه ی اصلــی دموکراســی هــای امروزیــن اســت، 
در شــعر حافــظ منزلتــی اســت کــه او بــرای رقیــب در نظــر 
می گیــرد. رقیــب در نــزد حافــظ، کســی اســت دقیقــا شــبیه 
بــه خــود او؛ بــدون آن کــه او را مذمــت کنــد بــه گفت وگــو 
بــا او می نشــیند. عشــِق حافــظ، عشــق خودخواهانــه نیســت. 
ــر  ــار یکدیگ ــه در کن ــانی ک ــه ی کس ــد هم ــظ می گوی حاف
زیســت می کننــد، از منزلتــی یکســان برخوردارنــد. یکــی از 
عاجــل تریــن نیازهــای جامعــه ی ایرانــی، گفت وگــو اســت؛ 
ــم.  ــو نمی کنی ــت وگ ــا گف ــم ام ــخن می گویی ــاد س ــا زی م
گفــت وگــو آدابــی دارد کــه مهــم تریــن آن پذیــرش حــق 
دیگــری اســت. بــرای گفــت وگــو میــان خــود و بــه همــان 
نحــو بــا دنیــا، نیــاز بــه بازخوانــی حافــظ داریــم بــدون آن 
کــه مقهــور کالم او شــویم و در ســحر و جــادوی آزادگــی و 

جاودانگــی او باقــی بمانیــم. 

شــاید بتــوان یکــی از علت هــای مانــدگاری حافــظ و بزرگــی او 
را، همیــن نشــانه رفتــن ریــاکاری در وجــود آدمــی دانســت، در 
کنــار تناقض هایــی کــه به جــان اندیشــه و رفتــار ایرانیان افتــاده و 
رابطــه ی ســالم و منطقــی آن هــا را با واقعیــات از بین برده اســت. 
در کل، شــعر حافــظ بــه منشــوری چندوجهــی می مانــد کــه هــر 
ســوی آن پرتــوی دیگرگونــه بــاز می تابــد. شــعر حافــظ از جملــه 
متونــی اســت کــه تــن بــه خوانش هــای گونه گــون، تأویل هــای 
مختلف و تفســیرهای متفــاوت می دهــد. دلیــل روی آوری فراگیر 
مــردم به شــعر حافــظ نیــز همین مفهــوم اجتماعــی ســروده های 
او اســت کــه حافــظ بــه دلیــل کمالی کــه یافتــه، َمن شــاعرانه ی 
او از مرحلــه ی َمــن فــردی گذشــته و بــه مرحله ی َمــن اجتماعی 
رســیده اســت. در ایــن مرحلــه حافــظ آن چــه می گویــد، دیگــر 
آن ناله هــای فــردی و شــخصی خــود نیســت، بازگویــی دردهــای 
ــردم و  ــج م ــن درک درد و رن ــت. در عی ــی اس ــر اجتماع فراگی
بــا همــه ی دردمنــدی، همــواره آدمیــان را بــه شــاد زیســتن و 
مهرورزیــدن فــرا می خوانــد. دیــوان او پــر از حکمت هــای عامیانه 
اســت. مفاهیمــی چــون تأکیــد بــر گــذر زمــان، ناپایــداری جهان، 
اغتنــام فرصــت، بلندنظــری و مناعــت طبع، دل نبســتن بــه دنیا، 
تواضــع و فروتنــی و بــه ویــژه پرهیــز از آزار دیگــران. شــاید دلیل 
روی آوری مــردم بــه حافــظ و تفــأل بــه دیوانش، پنداشــتی باشــد 
کــه مــردم از پیونــد روحانــی حافــظ بــا عالــم بــاال دارنــد. حافــظ 
ــِظ  ــش نیســت. حاف ــداران زاهدمســلِک خشــک اندی از آن دین
عــارف مســلک، از بــس کــه بــه لطــف خداونــد امیــدوار اســت، 
از قهــر او نمی ترســد. همیــن امیــدواری شــادآور اســت کــه حافظ 
ــه زیســتنی  ــاز مــی دارد و ب ــه ب را از غلتیــدن در یــأس خیام گون
شــیرین فــرا می خوانــد. مــردم بــا پنــاه بــردن بــه دیــوان حافــظ 
بــه جــای دلهــره و تــرس، بــه امیــدواری، آســودگی و خرســندی 
می رســند. اوضــاع اجتماعــی عصــر حافــظ نیــز بیمــاری مبتال به 
بیشــتر دوران هــای تاریــخ مــا اســت. پــس اگر هــر از چنــد گاهی، 
روی آوری بــه شــعر حافــظ رو بــه گســترش می نهــاده، نشــانه ی 
همرنگــی آن روزگار بــا عصــر حافــظ بــوده اســت. ایــن امــر در 
حقیقــت عامــل اساســی دوام و دیرپایــی شــعر حافــظ و بزرگترین 

انگیــزه جاودانگــی او بــوده اســت.

مهدی نجف زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

فاطمه ذوالفقاریان
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ــخت  ــدر س ــان ق ــظ هم ــاره ی حاف ــن درب ــخن گفت ١- س
ــی  ــه ســبک او غزل ــم ب ــه بخواهی ــا اســت ک ــت فرس و طاق
نــو بیاوریــم. الجــرم دربــاره ی او بســیار ســخن گفتــه انــد. 
حافــظ پــا بــه پــای مــا بــه قــرن بیســت و یکــم آمده اســت 
ــی مقــدار  و قــرن هــای بســیاری نیــز در گــذار از روزگار ب
ــی خــان فروغــی،  ــر محمدعل ــه تعبی ــا خواهــد زیســت. ب م
ایــن ســعدی و حافــظ نیســتند کــه بــه زبــان مــا ســخن گفته 
انــد، بلکــه ایــن ماییــم کــه بــه زبــان آنــان ســخن می گوییم. 
ــار گــوش  ــد از همیــن نقطــه آغــاز کنــم: حافــظ کن بگذاری
مــا ایســتاده اســت. او چنــان ســخن مــی گویــد کــه گویــی 
در روزگار مــا زندگــی مــی کنــد. مســایل او همــان مســائل 
ــودگی. روزگار  ــل نش ــبعیت و ح ــان س ــا هم ــت ب ــا اس م
پرآشــوب، محتســِب مســت و بیــم مــوج و کشــتی شکســته 
ــده  ــر جری ــر و ب ــا و تزوی ــر، گشــادگی دروازه ری ــاب هن ارب
رفتــن ســالطین معنــا. بهتــر اســت ســخن درســت بگویــم؛ 
ایــن حافــظ نیســت کــه بــه روزگار مــا آمــده اســت، بلکــه 
ایــن مــا هســتیم کــه در اعمــاق تاریــخ در کنــار او جامانــده 
ایــم. غبــار تاریخــی، مــا را پیــر و فرتــوت کــرده اســت، امــا 
طفلــی هشــت ســاله ایم کــه رشــد نکــرده ایــم. مانــده ایــم 
در بــازی روزگار و پــرگار. در معماگونــه دایــره ای کــه هــر 
ــن  ــویم. از ای ــی ش ــر م ــویم، دورت ــر می ش ــک ت ــه نزدی چ
ــاخت  ــن س ــک تری ــا اســت؛ نزدی ــبیه م ــظ ش ــه حاف دریچ
انســانی بــه مــا و روزگار مــا. همــان قــدر کــه ایــن مســاله 
مــی توانــد موجــب شــعف و شــادمانی مــا شــود، شایســته 

اســت مــا را در بهــت و حیــرت فــرو ببــرد. 
٢- حافــظ، سیاســی تریــن شــاعر ایــران اســت. تعابیــر عرفانی 
از شــعر حافــظ بــه جــای خــود، امــا غــزل او شــیوه ی زیســت 
ــد در  ــا می گوی ــه م ــراد. او ب ــت در روزگار نام ــان اس ایرانی
شــرایط ناگــوار چــه شــیوه ی زیســتی، نیکوتــر اســت. حافــظ 
ــان در یکــی از  ــه ی دو راه ایســتاده اســت کــه ایرانی در میان
خوفنــاک تریــن وهلــه هــای تاریخــی، آن را تجربــه کرده انــد. 
ــوار دو  ــای ناگ ــدن باده ــران و وزی ــه ای ــول ب ــوم مغ ــا هج ب
ــن،  ــده رفت ــر جری ــک، ب ــد: ی ــان گشــوده ش ــش ایرانی راه پی
عزلت نشــینی و خوشباشــی چنــان کــه مولــوی تجویــز می کند 

ــگاه  ــران، جای ــی ای حافــظ در فرهنــگ، اندیشــه و ســازه های زبان
منحصــر بــه فــردی دارد. او از معــدود باســواداِن ادیــب و خالقــی 
اســت کــه توانســته اســت میــدان مغناطیســی ای ایجــاد کند که 
کمتــر اندیشــه ای از خــاص و عــام، از دایــره ی جــذاب آن توانایــی 
گریــز داشــته  باشــد. دشــمنان و ناقــدان حافــظ، از ســنت گرایــان 
ظاهرگــرا تــا روشــنفکران چــپ گرا نیــز نتوانســته اند از آینــه وار و 
خــارق العــاده بودن زبــان او بکاهند. حافظ، مفســر فرهنــگ و روِح 
اندیشــه ی تداومــی ایــران، بــا طــرح نقــد ریــا و طنــز برخواســته 
از آرمان هــا و آرزوهــای ســرکوب شــده ای اســت کــه بــر وزن و 

موســیقی ای اعجــاز آور بیان شــده اســت. 
یکــی از عوامــل مانــدگاری اندیشــه و فرهنــگ زبانــی حافــظ، 
ــرای مشــکالت  ــه ب ــی اســت ک ــه راه حل ــد و ارائ ــف، نق توصی
جامعــه خــودش بیــان می کنــد. بزرگتریــن و اصلی تریــن 
ــردی در  ــکلی کارک ــه ش ــه ب ــران ک ــگ ای ــزی فرهن دال مرک
دیــوان حافــظ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت، توهمی بــودن 
ــن  ــودن دی ــزاری ب ــودن اخــالق، اب و چنــد چهره گــی، نســبی ب
ــان  ــاکاری نش ــود را در واژه ی ری ــه خ ــت ک ــی اس و آرمان های
می دهــد. حافــظ بــا روش تفهمــی و بــا زبانــی بســیار نزدیــک 
بــه فرهنــگ سیاســی ایــران، قــدرت ناکارآمــد و کژکارکــردی 
ریــاکاری را کــه در ســطوح گوناگــون، جامعــه را بــا منطق هــای 
متناقــض بــه هــم پیونــد می زنــد، مــی کاود و بــا زبانــی طغیانــی 
و شورشــی کالمــی، ســعی می کنــد ایــن خصیصــه بســیار منفــی 
ــی و  ــریت را بررس ــد بش ــت و ض ــد عقالنی ــوِز ض و تمدن س
نقــد کنــد. حافــظ ایــن درد را بــه خوبــی شناســایی می کنــد؛ او 
مجموعــه صفت هــای متناقــض ایــن گونــه رفتــار را در ایرانیــان 
ــه ها و  ــا، اندیش ــا، هدف ه ــک کاره ــا تفکی ــد و ب ــان می ده نش
ــوم  ــای ق ــه تمام نم ــد آیین ــعی می کن ــه س ــای ریاکاران عمل ه
ریــاکاری باشــد کــه از دســت بی مســئولیتی، زیرکــی، پســتی و 
دروغ گویــی آن هــا بــه تنــگ آمــده اســت. او بــا رنــدی تمــام، 

ــم روز داوری را،  ــاور نمــی داری ــا ب ــان گوی می شــکند. همچن
کــه ایــن همــه کاِر دغــل در کاِر داور مــی کنیــم. همچنان در 
پــرده ســخن مــی گوییــم. ســالها اســت از کان مــروت تهــی 
شــده ایــم. یــاری انــدر کــس نمی بینیــم. ســینه ماالمــال درد 
ــری  ــرای گشــودن معب ــِگ ســینه ها جوشــان. ب اســت و دی
جدیــد، بــه دنیــای نــو، بــه جامعــه ی نــو نیــاز داریــم. آدمی 
ــظ از آن  ــه ی آن چــه حاف ــدون هم ــد بســازیم ب ــو بای از ن
ــه یــک  ــرای درمــان جراحــت هــای تاریخــی، ب می نالیــد. ب

بازخوانــی اجتماعــی ســترگ نیازمندیــم.
ــی را  ــه ی ایران ــظ، درد جامع ــچ کــس همچــون حاف 4- هی
پیــش چشــم هایــش نیــاورده اســت. مــا دلبســته ی حافظیم 
ــه اســت.  ــا را یافت ــی درد م ــد طبیب چــون اوســت کــه مانن
ــیاری  ــای بس ــرات ه ــه ج ــی ب ــته ی تاریخ ــا در گذش م
ــای  ــرض ه ــن از م ــکان، دو ت ــر ل ــه تعبی ــار شــده ایم. ب دچ
مــا »جراحــت نارسیســیک« و »بــه نــام پــدر« اســت. بایــد 
بپذیریــم کــه در هجــوم ســهمناک تاریخــی اقــوام وحشــی، 
روان اجتماعــی مــا آســیب دیــده اســت. همــه ی مذمت های 
ــای  ــن جراحت ه ــه ای ــواری اســت ک ــرایط ناگ ــظ، از ش حاف
طاقــت فرســا را رقــم زده انــد. ایــن جراحت هــا چنــان عمیق 
بــوده انــد کــه قــرن هــا اســت، جامعــه ی ایــران فرصــت 
التیــام نیافتــه اســت. بــا ایــن وجــود، حافــظ خــود راه حلــی 
بــی بدیــل بــرای ایــن درد پیشــنهاد مــی کند: عشــق؛ عشــق 
انســانی و اصــل دیگرخواهــی. امــا مــا بیــش از آن کــه بــه 

می ترســند. حافــظ در یــک غــزل، تمــام واعظانــی کــه در محراب 
و منبــر ســخنرانی می کننــد و وقتــی بــه خلــوت خــود می رونــد 
کاری خــالف آن انجــام می دهنــد، را بــه نقــد می کشــد. او ایــن 
واعظــان را صرافــان گوهرنشناســی می دانــد کــه َخرمهره را بــا ُدر 
و یاقــوت برابــر می کننــد و خــود را بنــده ی پیــر خراباتــی می داند 
ــد. او  ــر می کن ــر س ــاک ب ــد خ ــج را همانن ــازی، گن ــه از بی نی ک
ــه خــود را کوته آســتینانی می بینــد کــه همیشــه  ــاکاران زمان ری
درازدســتی می کننــد. در ذیــل ابیاتــی از حافــظ در نقــد ریــاکاری 

ــود: ــادآوری، آورده می ش ــرای ی ــه اش ب زمان
ِمی خور که صد گناه ز اغیار در حجاب 

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
به کوی ِمی فروشانش به جامی بر نمی گیرند

زهی سجاده تقوی که یک ساغر نمی ارزد
چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم

روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم
اگر به باده مشکین دلم کشد شاید
که بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
که ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

حافظ چه می گوید؟
نگاهی به چرایی ماندگاری حافظ



چالش سود

بهاِر عربستانی سلمان

کرد کابینه جدید خود منصوب  نخست وزیر امارات در حکمی، ۹ زن را به عنوان وزیر 

بــه گــزارش عصرایــران، شــیخ محمــد بــن راشــد، نخســت وزیــر و حاکــم دبــی؛ کابینــه ی جدیــد امــارات را معرفــی کــرد کــه در این 
کابینــه، 3١ وزیــر حضــور دارنــد و 9 نفــر از آن هــا )یعنــی حــدود یــک ســوم(، زن هســتند. الزم بــه ذکر اســت کــه در کابینه ی ســابق 
دولــت امــارات نیــز، از میــان ٢9 وزیــر، 8 وزارتخانــه، ســهم زنــان بــود. ســه وزارت جدیــد نیــز بــه نــام هــای هــوش مصنوعــی، علــوم 
پیشــرفته و امنیــت غذایــی در دولــت جدیــد امــارات، ایجــاد شــده اســت. دولــت امــارات، پیــش تــر نیــز، بــا ایجــاد وزارتخانه هــای 
خوشــبختی و تســامح، توجــه جهانیــان را بــه خــود جلــب کــرده بــود. نخســت وزیــر امــارات همچنیــن در توئیتــر خــود نوشــت، که 
کابینــه ی جدیــد در حمایــت از تغییــر و بــه روز ســازی، بــا هــدف بــرآورده ســاختن چشــم اندازهــای بلندمــدت، معرفــی شــده اســت.
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عربســتان همــراه بــود؛ گفــت و گویــی شــبیه بــه آن چــه شــاه 
ایــران، چهــار دهــه قبــل بــا ملــک فیصــل انجــام داده بــود، امــا 
ایــن بــار توســط رییــس جمهــور کشــور پــر نفــوذ آمریــکا بــه 
صــورت دســتوری نــه تجویــزی! زیــرا اگــر حاکمــان عــرب باز 
هــم می خواســتند بــه روال گذشــته حکومــت کننــد، عــالوه بــر 
از دســت دادن حمایــت افــکار عمومــی جهــان کــه پــس از ١١ 
ســپتامبر، بســیار آســیب دیــده بــود، حمایــت و پشــتیانی همــه 
جانبــه ی حامــی اصلــی خــود یعنــی ایــاالت متحــده آمریــکا را 
نیــز از دســت مــی دادنــد. آمریــکا نیــز در ایــن میــان، منافــع 
ــد؛ چــرا کــه ادامــه ی وضــع موجــود  ــال مــی کن خــود را دنب
در بُعــد داخلــی، نارضایتــی مــردم عربســتان و در بُعــد خارجــی، 
ــه  ــان ب ــی جهانی ــکار عموم ــی و اف ــن الملل ــع بی ــار مجام فش
حکومــت دیکتاتــوری عربســتان را بــه دنبــال دارد و نتیجــه ی 
ایــن رونــد، امــکان وقــوع انقــالب یــا تغییــر رژیــم در عربســتان 
و از بیــن رفتــن تســلط سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی آمریکا بر 
ایــن کشــور اســت. مجموعــه ی عواملــی کــه پیــش تــر ذکــر 
آن رفــت، منجــر بــه اصالحــات جــدی و ناگهانــی در سیاســت 
عربســتان شــد؛ اصالحاتــی کــه بــه دلیل نبــود احــزاب فعــال و 
قدرتمنــد در ایــن کشــور، بــه صــورت یــک جانبــه و آمرانــه، از 

ســوی حکومــت اعمــال شــد. 
اصالحــات اخیــر عربســتان نــه بــه دنبــال تــالش هــای مدنــی 
و حقوقــی احــزاب بلکــه در رونــدی از بــاال بــه پاییــن اســت. 
بــه دلیــل آن کــه حکومــت تغییــرات ناگهانــی را ایجــاد کرده، 

ــعود در دوران  ــت آل س ــم: حکوم ــت. پنج ــته اس ــا نداش آن ه
قدمــت خــود، بــا جنبــش آزادی خواهانــه و اصــالح طلبانــه ی 
قابــل توجهــی روبــرو نبــوده اســت؛ اگــر جنبشــی بــوده نیــز یــا 
توســط گــروه هــای شــیعه بــوده اســت یــا ســلفی؛ یعنــی بــاز 
هــم بخــش عمــده ی مــردم دغدغــه ی اصالحــات نداشــته اند. 
ششــم: معــدود فعــاالن مجــازی، خواهــان اصالحــات یــا فعالین 
حقــوق زنــان، بــا کــم تریــن حمایت اجتماعــی روبــرو بــوده اند و 
بخــش عمــده ی فشــار بــه حکومــت عربســتان، از جانب محیط 

بیــن المللــی بــوده اســت نــه داخلــی.
در پایــان و بــه عنــوان جمــع بنــدی بایــد گفــت، اصالحــات 
اخیــر عربســتان در حــوزه ی زنــان، بــه طــور مســتقیم نــه بــا 
انگیــزه ی بهبــود وضعیــت حقــوق زنــان در ایــن کشــور، بلکــه 
اهــداف دیگــری نظیــر پذیرفتــه شــدن در جامعــه ی جهانــی و 
کاســتن از فشــارهای بیــن المللــی اســت. بــه علــت ســاختار 
مردســاالرانه ی عربســتان، زنــان ایــن کشــور، فایــده ی چندانی 
ــد  ــر را بای ــات اخی ــرد. اصالح ــد ب ــات نخواهن ــن اصالح از ای
بیشــتر در جهــت کســب اعتبــار در جامعــه ی جهانــی و جذب 
ســرمایه گــذاری خارجــی یــا دریافــت وام برای جبران کســری 
ــل  ــای بین المل ــات در فض ــش ارتباط ــار افزای ــه، در کن بودج
بــرای انتقــال تکنولــوژی بــه داخــل کشــور دانســت. همچنیــن 
افزایــش گــردش پــول در داخــل کشــور بــه دنبــال ورود قشــر 
پنهــان جامعــه بــه عرصــه هــای مختلــف را می تــوان از دیگــر 

اهــداف و انگیــزه هــای ایــن اصالحــات دانســت.
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ــل،  ــه فیص ــه ای ب ــران در نام ــاه ای ــه ی ١9٦0، ش ــر ده اواخ
پادشــاه عربســتان، او را بــه حرکــت در جهــت مدرنیزاســیون و 
ــا حکومــت  آزادی هایــی ورای حــدود شــرعی دعــوت کــرد ت
او مســتحکم تر بشــود و دوام بیشــتری داشــته باشــد. حکومــت 
پهلــوی خــود ایــن سیاســت را در پیــش گرفــت؛ سیاســتی کــه 
ــا  در واقــع نوعــی تقلیــد از فرهنــگ غــرب بــود و ســنخیتی ب
فرهنــگ مــردم مســلمان و ســنتی ایــران نداشــت. در نهایــت 
سیاســت هــای ســکوالر و ناهمگــون بــا جامعــه ی ایــران در کنار 
بلندپــروازی هــای جهانی شــاه و قــدرت نمایــی هــای او در برابر 
ــا حکومــت  ــوی شــد؛ ام غــرب، باعــث ســقوط حکومــت پهل
ــی  ــدون تهدیدهای ــتان ب ــور عربس ــر کش ــعودی ب ــدان س خان
جــدی تــا امــروز تــداوم داشــته اســت. بقــای خانــدان ســعودی 
ــنتی و  ــای س ــه ه ــته، ریش ــگ بس ــول فرهن ــوان محص را می ت
قبیلــه ای، ســلطه ی عمیــق پادشــاهان، رفــاه اجتماعــی حاصــل 
از درآمدهــای نفتــی و همچنیــن حمایــت هــای غــرب دانســت.

ــتان  ــنتی عربس ــته و س ــه ی بس ــای جامع ــی ه ــه ویژگ از جمل
مــی تــوان بــه نظــام مردســاالر ایــن کشــور اشــاره کــرد کــه 
ــرای مــردان و حقــوق بســیار  ــی حــد و حصــر ب آزادی هــای ب
ناچیــز بــرای زنــان را بــه دنبــال دارد. در ســال هــای متمــادی 
زنــان عربســتان، حتــی از حقــوق اجتماعــی حداقلــی نیــز محروم 
بودنــد. پــس از ســقوط حکومــت پهلــوی در ایــران امــا، روابــط 
آمریــکا و عربســتان گســترده تــر و ایــن زمینــه ســاز آشــنایی 
مــردم و حاکمــان عــرب بــا فرهنــگ، تکنولــوژی و آزادی هــای 
ــا  ــط ب تمــدن غــرب شــد. آشــنایی بیشــتر و گســتردگی رواب
ــود  ــردم شــد. بهب ــاه و آزادی بیشــتر م ــه رف ــرب، منجــر ب غ
نســبی شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی، بــاز هــم باعث اســتحکام 

وضــع موجــود در عربســتان شــد.
ــای  ــال ه ــرب در س ــان ع ــار حاکم ــه رفت ــی ک از آن جای
اخیــر، نــه بــرای افزایــش رضایــت مــردم از حکومــت بلکــه 
ــه ی  ــود در جامع ــدرت خ ــار و ق ــش اعتب ــت افزای در جه
جهانــی اســت، اصالحــات عمومــی در عربســتان بــا ســرعت 
ــن  ــداهلل ب ــرگ عب ــس از م ــت. پ ــان اس ــتری در جری بیش
ــگ  ــای تن ــدگاه ه ــتان، دی ــابق عربس ــاه س ــز، پادش عبدالعزی
نظرانــه ی حکومــت عربســتان تعدیــل شــد. در دوره ی اخیــر، 
ــت  ــه عل ــت عربســتان، ب ــز، پادشــاه وق ســلمان بن عبدالعزی
کهولــت ســن، کمتــر در اداره ی مســتقیم کشــور دخیل اســت 
و امــور اصلــی توســط شــاهزادگان جــوان و غــرب دیــده اداره 
ــکوالر  ــکار س ــا اف ــا ب ــه تنه ــوان ن ــاهزادگان ج ــود. ش می ش
ــت  ــرای تثبی ــی ب ــت تنگاتنگ ــه در رقاب ــنا بلک ــرب آش غ
ــز  ــه همیــن در تجوی ــگاه خــود در حکومــت هســتند و ب جای
ــد.  ــبقت می گیرن ــر س ــه از یکدیگ ــای تجددگرایان برنامه ه
ســفر اخیــر ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا بــه عربســتان، بــا 
رایزنــی هایــی جــدی در خصــوص لــزوم افزایش اصالحــات در 

خــود نیــز مجبــور بــه گســترش آن بــه بخــش هــای پایین تــر 
ــان و  ــر متعصب ــت از آن در براب ــی و حراس ــاختار اجتماع س
مخالفــان داخلــی اســت؛ ماموریتــی کــه احتمــاال ولیعهــد جوان 
عربســتان، بــا حمایــت جهانی و قــدرت اعمــال زوری کــه دارد، 
درصــدد انجــام اســت. امــا نکتــه ی مورد توجــه این اســت که 
عاقبــت حکومــت پهلــوی در پیــش روی حکومــت آل ســعود 
اســت و ســرعت بــاالی اصالحــات و عــدم ســازگاری جامعــه 
بــا ایــن حجــم از تغییرات، شــاید در آینده سرنوشــت مشــابهی 

را بــرای آنــان رقــم بزنــد.
ــر  بخــش عمــده ای از جامعــه ی عربســتان از اصالحــات اخی
حکومتــی، عقــب تــر هســتند و در ایــن راســتا بایــد بــه چنــد 
نکتــه توجه کــرد؛ اول: اپوزیســیون حکومت عربســتان، ســلفی ها 
ــرای  ــتار اج ــواره خواس ــه هم ــتند ک ــی هس ــون مذهب و افراطی
کامل تــر قوانیــن اســالمی انــد و پایــگاه مردمــی قابــل توجهــی 
نیــز دارنــد. دوم: هیــچ گــروه لیبــرال عربســتانی حتــی بیــرون 
ــای  ــدک فعالیت ه ــه ان ــدارد؛ اگرچ ــود ن ــور وج ــن کش از ای
ــا یــک جامعــه ی مدنــی  پراکنــده ای وجــود دارد امــا هرگــز ب
متشــکل روبــرو نیســتیم. ســوم: صــدای اعتــراض بــه تغییــرات 
همــواره بلندتــر از صــدای تغییرخواهی بوده اســت و تغییرخواهی 
محــدود بــه تعــداد اندکــی از فعالیــن فضــای مجــازی می شــود. 
چهــارم: شــیعیان عربســتان نیــز بــه جــای تــالش بــرای بهبــود 
وضــع اجتماعــی، درگیــر اختــالف عقیدتــی با حکومــت مرکزی 
ــرای  ــدید ب ــای ش ــت ه ــز محدودی ــره ای ج ــه ثم ــتند ک هس

از ایــن نوشــتار، بررســی تاثیــرات تصمیــم بانک مرکــزی برای 
کاهــش نــرخ ســود، بــر پیکــره ی اقتصــاد ایــران اســت کــه در 

ادامــه بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت.
ــی  ــای قیمت ــت ه ــطه ی سیاس ــه واس ــورم ب ــرل ت ــه کنت تجرب
دولــت، موجــب گردیــد تــا ایــن بــار کارگــزاران اقتصــادی بــه 
فکــر کنتــرل دســتوری - بخشــنامه ای- ســود ســپرده گــذاران 
بانکــی باشــند. اگــر چــه امــروزه کنتــرل قیمتــی دولــت، امــری 
ــه  ــا ب ــد ام ــی آی ــه حســاب نم ــی ب مرســوم در اقتصــاد جهان
ــازار در ایــران، دولــت  علــت فشــل و ناکارآمــد بــودن نهــاد ب
مــی توانــد طبــق اصــل بهتریــن دوم )Second Best( شکســت ها 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــران نمای ــازار را جب ــای ب ــدی ه و ناکارآم
موجــب انســداد رشــد و پویایــی بــازار در بلندمــدت نگــردد. لذا 
ــن  ــوان از ای ــک مرکــزی را مــی ت ــاده ای بان بخشــنامه ی 8 م
حیــث مدنظــر قــرار داد. امــا دولــت و کارگــزاران مربوطــه بایــد 
نکاتــی را مدنظــر خــود قــرار دهنــد؛ در ابتدا شــاید کاهــش نرخ 
ســود ســپرده گــذاران و کاهش نرخ تســهیالت از منظــر اقتصاد 
کالن موجــب کاهــش هزینه هــای تولیــد شــود و ایــن امــر بــه 
ســرمایه گــذاری بیشــتر و ســودآوری صنعــت کمک نمایــد، اما 
بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن همــه ی مشــکل بخــش تولیــد 
نیســت و صنعــت در ایــران بــا مشــکالت عدیــده ای از جملــه 
رقابــت ناکارآمــد، عــدم وجــود زیرســاخت هــای مناســب، عدم 
نقدینگــی، عــدم قــدرت رقابــت بین المللــی و... مواجــه اســت. 
بنابرایــن کاهش ســود ســپرده ها و تســهیالت بانکی، نمــی تواند 

تســهیالت، آیــا موجــب ایجــاد رانت و ســقوط صنایــع کوچک 
نخواهــد شــد؟ بــا ایــن وجــود جــای یــک بــازار بدهــی قــوی 
ــی بخــش هــای گوناگــون صنعــت را  ــن مال ــد تامی کــه بتوان
بــر عهــده گیــرد بــه شــدت احســاس مــی شــود. لــذا بــازار 
بدهــی امــری اســت کــه در آینــده ی نزدیــک بــا وجــود چنین 

سیاســت هایی بــه ناچــار بایــد ایجــاد گــردد.
بــا همــه ی ایــن تفاســیر، از آن جایــی که نــرخ تورم در کشــور 
پاییــن آمــده اســت و طبق مبانــی اقتصــاد کالن، انتظــار می رود 
کــه نــرخ ســود ســپرده هــای بانکــی هــم کاهــش پیــدا کنــد، 
لــذا دولــت بــا ابالغیــه ای مبــادرت بــه کاهــش نــرخ ســود 
ــاط  ــه انضب ــت ک ــوان دریاف ــی ت ــت. م ــوده اس ــپرده ها نم س
ــل انتظــارات  ــورم و تعدی ــرل ت ــی، کاهــش نقدینگــی، کنت مال
تورمــی، هــدف هــای پنهــان ایــن ابالغیــه می باشــد. بنابرایــن 
نمــی تــوان تاثیــرات ایــن طــرح را در کوتــاه مــدت مشــاهده 
ــن  ــذاران جایگزی ــپرده گ ــدت س ــاه م ــرا در کوت ــود، زی نم
مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری ســپرده هــای خــود ندارنــد 
ــا را در  ــپرده ه ــن س ــد ای ــریع ترین مقص ــوان س ــاید بت و ش
بخــش مســکن و مســتغالت در نظــر گرفــت، نه بخــش تولید 
و صنعــت. بنابرایــن ایــن انتظــار کــه بتــوان در کوتــاه مــدت 
بخــش تولیــد را بــه واســطه ی تســهیالت بانکــی کــم ســود، 
افزایــش داد، امــری غیــر ممکــن مــی باشــد. امــا در بلندمــدت 
مــی تــوان شــاهد ســرریز شــدن ســپرده هــا بــه بخــش هــای 

مولــد و پیشــروی اقتصــاد باشــیم. 

سیدحامد حسینی
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد

در شــهریورماه ســال ١39٦، بانــک مرکــزی در بخــش نامه ای 
8 مــاده ای تمامــی بانــک هــا و موسســات مالــی را موظــف بــه 
پیــروی از شــورای پــول و اعتبــار نمــود؛ مهمتریــن قســمت این 
بخشــنامه مربــوط بــه کاهش ســود ســپرده هــای بلندمــدت تا 
ســقف حداکثــر ١٥ درصــد و کوتــاه مــدت تــا ســقف حداکثــر 
١0 درصــد بــود. بانــک مرکــزی از چنــد جهــت کاهــش نــرخ 
ســود ســپرده هــای بانکــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت و 
شــاید مهــم تریــن علــت آن، رقابــت منفــی بیــن بانــک هــا و 
موسســات مالــی بــرای جــذب ســپرده هــای مشــتریان باشــد 
کــه بانــک مرکــزی را بــر آن داشــته اســت تــا تصمیــم بــه 
کاهــش نرخ ســود ســپرده گــذاران بگیــرد. همچنین بــاال بودن 
ــع و  ــز مناب ــه هــای تجهی ــرخ ســود، موجــب افزایــش هزین ن
مخــارج بانــک هــا مــی گــردد کــه بــا کاهــش ســود، مــی توان 
ــا هــدف  ــع بانکــی گــردد. ام ــالف مناب ــع از ات ــا حــدی مان ت
ــی  ــن تصمیم ــاذ چنی ــزی در اتخ ــک مرک ــی بان ــوم و نهای س
بــه کاهــش ســود تســهیالت بانکــی مربــوط مــی شــود. بــه 
گفتــه ی ســیف -  رئیــس کل بانــک مرکــزی - اگــر کاهــش 
ســود ســپرده گــذاران، موجــب کاهــش رقابت منفــی و کاهش 
هزینــه هــا و مخــارج بانکــی گــردد، مــی تــوان در بلندمــدت 
امیــد بــه کاهــش ســود تســهیالت بانکــی داشــت. لــذا هــدف 

بــه تنهایــی پاســخگوی بخــش تولیــد باشــد. 
یکــی از اهــداف ابالغیــه ی بخشــنامه ی مــورد نظــر همــان 
طــور کــه پیــش تــر اشــاره شــد، کاهــش رقابــت منفــی بیــن 
بانــک هــا و موسســات مالــی اســت. امــا بایــد توجه داشــت که 
تنهــا 70 بانــک و موسســه ی مالــی، مســتقیما زیــر نظــر بانک 
مرکــزی فعالیــت می کننــد و تعداد زیــادی از موسســات مالی، 
بــه صــورت غیــر مجــاز و یــا خــارج از اراده ی بانــک مرکــزی، 
فعالیــت و بــه مشــتریان خــود، خدمــات ارائــه مــی کننــد. حال 
در ایــن شــرایط بایــد دیــد کــه آیــا بانــک مرکــزی مــی توانــد 
ــد  ــا بتوان ــر ایــن موسســات نظــارت کافــی اعمــال نمایــد ت ب
مانــع آن هــا شــود تــا نتواننــد بــه جــذب مشــتریان بیشــتر 
بــه واســطه ی وسوســه ی ســود باالتــر بپردازنــد؟ بخــش های 
مالــی در ایــران بــا مشــکالت متفاوتــی مواجــه هســتند که یکی 
از شــایع تریــن ایــن مشــکالت، کمبــود منابــع مالــی جهــت 
ــق بیشــتر  ــرای رون ــه ســرمایه گذاران، ب ــه ی تســهیالت ب ارائ
ســرمایه گــذاری اســت. همچنیــن پیش بینــی می شــود، مســیر 
بعــدی ســپرده هــای خــارج شــده از منابــع بانکــی، بازارهــای 
ــود. از آن  ــازار طــال، ارز و ســرمایه خواهــد ب ــد ب مــوازی مانن
جایــی کــه وام هــای بانکــی یکــی از مرســوم ترین روش هــای 
تامیــن مالــی بخــش هــای صنعــت در ایــران مــی باشــد، بــاز 
هــم ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه آیــا کاهــش ســود 
ســپرده هــای بانکــی و خــروج ایــن ســپرده هــا از منابــع بانکــی 
و از طــرف دیگــر صــف ســرمایه گــذاران بــرای دریافــت ایــن 
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کــه چنــد ســالی اســت در فهرســت کاندیداهــا قــرار دارنــد، 
»خاویرماریــاس« رمــان نویــس اســپانیایی و »عامــوس عــوز« 
اســرائیلی. ایــن کــه رســالت نوبــل ادبــی اهــدای جایــزه بــه 
آفرینــش و خلــق ادبــی اســت، باعــث نشــده اســت تــا توقــع 
ــت از  ــه حمای ــوان، معطــوف ب ــاب خ ــت کت ــه ی جمعی عام
داســتان نویســان نباشــد. علــی رغــم اینکــه خالقیت یــا خیال 
در شــکوفایی ادبیــات غیــر منثــور اهمیــت و نقــش به ســزایی 
داشــته، همــواره اقبــال مخاطبــان بــه دریافــت نوبــل از ســوی 
ــایان  ــه ی ش ــوده اســت. نکت ــتانی بیشــتر ب نویســندگان داس
ــزه ی  توجــه ایــن کــه بســیاری از ایــن کاندیداهــا، تنهــا جای
نوبــل ادبــی را در کارنامــه ی افتخــارات خــود ندارنــد. بــرای 
مثــال مــارگارت اتــوود کــه امســال از دریافــت نوبل ادبــی باز 
مانــد، جایــزه ی »اِمــی« را کــه متعلــق بــه دنیــای تلویزیــون 
ــب  ــیار جال ــه ی بس ــه نکت ــه دارد. البت ــز در کارنام ــت نی اس
توجــه در مــورد برنــده ی امســال، عالقــه ی زیــاد او به ســینما 
و تحســین وی از ترانــه هــای برنــده ی ســال گذشــته اســت. 
برخــی ایــن نکتــه را دلیلــی بــرای دو اقتبــاس موفق ســینمایی 
از آثــارش مــی داننــد کــه مــورد تحســین عالقه منــدان ایــن 

حــوزه نیــز قرارگرفتــه اســت.
از میــان نویســندگان نامــزد جایزه ی امســال، نویســنده ای ژاپنی 

بگیــرد. زبــان کتــاب در ابتــدا، اندکــی غریــب بــه نظر می رســد 
ــغل راوی  ــخصیت و ش ــه ش ــردن ب ــی ب ــا پ ــه ب ــا در ادام ام
داســتان، پذیــرش زبــان خشــک و رســمی بــه کار رفتــه در متن 
را قابــل پذیــرش و رفتــه رفتــه ســاده تــر از پیــش مــی ســازد و 
بــه مــرور خواننــده بــه صدایــش عــادت مــی کنــد. خواننــده در 
همــان ســطور آغازیــن کتــاب، درمــی یابد که اســتوینز، ســفری 
در پیــش دارد؛ ســفری کــه پیشــنهاد آن از طــرف اربــاب جدید 
آمریکایــی اش مطــرح مــی شــود. او در ابتــدا ایــن پیشــنهاد را 
رد مــی کنــد امــا در ادامــه بــا اصــرار اربــاب و بنــا بــه پــاره ای 
دالیــل دیگــر، مــی پذیــرد. یکــی از آن دالیــل، نامــه ای اســت 
کــه از جانــب خانــم »کنتــن« ســر خدمتــکار ســابق ایــن خانــه 
بــه دســتش رســیده اســت و او از آن نامــه چنیــن برداشــت می 
کنــد کــه خانــم کنتــن دلتنــگ ســرای دارلینگتــن اســت و میل 
برگشــت بــه آن جــا را دارد. اســتیونز نیــز کــه ســخت دچــار 
کمبــود تعــداد خدمــه اســت، تصمیــم مــی گیــرد کــه شــخصا 
بــا ماشــین اربــاب بــه قصــد دیــدار خانــم کنتــن ســفر کنــد. 
ماجرایــی کــه در ادامه ی داســتان بــا آن مواجه هســتیم خالصه 
ــه  ــی ب ــی اســت کــه  در لحظــات مختلف ای از ســفر و خاطرات

حــال هنــری، منحصــر بــه فــرد اســت. نویســنده ای کــه میــان 
ــه حرکــت مــی کنــد  ــه قــدری هنرمندان ــال ب واقعیــت و خی
ــد.  ــه ســختی درمــی یاب کــه خواننــده ایــن مــرز باریــک را ب
راویــان داســتان هــای او از مــکان هایــی میــان حقیقــت، خیــال 
و تاریــخ ســر برمــی آورنــد. خواننــده داســتان هــای »گــورو« 
ــتان  ــودش و داس ــای خ ــان باوره ــی می ــت را در جای واقعی
ــازه از حقایــق در مقابــل چشــمانش  پیــدا می کنــد و درکــی ت
ــاله  ــل گیمــن« نویســنده ی ٥٦ س ــد شــد. »نی گشــوده خواه
ــق و ورود  ــد: او از خل ــی گوی ــورو م ــف گ ــی در توصی بریتانیای
بــه ژانرهــای مختلــف ادبــی نمــی ترســد. خواننــده را نیــز بــه 
همیــن شــجاعت بــا خــود همــراه مــی کنــد. »مادلیــن تیــن« 
ــو  ــد: »کازوئ ــی گوی ــاره ی او م ــز درب ــر نی ــزه بوک ــده جای برن
ــایل را  ــباب و وس ــود و اس ــما می ش ــکار ش ــی گورو وارد اف ایش
در درون ذهــن شــما جابه جــا می کنــد. او کلماتــی را در ذهــن 
شــما می گیــرد و آن هــا را بــه چیــزی دیگــری تبدیــل می کنــد 
و شــما را نیــز هــم زمــان تغییــر می دهــد. از ابتــدا رمــان  هــای 
او را دوســت داشــتم. او رمــان بــه رمــان بــه ایجــاد تغییــر در 
ــا چــه  ــه چــه روشــنی و ب ــن کار را ب ــا ادامــه می دهــد و ای م
قدرتــی انجــام می دهــد. او بــا نوعــی آزادی درونــی می نویســد 

کــه بســیار مهــم و نــادر اســت«.

ــی آورد،  ــش م ــالل حرف های ــه در خ ــی ک ــتیونز و دالیل اس
ــش  ــت های ــر صحب ــام ت ــه تم ــر چ ــذاری ه ــث تاثیرگ باع
می شــود. مــی تــوان درون مایــه ی اصلــی کتــاب بازمانــده ی 
روز را، »حســرت« در نظــر گرفــت. بــه تعبیــر راوی، لحظاتــی 
در گذشــته هســتند کــه مــی تــوان از آن هــا بــا نــام »نقــاط 
عطــف« یــاد کــرد و چــه بســا اگــر بــه گونــه ی دیگــری رقــم 
ــط  ــه »فق ــی ک ــود. لحظات ــاوت می ب ــده متف ــد، آین می خوردن
بعــد از گذشــتن آن هــا مــی تــوان تشــخیص داد...«. زیباتریــن 
ــی  ــات انتهای ــتان، در صفح ــمت داس ــن قس ــذار تری و تاثیرگ
ــده،  ــه خوانن ــن صفحــات اســت ک ــرار دارد. در همی ــاب ق کت
ــرای عــده ی  ــرد: »ب ــی می ب ــام گــذاری کتــاب، پ ــه علــت ن ب
زیــادی از مــردم، بهتریــن قســمت روز، شــب اســت؛ قســمتی 
کــه در تمــام روز منتظــرش هســتند«. مقصــود از بازمانــده ی 
روز، شــب اســت کــه بایــد از آن لــذت بــرد. امــا اســتیونز کــه 
روزش )زمانــی کــه در خدمــت اربــاب قدیمــی خــود بــوده( به 
پایــان رســیده، چنیــن حســی نــدارد و بــرای اولیــن بــار در تمام 
کتــاب بــه درســت بــودن خدماتــی کــه بــرای اربابــش انجــام 

ــد. ــک می کن ــت، ش داده اس
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پاییــز مــی رســد کــه جوایــز ادبــی اهــدا شــوند. هــر ســال در 
اوایــل پاییــز و اواخــر تابســتان، گمانــه زنــی هــای جوایــز نوبــل 
ــات  ــل ادبی ــه نوب ــرد؛ از جمل ــاال می گی ــته ها، ب ــه رش در هم
کــه شــاید بــه حــق در کنــار جایــزه ی نوبــل صلــح، از جملــه 
مهم تریــن جوایــز نوبــل شــناخته مــی شــود. از ســوال آیــا نْفس 
نوبــل گرفتــن و نگرفتــن در ادبیــات بایــد باشــد یا نــه می گذرم 
و بــه فلســفه ی ایــن جایــزه یــا گمانه زنــی هــا در مــورد مافیای 
داوران و غیــره نمــی پــردازم؛ ایــن کــه چــه بزرگانــی از دنیــای 
ادبیــات رفتنــد و هرگــز نوبــل نگرفتنــد یا کســانی چون ســارتر 

و ســلینجر آن را نپذیرفتنــد هــم بــه کنــار.
آن چــه بــه طــور ســنتی از نوبل ادبیــات انتظار داشــتیم، امســال 
ــن  ــام کاندیداهــای ای ــه قبــل ن ــاد. حــدود یــک هفت ــاق افت اتف
جایــزه اعــالم شــد. برخــالف غافلگیــری ســال گذشــته و برنــده 
شــدن ترانــه ســرایی کــه متهــم بــه بــی تفاوتــی بــود، امســال 
ــه غیــر از »کــو اون« کــره ای، ســایرین از  کاندیداهــا همگــی ب
جملــه نویســندگان و داســتان نویســان مطــرح بودنــد. کســانی 
چــون »مــارگارت اتــوود« کانادایــی، »هاروکــی موراکامــی« ژاپنی 

نوبــل ادبیــات ســال جــاری، در حالــی بــه »کازوئــو ایشــی گورو«، 
رســید که بســیاری منتظــر بودند، هاروکــی موراکامی ایــن جایزه 
را از آن خــود کنــد. بــه گفتــه ی آکادمی نوبل، نویســنده ی رمان 
بــه خاطــر رمــان هــای عاطفــی اش کــه »اعمــاق حــس موهــوم 
ارتبــاط مــا بــا جهــان را بــه نمایــش مــی گذارنــد«، موفــق بــه 
دریافــت ایــن جایــزه شــده اســت. در ایــن نوشــتار، قصــد دارم 
بــه معرفــی کتابــی از ایشــی گــورو بپــردازم کــه نوبــل ادبــی را 

بــرای او بــه ارمغــان آورده اســت، یعنــی »بازمانــده ی روز«.
ــی  ــش خدمت ــد پی ــه دی ــا از زاوی ــده ی روز، تمام ــاب بازمان کت
انگلیســی بــه نــام »اســتیونز«، کــه ســال هــا در خدمــت خانــه 
و اربابــی انگلیســی اش -دارلینگتــون- بــوده اســت، روایــت مــی 
ــا  ــی ب ــت اصیل ــش خدم ــل پی ــداق کام ــتیونز، مص ــود. اس ش
ســخت گیری هــا و قوانیــن مربــوط بــه خــودش اســت؛ بــرای 
هــر رفتــاری کــه انجام می دهــد دلیــل و منطقی دارد و همیشــه 
ــات  ــه دور از احساس ــی ب ــا تصمیمات ــوده اســت ت ــالش ب در ت

تبــار ســاکن بریتانیــا کــه ســال هــا اســت در ادبیــات انگلیســی 
فعالیــت مــی کنــد، موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه شــد. کازوئو 
ایشــی گــورو ی شــصت و دو ســاله، از پنــج ســالگی بــا خانــواده 
ــد  ــا ســی ســال بع ــا ت ــرد و تقریب ــه انگلســتان مهاجــرت ک ب
هرگــز بــه ژاپــن بازنگشــت. شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه 
در مصاحبــه ای بــا »کنــزو اوبــه«، دیگــر برنــده ی ژاپنــی نوبــل 
ادبیــات، گفــت کــه توصیفــات و موقعیــت ژاپنــی داســتان های 
اولیــه اش، تنهــا زاده ی تخیــل و فضــای خانوادگــی اســت که در 
آن بــزرگ شــده و بــا ژاپــن حقیقــی قطعــا تفــاوت هایــی دارد. با 
ایــن تفاســیر در مصاحبــه -ای بعــد از اعــالم برنده شــدن، گفت: 
»مــن همــواره مــی گویــم هرچند کــه در انگلســتان بزرگ شــدم 
و در آن تحصیــل کــرده ام، نــگاه هنــری مــن ژاپنی اســت. ژاپن و 
فرهنــگ ژاپنــی همیشــه بــا مــن بــوده، زیــرا والدینــی ژاپنــی و با 
زبــان ژاپنــی مــرا پــرورش داده انــد و در تمــام عمر زندگــی را از 

دریچــه چشــمان پــدر و مــادرم دیــده ام.«
ــی اســت کــه  ــه نویســندگان خــوش اقبال ایشــی گــورو ازجمل
بــرای خواننــدگان فارســی زبــان، نیــز بیگانــه نیســت و پیــش از 
برنــده شــدن جایــزه ی نوبــل، در ایــران بــا آثــار و ترجمــه های 
متعــدد از آثــارش بــه خواننــده فارســی زبــان معرفی شــده بود.

ــن  ــود و در عی ــم آل ــای وه ــق فضاه ــی و خل ــه زندگ ــگاه او ب ن

یادشــان مــی آورد. از جملــه ایــن خاطــرات مــی تــوان بــه رفت 
و آمدهــای ســران کشــورهای مختلــف در ســرای دارلینگتون در 
ســال های پــس از جنــگ جهانــی کــه بــرای آشــتی دادن دولت 
انگلیــس بــا آلمــان صــورت می گیــرد، اشــاره کــرد. اقدامــات و 
تــالش هایــی کــه دیــدگاه منفــی عمــوم مــردم نســبت بــه لرد 
ــه دنبــال دارد و باعــث بدنامــی او مــی شــود.  دارلینگتــون را ب
دســته ای دیگــر از خاطــرات پیــش خدمــت، خاطرات شــخصی 
اوســت کــه عمومــا خانــم کنتــن نقــش پررنگــی در آن هــا دارد 
و نــوع مناســبات بیــن ایــن دو را بــرای مــا روشــن مــی ســازد. 
یکــی از تاثیرگذارتریــن خاطــرات او، مربــوط بــه ســاعات پیــش 
از مــرگ پــدرش اســت کــه اســتیونز حتــی در آن لحظــات هم 
دســت از کار و خدمت رســانی بــه میهمانــان خانــه بر نمــی دارد؛ 
رفتــاری کــه حاکــی از وظیفــه شناســی او و مثــال بــارزی اســت 
از رفتــاری کــه بــه قــول خــودش یــک »پیــش خدمت بــزرگ« 

بایــد داشــته باشــد.
یکــی از نــکات مثبــت کتــاب، نــوع روایت آن اســت. بــا این که 
راوی بارهــا بیــن حــال و گذشــته پــل می زنــد، خواننــده هیچ گاه 
بیــن ایــن دو ســر در گم نمی شــود. همچنیــن توصیفات فــراوان 

شِب بازمانده ی روز
به بهانه ی نوبل ادبی کازوئو ایشی گورو


