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پــس از بــه ســلطنت دســت یافتــن رضاشــاه، دولــت 
ــران  ــد ای ــه  تارمانن ــره  جامع ــر پیک ــه ای را ب ــوی هجم پهل
ــه  ــف را ب ــی مختل ــروران اجتماع ــت س ــرد و موقعی ــاز ک آغ
ــد، جامعــه از فرماســیون  ــن رون چالــش کشــید. در نتیجــه ای
جامعه مدنــی ســنتی خــارج شــد امــا بــه ســوی جامعه مدنــی 
ــه   ــران شــدن جامع ــی وی ــرد. آنچــه از پ ــت نک ــدرن حرک م
تارماننــد ذیــل اقتــدار دولــت پهلــوی قــرار گرفــت، جامعــه ای 
ــات و  ــای ای ــاف رؤس ــان برخ ــن می ــود. در ای ــوده ای ب ت
ــه در  ــدان ب ــه از می ــی  ک ــروران اجتماع ــی از س ــن، یک ماکی
ــار  ــت قاج ــه دول ــی ک ــود. در حال ــیعه ب ــت ش ــد، روحانی نش
ــا  ــودمند دهه ه ــتی س ــک همزیس ــیر ی ــت در مس و روحانی
ــش  ــری را در پی ــیر دیگ ــوی مس ــد، پهل ــت کرده بودن حرک
گرفــت و همیــن امــر نــه تنهــا رشــته  پیونــد میــان روحانیــت 
ــد  ــه پیون ــه ب ــود بلک ــت نم ــوی را سس ــت پهل ــیعه و دول ش
تاریخــی میــان نهــاد روحانیــت شــیعه و نهــاد ســلطنت نیــز 
آســیب جــدی وارد کــرد. از دیگــر ســو خالــی کــردن صحنــه 
سیاســی پــس از مــرداد 1332 از ســایر گرایشــات سیاســی و 
ــرف  ــک ط ــوی از ی ــت پهل ــط دول ــدرن توس ــای م گفتمان ه
و تئوریــزه کــردن اندیشــه  »بازگشــت بــه خویشــتن« توســط 
ــت  ــد باف ــا تول ــان شــد ب روشــنفکران از طــرف دیگــر همزم
ــای  ــر حوزه ه ــب ب ــت غال ــا باف ــه ب ــت ک ــدی از روحانی جدی
ــد. روحانیتــی کــه از دهــه چهــل پــس  علمیــه متفــاوت بودن
ــد  ــه ســرعت رون از درگذشــت آیت اهلل العظمــی بروجــردی ب
ــای  ــان نیروه ــری در می ــه  یارگی ــدی را در عرص ــه رش رو ب
اجتماعــی در اولویــت نخســت و از میــان طــاب مســتعد بــه 
ــی  ــت. روحانیت ــش گرف ــدی در پی ــه  بع دگراندیشــی در درج
کــه بــرای جــذب طبقــات اجتماعــی نوظهــور و ایجــاد ائتافــی 
چندپایــه از نیروهــای اجتماعــی علیــه دولــت پهلــوی ناگزیــر 
ــه و  ــاد مدرنیت ــاره ای از ابع ــا پ ــت« ب ــوب »مصلح در چارچ
ــی  ــای سیاس ــایر گفتمان ه ــی س ــای گفتمان ــیاری از دال ه بس

ــرار کــرد. ــد برق مــدرن پیون
ــوآور  ــک ن ــه ی ــت فقی ــه  والی ــرح نظری ــا ط ــی ب ــام خمین ام
ــیله  آن  ــه وس ــت ب ــود و توانس ــیعی ب ــنت ش ــه  س در حیط
ــز  ــی مجه ــوژی سیاس ــک ایدئول ــه ی ــیعه را ب ــت ش روحانی
ســازد کــه امــکان قبــض قــدرت را بــرای آنــان فراهــم آورد 
ــری  ــد. ام ــا کن ــیعه را احی ــت ش ــاز روحانی ــت ممت و موقعی
کــه الجــرم حاصــل نمی شــد مگــر روحانیــت امــکان بســیج 
ــاخته   ــور و برس ــات نوظه ــان طبق ــری از می ــترده و یارگی گس
نوســازی دولــت پهلــوی را فراهــم آورد. مع الوصــف بــه 
فراخــور ایــن امــر ایدئولــوژی والیــت فقیــه و مقصــود اصلــی 
تــوده ای و یــک  ایدئولــوژی   می بایســت در پــس یــک 
ــدی دیگــر، تشــکیل  ــد. از بُع چهــره ی ژانوســی پنهــان می مان
ــاره ای  ــدول از پ ــات روز، ع ــا ماحظ ــل دوام ب ــی قاب حکومت
مؤلفه هــای ســنتی را می طلبیــد ولــو یکــی از آنــان و  ای 
بســا مهم تریــن آن هــا پذیــرش صــورت بنــدی و فرماســیون 
ــوی  ــلطنتی پهل ــت س ــو دول ــوان آلترناتی ــه عن ــوری« ب »جمه
ــی و  ــام خمین ــه  ام ــت« در اندیش ــره مصلح ــذا »دای ــد. ل باش
روحانیــت انقابــی ایــران محــدوده ای اســت کــه عقب نشــینی 
ــی  ــت از مصلحت ــظ و صیان ــرای حف ــدرن ب ــر م ــر ام در براب
ــد  ــت اســامی و در پیون ــظ دول ــه شــکل دهی و حف ــر ک باالت
بــا آن موقعیــت ممتــاز روحانیــت شــیعه باشــد، در قالــب فقــه 
پویــا، قابــل توجیــه و مشــروع اســت ولــو آن کــه بــه تعبیــر 
ــرام  ــا ح ــردد ی ــل گ ــز تعطی ــی نی ــب اله ــی واج ــام خمین ام

ــردد. ــن، حــال گ دی
واقعیــات حاکــم اقتصــاد مــدرن، نیروهــای اجتماعــی مــدرن 
ــه  ــاب، ب ــاخت انق ــی در س ــی اساس ــدرن نقش ــت م و سیاس
ــامی  ــت اس ــتقرار دول ــی و اس ــدرت سیاس ــن ق دســت گرفت
ــی در  ــون انقاب ــایر روحانی ــی و س ــام خمین ــرد. ام ــازی ک ب
و  شــعارها  از  خــود  عــام  اندیشــه های  انضمامی کــردن 
نهادهــای مــدرن، راهبردهــای ســازش سیاســی و شــگردهای 
ــی  ــای مدرن ــد. نهاده ــره گرفتن ــی به ــاط جمع ــایل ارتب وس
چــون رفرانــدوم، پارلمــان، جمهوریــت و جــز این هــا از 
ــری کل  ــه تعبی ــت. ب ــادی داش ــه زی ــنتی فاصل ــدگاه س دی
ســاختار قانونــی و نهــادی جمهــوری اســامی بیــش از آن کــه 
ــا  ــق داشته باشــد ب ــا الگــوی خافــت در صــدر اســام تطاب ب
جمهــوری پنجــم فرانســه در زمــان دوگل مشــابهت داشــت. 
واقعیتــی کــه روحانیــت انقابــی آن را پذیرفتــه بــود، آن بــود 
کــه انقــاب اســامی، انقابــی بــا مشــارکت پــاره ای طبقــات 
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کمیت اعتراضات 96، دوراهی حا

علی مطهری: وعده مسئوالن برای رفع حصر تا پایان سال

بــه گــزارش انتخــاب بــه نقــل از ایســنا، نائــب رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: مســئوالن قضایــی و امنیتی وعــده رفــع حصر تــا پایان 
ســال را داده انــد. علــی مطهــری در حاشــیه جلســه علنــی صبــح شــنبه 28 بهمن مــاه مجلــس در جمع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی درباره 
موضــوع حصــر، گفــت: بــه مــا قول هایــی داده انــد و گفته انــد زیــاد در رســانه ها اظهــار نظــر نکنیــم و در مقابــل آن هــا بــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه تــا پایــان ســال بــه ایــن موضــوع خاتمــه بدهنــد. مــا هــم منتظریــم آیــا آن هــا بــه قول شــان عمــل می کننــد یــا نــه. وی افــزود: تــا کنــون 
اقداماتــی در مــورد حصــر انجــام شــده، ماقات هایــی صــورت گرفتــه اســت ولــی بایــد منتظــر باشــیم. البتــه در مــورد آقــای موســوی ماقات 
اقــوام راحت تــر انجــام شــد و کارهایــی صــورت گرفــت ولــی در مــورد آقــای کروبی گشــایش بیشــتری انجام شــد. وی افــزود: هنوز مســئوالنی 
کــه ایــن موضــوع بــه آن هــا مربــوط اســت اظهــار نظــری نداشــته اند امــا افــراد غیرمســئول حرف هایــی برخــاف ایــن تصمیــم زده انــد؛ امــا 
چــون مســئوالن حــرف روشــنی نزده انــد مــا روی قول هایــی کــه داده انــد حســاب می کنیــم تــا ببینیــم آیــا ایــن اتفــاق تــا پایــان ســال رخ 
می دهــد یــا نــه؟ در غیــر ایــن صــورت اعتراضات مــان را شــروع می کنیــم! مطهــری خاطرنشــان کــرد: ایــن قــول در مذاکــره و ماقات هــا 
مطــرح شــده و مســئوالن امنیتــی و قضایــی هــم آن را گفته انــد کــه مــا منتظــر اقدامــات آن هــا هســتیم. وی خاطرنشــان کــرد: مــن شــخصا 

معتقــدم اگــر محصوریــن خطایــی هــم کرده انــد هفــت ســال حصــر خانگــی واقعــا مجــازات قابــل توجهــی اســت و کافی اســت.
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ــه  ــان ک ــان جوان ــی در می ــن بیگانگ ــد. ای ــه می دان جامع
ــروز  ــد، ب ــکیل می دهن ــن را تش ــی از معترضی ــش اعظم بخ
ــت  ــای حاکمی ــت ارزش ه ــن حال ــز دارد. در ای ــتری نی بیش
بــرای آنــان بــی ارزش تلقــی شــده و اهمیتــی نــدارد. البتــه 
ایــن رفتــار یــک ســویه نیســت و ارزش هــای گفتمانــی نســل 
جــوان نیــز جایــی در تصمیم هــا و گفتمــان حاکیمــت نــدارد 

ــود. ــدان نمی ش ــی ب ــا توجه و تقریب
اعتراضــات دی مــاه 96 نســبت بــه اعتراضــات قبــل از آن 
ــه  ــان ک ــت. اصاح طلب ــز داش ــر نی ــده ای دیگ ــاوت عم تف
ــک  ــان سیاســی دارای مواضــع نزدی ــک جری ــوان ی ــه عن ب
ــش  ــی در کاه ــش پررنگ ــواره نق ــتند، هم ــردم هس ــه م ب
التهابــات جامعــه و رســاندن پیــام مــردم بــه هســته 
ــاه 96  ــات دی م ــا اعتراض ــتند، ام ــت داش ــخت حاکمی س
ــع  ــتند موض ــدند و نتوانس ــر ش ــز غافل گی ــان نی اصاح طلب
مناســبی اتخــاذ کننــد. البتــه عملکــرد نــه چنــدان مناســب 
ــن  ــوق ای ــورد وث ــزد م ــوان نام ــه عن ــی ب ــن روحان حس
ــار عملکــرد ضعیــف نماینــدگان اصاحــات  ــان در کن جری
ــتا  ــس شــورای اســامی و شــوراهای شــهر و روس در مجل
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــات مردم ــاندن مطالب ــر رس ــه ثم در ب
ــی  ــرمایه اجتماع ــش س ــه کاه ــد، ب ــرده بودن ــاد ک اعتم
اصاح طلبــان در بیــن مــردم منجــر شــده اســت. بــا ایــن 
ــت  ــش در حاکمی ــد نق ــود را فاق ــه خ ــی ک اوصــاف جوانان
ــور  ــود متص ــرای خ ــز ب ــانی نی ــده درخش ــد، آین می بینن
ــی در  ــه نوع ــم ب ــی را ه ــات سیاس ــام جریان ــتند و تم نیس
مقابــل خــود می بیننــد، نســبت بــه حاکمیــت دچــار نوعــی 
ــار  ــه انب ــن انباشــت خشــم ب خشــم و نفــرت می شــوند. ای
ــرای انفجــار  ــه ب ــد کــه مترصــد یــک جرق ــی می مان باروت
ــد،  ــه باش ــه چ ــن جرق ــد ای ــی نمی کن ــال فرق ــد. ح می باش
همــان طــور کــه مــرگ دســتفروش تونســی ســبب ایجــاد 

ارزش هــای حاکــم، سســت می شــود. وقتــی آمریکاســتیزی 
ــردم  ــک ارزش در کشــور مطــرح اســت و م ــوان ی ــه عن ب
ــرش سیاســت  ــه پذی ــور ب ــن سیاســت مجب ــل همی ــه دلی ب
ــواده  ــه خان ــد ک ــل می بینن ــا در مقاب ــوند، ام ــی می ش خاص
ــی و  ــرای زندگ ــام ب ــاالی نظ ــئوالن رده ب ــیاری از مس بس
ــه  ــد ب ــه می توانن ــوند، چگون ــرب می ش ــی غ ــل راه تحصی
ایــن گفتــار و عمــل دوگانــه را درک و هضــم کننــد؟ طبیعــی 
اســت کــه ایــن چنیــن رفتارهــای دوگانــه ای کــه نمونــه آن 
هــم در کشــورمان کــم نیســت، بــه تدریــج ســبب می شــود 
ــه  ــود ک ــاد ش ــردم ایج ــوم م ــرای عم ــاور ب ــن ب ــه ای ک
ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه، تنهــا وســیله ای برای پیشــبرد 
منافــع برخــی افــراد اســت. اگــر امــروز بــا تکثــر گفتمان هــا 
مواجــه هســتیم و ارزش هــای بخشــی از جامعــه، ارزش هایــی 
اســت کــه مطابــق گفتمــان حاکــم نیســت، نبایــد آن هــا را 
ــم. ادامــه چنیــن برداشــتی  ــه و دســت نشــانده بخوانی بیگان
از اعتراضــات کــه ادامــه منطقــی آن ســرکوب اعتراضــات 
ــور  ــت کش ــه حاکمی ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب ــت، منج اس

تمامــا دشــمن تلقــی شــود.
اکنــون وقــت آن اســت کــه با توجــه بــه اعتراضــات دی ماه 
96، روندهــای منتــج بــه آن را اصــاح کنیــم. عــدم اقــدام 
ــر  ــای جدی ت ــه چالش ه ــر ب ــه، منج ــن زمین ــدی در ای ج
ــردن  ــم ک ــن راه، فراه ــتین گام در ای ــود. نخس ــده می ش آین
بســتری بــرای عملیاتــی کــردن حــق اعتــراض و گردهمایــی 
بــه معترضیــن مطابــق بــا اصــول قانــون اساســی اســت. در 
ــای  ــندیکاها و انجمن ه ــت س ــا تقوی ــوان ب ــه می ت ــن زمین ای
صنفــی و سیاســی و حــل مشــکات پیــش روی آن هــا، کاری 
کــرد کــه مــردم اعتراضــات خــود را در قالــب ایــن نهادهــا 
ــل  ــب حداق ــن ترتی ــانند. بدی ــئوالن برس ــوش مس ــه گ ب
می تــوان مطمئــن بــود کــه هــر فــرد یــا گروهــی نمی توانــد 
از فضــای احساســی حاکــم در میــان معترضین، سوءاســتفاده 
ــان  ــکاف های می ــاندن ش ــرای پوش ــت ب ــی اس ــد. بدیه کن
مــردم و مســئوالن، ایــن کارگــزاران نظــام هســتند کــه بایــد 
ــم  ــه ترمی ــه ب ــن گون ــد و ای ــه ســوی مــردم حرکــت کنن ب
شــکاف های موجــود بپردازنــد. دادن وعده هــای پــوچ و 
ــی  ــت و فســاد مال ــفافیت، صداق ــدم ش ــار ع ــوده در کن بیه
ــردم را دچــار آن  ــاالی کشــور، م ــران ســطح ب برخــی مدی
چنــان بی اعتمــادی نمــوده اســت کــه بــرای کســب اعتمــاد 
مجــدد آن هــا بایــد تمامــی نهادهــای موجــود، رویــه خــود 
را تغییــر دهنــد، اولویــت خــود را بــر اســاس خواســت های 
ــن و نســبت  ــکار وجــود مخالفی ــد و از ان ــن کنن ــردم تعیی م
دادن آن هــا بــه غیــر، بپرهیزنــد. همچنیــن همزیســتی 
مســالمت آمیز صاحبــان دیدگاه هــای مختلــف در کنــار 
ــا  ــد ت ــی می توان ــوی آزاد و مل ــایه گفت وگ ــر و در س یکدیگ
حــدود زیــادی خدشــه هایی کــه در طــول ایــن چهــل ســال 

ــازد. ــع س ــت را مرتف ــی وارد آمده اس ــاد عموم ــه اعتم ب
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دی مــاه 1396 خیابان هــای ایــران شــاهد اعتراضــات 
ــه  ــر ســر حاکمیــت ب ــاد ب ــرای فری ــم کــه ب مردمــی بودی
خیابــان آمــده بودنــد. آن هــا با ســر دادن شــعارهایی ســعی 
ــوش مســئوالن  ــه گ ــود را ب ــراوان خ ــات ف ــتند مطالب داش
ــر مــردم  ــا تقلیــل دادن اعتراضــات اخی برســانند. شــاید ب
بــه مســائل اقتصــادی بتوانیــم آن هــا را توجیــه کنیــم و یــا 
ــه  ــا آنچ ــیم ام ــی بیندیش ــل آن راهکارهای ــرای ح ــی ب حت
مشــخص اســت، ایــن نکتــه اســت کــه اعتراضــات دی 96 
حاصــل انباشــت مطالبــات و خواســته های افرادیســت کــه 
ــتقر  ــای مس ــد و نهاده ــور ندارن ــت کش ــی در حاکمی جای
ــده  ــا( نماین ــی آن ه ــان سیاس ــارغ از جری ــدرت را )ف ق
مناســبی بــرای خواســته های خــود نمی داننــد. حــال 
ــن اعتراضــات مشــاهده  ــن ای ــس از خاتمــه یافت ــه پ آن ک
ــه جــای  ــم کــه احــزاب و گروه هــای سیاســی هــم ب کردی
آن کــه بــه دنبــال سرچشــمه اعتراضــات باشــند بــا متهــم 
کــردن جریــان مقابــل ســعی داشــتند اعتراضــات را متوجــه 
جریــان رقیــب نماینــد. در حالــی کــه بــا اندکــی توجــه بــه 
ــم  ــا، در می یابی ــان ه ــرض در خیاب ــردم معت ــعارهای م ش
ــان  ــچ جری ــوای هی ــا خــود را تحــت ل ــه تنه ــا ن ــه آن ه ک
سیاســی نمی داننــد بلکــه از هــر دو جریــان اعــام برائــت 
می کننــد! بنابرایــن محــدود کــردن اعتراضــات اخیــر 
ــدام از  ــچ ک ــود هی ــه س ــا ب ــه تنه ــی ن ــائل جناح ــه مس ب
ــد  ــه رون ــر ادام ــا دال ب ــه تنه ــت بلک ــات نیس ــن جریان ای

ــت. ــردم اس ــات م ــه مطالب ــی ب بی توجه
ــر  ــات اخی ــه عتراض ــه اولی ــه جرق ــدارد ک ــود ن ــکی وج ش
مطالبــات اقتصــادی مردمــی بــوده اســت که ســفره هایشــان 
روز بــه روز کوچکتــر شــده و اکنــون بــرای تامیــن نیازهــای 
اولیــه خــود نیــز در مانــده انــد. امــا مشــکل اقتصــادی تنهــا 
ــرای  ــه ب ــه ب ــی اســت ک ــی از مشــکات اساســی مردم یک
ــوش  ــه گ ــود ب ــام خ ــاندن پی ــان و رس ــل مشکات ش ح
ــا خــود بیگانــه می داننــد، راهــی  مســئولینی کــه آن هــا را ب
جــز اعتــراض خیابانــی پیــش روی خــود نمی دیدنــد. 
ــخ گویی  ــدم پاس ــی، ع ــکاف طبقات ــدید، ش ــاد اداری ش فس
ــکات  ــار مش ــردم، در کن ــر م ــدرت در براب ــای ق نهاده
عمیــق معیشــتی ســبب شــده اســت تــا مــردم دچــار نوعــی 
ــا کارگــزاران نظــام و حتــی کنشــگران  ــی ب بیگانگــی گفتمان
سیاســی شــوند. ایــن بیگانگــی کم کــم ســبب ایجــاد نوعــی 
ــی از  ــه کوچک ــه نمون ــه می شــود ک ــان جامع دودســتگی می
تبعــات آن را در دی مــاه 96 بــه وضــوح مشــاهد کردیــم. 
ــی  ــی را در تعریف ــناس انگلیســی، بیگانگ ــه ش میچــل، جامع
وســیع و عــام بــه معنــای احســاس انفصــال، جدایــی و عــدم 
پیونــد ذهنــی و عینــی بیــن فــرد و محیــط پیرامــون او یعنــی 

ــان  ــش آن گریب ــه آت ــد ک ــه ش ــی در منطق ــان تحول چن
تقریبــا تمــام رژیم هــای خودکامــه منطقــه را گرفــت. ایــن 
ــورهای  ــای کش ــی نظام ه ــل بی توجه ــم حاص ــول عظی تح
مقابــل  در  مــردم  فزاینــده  نارضایتــی  بــه  منطقــه، 
ناکارآمــدی نظام هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی بــود 

ــد. ــی ش ــار عرب ــای به ــاز انقاب ه ــه زمینه س ک
ــد  ــازماندهی بودن ــد س ــه فاق ــاه 96 اگرچ ــن دی م معترضی
ــا را  ــادی آن ه ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس و نارضایتی ه
گــرد هــم آورده بــود امــا ایــن چنیــن توده هــای ســرگردان 
ــرار  ــیه هایی ق ــر حاش ــت تاثی ــرعت تح ــه س ــد ب می توانن
بگیرنــد کــه بــه آن هــا دیکته می شــود. جنبــش دی مــاه 96 
نــه بــه دنبــال ســرنگونی بــود و نــه بــه دنبــال اصــاح، آن ها 
ــن از  ــد و ای ــه می خواهن ــتند چ ــز نمی دانس ــود نی ــی خ حت
شــعارهای مختلــف و بعضــا متعــارض آن هــا نمایــان اســت. 
ــوده معتــرض،  ــن اســت کــه ت شــعارهای مــردم بیانگــر ای
فاقــد اصالــت اســت و تنهــا مطالبات انباشــت شــده، آنــان را 
از ســر خشــم بــه خیابان هــا آورده اســت. حــال در شــرایطی 
ــن  ــا معترضی ــد ب ــم نمی توان ــی ه ــروی سیاس ــچ نی ــه هی ک
ارتبــاط برقــرار کنــد بایــد بــه شــدت نگــران عواقــب ایــن 
رونــد باشــیم. رونــدی کــه شــاید بــا برخــی ترفندهــا بتــوان 
آن هــا را از خیابــان بیــرون رانــد امــا در بلندمــدت، بحــران 
ــب بســیار  ــد عواق ــا می توان ــی و انباشــت نارضایتی ه بیگانگ

وخیــم تــری بــرای کشــور در پــی داشــته باشــد.
تشــکیل  جوانانــی  را   96 مــاه  دی  معترضیــن  قاطبــه 
ــد، در  ــده ان ــد ش ــور متول ــن کش ــه در همی ــد ک می دادن
ــد و  ــن نظــام تحصیــل کرده ان مــدارس و دانشــگاه های همی
تحــت تأثیــر فرهنــگ همیــن کشــور رشــد و نمــو یافته انــد. 
ــر  ــور و ام ــران کش ــای مدی ــان صحبت ه ــی در می ــا وقت ام
واقــع مغایــرت می بیننــد، رفتــه رفتــه پیوندشــان بــا 

ذبح محترمانه قانون
ــون یکــی از ائمــه جمعــه  ــه خواســت خــاف قان در پاســخ ب
کشــور بــه بهانــه »احتــرام« بــه ایــن خطیــب جمعــه، بســیاری 
از شــهروندان کشــورمان را از یــک حــق طبیعــی خــود محــروم 
نمــود. بــه بهانــه همیــن ســخنان دکتــر روحانــی برآن شــدم تا 
بــا نگاشــتن ایــن یادداشــت نســبت بــه ذبــح محترمانــه قانون 

هشــدار دهــم. 
 دکتــر جعفــری لنگــرودی در کتــاب »ترمینولــوژی حقــوق« 
ــای  ــون در معن ــد: »قان ــن می نویس ــون چنی ــف قان در تعری
خــاص دســتور کلــی )و گاهــی جزئــی( اســت کــه بــه وســیله 
مرجــع صالــح انشــا شــده و بــه وســیله مجالــس قانــون گــذار 
تصویــب و ســپس بــه توشــیح مرجــع صاحیــت دار برســد«. 
بــا تأمــل در تعریــف فــوق از قانــون می تــوان چنیــن اســتنباط 
ــس  ــون، مجال ــخیص قان ــن و تش ــه تعیی ــه وظیف ــرد ک ک
ــع  ــز مراج ــیح آن نی ــب و توش ــه تصوی ــذار و وظیف قانون گ
صاحیــت دار می باشــند و جــز ایــن دو مــورد هیــچ ارگان یــا 
نهــاد دیگــری حــق دخالــت در ایــن حــوزه را نــدارد. بــا ایــن 
تفاســیر بدیهــی اســت کــه اظهــار نظــر و تصمیم گیــری در 
ایــن بــاره نیــز نــه در حیطــه اختیــارات و وظایــف امــام جمعه 
ــع  ــوان مرج ــه را می ت ــاز جمع ــای نم ــه خطبه ه ــت و ن اس
مناســبی بــرای قانون گــذاری لحــاظ کــرد. در تعاریــف 
متعــددی کــه در اســناد و مکتوبــات موجــود اســت هیــچ گاه 
ــت از  ــت کــه در آن صحب ــون یاف ــی از قان ــوان ترجمان نمی ت
»احتــرام« بــه میــان آمــده باشــد و یــا »احتــرام کــردن بــه 
ایــن و آن« را مجــوزی بــرای چشــم پوشــی از قانــون قلمــداد 

یــک کلمــه انقــاب بگذاریــم و هــر کاری دلمــان می خواهــد 
بکنیــم بگوییــم کــه انقابــی اســت! انقابــی یعنــی چــه؟ مگــر 
ــان اســام  ــاب؟! اســام هم ــود در انق ــوض می  ش اســام ع
ــخنی  ــان در س ــام، ج 1۰،ص2۷۵(. ایش ــه ام ــت...« )صحیف اس
دیگــر بــا بیــان اینکــه بایســتی قانــون در رأس واقــع شــود نــه 
احتــرام اشــخاص و تأکیــد بــر ایــن کــه همه افــراد کشــور باید 
خودشــان را بــا قانــون تطبیــق بدهنــد و تســلیم قانــون باشــند، 
بــر بدعت هــای مذمــوم ایــن چنینــی کــه بــه دنبــال اولویــت 
قــرار دادن نظــر و عقیــده اشــخاص نســبت بــه نــص صریــح 
قانــون اســت خــط بطــان می کشــد. اگر هرچــه زودتــر جلوی 
ایــن بدعت هــا گرفتــه نشــود و ایــن امــر نکوهیــده تبدیــل بــه 
یــک رویــه جــاری و معمــول گــردد، دور از انتظــار نخواهــد بود 
کــه در آینــده ای نزدیــک شــاهد ســرایت ایــن رفتــار ناپســند 
بــه دیگــر ارگان هــا و نهادهــا باشــیم و بعیــد نیســت روزی از 
ــد و  ــا مان ــه ج ــی ب ــا نام ــون« تنه ــه از »قان ــرا برســد ک راه ف
تمامــی سیاســت ها و تصمیــم گیری هــا نــه مبتنــی بــر مــاده 
و تبصره هــای قانونــی کــه منطبــق بــر »احتــرام« بــه ذائقــه و 
پســند برخــی افــراد اتخــاذ شــود. در پایــان نیــز چــه خــوب 
اســت بــه دولــت محتــرم یــادآوری شــود کــه پــس از انتخاب 
مجــدد شــما توســط مــردم در انتخابــات اخیــر بایــد بــه دنبال 
جلــب رضایــت مــردم باشــید و از حقوقشــان دفــاع کنیــد نــه 
ــه اصطــاح واکنش هــای  ــه و ب ــا ســکوت منفعان ــن کــه ب ای
»محترمانــه« در قبــال رفتارهــای غیــر قانونــی، مســبب پایمــال 

شــدن حقــوق مشــروع مــردم شــوید.

مسعود بزم آرا
دانش آموخته مهندسی برق قدرت

قانــون اساســی هــر کشــور عالی تریــن ســند حقوقی آن کشــور 
محســوب می شــود و در برگیرنــده اصول سیاســی و ســاختاری 
ــده  ــع تضمین کنن ــون اساســی در واق آن کشــور می باشــد. قان
ــان و  ــر دولت هایش ــور در براب ــر کش ــهروندان ه ــوق ش حق
همچنیــن قــوای مختلــف در یــک کشــور اســت. قانون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ســال ۵۷ و پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی گــردآوری و اوایــل ســال ۵8 با رأی مســتقیم 
مــردم، تصویــب و بــه اجــرا در آمــد. از آن روز بــه بعــد قانــون 
اساســی الزم االجــرا و فصــل الخطــاب سیاســت های داخلــی و 
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران برشــمرده می شــود. امــام 
خمینــی )ره( نیــز همــواره مــردم و دولتمــردان را بــه پیــروی 
ــن  ــد و آن را باالتری ــوت می کردن ــی دع ــون اساس ــّر قان از م
ــتند. در  ــردم می دانس ــس از م ــامی پ ــوری اس ــن جمه رک
ــدگان  ــع شــرکت کنن ــی در جم ــن رابطــه حســن روحان همی
در راهپیمایــی 22 بهمــن امســال بــا تأکیــد بــر اهمیــت قانــون 
اساســی، عمــل بــه آن را معیــار انقابــی یــا غیــر انقابــی بودن 
ــاد  ــدت و اتح ــرای وح ــاری ب ــمرد و آن را معی ــر ش ــراد ب اف
مــردم دانســت. وی همچنیــن تنهــا راه تغییــر قانــون اساســی را 
صنــدوق رأی و نظــر مســتقیم مــردم دانســت. البتــه هنــوز از 
خاطرمــان نرفتــه اســت کــه در دولــت قبلــی جنــاب روحانــی 
شــاهد بودیــم کــه یکــی از وزرای کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد 

کــرده باشــد. عمــل بــه مــّر قانــون پــس از تصویــب توســط 
مراجــع قانون گــذار بــر همــه افــراد در اقصــی نقــاط قلمــرو 
حکومتــی واجب االطاعــه می باشــد و اجــرای آن تابــع حــد و 
مــرز نیســت کــه بــه عنــوان مثــال قانونــی در غــرب کشــور 
ــا در  ــه اجــرا گذاشــته شــود ام ــی ب ــچ حــرف و حدیث بی هی
شــرق کشــور جلــوی اجــرای همــان قانــون بــا همــان کمیــت 
و کیفیــت را بگیرنــد و آن را غیــر مجــاز بخواننــد. هیــچ کــس 
باالتــر از قانــون نیســت. وقتــی قــوه مقننــه قانونــی را تأییــد و 
قــوه مجریــه آن را ابــاغ می نمایــد، تمکیــن بــه آن بــر همــه 
ــه  ــی از آن ب ــوم اســت و تخط ــه واجــب و محت ــراد جامع اف
هیــچ عنــوان جایــز نیســت. فراتــر از آن چه بســا در کشــوری 
ــود،  ــع می ش ــام وض ــن اس ــر دی ــق ب ــن آن منطب ــه قوانی ک
عــدول از قوانیــن بــه مثابــه عــدول از شــرع نیــز بــه شــمار 
ــی کــه گوینــدگان آن  ــه بدعت هــای فراقانون ــن گون ــد. ای آی
ســعی دارنــد تــا بــا اضافــه کــردن پســوندها و پیشــوندهایی 
ــه آن  چــون »انقابی گــری« و »اســامیت«، رنــگ و لعابــی ب
ــه  ــد، ن ــوه دهن ببخشــند و آن را در انظــار عمــوم موجــه جل
رنــگ و بویــی از اســام و نــه نــام و نشــانی از انقــاب را بــا 
خــود بــه همــراه دارد و مطمئنــا جــز ترویــج بی قانونــی، هــرج 
و مــرج و خدشــه دار کــردن ســاحت قانــون هیچ نتیجــه ای را 

در بــر نخواهــد داشــت. 
ــز  ــی )ره( نی ــام خمین ــرت ام ــاب حض ــر انق ــذار کبی بنیان گ
ــا  ــه م ــاال ک ــد: »ح ــط می فرماین ــه غل ــن روی ــش ای در نکوه
ــا  ــد م ــیم... نبای ــی باش ــرج و مرج ــد ه ــم بای ــاب کردی انق



نشریات دانشجویی باید به دور از تشریفات باشد، دانشجویان از نقد کردن نترسند

بــه گــزارش گــروه دانشــگاه خبرگــزاری دانشــجو، حجت االســام و المســلمین ابراهیــم کانتــری در اختتامیــه دومیــن جشــنواره سراســری 
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه آزاد در بخشــی از ســخنان خــود بــه فضــای مجــازی اشــاره کــرد و افــزود: بــا توســعه فضــای مجــازی در 
دنیــا آیــا دیگــر محلــی بــرای نشــریات مکتــوب باقــی می مانــد یــا خیــر؟ بــه نظــر مــن اگــر همــه دنیــا را فضــای مجــازی بگیــرد، بــاز هم 
نشــریات مکتــوب جایــگاه خــاص خودشــان را خواهنــد داشــت. معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه آزاد ادامــه داد: بعضــی وقت هــا 
نوشــتن و کتابــت یــک مقالــه ســرآغاز و شــروع یــک تحــول بــزرگ اســت. اکثــر حــوادث بــزرگ دنیــا از نوشــتن شــروع شــده اســت، 
بعثــت مــا هــم از نوشــتن شــروع شــد و در دنیــا در حــال حرکــت اســت. وی تصریــح کــرد: دانشــجویان نســبت بــه کار خودشــان ارزش 
قائــل شــوند و از نوشــتن دســت برندارنــد و از نقــد هــم نترســند. تــا می تواننــد مقالــه و یادداشــت بنویســند و نوشــتن را تمریــن کننــد. وی 
ــا  ــا زیــر پ ــا قلــم در رســانه های خودشــان انســان ها را نابــود می کننــد و متاســفانه بعضــی دیگــر از افــراد نیــز ب افــزود: برخــی افــراد ب
گذاشــتن ارزش هــای اســام می خواهنــد خودشــان را معــروف کننــد و اســام را زیــر ســوال ببرنــد، بنابرایــن از دانشــجویان می خواهــم 
کــه بــرای قلــم و کتابــت خودشــان احتــرام و ارزش قائــل باشــند. قلــم می توانــد باعــث رشــد یــا انحطــاط شــود، پــس بایــد مراقــب بــود 

تــا فریــب افــراد ســاده لوح و دشــمنان را نخوریــم.
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علمی، درســت نویســی و نــگارش رســانه ای، خبر و تیتــر، گزارش 
و مصاحبــه، طنزنویســی، یادداشــت و مقالــه نویســی مطبوعاتــی، 
عکاســی خبــری و... اشــاره کــرد. افزایــش کّمــی و ارتقــاء کیفــی 
داوران هفدهمیــن جشــنواره در مقایســه بــا ادوار گذشــته، شــاید 
برجســته ترین تمایــز ایــن دوره از جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد باشــد. هیأتــی بیســت نفــره از اعضــاء 
هیئت علمی دانشــگاه فردوســی و همچنیــن فعالین و متخصصین 
حــوزه روزنامــه نــگاری شــهر مشــهد وظیفــه داوری نشــریات و 

آثــار ایــن دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــتند.
ــریات و  ــنواره و داوری نش ــه جش ــن ماه ــن چندی ــس از مارات پ
آثار، اختتامیه هفدهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، در 24 بهمــن مــاه در تاالر فردوســی دانشــکده 

گرافیــک و صفحــه آرایــی، مقاالت فرهنگــی و اجتماعی، سیاســی، 
ادبــی، هنــری، صنفــی، دینــی و قرآنــی، علمــی علــوم پایــه، علمی 
ــوم انســانی و علمــی کشــاورزی و  ــی و مهندســی، علمــی عل فن
دامپزشــکی بــه برگزیــدگان جوایــزی اهدا شــد. آثــار ارســالی در 
بخــش ویــژه نیــز در هفــت رســته کرســی های آزاد اندیشــی نقد 
و مناظــره بــا موضــوع آزاد، انرژی هــای پــاک و محیــط زیســت، 
شــعار ســال؛ اقتصــاد مقاومتی یا تولیــد و اشــتغال، برجــام و انرژی 
هســته ای، آســیب های اجتماعــی، گفت و گــو محــوری و نشــریات 
کاغــذی الکترونیــک ارزیابی شــدند. همچنین در بخش نشــریات 
برتــر، آثــار در دو رســته فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی و علمــی 

تخصصــی داوری شــدند.
در ایســتگاه آخر هفدهمین دوره از جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، نشــریه وقایــع اتفاقیــه بــا کســب 9 
عنــوان برتــر، بــر قلــه نشــریات دانشــجویی دانشــگاه ایســتاد. در 
بخــش آثــار برتــر، نشــریه وقایــع اتفاقیه در رســته تیتــر، مصاحبه، 
گــزارش، عکــس، مقــاالت فرهنگــی اجتماعــی و در بخش ویــژه در 
رســته کرســی های آزاد اندیشــی نقــد و مناظــره بــا موضــوع آزاد 
و گفت و گــو محــوری موفــق بــه اخــذ رتبــه برتــر شــد. همچنیــن 
نشــریه وقایــع اتفاقیــه در بخش نشــریات برتر، در رســته فرهنگی، 
ــا  ــه کســب رتبــه اول مشــترک ب اجتماعــی و سیاســی موفــق ب
نشــریه ســیمرغ شــد. در بخــش نشــریه برتــر از نگاه دانشــجویان 
در حــوزه فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، نشــریه وقایع اتفاقیــه بــا 
کســب 1۷2 رأی رتبــه برتر را کســب کــرد. در شــانزدهمین دوره 
جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز 
نشــریه وقایع اتفاقیــه در ســال گذشــته موفــق بــه کســب رتبــه 
ــر فرهنگــی و اجتماعــی،  اول مشــترک در بخــش نشــریات برت
ــر در بخــش انتشــار منظــم، آزاد اندیشــی و  ــه برت کســب رتب

پرمخاطب تریــن نشــریه دانشــگاه فردوســی شــده بــود.
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در دوره بــازار پــر رونــق فضاهــای مجــازی، نشــریات 
ــد  ــیوه ای کارآم ــزار و ش ــوان اب ــه عن ــان ب ــجویی همچن دانش
ــر  ــد و تاثی ــه شــمار می رون در عرصــه فعالیــت دانشــجویی ب
بــه ســزای آن هــا در بازســازی فضــای گفــت وگــو و رهایــی 
دانشــگاه از رکــود و ســکون، غیــر قابــل انــکار اســت. وجــود 
نشــریات دانشــجویی ســبب تعامــل، همــکاری و ایجــاد حــس 
خودبــاوری بــرای دانشــجویان می شــوند و آن را تقویــت 
ــوزه نشــریات دانشــجویی  ــه ح ــه ب ــن رو توج ــد. از ای می کنن
و حمایــت مــادی و معنــوی از آنــان، موجــب رشــد حرفــه ای 
دانشــجویان و بــه تبــع آن، پویایــی فضــای فرهنگــی دانشــگاه 
خواهــد شــد. جشــنواره های نشــریات دانشــجویی بــه منظــور 
ــات و  ــال تجربی ــالم و انتق ــی س ــزه و فضــای رقابت ــاد انگی ایج
تضــارب آراء شــکل گرفتنــد و دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز 
در همیــن راســتا تجربــه برگــزاری هفــده دوره جشــنواره داخلی 

ــه خــود داراســت. نشــریات دانشــجویی را در کارنام
ــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی  هفدهمی
مشــهد از اول مهرمــاه ســال 1396 آغــاز بــه کار کــرد. در ایــن 
جشــنواره، نــکات حائــز اهمیتــی قابــل طــرح اســت کــه موجــب 
تمایــز ایــن دوره بــا دوره هــای پیشــین شــده اســت، از جملــه ایــن 
کــه عــاوه بــر بخــش نشــریات برتــر و بخش ویــژه، بخــش آثار 
برتــر نیــز در نظــر گرفتــه شــده بــود. بــه علــت امــکان ثبت نــام 
ــجویی  ــریات دانش ــنواره نش ــن دوره از جش ــی، در ای الکترونیک
دانشــگاه، بیــش از 2۷۰۰ اثــر بــه ثبــت رســید. از دیگــر نــکات 
ــزاری سلســله  ــه برگ ــوان ب ــن دوره از جشــنواره، می ت ــت ای مثب
جلســات »تجربــه نــگاری ژورنالیســم« و کارگاه های مقاله نویســی 

ادبیــات و علــوم انســانی بــا حضــور دکتــر کافــی، رئیس دانشــگاه 
فردوســی، و منصــور معتمــدی، مدیــر فرهنگــی و فعالیت هــای 
ــکر از  ــا تش ــی ب ــر کاف ــد. دکت ــزار ش ــگاه برگ ــه دانش داوطلبان
دانشــجویان فعــال در این حــوزه اظهار داشــت که از دانشــجویانی 
کــه هزینــه ســنگین نوشــتن را می پردازنــد و بــاز هم می نویســند 
سپاســگزاریم و قــول خواهیــم داد کــه دانشــگاه حمایت هــای خود 
را از آن  هــا ادامــه دهــد. دکتــر منصــور معتمــدی نیــز بــه معضل 
مســأله یافتــن مخاطــب بــرای نشــریات دانشــجویی اشــاره کرد. 
در ادامــه از برگزیــدگان جشــنواره در 4 بخــش، 33 رســته و در 
مجمــوع از 4۵ برگزیــده تقدیــر شــد. در بخــش آثــار برتــر در 
ــه، گــزارش، ســرمقاله و  ــر، مصاحب ــر، خب 2۰ رســته شــامل تیت
یادداشــت، طــرح و کاریکاتــور، طنــز، عکــس، طــرح روی جلــد، 

گفتمان برای یک مشکلاز تابو تا قانون دو 
گزارشی از برنامه خشم و هیاهو
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ــارکت  ــذب مش ــور ج ــه منظ ــاه، ب ــم دی م ــت  و نه بیس
مردمــی بــرای کاهــش آلودگــی هــوا، روز ملــی هــوای پــاک 
نام گــذاری شــده اســت. در ســال های متمــادی شــاهد 
برنامه هــای متنوعــی بوده ایــم کــه در روز هــوای پــاک 
ــز  ــزار می شــود. دانشــگاه فردوســی نی در ســطح شــهر برگ
ــی  ــای مختلف ــزاری برنامه ه ــاهد برگ ــه ش ــن رابط در همی
ــا شــعار »هــوای  ــی ب ــه برنامه های ــوان ب بوده اســت کــه می ت
ــال در  ــه امس ــه ای ک ــرد. برنام ــاره ک ــت« اش ــم آرزوس پاک
ــاک، در  ــوای پ ــه روز ه ــه بهان ــاه، ب ــن م ــوم بهم ــخ س تاری
دانشــگاه فردوســی برگــزار شــد، بــا ســال  های دیگــر تفــاوت 
ــن برنامــه کــه حرکــت دانشــجویان، اســاتید  داشــت. در ای
ــگاه  ــزی دانش ــازمان مرک ــل س ــگاه از مقاب ــان دانش و کارکن
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــکده مناب ــا دانش ــاز و ت ــی آغ فردوس
ــه  ــده  آن نســبت ب ــاوت عم ــرد، تف ــدا ک ــه پی  زیســت ادام
ــه  ــود، اگرچ ــوان ب ــگ بان ــته، در حضــور پررن ــالیان گذش س
کــه از دوچرخــه ســواری محــروم شــده بودنــد! تفــاوت دیگر 
برنامــه امســال را می  تــوان در شــعارها و پاکاردهایــی یافــت 
ــات  ــتند و مطالب ــط  زیســتی نداش ــت محی ــا ماهی ــه صرف ک
حاضریــن را در موضوعــات دیگــر بازتــاب می دادنــد. 
ــا اشــاره  بخــش عمــده ای از جمعیــت حاضــر در ایــن روز ب
بــه جمعیــت 6۵ درصــدی دختــران در دانشــگاه، نارضایتــی 
خــود را از قانــون نانوشــته ای کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت 
دانشــجویان را صرفــا بــه دلیــل مســأله جنســیت، از دوچرخه 
 ســواری منــع کــرده اســت، واکنــش نشــان دادنــد. ســوألی 
کــه در ایــن زمینــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا بــه 
راســتی از لحــاظ قانونــی و شــرعی دلیلــی مبنی بــر ممنوعیت 
اســتفاده  بانــوان از دوچرخــه وجــود دارد و یــا صرفــا برخــی 
تفاســیر موجــود اســت کــه ایــن محدودیــت را بــرای نیمی از 

جمعیــت جامعــه ایجــاد کــرده اســت؟
ــا  ــل ی ــر فع ــامی، »ه ــازات اس ــون مج ــاده 2 قان ــق م طب
ــن شــده باشــد  ــرای آن مجــازات تعیی ــه ب ــی ک ــرک فعل ت
ــی  ــچ قانون ــه هی ــا ک ــود« و از آنج ــوب می ش ــرم محس ج
مبنــی بــر ممنوعیــت دوچرخــه ســواری بانــوان وجود نــدارد، 
ــه لحــاظ قانونــی جــرم تلقــی نمی شــود و  ــذا ایــن عمــل ب ل
بــه  تبــع آن، هیــچ نهــادی اعــم از اجرایــی یــا انتظامــی نیــز 
ــی  ــا محدودیت ــد ممانعــت ی ــر ســلیقه نمی توان ــا ب ــا بن صرف
بــرای اســتفاده  زنــان از دوچرخــه بــه  وجــود آورد. از منظــر 
ــی در  ــده، حکم ــی نگارن ــی های اجمال ــا بررس ــز ب ــرعی نی ش
ــیله   ــر وس ــا ه ــه و ی ــدن دوچرخ ــت ران ــوص ممنوعی خص
نقلیــه  دیگــری توســط بانــوان در احــکام شــرعی و اســامی 
صــادر نشده اســت. بــا ایــن وجــود در ســطح جامعــه شــاهد 
ــوان  ــواری بان ــه س ــا دوچرخ ــی ب ــت و ممانعت های مخالف

ــاهد  ــر ش ــهر دیگ ــد ش ــهد و چن ــاه 1396، مش ــم دی  م هفت
تجمعــات اعتراضــی بــود. اعتراضاتــی کــه در ابتــدا محــور آن 
ــه تدریــج دامنــه آن فراتــر از  ــود امــا ب مطالبــات اقتصــادی ب
مشــکات اقتصادی رفت و مســائل سیاســی را هــم دربرگرفت. 
ایــن اعتراضــات کــه بعضــا بــا خشــونت همــراه شــد تــا اواخــر 
دی مــاه ادامــه یافــت. ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی به 
منظــور بررســی عوامــل زمینه ســاز ایــن اعتراضات، مناظــره ای 
بــا عنــوان »خشــم و هیاهــو« را بــا حضــور ابراهیــم اصغــرزاده، 
ــب و  ــاح طل ــی اص ــال سیاس ــس و فع ــابق مجل ــده س نماین
ــه خراســان و  ــر مســئول روزنام ــان، مدی محمــد ســعید احدی
فعــال سیاســی اصول گــرا در روز 24 بهمــن در تــاالر امــام رضــا 
دانشــکده پزشــکی برگــزار کــرد. آنچــه در ادامــه می خوانیــد، 

خاصــه ای از مباحــث ایــن مناظــره اســت.
ــروز  ــترهای ب ــل و بس ــاره عوام ــان درب ــعید احدی ــدا س در ابت
ــل  ــدی از ح ــاس ناامی ــه احس ــه 3 مولف ــر، ب ــات اخی اعتراض
مســائل، احســاس تبعیــض و احســاس بی پناهــی در بیــن طبقه 
محــروم و طبقــه متوســط ضعیــف شــده جامعــه اشــاره کــرد. 
ــی  ــای عین ــوان واقعیت ه ــه عن ــا را ب ــان، ناکارآمدی ه احدی
بخــش مهمــی از دالیــل احســاس ناامیدی مــردم معرفــی کرد. 
ایــن فعــال سیاســی اصول گــرا در مــورد احســاس تبعیــض، بــه 
بــروز فســادهای مالــی پی درپــی، اشــرافی گری برخی مســئولین 
و هنجارســازی های زندگــی مرفهیــن بــه عنــوان یــک الگــوی 
زیســت تأکیــد کــرد. احدیــان همچنیــن دلیــل وجود احســاس 
بی پناهــی را نیــز در عــدم پاســخگویی مســئولین ارزیابــی کــرد. 
مدیــر مســئول روزنامــه خراســان در خصــوص مواضــع 
گروه هــای سیاســی پیرامــون اعتراضــات اخیــر اظهــار داشــت 
کــه حــوزه اقتصــاد هیــچ گاه دغدغه اصــاح طلبان نبوده اســت. 
اصــاح طلبــان واقعیت مشــکل اقتصادی مــردم را به رســمیت 
نمی شناســند و مســائل سیاســی را بــه عنــوان مشــکل مطــرح 
می کننــد. کارنامــه دولــت تدبیــر و امیــد کــه مولــود جریــان 
ــدوار  ــه حــوزه اقتصــاد امی ــردم را ب ــز، م اصاحــات اســت نی
نکــرده اســت. احدیــان در ادامــه گفــت: توســعه سیاســی بخش 
مهمــی از اهــداف مــردم در زمــان انقــاب بــود. امــا امــروزه در 
نظرســنجی ها ایــن مســأله اصلــی مــردم نیســت. وی همچنیــن 
در خصــوص تــوان پاســخگویی دوگانــه اصاح طلــب و اصولگرا 
ــه اعتراضــات مــردم در شــرایط فعلــی افــزود: الزم نیســت  ب
جریــان ســومی کــه مســتقل از دو جریان قبلی باشــد در کشــور 
ــی  ــان اصاحــات و اصول گرای ــد جری ــا بای ــا ایجــاد شــود. م م
را اصــاح کنیــم. نــو اصولگرایــان مدتــی اســت اصــاح درون 
خــود را آغــاز کــرده انــد. اصــاح طلبــی نیــز بایــد اصــاح در 
درون را بپذیــرد. مهم تریــن تغییــر جریــان اصــاح طلبــی ایــن 
اســت کــه واقعیــت مــردم را بفهمــد. همچنیــن اصاحــات باید 

ــن  ــز از ای هســتیم. در کمــال تأســف، دانشــگاه فردوســی نی
قاعــده مســتثنا نیســت. بــا ایــن کــه دانشــگاه نقشــی اساســی 
در ارتقــاء فرهنــگ جامعــه و عبــور از برخی تعصبــات و تابوها 
دارد، امــا همــواره شــاهد ســنگ اندازی هــای نهادهایــی خاص 
ــم کــه نتیجــه آن ممانعــت از برگــزاری  در دانشــگاه بوده ای
ــای  ــوای برنامه ه ــی در محت ــال تغییرات ــا اعم ــا ی برنامه ه
ــه  ــدی ک ــت. رون ــجویی اس ــای دانش ــنهادی مجموعه ه پیش
ــدک  ــداد ان ــردی تع ــی و دلس ــه بی انگیزگ ــر ب ــا منج گاه
فعالیــن دانشــجویی می شــود. گاه عــدم شــفافیت در صــدور 
مجــوز برخــی برنامه هــا در دانشــگاه بــه گونــه ای اســت کــه 
حتــی حــق دانشــجو مبنــی بر مطلــع شــدن از چرایــی مخالفت 
نماینــدگان نهادهــای تصمیــم گیرنده در دانشــگاه بــا طرح های 
خــود، نادیــده گرفتــه می  شــود. نمونــه  بــارز یکــی از ایــن قبیل 
مخالفت هــا، ممنوعیــت دوچرخــه  ســواری بانــوان در دانشــگاه 
 اســت. در همایــش دوچرخــه ســواری که بنا بــود در روز ســوم 
ــاک و سه شــنبه های  ــوای پ ــه مناســبت روز ه ــاه، ب ــن م بهم
بــدون خــودرو، در دانشــگاه فردوســی برگزارشــود، علــی  رغــم 
ــور  ــر حض ــی ب ــی مبن ــورای صنف ــدگان ش ــای نماین تاش ه
بانــوان در همایــش دوچرخه ســواری، در نهایــت بــا مخالفــت 
ــه  ــگاه مواج ــده در دانش ــم گیرن ــاب تصمی ــی از اصح برخ
ــتر  ــوان پوس ــدا عن ــا، در ابت ــت ه ــال مخالف ــه دنب ــد. ب ش
ــه دوچرخــه  ســواری  ــن همایــش از دوچرخــه  ســواری ب ای
ــا برگــزاری جلســات  آقایــان تغییــر کــرد. در ادامــه امــا ب
مختلــف و البتــه بــا نظــر ریاســت محتــرم دانشــگاه کــه از 
ابتــدای طــرح مذکــور همــراه و پشــتیبان دانشــجویان بودند، 
ــد  ــل ش ــی تبدی ــاده  روی همگان ــه پی ــواری ب از دوچرخه س
ــط   ــی محی ــیتی در همایش ــض جنس ــه از تبعی ــن گون ــا ای ت
زیســتی جلوگیــری شــود و بــرای تمــام جمعیــت دانشــگاه 
ایــن امــکان وجــود داشــته باشــد تــا در کاهــش آلودگــی هوا 
و بزرگداشــت ایــن روز نمادیــن نقــش داشــته باشــند. تبدیل 
برنامــه روز هــوای پــاک بــه پیــاده روی و بــه تبــع آن آزادی 
ــتقبال  ــوان در اس ــه را می ت ــن برنام ــوان در ای ــور بان حض

خــوب مخاطبیــن از ایــن مراســم موثــر دانســت.
بــا توجــه بــه فضــای وســیع دانشــگاه فردوســی و پراکندگــی 
مکانــی دانشــکده  ها، می تــوان اظهــار داشــت کــه دوچرخــه 
ــین های  ــل ماش ــوا در مقاب ــی ه ــدم آلودگ ــت ع ــه جه ب
ســوختی، بهتریــن وســیله  نقلیــه بــرای تــردد درون دانشــگاه 
اســت. امــا بــا توجــه بــه محدودیــت بانــوان بــرای اســتفاده 
از دوچرخــه، بخــش قابــل توجهــی از دانشــجویان بــه ناگزیر 
بــه اســتفاده از خودروهــای شــخصی روی می آورنــد. ســوالی 
ــاره ای  ــه چ ــه چ ــت ک ــن اس ــد، ای ــواب می مان ــه بی ج ک
بــرای مدیریــت و کنتــرل این بحــران )اســتفاده  دانشــجویان 
از خودروهــای شــخصی و آلودگــی هــوای ایجــاد شــده آن 
هــم در دانشــگاهی کــه در مســیر دانشــگاه ســبز حرکــت 

ــود. ــیده می ش ــد( اندیش می کن

مرزبندی هــای خــود را بــا جریــان برانــداز شــفاف کنــد. ممکن 
نیســت کــه هــم نقــش اپوزیســیون را ایفــا کــرد و هــم در داخل 

نظــام بــه دنبــال قــدرت بــود.
ــروز  ــترهای ب ــل و بس ــوص عوام ــرزاده در خص ــم اصغ ابراهی
اعتراضــات اخیــر اظهــار داشــت کــه جامعــه مــا یــک جامعــه 
ــوالت  ــه تح ــوال بدن ــت و معم ــده اس ــذار و پیچی ــال گ در ح
اجتماعــی زیــر پوســته ای پنهــان شــده کــه مــا آن را نمی بینیــم. 
حــوادث اخیــر جنــس جنبشــی دارنــد، ایــن اعتراضــات را بــه 
دلیــل نداشــتن رهبــر می تــوان جنبش  هــای مولکولــی در نظــر 
گرفــت. اصغــرزاده همچنیــن افــزود: بخشــی از جامعه احســاس 
ــرح  ــات او را مط ــا مطالب ــدارد ت ــخنگویی ن ــه س ــد ک می کن
کنــد. دیــده نشــدن مــردم و احســاس آن هــا مبنــی بــر ایــن 
کــه شــهروند درجــه دو هســتند بــه صــورت خشــونت پنهــان 
انباشــت می شــود و در یــک زمــان مانند ســونامی و زلزلــه بروز 
می کنــد. ایــن اعتراضــات کامــا غیرســازمانی بــود و بــا احزاب 

موجــود مرزبنــدی داشــت. 
ایــن فعال سیاســی اصــاح طلــب، در ارزیابی مواضــع حاکمیت، 
ــح  ــان اعتراضــات تصری ــت و جناح هــای سیاســی در جری دول
کــرد: کســانی کــه در طــول 4 دهــه بر تمــام مقــدرات مملکت 
تاثیــر گذاشــته انــد، در ایــن مســأله مســئول اند کــه مهمتریــن 
آن هــا شــورای نگهبــان اســت. وی افــزود: مــن به قانون اساســی 
مقیــدم امــا ایــن کــه بخش هایــی از ارکان نظــام را نقد کنیــم بــه 
معنــای تــاش بــرای برانــدازی نیســت. اصغــرزاده ادامــه داد: 
اصول گرایــی متهــم شــماره یــک اعتراضــات دی مــاه 96 اســت 
و علــت آن نــوع نــگاه آن هــا نســبت بــه اســام و انقــاب در 
4 دهــه گذشــته اســت. اینکــه شــعارهای اقتصادی ظــرف چند 
ثانیــه بــه شــعارهای رادیــکال سیاســی تبدیــل می شــود بــه این 
دلیــل اســت کــه در کشــور مــا اقتصاد از سیاســت جدا نیســت. 
اقتصــاد منهــای توســعه سیاســی و حــذف نگاه هــای امنیتــی به 
جایــی نمی رســد. ایــن نماینــده ســابق مجلــس، دربــاره امــکان 
نیــاز بــه وجــود جریــان ســوم در عرصــه  سیاســی کشــور اظهار 
داشــت کــه هــم اصــاح طلبــان و هــم اصولگرایــان بایــد رفتار 
ــی  ــت روحان ــد. یکــی از مشــکات دول ــی کنن خــود را بازخوان
چرخــش بــه ســمت اصولگرایــان بــود. تخصیــص بودجــه بــه 
ــی  ــه از ایرادات ــرا و چینــش کابین ــای اصــول گ بعضــی نهاده
ــن  ــر ای ــد. اگ ــی دارن ــت روحان ــه دول ــردم ب ــه م ــتند ک هس
حــس وجــود داشــته باشــد کــه ناکارآمــدی کشــور محصــول 
ــه  ــردم از هم ــان اســت م ــان و اصــاح طلب ــی اصولگرای تبان
مــا عبــور خواهنــد کــرد. وی ادامــه داد: تمــام آحــاد جامعــه 
بایــد از حقــوق برابــر برخــوردار باشــند. اینکــه خــودی و غیــر 
خــودی کنیــم منجــر بــه طردشــدگی بخش هایــی از جامعــه 
می شــود. نــگاه از بــاال بــه پاییــن و آمرانــه و ســرکوب گرانــه 
یکــی از مشــکات اساســی اســت. اصولگرایی و اصاحــات باید 
گفت وگویــی بــر مــدار اصــاح و بازگشــت بــه قانــون اساســی 

را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.



 از »حکومت اسالمی« تا »جمهوری اسالمی«
بازخوانی الگویی سیاسی از دوره مشروطه تا انقالب 1357 

کنش به سخنان اخیر رئیس جمهور موضع گیری نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در وا

بــه گــزارش انتخــاب، نماینــده ولی فقیــه در اســتان خراســان رضوی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بــه رهبــری و نظــام وابســته و بــه رهبــری عاقه مند 
هســتند، گفــت: ایــن بیانگــر مســأله اســامی بودن نظــام اســت، بنابرایــن در میــان ایــن مــردم بحــث مردم ســاالری ســکوالر غلــط اســت زیــرا 
مردم ســاالری دینــی داریــم و مــردم پــای ایــن نظــام خــون داده انــد و جانبــاز شــده اند و ایــن کاری اســت کــه مــردم مــا 4۰ ســال انجــام داده انــد 
و همــه این هــا بــه  خاطــر عشــق بــه نظــام اســت، آن وقــت مــردم را بــه اصــل ۵9 قانــون اساســی حوالــه می دهیــد؟ آیــت اهلل علم الهــدی افــزود: 
در ســیل جمعیــت چنــد میلیونــی 22 بهمــن، اصــل ۵9 را بــه رخ مــردم می کشــید و رفرانــدوم مطــرح می کنیــد؟ آن هــم در میــان مردمــی کــه 
عکــس رهبــری را باالدســت خــود دارنــد؟ اصــل ۵۷ قــوای ســه گانه را زیــر  نظــر امامــت امــت قلمــداد می کنــد؛ هــر ســه قــوه حاکــم و زیــر  نظــر 
رهبــری هســتند و محــور در ایــن کشــور، حجــت امــام زمان)عــج( اســت. همــه گره هــای ســردرگم مدیریــت نظــام را رهبــری حــل می کنــد آن 
وقــت مــردم را بــه اصــل رفرانــدوم حوالــه می دهیــد؟ وی بیــان کــرد: فرمــان همه پرســی و رفرانــدوم نیــز از اختیــارات ولی فقیــه و ولــی امــر اســت؛ 
واقعــا در ایــن ســیل چنــد میلیونــی کــه بــه حمایــت از نظــام آمده انــد، مــردم را بــه رفرانــدوم حوالــه دادن، چه چیــزی را بــه ذهن متبــادر می کند؟ 
ایــن مســأله بــه ذهــن تداعــی می شــود کــه شــما طرفــدار مردم ســاالری ســکوالر هســتید. اســاس نظــام و ایــن انقــاب را بــه  خاطر خوشــایند یک 

اقلیــت الئیــک وابســته بــه غــرب، به بــاد اشــکال نگیریــد. این خیــل جمعیــت میلیونــی را نادیــده نگیرید.
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مصلحت و جمهوریت عامالن دوام دولت اسالمی در ایران

ــی، شــکاف ســنت و ادامه از صفحه 1 ــی و مذهب ــی، زبان از شــکاف های قوم
ــر  ــه  اخی ــد ده ــی در عــرض چن ــه و شــکاف طبقات مدرنیت
تأثیــر قاطعــی بــر کارزارهــای انتخاباتــی و تحــوالت گفتمانِی 
ــی کــه  ــت جمهــوری اســامی گذاشــته اســت. در حال دول
تــا اوایــل قــرن بیســتم، زمیــن مهم تریــن منبــع قــدرت در 
ایــران بــود، بــه تدریــج بــا ورود ســرمایه  تجــاری از اواســط 
ــی  ــی و صنعت ــرن نوزدهــم و ورود تدریجــی ســرمایه  مال ق
ــوی از  ــت پهل ــران در دوره  دول ــادی ای ــه  اقتص ــه عرص ب
نقــش مالکیــت زمیــن در تعیین کنندگــی سیاســی کاســت. 
ــدرت  ــع ق ــن مناب ــه از مهم تری ــز ک ــاری نی ــرمایه  تج س
روحانیــت ســنتی بــود در دولــت پهلــوی بــه تدریــج رو بــه 
کاســتی گــذارده بــود. ســرمایه ارضــی و خصوصــا ســرمایه  
ــت  ــدرت اقتصــادی روحانی ــع ق ــن مناب تجــاری از مهم تری
ــه  ــات رو ب ــل طبق ــش متقاب ــه واکن ــری ک ــود. ام ــنتی ب س
افــول را در پــی آورد و در ســال های 42 و ۵۷ خــود را 

بیــش از هــر زمــان دیگــری نشــان داد.
ــا ً  ــوِل غالب ــات در حــال اف ــا طبق ــوی ب ــت پهل ــه  دول مقابل
ســنت گرای متکــی بــه ســرمایه  ارضــی و تجــاری و 
شــئونی نظیــر روحانیــت و بــازار و از ســوی دیگــر حمایــت 
ــرمایه   ــر س ــی ب ــرای متک ــوِر نوگ ــال ظه ــات در ح از طبق
ــاره کــرد و  ــران را دوپ ــی، عمــًا جامعــه ای ــی و صنعت مال
طبقــات و نیروهــای ســنتی و مــدرن را در برابــر یکدیگــر 
ــی از  ــدن بخش ــی ش ــث انقاب ــه باع ــری ک ــرار داد. ام ق
ــه  ــات رو ب ــا طبق ــان ب ــی آن ــنتی و همگرای ــت س روحانی
ــره  ــوز به ــه هن ــهری  ک ــای ش ــی از توده ه ــول و بخش اف
ــوی  ــت پهل ــادی دول ــازی اقتص ــد نوس ــی از فرآین چندان
نبــرده بودنــد گشــت. اصاحــات ارضــی شــاه و در 
ــا  ــز دقیق ــن دار نی ــه کار زمی ــه محافظ ــتن طبق ــم شکس ه
برعکــس هــدف دولــت پهلــوی نــه تنهــا حامیــان رژیــم را 
مضاعــف نکــرد بلکــه در نتیجــه آن بــا افزایــش چشــم گیر 
ــزرگ،  ــهرهای ب ــه ش ــتایی ب ــی روس ــا از نواح مهاجرت ه
جمعیتــی را شــکل داد کــه بــه تعبیــر یروانــد آبراهامیــان 

ــدند. ــی ش ــاب آت ــوب« انق »دژک
 همیــن شــکاف های اجتماعــی در دوره جمهــوری اســامی 
از اواخــر دهــه شــصت چهــره خویــش را نمایــان ســاخت 
ــاد و  ــه زوال نه ــج رو ب ــه تدری ــان چــپ اســامی ب و جری
ــاز  ــه روی آغ ــه ســمت راســت گرایی و میان ــا چرخــش ب ب
شــد. وجــه بــارز ایــن دوره رقابتــی شــدن نهــاد انتخابــات 
در دوره ی دولــت جمهــوری اســامی بــود. رونــدی کــه بــه 
تدریــج خــود را در دهــه  هفتــاد در رونــدی فزاینــده نشــان 
ــد  ــال 13۷2 احم ــوری س ــت جمه ــات ریاس داد. در انتخاب
ــب توجــه 4  ــم جال ــه رق ــی توانســت آرای خــود را ب توکل

ــه طــی  ــی ک ــا کاندیدای ــش از آن تنه ــون برســاند. پی میلی
انتخابات هــای غیررقابتــی پیشــین در جایــگاه نفــر دوم 
رأیــی هفــت رقمــی را کســب کــرده بــود، محمــود کاشــانی 
بــا 1.4 میلیــون رأی در انتخابــات 1364 بــود. ایــن رونــد 
ــه  ــات دوم خــرداد ســال 13۷6 ب ــا انتخاب رقابتــی شــدن ب
اوج خــود رســید و از آن تاریــخ تــا اردیبهشــت مــاه ســال 
ــوری  ــت جمه ــی در دوره دول ــای انتخابات 1396 کارزاره
اســامی دائمــا داغ تــر، رقابتی تــر و منشــأ روی کار آمــدن 
ــان  ــی در پارلم ــه  و نمایندگان ــوه ی مجری ــی در ق کارگزاران
دولــت جمهــوری اســامی بــا پایگاه هــای اجتماعــی، 
ــف  ــی در ادوار مختل ــیار متفاوت ــای بس ــعارها و برنامه ه ش

شــده اســت.
ــت جمهــوری اســامی  ــار عنصــر فقیه ســاالرانه، دول در کن
واجــد عنصــر دموکراتیــک نیرومنــدی در ســاخت حقوقی و 
سیاســی خــود اســت کــه در نهــاد انتخابــات بــرای تعییــن 
ــد. نهــاد  متصدیــان دو قــوه  مجریــه و مقننــه تجلــی می یاب
انتخاباتــی کــه بــه علــت وجــود شــکاف در هیئــت حاکمــه 
ــزاری  ــع از برگ ــو مان ــن س ــه ای ــاد ب ــه  هفت ــل ده از اوای
انتخابــات در اشــکالی صــوری شــده اســت و عمــا 
کارزارهــای انتخاباتــی را در دوره  دولــت جمهــوری اســامی 
نــه تنهــا خصیصــه ای رقابتــی بخشــیده بلکــه گاه آن را تــا 
ــه  ــت. ب ــیده اس ــاء بخش ــه ارتق ــتیزهای بنیان نگران ــد س ح
طــوری کــه بــه تعبیــر حســین بشــیریه، مشــارکت سیاســی 
در نهــاد انتخاباتــی بــا ایــن مختصــات نیازمنــد مشــارکتی 
گروهــی و پیدایــش نوعــی از جامعــه ی مدنــی اســت. اتفاقی 
ــت و  ــامی رخ داده اس ــوری اس ــت جمه ــه در دوره  دول ک
عرصــه  سیاســت از دهــه هفتــاد بــه ایــن ســو محــدود بــه 
ــزاب  ــده اند و اح ــاص نش ــی خ ــای سیاس ــا و دوره ه حلقه ه

و تشــکل های گوناگونــی ســربرآورده اند.
بدیــن ترتیــب بنــا بــر آنچــه شــرح آن رفــت، جمهوریــت 
دولــت اســامی بــا شــکل دهی بــه نهــاد انتخابــات، نهــاد 
ــتیز  ــت و س ــتری از رقاب ــم آوردن بس ــا فراه ــات ب انتخاب
گفتمانــی، سیاســی و تشــدید شــکاف میــان نخبــگان 
ــکل دهی  ــا ش ــات ب ــاد انتخاب ــی نه ــر رقابت ــه، عنص حاکم
ــران  ــه  ای ــدرن در جامع ــی م ــه مدن ــه ای از جامع ــه گون ب
ــی  ــت اســامی و بیگانگ ــک دول ــود ایدئولوژی ــع از جم مان
ــت  ــا دول ــی ب ــار اجتماع ــیاری از اقش ــد بس ــع پیون و قط
ــه  ــری ک ــت. ام ــده اس ــران گردی ــامی ای ــوری اس جمه
بنــا بــر ادعــای ایــن مقالــه در »دایــره مصلحــت« امــکان 
ــت  ــی دول ــی و پایای ــز مانای ــه و رم ــی یافت ــات و تجل حی
ــت  ــی و روحانی ــام خمین ــه ام ــت ک ــته اس ــامی گش اس

انقابــی بنیــان آن را ریخته انــد.

ــه  ــد ب ــز بای ــامی نی ــوری اس ــت جمه ــکل گیری دول ش
ــر  ــت« نظ ــوم »مصلح ــی« و مفه ــت انقاب ــه »روحانی مقول
ــه  ــویی ب ــی از س ــت انقاب ــوان بســیج گری روحانی ــرد. ت ک
ــی  ــنفکران مذهب ــه ای روش ــد ده ــای چن ــدد فعالیت ه م
ــر  ــی عناص ــا برخ ــی ب ــی مذهب ــاط مبان ــتای التق در راس
ــر  ــوی دیگ ــه( و از س ــا چپ گرایان ــک )خصوص ایدئولوژی
پــس از عــدول روحانیــت انقابــی از پــاره ای از مؤلفه هــای 
اندیشــه ای و رفتــاری مــورد تأکیــد روحانیــت ســنتی کــه 
مقتضــای جلــب نظــر و حمایــت طیــف متنوعــی از اقشــار 
و طبقــات اجتماعــی بــود، ایــن طیــف نوپدیــد از روحانیــت 
ــه   ــی جامع ــش انقاب ــون محــوری جنب ــه کان ــد ب ــادر ش ق
ــطه گرایانه را  ــی واس ــردد و نقش ــدل گ ــران ب ــوده ای ای ت
ــی  ــای اجتماع ــی از نیروه ــف متنوع ــردن طی ــرا ک در همگ
و سیاســی ایفــا نمایــد. پیــرو همیــن مبحــث نقــش روحانیت 
ــت را در  ــوژی سیاســی جمهوری ــتقرار تکنول ــی در اس انقاب

ــه بحــث نشســت. ــرا ب ــن مج ــد از همی ــز بای ــران نی ای
عــده ای بــر ایــن عقیــده هســتند کــه دوام دولــِت انقابــی 
طــی چنــد دهــه  اخیــر بیــش از هــر چیــز برآمــده از رانــت 
ــوده اســت، لیکــن  ــرژی ب ــای ان حاصــل از صــدور حامل ه
ــم  ــل چش ــن عام ــتن ای ــهم داش ــوان از س ــه نمی ت اگرچ
ــان  ــه نش ــودای آن را دارد ک ــال س ــن مق ــا ای ــید ام پوش
ــِت  ــای دول ــر در بق ــن متغی ــت« مهم تری ــد »جمهوری ده
ــاوی  ــیاری از دع ــاف بس ــت. برخ ــوده و هس ــی ب انقاب
ــای  ــر رونده ــات ب ــدِی انتخاب ــذارِی ج ــر تأثیرگ ــه منک ک
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی در دولــت جمهــوری 
ــی و  ــوالت گفتمان ــیر تح ــه س ــگاه ب ــتند، ن ــامی هس اس
پویش هــای اجتماعــی حاکــی از تأثیرگــذاری صنــدوق 
آراء در ســاخت قــدرت دولتــی موجــود اســت. البتــه ایــن 
گــزاره نافــی ایــن واقعیــت کــه رقابــت انتخاباتــی در ایــران 
محــدود بــه نخبــگان سیاســی اســام گرا و جناح هــای 
ــان  ــر نش ــد خاط ــا بای ــت، ام ــت، نیس ــت اس درون حاکمی
ــتمر درون  ــکاف مس ــئله ش ــن مس ــم ای ــه علی رغ ــرد ک ک
ــه  ــل ده ــد از اوای ــی جدی ــگان سیاس ــه و نخب هیئت حاکم
هفتــاد بــه تدریــج فراگــردی را در پــی آورد کــه نخبــگان 
ــای  ــر محــور شــکاف های اجتماعــی دیرپ سیاســی حاکــم ب
جامعــه  ایــران از یــک ســو و تحــت تأثیــر تغییــرات 
ناشــی از مــوج جهانــی شــدن از ســوی دیگــر، کارزارهــای 
ــر  ــدی ب ــس ج ــترگ و ب ــی س ــران نقش ــی در ای انتخابات

ــذارد. ــای گ ــر ج ــی ب ــی و اجتماع ــای سیاس فرآینده
در ایــران مجموعــه ای از شــکاف های تاریخــی و ســاختاری، 
از  پیچیــده ای  نســبتًا  ســاختار  شــکل گیری  موجــب 
نیروهــای اجتماعــی- سیاســی مختلــف شــده اســت. فــارغ 

نوظهــور اجتماعــی و اقشــاری مــدرن اســت کــه در 
جامعــه ای مــدرن و در عصــری مــدرن واقــع شــده و لــذا 
بــرای کســب مشــروعیت ایــن ضــرورت وجــود داشــته و 
ــا  دارد کــه از صــرف اندیشــه های ســنتی و دینــی خــود ب
ــش  ــان و کن ــه و گفتم ــر رفت ــیک فرات ــای کاس قرائت ه
ــا مفاهیــم مــدرن آشــتی دهنــد. از  انضمامــی خویــش را ب
ــود.  ــت ب ــا جمهوری ــت ب ــتی روحانی ــا آش ــن آن ه مهم تری
ــی  ــانس اندک ــت ش ــد جمهوری ــدون قی ــامی ب ــت اس دول
ــاف  ــی داشــت و نمی توانســت ائت ــراری و مانای ــرای برق ب
ــوی  ــت پهل ــدازی دول ــرای بران ــر الزم ب ــی فراگی اجتماع
ــی  ــام خمین ــه ام ــن ماحظ ــاالً همی ــد. احتم ــکل ده را ش
ــت،  ــه مصلح ــون وی را از زاوی ــی ییرام ــت انقاب و روحانی
مجــاب بــه پذیــرش تکنولــوژی سیاســِی جمهوریــت نمــود.

ــامی  ــاب اس ــی انق ــه در پ ــکل گرفت ــی ش ــام سیاس  نظ
ســاخت قــدرت دولتــِی منحصــر بــه فــردی اســت؛ امــری 
ــت جمهــوری  ــی اســت کــه دول کــه پیامــد طبیعــِی انقاب
اســامی بــر روی آن بنــا گردیــده اســت. انقــاب اســامی 
حاصــل یــک ائتــاف چنــد پایــه  طبقاتــی بــا نقــش 
محــوری روحانیــِت انقابــی بــه عنــوان حلقــه  وصــل ایــن 
ــه ای  ــد طبق ــی چن ــت. انقاب ــوده اس ــر ب ــاف فراگی ائت
کــه نیروهــای اجتماعــی مشــارکت کننده در آن طیــف 
متنوعــی از آرمان هــا، آرزوهــا و خواســته ها را طلــب 
می نمودنــد. بالطبــع ایــن عایــق گوناگــون چــه در تدویــن 
ــازی و  ــه در نهادس ــی و چ ــد حقوق ــی در بُع ــون اساس قان
ــود را  ــارز خ ــر ب ــی اث ــدرت دولت ــاخت ق ــدی س صورت بن
ــی  ــه در مبان ــی ک ــای مختلف ــا و ارزش ه ــت. علقه ه گذاش
ــی  ــدرت دولت ــه ق ــاخت دوگان ــروعیت و س ــه مش دوگان
ــت.  ــی اس ــکارا متجل ــامی آش ــوری اس ــت جمه در دول
از لحــاظ شــکل حکومــت، دولــت جمهــوری اســامی 
ــویی  ــت. از س ــتی-پارلمانی« اس ــام »مختلط ریاس ــک نظ ی
ــا رأی مســتقیم  ــد نظام هــای ریاســتی ب رئیس جمهــور مانن
مــردم انتخــاب می شــود و از ســوی دیگــر پارلمــاِن 
دولــت جمهــوری اســامی، موســوم بــه »مجلــس شــورای 
اســامی«، امکانــات حقوقــی گســترده ای بــرای نظــارت بــر 
قــوه مجریــه را داراســت. قــرار گرفتــن دو عنصــر »شــورای 
روحانیتــی« )شــورای نگهبــان( و »فقیهــی پــر قــدرت« )ولــی 
فقیــه( در رأس هــرم قــدرت و بــر فــراز ســایر قــوا در ایــن 
ســاخت مختلــط ریاســتی-پارلمانی، صورت بنــدی را منجــر 
ــی،  ــی سیاســت تطبیق ــث حــوزه مطالعات ــه از حی گشــته ک

ــت. ــد اس ــرد و بی مانن ــه ف ــر ب ــا منحص کام
علّــی  تبییــن  بــرای  مقــال،  ایــن  ادعــای  بــر  بنــا 

ــدان  ــان و منتق ــه دگراندیش ــود ک ــترده ب ــّدی گس ــه  ح ب
ــاری  ــز در آث ــه ای نی ــن مراغ ــد زین العابدی ــی، مانن اجتماع
ــران  ــروطه خواهان ای ــگ، مش ــیاحت نامه ابراهیم بی ــون س چ
را بــه »تقلیــد نعــل بــه نعــل« از انقــاب فرانســه دعــوت 
می کردنــد و جرایــدی چــون صوراســرافیل نیــز از »کامــل 
 بــودن انقــاب ملــت فرانســیه« ســخن می گفتنــد. در 
ــود کــه  ــه  حــّدی ب ــری ب ــا تأثیرپذی ــد ی ــن تقلی ــت، ای نهای
اینــک پــس از بررســی ســیر مقــاالت منــدرج در مطبوعات 
 1288 تــا   12۷4 ســال های  فاصلــه  در  منتشرشــده 
ــاه  ــلطنت مظّفرالدین ش ــاز س ــا آغ ــر ب ــه براب ــی ک شمس
ــورای  ــس ش ــتقرار مجل ــر و اس ــتبداد صغی ــقوط اس ــا س ت
ــه  ــوان داشــت ک ــوان عن ــران اســت، می ت ــی دوم در ای ملّ
پُرتکرارتریــن نــام یــک کشــور غیــر از ایــران، »فرانســه« و 
ــعار آن  ــازی ش ــز هم سان س ــعار نی ــن ش ــر ضریب تری پ
ــب پردازشــی  ــرادری- در قال ــری، ب انقــاب - آزادی، براب

ــت، مســاوات، اخــوت« اســت. ــوان »حری ــا عن ــی ب دین
از ایــن  رو آگاهــی از تحــّوالت انقــاب فرانســه، زمینه ســاز 
ــا »جمهــوری« در  ورود اصطاحاتــی چــون »جمهوریــت« ی
گفتمــان سیاســی ایــران گردیــد. میــرزا آقاخــان کرمانــی از 
ــدای ســلطنت  ــه در ابت ــدان سیاســی دوره ناصــری ک منتق
محّمدعلــی شــاه قاجــار نیــز بــه  دلیــل افــکارش بــه قتــل 
ــود کــه اصطــاح جمهــوری  رســید، از نخســتین کســانی ب
را در قالــب یــک نظــام سیاســی مــورد اســتفاده قــرار داد؛ 
ــه  ــز ب ــزاری نی ــی اب ــه نگاه ــت ک ــه داش ــد توّج ــه بای البت
آن داشــت. نگاه هــای ایران مدارانــه و توّجــه ویــژه اش 
ــانی  ــژه دوره ساس ــام، به وی ــل از اس ــران قب ــخ ای ــه تاری ب
ــزدک را  ــا م ــت ت ــر آن داش ــزدک او را ب ــخصیت م و ش
نخســتین جمهوری خــواه تاریــخ ایــران معّرفــی ســازد؛ 

 میــان آورنــد؛ »مشــروطه«ای کــه برابــر بــا »جمهوریــت« بــود 
و »اســامی« کــه برابــر بــا برقــراری و اســتفاده از گفتمان هــای 

اســامی در اداره سیاســی کشــور بــود.
ــده در دوره  ــرح  ش ــی مط ــان سیاس ــوذ گفتم ــر و نف تأثی
ــران  ــی در ای ــال های 1288ـ12۷۰ شمس ــروطه و س مش
ــان دوره  ــد در هم ــر چن ــه ه ــت ک ــده آن اس ــان  دهن نش
ــای  ــوی، تئوری ه ــی دوره پهل ــد، یعن ــروطه و دوره بع مش
سیاســی چــون »رئیــس روحانــی« و »مشــروطه اســامی« 
ــا  ــت ت ــاز آن گش ــا زمینه س ــت، اّم ــق نیاف ــل تحّق در عم
ــی شــریعتی در  در دهــه ســی شمســی، کســانی چــون عل
برخــی مقــاالت منــدرج در روزنامــه خراســان، از الگــوی 
ــد  ــتفاده نماین ــامی« اس ــل اس ــی، ب ــه غرب ــرقی ن ــه ش »ن
ــامی«  ــت اس ــعار »حکوم ــان ش ــز هم ــد نی ــال ها بع و س
ــان  ــود، در گفتم ــه ب ــه کار رفت ــروطه ب ــه در دوره مش ک
مبارزاتــی انقابی هــای دهــه پنجــاه شمســی، مجــددا مــورد 
ــدن  ــا تبدیل ش ــز ب ــس از آن نی ــرد. پ ــرار گی ــتفاد ق اس
ــی  ــعار سیاس ــه ش ــران« ک ــامی ای ــروطه اس ــعار »مش ش
ــران«  ــامی ای ــوری اس ــه »جمه ــود ب ــروطه ب ــه مش زمان
ــس از  ــران پ ــای ای ــی انقابی ه ــعار سیاس ــک ش ــه این ک
ــتقرار  ــای اس ــود، پایه ه ــده ب ــوی ش ــت پهل ــقوط حکوم س
دینــی در  گفتمان هــای  بــر  مبتنــی  اســامی  نظامــی 
ــان  ــن زم ــاس، در ای ــن اس ــر ای ــد. ب ــزی ش ــران پی ری ای
ــروطه  ــه مش ــده در زمان ــر داده ش ــعار س ــه ش ــت ک اس
ــت  ــران«، »حکوم ــامی ای ــروطه اس ــای »مش ــا عنوان ه ب
ــب  ــور در قال ــا ظه ــامی«، ب ــروطه اس ــامی« و »مش اس
ــامی  ــوری اس ــس از آن »جمه ــامی« و پ ــت اس »حکوم
ــود را  ــی خ ــِی اجرای ــام سیاس ــک نظ ــب ی ــران« در قال ای

ــت. ــاخته اس ــان س نمای

علی باغدار دلگشا
دکتری تاریخ 94

فــرا  ایــران  اســامی  انقــاب  ســالگی  ســی ونه  
ــالگی  ــه چهل س ــتانه ورود ب ــک در آس ــت و این رسیده اس
ــتقرار  ــعار اس ــا ش ــدا ب ــه در ابت ــی ک ــتیم؛ انقاب آن هس
ــوری اســامی«  ــس از آن »جمه ــت اســامی« و پ »حکوم
در برابــر نظــام ســلطنتی و فردیــت در قــدرت، در تــاش 
بــرای بازخوانــی و بازگشــت بــه الگوهــای اصیــل اســامی 
و ایجــاد هم خوانــی میــان آن الگــو بــا ســاختارهای 
ــی کــه در  ــود؛ انقاب ــی چــون جمهوریــت برآمــده ب مدرن
ــی داد.  ــدا م ــز ن ــدن را نی ــامی بودن، جمهوری ش ــار اس کن
ــام  ــراری نظ ــران و برق ــاختارهای سیاســی در ای ــر س تغیی
ــینه های  ــه پیش ــن ب ــت پرداخت ــامی اهمی ــوری اس جمه
ــازد.  ــو را الزم می س ــی آن الگ ــای سیاس ــور گفتمان ه ظه
بــه  راســتی ریشــه های گفتمان هایــی چــون حکومــت 
اســامی در تاریــخ ایــران معاصــر بــه کجــا بازمی گــردد؟ 
ــج و  ــغ، تروی ــه تبلی ــانی ب ــه کس ــار چ ــتین ب ــرای نخس ب
قرائــت نویــن آن پرداختنــد و بــا بــه  کارگیــری آن 
اصطاحــات، زمینــه آگاهــی و َآشــنایی جامعــه ایــران بــا 

ــد؟ ــم آوردن آن را فراه
بررســی های تاریخــی نشــان می دهــد کــه در اواخــر 
دوره ناصــری و حــدود ســال های 126۰ شمســی بــه 
ــری  ــت ناص ــی دول ــدان سیاس ــان و منتق ــد، دگراندیش بع
ــه خصــوص  ــا بهره گیــری از الگوهــای سیاســی مــدرن، ب ب
تقلیــد از ســاختارهای انقــاب 1۷89 میــادی فرانســه، در 
حــال تولیــد واژگان و گفتمان هــای سیاســی جدیــد هســتند. 
تأثیرپذیــری از برخــی ســاختارهای سیاســی انقاب فرانســه 

ــه  ــود و ب ــن زرتشــت ب ــان دی ــود از عالم ــه خ ــی ک مزدک
ــه  ــی زمان ــی و اجتماع ــداری از برخــی اصاحــات دین طرف

ــود. ــود روی آورده ب خ
دوره  سیاســِی  مدل ســازی های  و  واژگان ســازی ها  در 
مشــروطه، دو اصطــاح »جمهــوری« و »اســامی« بیشــترین 
ــتر  ــه واژه دوم بیش ــه البت ــتند ک ــرار را دارا هس ــب تک ضری
مــّد نظــر منتقــدان سیاســی بــوده اســت. همچنیــن میــان دو 
الگــوی »مشــروطه اســامی« برابــر بــا »جمهــوری اســامی« 
و »حکومــت اســامی« نیــز دگراندیشــان بیشــتر بــه الگــوی 
»مشــروطه اســامی« برابــر بــا »حکومــت اســامی« توّجــه 
نشــان داده انــد؛ دگراندیشــانی کــه البتــه در باطــن، اعتقــادی 
بــه آن الگــو نیــز نداشــتند. روزنامــه قانــون و میــرزا 
ــده  ــدن برعه ــه نشــر آن را در لن ــه ک ــان ناظم الّدول ملکم خ
ــرای  داشــت، در حــدود ســال های 12۷۰ـ126۷ شمســی ب
ــوی  ــون، از الگ ــه قان ــماره 29 روزنام ــار در ش ــتین ب نخس
ــار  ــرمقاله چه ــرد. در س ــام ب ــامی ن ــت اس ــی حکوم سیاس
ــرزای شــیرازی، مجتهــد وقــت،  ــن شــماره، می صفحــه ای ای
»رئیــس شــرعی« و »رئیــس روحانــی« ملـّـت ایــران معّرفــی 
شــد کــه وظیفــه اش رهبــری جامعــه ایــران بــرای اســتقرار 
یــک »حکومــت دینــی« و ســقوط ســلطنت ناصرالّدیــن شــاه 
بــود. پــس از آن، روزنامــه فارســی زبان حبل المتیــن منتشــر 
ــاح  ــترده اصط ــج گس ــغ و تروی ــه تبلی ــد، ب ــه هن در کلکت
»مشــروطه اســامی« روی آورد و نقشــی اساســی در ایجــاد 

تغییــر ســاختار سیاســی ایــران ایفــا کــرد.
ــوری«،  ــاح »جمه ــی از اصط ــس از آگاه ــان پ ــن زم در ای
ــاد  ــرایطی ایج ــامی«، ش ــروطه اس ــی« و »مش ــس روحان »رئی
گردیــد تــا جرایــدی چــون روزنامــه ندای وطــن به ســردبیری 
مجداالســام کرمانــی، از »مشــروطه اســامی ایــران« ســخن به 



گر امروز هم از مردم سؤال شود، بیش از 9۸ درصد دوباره به جمهوری اسالمی رأی می دهند رئیس جمهور: ا

بــه گــزارش پارســینه، حجــت االســام حســن روحانــی روز ســه شــنبه 24 بهمــن، در نشســت مشــترک اســتانداران سراســر کشــور گفت: 
مــردم مــا مصمــم هســتند راه و مســیری کــه حــدود چهــل ســال پیــش شــروع کردنــد را ادامــه بدهنــد و ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه 
مــردم مــا نقصــی، مشــکلی یــا کاســتی نمی بیننــد. وی تاکیــد کــرد: ایــن آمــار تغییــر نمی کنــد، مــردم بــه دنبــال آزادی بودنــد، امــروز 
هــم اگــر از مــردم ســوال کنیــم کــه شــما آزادی می خواهیــد یــا اختنــاق، آزادی می خواهیــد یــا اســتبداد، حاکمیــت ملــی می خواهیــد یــا 
حاکمیــت فــرد، بــاز هــم مــردم جوابشــان همــان اســت، همــان بیــش از 98 درصــدی کــه آن روز رأی دادنــد به جمهــوری اســامی، امروز 
هــم رأی می دهنــد. وی اضافــه کــرد: هیــچ کــس نمی خواهــد بــه دیــن و فرهنــگ ملــی اش توهیــن شــود، هیــچ کــس نمی خواهــد فســاد 
در ایــن جامعــه باشــد، همــه می خواهنــد بــا فســاد مبــارزه کنیــم، انقــاب مــا بــرای همین هــا بــود، بــرای چیــز دیگــری نبــود. انقــاب مــا 
بــرای اســتقال، حاکمیــت ملــی، آزادی، فرهنــگ اســام، فرهنــگ ملــی، جمهوریــت و اســامیت بــود و مــن معتقــدم ایــن مســیر و ایــن راه 

قابــل بازگشــت نیســت، یعنــی امکان بازگشــت نــدارد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و سوم / نیمه دوم بهمن 596 نگاه ویژه
امرقدسی در سایه الهیات سیاسی اسالمی

جمهوریت در بستر انقالب ایران

امــر قدســی ارائــه نمــود، آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت 
کــه خداپرســتان »خــدا« را منشــأ همــه تقدس هــا می داننــد؛ 
زیــرا تنهــا اوســت کــه متعالــی اســت. بــر همیــن اســاس اگر 
سیاســت عرصــه و تجلــی گاه حضــوِر خــدا باشــد، خــود امری 
مقــدس بــه  شــمار رفتــه و ایــن سیاســِت الهــی جایــگاه اولیای 
ــه عنــوان یکــی از تجلیــات  ــه دیــن ب ــگاه ب اهلل اســت. امــا ن
ــه  ــودن عرص ــری ب ــه حداکث ــدان ب ــوی معتق ــنت از س س
ــدس  ــر مق ــام ام ــت در اس ــده اس ــبب ش ــن س ــور دی حض
بــه هــر چیــز اعــم از زمــان، مــکان، رفتــار و آداب اجتماعــی 
ــیع  ــن وس ــد. ای ــری یاب ــز تس ــراد نی ــی اف ــوزه خصوص و ح
بــودن دایــره قدســیات و تمایــل و گرایــِش امــور بــه ســوی 
ــِث دمیده شــدن  ــر قدســی، اگرچــه باع ــره ام حضــور در دای
ــاِت سیاســی و اجتماعــی می شــود، امــا  روح معنویــت در حی
ممکــن اســت بــه مبهم شــدن و کاهــش ارزِش امــر مقــدس 

منجرشــود.
فقه و تولد الهیات سیاسی

ــد در  ــی، می توان ــی و عموم ــای کل ــی، در معن ــاِت سیاس الهی
دیــن اســام و در درون فرقه هــای گوناگــون آن، مــورد توجــه 
و بررســی جــدی قــرار گیــرد. امــا بایــد الهیــاِت سیاســی را از 
ــی کام اســامی و فلســفه اســامی  ــای تاریخــی اش؛ یعن رقب
ــت؛  ــفه، حقیق ــرای فلس ــه ب ــی ک ــت. در حال ــاوت دانس متق
ــاور اهمیــت دارد، الهیــات  بــرای کام، دفــاع و موجه ســازی ب
سیاســی دیالــوِگ مکنــون در حــوزه سیاســت و دیــن را آشــکار 
می ســازد. بــر همیــن اســاس، بــرای بررســی الهیــات سیاســی 
در جمهــوری اســامی، بایــد بــه تولــد فقــه و هزیمــت یافتــن 
عرفــان، کام و فلســفه در برابــر ایــن گرایــش جدیــد پرداخت.

ــه، عصــر شــکوفایی اندیشــه در ســایه  ــان دوران میان ــا پای ب
فقــه و تبدیــل اســام بــه یــک ایدئولــوژی، رو بــه زوال رفــت. 
ــه  ــت ب ــه دس ــه جانب ــای هم ــا بحران ه ــام ب ــای اس دنی
گریبــان بــود. در جهــان اهــل ســنت، امپراطــوری عظیــم آل 
عثمــان پــس از یــک دوره بحــران فراگیــر حتــی بــا تنظیمات 
و تدویــن قانــون اساســی نــه تنهــا نتوانســت شــکوه از دســت 
ــأ  ــت در 1924 خ ــای خاف ــا الغ ــه ب ــد، بلک ــه را بازیاب رفت
نظریــه سیاســی در اســام را بیــش از پیــش نمایــان ســاخت. 
در آن ســوی مرزهــای عثمانــی رقیــب دیرینــه آن، صفویــه، 
نیــز در وضعیتــی مشــابه بــه ســر می بــرد. از لحــاظ زمانــی 
ایــن امــر مصــادف بــا عصــر بــه شــکوفه نشســتن تحــوالت 
معرفتــی غــرب مســیحی اســت. در نتیجــه رنســانس علمــی 
و انقــاب صنعتــی در اروپــا، دیــن مســیحیت هماننــد ســایر 
عرصه هــای معرفتــی دســتخوش تحــوالت بســیار گردیــد. بر 
اســاس ایــن تحــوالت، مدرنیســم و بــه تبــع آن انســان مدرن 

ــنفکران و  ــگان، روش ــوی نخب ــروطیت از س ــی از مش تاریخ
روحانیــت در مباحــث نظــری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و 
تبیــن شــده اند. امــا از آن جایــی کــه هیــچ گاه فرصــت تبدیــل 
ایــن مفاهیــم ذهنــی بــه عرصــه عینــی و عملیاتی یافت نشــد، 
در حــد تئوری هــای خــام باقــی ماندنــد. شــاید اگــر مرحــوم 
ــوس  ــاه ک ــه رضاش ــی داد ک ــازه م ــس، اج ــدرس در مجل م
تغییــر حکومــت از ســلطنت بــه جمهوریــت را رقــم مــی زد، 
امــروز تصــوری حداقلــی از ایــن مفاهیــم در بُعــد عملــی برای 
مــردم ایــران بــه وجــود آمــده بــود. در جامعــه ایــران چــون 
ــی  ــی باق ــک و ذهن ــط در حــد تئوری بســیاری از مباحــث فق
ــگام  ــه هن ــد، ب ــی نیافته ان ــق عملیات ــد و فرصــت تحق مانده ان
رخــدادی نــو، در راســتای اســتفاده از ایــن مفاهیــم بــا چالــش 

تبدیــل مفاهیــم نظــری بــه عملــی روبــرو بــوده ایــم. 
ــازرگان بــه دلیــل اعتقــاد بــه حکومــت  مهنــدس مهــدی ب
جمهــوری  حکومــت،  نــوع  مبحــث  در  دموکراتیــک، 
ــاختند  ــرح س ــت مط ــن جه ــامی را از ای ــک اس دموکراتی
کــه حکومــت بایــد از لحــاظ مبنــای مشــروعیت، مبتنــی بــر 
پذیــرش عمومــی مــردم که همانــا جمهوریت اســت، اســتوار 
شــود و از لحــاظ کارکــردی در ســاختار قــدرت بایــد ملتــزم 
بــه دموکراســی باشــد. همچنیــن بــه دلیــل گرایــش اعتقادی 
ــد  ــا در فرآین ــه اســام و خواســت آن ه ــردم ب ــت م اکثری
انقــاب کــه التــزام حکومــت بــه شــریعت بــود، حکومــت از 
لحــاظ ماهیتــی بــه دیــن اســام بــا نگــرش شــیعی جعفــری 
ملتــزم خواهــد بــود. از ایــن رو اصطــاح حکومــت جمهــوری 
ــورت  ــه ص ــی را ب ــاختار حکومت ــامی، س ــک اس دموکراتی
ــر مشــروعیت  کامــل تعریــف می کــرد. حکومــت مبتنــی ب
مردمــی بــا کارکــردی دموکراتیــک در چارچــوب شــریعت 

ــود. اســام قابــل فهــم و درک ب
ــت  ــی، از حکوم ــف مذهب ــاب و طی ــر انق ــل رهب در مقاب

آن را دســت مایــه پیشــرفت های خــود نمــوده اســت، قرن هــا 
قبــل در کتــاب آســمانی مســلمانان مکنــون مانده اســت و عقب 
ــه از  ــه از ضعــف اســام ک ــی ســرزمین های اســامی ن ماندگ
کاهلــی مســلمانان نشــأت می گیــرد. در نتیجــه فحــوای مفاهیــم 
مــدرن در زورق مضامیــن ســنتی، توســط فقهــا تدوین گشــت و 
ایــن چنیــن بنیادهــای نظــری مشــروطه از ســوی اکثریــت آنان 
مقبــول افتــاد. البتــه الزم بــه ذکر اســت کــه ابتنای مشــروعیِت 
دولــت هــاِی اســامی بــر دیــن و جایگاهــی کــه در طی ســده ها 
توســط فقهــا بــه دســت آمــده بــود، چنیــن تغییــر ادبیاتــی را 
مجــاز می ســاخت و اجــازه نــداد رهیافت هــای مــدرن زمینــه را 
بــرای تحــول در اندیشــه اســامی بــه خصــوص بُعــد سیاســی 

آن همــوار ســازد. 
بــا رواج افــکار و اندیشــه های مــدرن، نــدای مشــروطه خواهی 
کــه از ســوی روشــنفکران غیــر دینــی اعــام شــده بــود، بــا 
پاســخ مثبــت از ســوی اکثریــت علمــا مواجــه شــد. اگرچــه 
ــی  ــه سیاس ــرای اندیش ــاخت اقتدارگ ــروطه س ــاب مش انق
اســامی را کــم رنــگ کــرد امــا واقــع امر مشــروطه اســتمرار 
ــن  ــا ای ــود. ب ــد ب ــی جدی ــه« در هیأت ــت دوگان ــه »آمری نظری
ــه  تفــاوت کــه اینــک ســلطان ذی شــوکت جــای خــود را ب
مــردم داده بود.شکســت انقــاب مشــروطه و برقــراری 
حکومــت عرفــی ســاز رضاشــاه، علمــا را بــار دیگــر هماننــد 
اوایــل غیبــت از صحنــه سیاســت دور ســاخت. ایــن دوری از 
سیاســت بــا توجــه بــه شــکل گیری نهــاد روحانیــت در دوران 
ــه  ــوی، نظری ــول پهل ــا اف ــد و ب ــدوام یاب ــل نمی توانســت ت قب
والیــت وفقیــه بــه گونــه ای بی بدیــل در تاریــخ تشــیع فقهــا 
را در مســند قــدرت قــرار داد تــا بــرای اولیــن بــار حکومــت 
دینــی شــیعی در ایــران برقــرار شــود. نظریــه والیــت فقیــه 
ــز  ــت تجوی ــت را در دوران غیب ــاب از سیاس ــا اجتن ــه تنه ن
نمی کــرد، بلکــه دوگانگــی آمریــت در امــور شــرعی و امــور 
ــت  ــت و آمری ــمرد و والی ــوب نمی ش ــم مطل ــی را ه سیاس

فقیــه را از حــوزه ی دیــن بــه حکومــت تســری بخشــید.
ــوری  ــر اســاس تئ ــا تشــکیل حکومــت از ســوی فقیهــان ب ب
ــن  ــی در چنی ــات سیاس ــور الهی ــکان حض ــه، ام ــت فقی والی
ــوری  ــق تئ ــود. تحق ــت می ش ــش تقوی ــش از پی ــی بی حکومت
ــدن  ــم ش ــا، حاک ــگاه فقه ــت جای ــه تثبی ــه ب ــت فقی والی
ــایر  ــر س ــان آن ب ــن رجح ــام و همچنی ــان از اس ــی آن تلق
برداشــت ها انجامیــد. ایــن امــر از یــک  ســو زمینــه را بــرای 
توســعه یافتــن امــر قدســی مهیــا ســاخت و از ســوی دیگــر 
جمهــوری اســامی را در اســتفاده از مفاهیــِم الهیاتــِی آبســتِن 
موضوع هــای سیاســی از طریــق گســترده و درعیــن  حــال کــم  

ــاری داد.  ــر قدســی ی ــگ  شــدن ام رن

شــکل گیری ســاختاری درون زا را درک و تبییــن کــرد. 
ــت را  ــود، جمهوری ــت« خ ــاب »سیاس ــطو در کت ــر ارس اگ
ــل  ــن دلی ــه ای ــد، ب ــی می کن ــت معرف ــوع حکوم ــن ن بهتری
اســت کــه بعدهــا هــگل در کتــاب عناصــر »فلســفه حــق« 
ــد تجســم آزادی  پاســخ آن را می دهــد کــه جمهوریــت بای
باشــد. ایــن یعنــی ســاختار جمهوریــت اگــر در خــود، آزادی 
را نــه بــه کلمــه کــه در عمــل بــه ارمغــان نیــاورد، بی شــک 
آن چــه ارســطو از جمهوریــت در نظــر داشــته اســت، 
ــرس  ــازرگان از ت ــق نخواهــد یافــت. شــاید مهنــدس ب تحق
عــدم تحقــق آزادی اصــرار بــر گنجانــدن واژه دموکراتیــک 
ــت  ــع در حکوم ــه واق ــا ب ــت. ام ــت داش ــوان حکوم در عن
ــردی  ــوان کارک ــام نمی ت ــد ن ــک در ح ــوری دموکراتی جمه
دموکراتیــک داشــت. همچنیــن در اصطــاح جمهــوری 
همیــن مســأله متبلــور اســت. الزمــه حکومــت دموکراتیــک 
در عمــل، اعتقــاد بــه روش دموکراتیــک، آزادی و حــق مردم 
بــه عنــوان ولــی نعمــت از ســوی تمــام زمامــداران در تمــام 
ســطوح اســت. می تــوان دموکراتیک تریــن قانــون اساســی را 
بــر کاغــذ نگاشــت امــا اگــر ذهنیتــی دال بــر اعتقــاد عملی از 
ســوی مجریــان وجــود نداشــته باشــد، حکومــت دموکراتیک 
ــات،  ــش آزاد اطاع ــه چرخ ــاد ب ــرد. اعتق ــکل نمی گی ش
ــه  ــی ک ــگارش قانون ــی و ن ــوی، قانون گرای ــی ق ــه مدن جامع
ــد و  ــد، نق ــت بدان ــق حکوم ــر ح ــدم ب ــردم را متق ــق م ح
ــزی  ــت آن چی ــت و در نهای ــام ارکان حکوم ــری تم نقدپذی
ــر هیــچ مصلحتــی تغییــر نمی کنــد، حــق مــردم  ــا ب کــه بن
حکومــت  یــک  بایســته های  می توانــد  این هــا  اســت. 
خــوب در دنیــای امــروز باشــد، خــواه ایــن حکومــت، عنــوان 
ــم آن  ــه مه ــد. نکت ــته باش ــک داش ــا دموکراتی ــوری ی جمه
اســت کــه توجــه بــه ماهیــت بایــد بــرای جامعــه بیــش از 

ــد.  صــورت اهمیــت یاب
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مقدس و سیاست الهی
در اندیشــه سیاســی اســام رابطــه دیــن و سیاســت در ادوار 
ــا  ــن موضوع ه ــش برانگیزتری ــی از چال ــی یک ــف تاریخ مختل
بــه شــمار مــی رود. دیــن بــه اشــکال گوناگــون بــا حکومــت و 
سیاســت در ارتبــاط بــوده، بــر آن تأثیــر گذاشــته و همچنیــن 
از آن تأثیــر پذیرفتــه اســت. ســه صــورِت کلــی رابطــه دیــن 
ــتر  ــته و بیش ــود داش ــخ وج ــول تاری ــه در ط ــت، ک و سیاس
مــورد توجــه اندیشــمندان و نظریــه پــردازان بــوده اســت را 

ــرد:  ــته بندی ک ــر دس ــورت زی ــه ص ــوان ب می ت
1. تفوق دین بر سیاست

2. تفوق سیاست بر دین 
3. تقسیم کار میان دین و سیاست و هم سازي میان آن ها

در هــر دوره تاریخــی بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی 
ــاِت سیاســی  ــط مذکــور در درون حی مختلــف نوعــی از رواب
کشــورهای مســلمان وجــود داشــته اســت. اگرچــه اختــاِف 
نظــر بــر نــوِع رابطــه دیــن و سیاســت بســیار زیــاد اســت، 
ــت  ــام و سیاس ــن اس ــان دی ــق می ــاط وثی ــگاره ارتب ــا ان ام
بــر ســایر باورهــای مخالــف، غلبــه دارد. الهیــات سیاســی از 
جملــه مفاهیــم مناقشــه آمیــز و مبهــم علــوم سیاســی اســت. 
ــه  ــیک اندیش ــن واژه از دوران کاس ــود ای ــه رمزآل تاریخچ
سیاســی و برداشــت های متفــاوت در اعصــار مختلــف، آن را 
بــه یکــی از مفاهیــم مغلق اندیشــه سیاســی بدل ساخته اســت. 
در خصــوص تعریــف الهیــات سیاســی و چیســتی آن اتفــاق 
نظــری وجــود نــدارد و هــر گونــه رابطــه قابــل تصــور بیــن 
دیــن و سیاســت را می تــوان بــرای تعریــف ایــن واژه در نظــر 
ــن  ــه نظــر می رســد برداشــت ســوم از رابطــه دی ــت. ب گرف
ــات  ــه الهی ــتر ب ــا بیش ــان آن ه ــازی می ــت و هم س و سیاس

سیاســی نزدیــک باشــد.
ــواره  ــود هم ــی خ ــرود تاریخ ــراز و ف ــی در ف ــات سیاس الهی
پیونــدی ناگسســتنی بــا نــص، کتــاب مقــدس و یا بــه صورت 
کلــی بــا امــر قدســی و امــور مقــدس داشــته اســت. الهیــات 
ــده دار  ــی را عه ــای دین ــن آموزه ه ــاوت تبیی ــان متف در ادی
اســت، لــذا ارتبــاط بــا امــور مقــدس و اســتنباط آموزه هــای 
ــات  ــات آن می باشــد. الهی ــی از ملزوم ــی از نصــوص دین اله
سیاســی نیــز بــر همیــن ســیاق، تبییــن مســائل مســتحدثه را 
ــه عنــوان مهم تریــن منبــِع  ــه کتــاب مقــدس ب ــا رجــوع ب ب
عمــل و کنــِش سیاســی و اجتماعــی ضــروری می دانــد. 
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــماری ک ــف بی ش ــر از تعاری ــرف نظ ص

 بــا پیــروزی انقــاب ایــران در ســال 13۵۷شمســی، ســاختار 
ــود. چــه  ــم ب ــای چالشــی و مه حکومــت یکــی از موضوع ه
ــران  ــی مــردم ای ــان انقاب ــی می توانســت، آرم ــوع حکومت ن
ــان  ــعارها و آرم ــداف، ش ــه اه ــه ب ــازد؟ توج ــق س را محق
توده هــای انقابــی کــه در اســتقال، آزادی و برابــری 
متجلــی می شــد، حکومــت جامــع ایــن ســه مولفــه چــه نــوع 
ــت  ــد حکوم ــن فرآین ــد؟ در ای ــت باش ــی می توانس حکومت
ــوری  ــت ))جمه ــاب، حکوم ــری انق ــوب رهب ــت منص موق
دموکراتیــک(( را پیشــنهاد کــرد. در مقابــل رهبــری انقــاب 
ــتند.  ــامی اصــرار داش ــوری اس ــر جمه ــی ب ــف مذهب و طی
ــی و  ــه سیاس ــاظ اندیش ــی از لح ــه تفاوت ــگاره چ ــن دو ان ای
دانــش علــوم سیاســی داشــت کــه هــر طیــف بــر اصطــاح 
ــی  ــد مردم ــا تأیی ــت ب ــد؟ در نهای ــرار می ورزی ــود اص خ
ــن ۵8 از  ــده در 12 فروردی ــه ش ــت پذیرفت ــوع حکوم آن ن
ــی  ــون اساس ــری از آن در قان ــه تصوی ــدوم چ ــق رفران طری
ــن  ــوال ها در ای ــن س ــه ای ــخ ب ــت؟ پاس ــده اس ــیم ش ترس
ــدازی دقیــق  ــه واقــع چشــم ان ــا ب ــه دنبــال می شــود ت مقال
از تصــور اصطاح هــا در ذهنیــت سیاســتمداران انقابــی در 

ــروزی انقــاب بازشناســی شــود. ــردای پی ف
یکــی از چالش هــای مهمــی کــه مــردم ایــران در ایــن صــد 
ــرو  ــا آن روب ــه بعــد ب ــر از مشــروطیت ب ــدی ســال اخی و ان
ــوده  ــم سیاســی ب ــق مفاهی ــم دقی ــدم درک و فه ــد؛ ع بوده ان
اســت. از جملــه ایــن مفاهیــم می تــوان بــه جمهــوری، آزادی، 
ــم در  ــن مفاهی ــع ای ــرد. در واق ــاره ک ــری اش ــت و براب عدال
ــا طیــف وســیعی از اندیشــه های  ــت انتزاعــی و ذهنــی ب حال
ــه  ــن پروس ــان در ای ــه ایرانی ــود دارد ک ــرقی وج ــی و ش غرب

ــی  ــتبداد دین ــون، درد شــاق اس ــه اکن ــد. انســانی ک زاده ش
در دوران حاکمیــت کلیســا را بــا اعــام مــرگ خــدا تســکین 
ــوالت  ــدرن و تح ــرب م ــه غ ــه جانب ــرات هم ــی داد. تغیی م
سیاســی ناشــی از آن، دولت هــای اروپایــی را بــه ســوی 
ســرزمین های واپــس مانــده از قافلــه پیشــرفت کشــاند کــه 
ــزا اســت.  ــه س ــهم کشــورهای اســامی ب ــان س ــن می در ای
ــه در  ــد ک ــزار و ادوات جدی ــا اب ــدرن آرام آرام ب ــرب م غ
ــار اســام  ــود رهســپار دی ــه ب ــدرن نهفت ــش اندیشــه م نهان
ــون در  ــور گوناگ ــه ص ــی ب ــه های تجددخواه ــد و اندیش ش

میــان مســلمانان رواج یافــت.
ــار  ــه آث ــا ترجم ــلمانان ب ــان مس ــد در می ــه های جدی اندیش
ــم  ــي ه ــي غرب ــاي سیاس ــوزه ه ــد. آم ــه دوان ــی ریش اروپای
چــون، آزادي، انتخــاب، پارلمــان، قانــون، مشــروطه و... مطــرح 
شــد و آموزه هــاي فقــه ســنتي از ســوی ایــن مفاهیــم جدیــد 
ــی  ــده شــدند. اندیشــه اســامی در وضعیت ــش طلبی ــه چال ب
ــای  ــا و علم ــرای ســده ها فقه ــود. ب ــه ب ــرار گرفت بغرنجــی ق
اســامی بــه کتابــی کاملــی اســتناد می جســتند کــه از هیــچ 
رطــب و یابســی فروگــذار نکــرده بــود. حــال نواندیشــان دینی 
بــا تکیــه بــر مفاهیــم نویــن، تفســیر متفاوتــی از اســام ارائــه 
می کردنــد کــه بــا تفســیر ســنتی آن در تضــاد کامــل قــرار 
داشــت. کســانی هــم چــون رافــع طهطــاوی، شــبلی شــمیل، 
ــی  ــنت و فتحعل ــل س ــین در اه ــه حس ــوع و ط ــوب صن یعق
آخونــدزاده، میــرزا ملکــم خــان ناظــم الدولــه، یوســف خــان 
مستشــارالدوله در ایــران شــیعی از جملــه روشــنفکرانی بــود 
کــه بــا پیــروی از تمــدن غــرب نــه تنهــا ناکارایــی فقه ســنتی 
ــت و  ــه صراح ــی ب ــا )برخ ــه اساس ــد ک ــام می کردن را اع
برخــی در لفافــه( آن را مســئول عقــب ماندگی هــای کنونــی 

ــتند.  ــام می دانس ــان اس جه
ــای  ــدم اعت ــوص ع ــد در خص ــنفکران جدی ــادات روش انتق
مســلمانان، دیــن و اندیشــه اســامی را نشــانه می رفــت 
ــرار  ــد ق ــروه جدی ــن گ ــر ای ــاق نظ ــورد اتف ــه م ــه ای ک و نکت
داشــت، حــذف دیــن از عرصــه سیاســت بــود. اعتقــاد بی پایــان 
ــه  ــی و تخطئ ــر دین ــم غی ــر عل ــد ب ــری جدی ــای فک گروه ه
روحانیــون بــر محصــور کــردن دیــن در چارچــوب فقــه و کام 
زمینــه را بــرای بازشــکوفایی الهیــات فراهــم می کــرد. فقــه کــه 
در نتیجــه ضعــف رویکردهــای عقانــی هــم چــون فلســفه فربه 
شــده بــود، اکنــون عاجــز از پاســخگویی انتظــار می رفــت عرصه 
را بــه نفــع رویکردهــای جدیــد دینــی خالــی نمایــد. امــا تــاش 
فکــری مجتهــدان و فقهــای اســامی همزمــان بــا روشــنفکران 
غیــر دینــی مفهــوم فقــه پویــا را جایگزیــن فقه ســنتی ســاخت و 
اعــام نمــود آنچــه تمــدن غربــی اکنــون بــه آن دســت یافته و 

ــه یــک کلمــه  ــه یــک کلمــه کــم و ن جمهــوری اســامی ن
بیــش دفــاع می کردنــد. آنــان اصطــاح جمهوریــت را مبیــن 
مقبولیــت و کارکــرد حکومــت می دانســتند، زیرا مشــروعیت 
ــد. مــردم  ــه مردمــی تصــور می کردن حکومــت را الهــی و ن
نیــز در حکومــت نقــش فعلیت بخــش بــه حکومــت مشــروع 
الهــی را دارنــد. بــر اســاس ایــن چشــم انــداز، رهبــر انقــاب 
ــر  ــدم ب ــد مق ــت بای ــی در حکوم ــر اصل ــوان عنص ــه عن ب
ــی در اســاس اصطاحــی، »اســامی  ــت باشــد. یعن جمهوری
جمهــوری« اســت کــه از بــرای ســجع و موازنــه اصطاحــی 
ــه  ــت. در مقدم ــده اس ــام آم ــر اس ــدم ب ــت متق جمهوری
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــدگاه مدنظ ــن دی ــز ای ــی نی ــون اساس قان
ــی  ــدگاه کارکــرد انتخاب ــن دی ــز در ای ــت نی اســت. جمهوری
ــذا اضافــه کــردن  و دموکراتیــک را در درون خــود دارد و ل
اصطــاح دموکراتیــک بــه عنــوان حکومــت الزم و ضــروری 
نیســت. ایــن دو اندیشــه در ابتــدای انقــاب در عرصه شــیوه 
حکومــت نمــود یافتنــد، امــا در نهایــت آنچــه بــه رفرانــدوم 
ــون  ــود. قان گذاشــته شــد اصطــاح »جمهــوری اســامی« ب
ــا چنیــن تصــوری از حکومــت نگاشــته شــد.  ــز ب اساســی نی
حکومتــی بــا دو رکــن اصلــی، اســامیت کــه در والیــت فقیــه 
متجلــی می شــود و جمهوریــت کــه ارکان انتخابــی حکومــت 
نمــاد آن هســتند. رکــن اســامیت در قانــون اساســی فقط در 
والیــت فقیــه قابــل تجلی اســت، یعنــی امــکان تغییــر و تحول 
در شــکل آن وجــود نــدارد. امــا جمهوریــت از لحــاظ شــکلی 
ــروز شــکل ریاســتی  ــی ام ــر و تحــول اســت، یعن ــل تغیی قاب
بــرای حکومــت در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا زمانــی دیگر 

ــا چیــزی دیگــر باشــد.  ــی ی ــد پارلمان می توان
بــه هــر حــال بــا توضیــح مبانــی نظــری برســاختگی قــدرت 
جمهوریــت در ایــران امــروز، می تــوان پــس از چهــار دهــه 
ــیر  ــه در مس ــای رفت ــامی و راه ه ــاب اس ــروزی انق از پی



جمهوری اسالمی، مردم ساالری دینی یا دین ساالری مردمی؟

منازعه گفتمانی و دموکراتیزاسیون در ایران پساانقالبی

رابطــه، هــدف گفتــار حاضــر اســت.
1. مردم ساالری دینی

بــا توجــه بــه این کــه ایــن ترکیب اســمی بــه بیانــی عنــوان اصلی 
نــوع حکومــت در ایــران پســا انقابــی بــوده اســت، افــراد متفاوتــی 
ــی  ــراد کم ــا اف ــد، ام ــر پرداخته ان ــه نظ ــه ارائ ــاره آن ب ــز درب نی
ــاالری  ــت مردم س ــوع حکوم ــردم در دو ن ــش م ــی نق ــه بررس ب
دینــی و دین ســاالری مردمــی پرداخته انــد. یکــی از ایــن معــدود 
افــراد، ســعید حجاریــان اســت کــه در بیانــی مختصــر چنیــن بــه 
ــا  تحلیــل دســت یازیــده اســت: »در مردم ســاالری دینــی، قاعدت
مــردم منشــأ حــق هســتند و حــق خــود را از طریــق انتخابــات به 
رئیس جمهــور انتقــال می دهنــد تــا بــه نیابــت از آن هــا بــه  مــدت 
چهــار ســال، امــور آن هــا را رتــق و فتــق نمایــد. البتــه نهــاد دیــن 
نیــز مطابــق قانــون اساســی حقــوق ویــژه ای دارد کــه در چارچوب 
آن هــا عمــل می نمایــد. بالعکــس، در دین ســاالری مردمــی، بنابــر 
ــون  ــب روحانی ــدرت در دســت سلســله  مرات ــن اســت کــه ق ای
باشــد و رئیس جمهــور وجهــه مردمــی بــرای آن کســب نمایــد. 
ــا  ــه ب ــد ک ــازی می کن ــش را ب ــن نق ــا، ای ــور در اینج رئیس جمه
مغناطیــس خــود مــردم را بــه  ســمت نهــاد دیــن جــذب نمایــد و 
هرچــه ایــن جمعیــت کم تــر باشــند، دولــت بــه  معنــای حاکمیت 
آن پــر قدرت تــر خواهــد بــود. پــس در ایــن حالــت، اساســا حقــی 
در پاییــن و در بیــن مــردم وجــود نــدارد کــه بــه بــاال منتقل شــود، 
بلکــه نهــاد دیــن خــود بالــذات واجــد حــق اســت و ایــن حــق را از 
منبعــی ماورایــی گرفتــه اســت. اگــر مــردم بــه وی رجــوع کردند، 
ــی از  ــا قلیل ــد، او وظیفــه دارد کشــور را ب فبهــا و اگــر هــم نکردن
هــواداران نظــام اداره نمایــد، چــون مدینــه فاضلــه در ایــن نظــام 
بــه رأس آن وابســته اســت نــه جامعــه ای کــه بــرآن حکومــت 
می شــود؛ یعنــی همــان مــدل افاطونــی«. به  بیــان  دیگــر، حجاریان 
معتقــد اســت کــه در صــورت برگزیــدن دین ســاالری مردمــی، 
سلســله  مراتــب از بــاال بــه پائیــن خواهــد بــود و در ایــن صــورت 
حکومــت ایــن توانایــی را دارا خواهــد بود با حمایــت هــواداران خود 
حتــی اگــر اقلیت محض باشــند، قــدرت سیاســی را مصــادره کند، 

کار گرفتــن قــدرت بــرای طــرد دیگــران و تثبیــت خــود تجلــی 
پیــدا کــرد.

ــه های  ــر اندیش ــی ب ــی، مبتن ــی فقاهت ــام سیاس ــان اس گفتم
امام خمینــی، بــر والیــت فقیــه و روحانیــت بــه عنــوان مفســران 
اصلــی شــریعت تاکیــد دارد. در ایــن گفتمــان، حکومــت 
ــرای  ــرای اج ــیله ای اســت ب ــه وس ــدارد بلک فی نفســه ارزش ن
احــکام الهــی و برقــراری نظــام عادالنــه اســام و خدمــت بــه 
ــا بــه حاشــیه رفتــن ســایر گفتمان هــا، ایــن گفتمــان  مــردم. ب
کــه از نفــوذ اجتماعــی و ابزارهایــی بــا قــدرت بیشــتر نســبت 
بــه رقیبــان خــود برخــوردار بــود، می کوشــید تــا ظرفیت هــای 
بالقــوه ســنت مذهبــی ایــران را بــه فعلیــت درآورد. همچنیــن 
ایــن گفتمــان بــه دلیــل دسترســی بــه شــبکه بــزرگ روحانیت 
ــی و  ــتقال مال ــورداری از اس ــترده آن و برخ ــان گس و مخاطب
کانون هــای تجمــع ســنتی نظیــر مســاجد، توانســت توده هــا را 
جــذب و ســاماندهی کنــد. محبوبیــت گســترده امــام خمینــی 
نیــز بــه عنــوان رهبــر و طــراح اصلــی ایــن گفتمــان، در قــدرت 
ــن  ــه حاشــیه رفت ــر ب ــود. عــاوه ب ــر ب ــدی آن بســیار موث من
ســایر گفتمان هــا، بــه دنبــال مجموعــه ای از حــوادث، گفتمــان 
اســام سیاســی فقاهتــی بــه عنــوان گفتمــان مســلط در کشــور 
تثبیــت شــد. مجازات هــای اســامی از جملــه محل هــای نــزاع 
گفتمان هــای مختلــف پــس از انقــاب بــود. دادگاه هــای انقــاب 
ــه تثبیــت محتــوای  و اجــرای احــکام جزایــی اســام، منجــر ب
ــزار طــرد  ــک اب ــه ی ــن گفتمــان را ب ــی شــد و ای اســام فقاهت
قدرتمنــد مســلح کــرد، چــرا کــه قضــاوت و تفســیر احــکام بــا 
روحانیــون و فقیهــان بــود. رأی بیــش از 98 درصــدی مــردم بــه 
جمهــوری اســامی بــه عنــوان طــرح حکومتــی امــام خمینــی از 
یــک طــرف مهر تأییــدی بر پشــتیبانی مــردم از امــام و گفتمان 
اســام سیاســی فقاهتــی بــود و از ســوی دیگر نشــانی بــر ناتوانی 
دیگــر گفتمان هــا در جــذب توده هــا. تهیــه پیش نویــس قانــون 
اساســی توســط مجلــس خبــرگان کــه اعضــای آن از گفتمــان 
اســام سیاســی فقاهتــی بودنــد و بعدهــا تصویــب آن منجــر به 
غلبــه ایــن گفتمان بــه صــورت قانونی شــد. انقــاب فرهنگی در 
ســال ۵9 و ســپس عــزل بنــی صــدر در جریــان جنــگ تحمیلی، 

باعــث تثبیــت هــر چــه بیشــتر ایــن گفتمــان شــد. 
تکثرگرایی در گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی

ــیه  ــه حاش ــی و ب ــای بیرون ــردن غیریت ه ــش ک ــا فروک ب
رفتــن گفتمان هــای رقیــب، غیریت ســازی ها بــه تدریــج 
ــل شــد. در  ــی منتق ــان اســام سیاســی فقاهت ــه درون گفتم ب
ــای  ــرده گفتمان ه ــش خ ــی و پیدای ــای درون ــن اختاف ه تبیی
ــوان  ــی می ت ــی فقاهت ــام سیاس ــان اس ــوع در درون گفتم متن

مــردم را رعیــت یعنــي تــوده مکلــف بــی اراده و بی اختیــار معرفــي 
کرده اســت، صــرف  نظــر از این کــه مــردم پــس از تشــکیل یــک 
حکومــت دموکراســي و مردم ســاالری الئیــک هــم عناصــري بــي 
تکلیــف نیســتند و در برابــر حکومــت مکلــف بــه یــک سلســله 
تکالیف انــد. مکلــف بــودن مــردم در نظــام دیــن ســاالر بــه  معنای 
مطلقــا بــی اراده بــودن مــردم نیســت؛ بلکــه اگــر در یــک نظــام 
دیــن ســاالر بــر اســاس تعالیــم و مبانــي اســامي تصویــر کاملــي 
داشته باشــیم، خواهیــم دیــد مردمــي بــودن حکومــت دیــن ســاالر 
از یــک حکومــت مردم ســاالر بــا الگــوي دمکراســي غربــي اگــر 
بیشــتر نباشــد - کــه هســت - کمتــر نیســت«. بنابرایــن، ایشــان 
بــا تمایــز قائــل شــدن میــان حــق و تکلیــف، نظــام دیــن ســاالر 
مردمــی را تکلیــف محــور می داننــد؛ بدیــن معنــی کــه در نظــام 
دین ســاالری مردمــی، مــردم موظف انــد در همــه شــرایط بــراي 
مشــارکت در صحنــه باشــند و با هیــچ عــذري نمی شــود از اجراي 

وظیفــه مشــارکت تخلــف نمود.
فرجام سخن

ــژه در  ــه  وی ــر، ب ــار دیگ ــا در کن ــن آن ه ــرار گرفت ــات و ق کلم
زبــان پارســی کــه دارای دســتور زبــان بســیار گســترده ای اســت، 
ــه  ــوم انســانی و ب ــه در گســترده عل ــی را می ســازد ک ترکیب های
 ویــژه علــوم سیاســی، ایــن ترکیب هــا معانــی کامــا متضــادی را 
ایفــاد می نمایــد. همچنــان کــه عنــوان گردیــد، تقــدم یــا تأخــر دو 
واژه دیــن و مــردم در ترکیــب مردم ســاالری دینــی یا دین ســاالری 
ــه دارای  ــردد ک ــت می گ ــوع حکوم ــاد دو ن ــث ایج ــی، باع مردم
ــود. هــر چنــد برخــی همچــون  کارکردهــای متفاوتــی خواهــد ب
دکتــر شــریعت معتقدنــد کــه ایــن دو ترکیــب نوعی »ایــن همانی 
هســتند« و بــه  نحــوی دو تعریــف از یــک مفهــوم می باشــند، امــا 
ــر  ــن دو ترکیــب وجــود دارد، فرات آنچــه در بررســی ایده هــای ای
از نــگاه متفــاوت بــه یــک واقعیــت اســت و مشــخص می ســازد 
کــه مبنــا قــرار دادن هــر یــک از ایــن دو مفهــوم، نــوع خاصــی از 
ــه مــردم دارد و  ــگاه ویــژه ای ب حکومــت را ایجــاد می کنــد کــه ن
در ازای خدماتــی کــه از ســوی دولــت ارائــه می شــود، انتظــارات 

متفاوتــی نیــز از مــردم طلــب می کنــد.

و روحانیــت و فقهــا را در نقــش قیــم مــردم در نظــر می گیــرد. 
دیــن از دیــدگاه ایــن گفتمــان حداکثــری اســت و قرائت هــای 
گوناگــون از دیــن نفــی می شــود. مرجعیــت انحصــاری 
روحانیــت در دیــن نیــز از دیگــر عناصــر ایــن خــرده گفتمــان 
ــت  ــر ماهی ــی ب ــان اصــاح طلب ــل، گفتم ــا در مقاب ــت. ام اس
دموکراتیــک انقــاب اســامی تأکیــد می کنــد. در چارچــوب 
ــت  ــدرن در جه ــش م ــامی جنب ــاب اس ــان، انق ــن گفتم ای
ــر ارزش هــای  ایجــاد یــک حکومــت دموکراتیــک و مبتنــی ب
روز بــه شــمار مــی رود. تاکیــد بــر جامعــه مدنــی و جمهوریــت 
نظــام در برابــر گــروه رقیــب کــه بــر اســامیت نظــام تاکیــد 
دارد، از عناصــر ایــن گفتمــان اســت. گفتمــان اصــاح طلــب، 
والیــت فقیــه را بــه عنــوان مبنــای نظــام و یکــی از ارکان اصــل 
آن می پذیــرد امــا می کوشــد از آن قداســت زدایی کنــد و 
قرائتــی مــدرن و دموکراتیــک از آن ارائــه کنــد. در چارچــوب 
ــروعیت  ــی مش ــرط اصل ــی ش ــرش مردم ــان، پذی ــن گفتم ای
والیــت فقیــه اســت. قانون گرایــی و آزادی حقــوق شــهروندی 
از مفاهیــم برجســته ایــن گفتمــان تلقــی می شــود. ایــن گفتمان 

ــارد. ــای می فش ــن پ ــدد از دی ــای متع ــر قرائت ه ب
سیاست ساکن در پارادوکس ها

ناســازگاری دو بعــد جمهوریــت و اســامیت در تجربــه چهــار 
دهــه جمهــوری اســامی، نمودهــای مختلفــی داشــته اســت و 
پرونــده مینــو خالقــی و ســپنتا نیکنــام تنهــا دو مــورد از آن هــا 
اســت. امــا فراتــر از ایــن مصادیــق، تجربــه ایــن چهــار دهــه 
باعــث تولیــد پارادوکس هــای مختلفــی شــده اســت کــه بــه 
ــون  ــود: 1. قان ــاره می ش ــرا اش ــا مختص ــورد از آن ه ــد م چن
ــد دارد و از  ــی تأکی ــول مذهب ــر اص ــو ب ــک س ــی از ی اساس
ســوی دیگــر قوانیــن عرفــی را بــه کمــک طلبیــده اســت 2. در 
ایــران بســیاری از نهادهــا و ســاختارها بــه لحــاظ خاســتگاه و 
ساختارشــان غربــی و مــدرن هســتند امــا بــه لحــاظ آداب و 
روش بومــی و ســنتی عمــل می کننــد 3. بــه واســطه حکومــت 
ــارف  ــی از اصــول متع ــن یک ــعارهای دی ــی مناســک و ش دین
حمایــت سیاســی جامعــه اســت امــا در عیــن حــال نیروهــا، 
نهادهــا، آرمــان هــا، زبــان و مضامین عرفــی نیز در ایــن جامعه 
دینــی کمــاکان پابرجــا اســت. در حقیقت بیــن نهادها و شــعائر 
مذهبــی و عرفــی در نوســان هســتیم 4. در ایــران بــا جامعــه 
و شــهروندانی روبــرو هســتیم کــه بــا وجــود محدودیت هــای 
سیاســی کــه پیرامــون خــود دارنــد، کاروان اندیشــه در میــان 
آن هــا جــاری اســت. تــا کنــون راه حلــی مناســب بــرای گــذار 
ــدم  ــا ع ــت ام ــده اس ــه نش ــود ارائ ــای موج از پارادوکس ه
ــه  ــر ب ــا منج ــن پارادوکس ه ــوص ای ــی در خص چاره اندیش

ــرای نظــام خواهــد شــد. ــد چالش هــای بیشــتری ب تولی
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مقدمــه: دیــن و مــردم دو کلمــه ای اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن 
پســوند ســاالری، بــه  معنــی برتــری هــر یــک از آن ها بــر دیگری، 

دو ترکیــب اســمی مضــاف را ایجــاد می نمایند:
الــف( دین ســاالری مردمــی بدیــن تعریــف کــه: وقتــی از 
دین ســاالری مردمــی صحبــت بــه  میــان می آیــد یعنــی ایــن کــه 
مشــروعیت از دیــن اســت لکــن در عینیــت آن صورتــی از مــردم 
جلوه گــر می شــود. مردمــی کــه بــه ایــن دیــن پایبنــد هســتند و 
ملــزم بــه آن انــد. در حالت هــای دیگــر ممکن اســت دین ســاالری 
متجلــی در مــدل پادشــاهی باشــد و یــا حتــی گــروه حاکمــان، کــه 
پادشــاه یــا گــروه حاکمــان ملــزم بــه اصــول دین انــد، لــذا تــا زمانی 

ــروع اند. ــد مش ــه دینی ان ک
ــن تعریــف کــه: حکومتــی کــه در  ب( مردم ســاالری دینــی بدی
ــت  ــد و سرنوش ــم می گیرن ــد، تصمی ــاب می کنن ــردم انتخ آن م
اداره کشــور را بــه  وســیله منتخبــان خودشــان در اختیــار دارنــد؛ 
امــا ایــن خواســت و اراده مــردم در ســایه هدایــت الهــی اســت. 
ایــن نــوع حکومــت ناظــر بــه مدلــی اســت کــه بــر مشــروعیت 
الهــی و مقبولیــت مــردم اســتوار اســت و در راســتای حق مــداری، 
خدمت محــوری و ایجــاد بســتری بــرای رشــد و تعالــی مــادی و 

ــد. ــای نقــش می کن ــوی، ایف معن
ــژه ای را  ــرایط وی ــب، ش ــن دو ترکی ــک از ای ــر ی ــاب ه انتخ
بــرای دولــت ایجــاب می نمایــد و نــوع خاصــی از حکومــت را 
ــن  ــال خواهــد شــد. در ســال های اخیــر مباحثــی در ای ــه  دنب ب
موضــوع ارائــه شــده اســت و افــرادی نیز در مــورد مقــدم بودن 
ــتدالل  ــری اس ــر دیگ ــن ب ــا دی ــردم و ی ــک از دو واژه م ــر ی ه
نموده انــد. مهم تریــن موضوعــی کــه پــس از انتخــاب هــر یــک 
از ایــن دو مطــرح می گــردد، جایــگاه مــردم و رابطــه آن هــا بــا 
دیــن اســت؛ بــه  بیــان  دیگــر، مشــخصا ایــن موضــوع کــه حــق 
ــن  ــای موجــود در ای ــی از ایده ه از آن کیســت؟ شــرحی اجمال

مقدمه
ــار دوره  ــون در چه ــا کن ــران، ت ــه دموکراتیزاســیون در ای واقع
تاریخــی رخ داده اســت. منظــور از دموکراتیزاســیون، فرآینــد 
تغییــرات سیاســی در جهــت دموکراتیک ســازی رژیــم 
اقتدارگــرا اســت. فرآینــد دموکراتیزاســیون شــامل ســه مرحله 
ــم اقتدارگــرا کــه متضمــن فروپاشــی  اســت: 1. شکســت رژی
ــم اقتدارگراســت 2. گــذار دموکراتیــک کــه  ســاختارهای رژی
ــه  ــرا ب ــای اقتدارگ ــاختارها و فرآینده ــت از س ــر و حرک تغیی
ســاختارها و فرآیندهــای جدیــد اســت 3. تحکیــم دموکراتیــک 
کــه زمانــی رخ می دهــد کــه ســاختارها و فرآیندهــای جدیــد 
ــای  ــه، نهاده ــم جامع ــای مه ــی گروه ه ــود؛ یعن ــه ش نهادین
ــک  ــازی دموکراتی ــد ب ــد و از قواع ــتقر را بپذیرن ــی مس سیاس
تبعیــت کننــد. چهــار واقعــه دموکراتیزاســیون در ایــران 
ــی  ــت مل ــان نهض ــروطیت، گفتم ــاب مش ــد از: انق عبارتن
ــی  ــازه زمان ــی در ب ــک مل ــت دموکراتی ــوان نهض ــت عن تح
133۰-1332 شمســی، انقــاب 13۵۷ در قالــب گفتمــان 
جمهوری خواهــی و واقعــه دوم خــرداد کــه واکنشــی در برابــر 
ــتار،  ــن نوش ــوع ای ــود. موض ــک ب ــای غیردموکراتی گرایش ه
تجربــه دو واقعــه دموکراتیــک اخیــر در بســتر انقــاب ۵۷ و 
نظــام جمهوری اســامی از رهگــذر منازعــات گفتمانــی اســت.

انقالب و منازعه گفتمانی
توســعه وابســته و ناموزون و بازتولید اســتبداد ایرانی از مهمترین 
وقایــع در متــن اجتماعــی واقعــه جمهوری خواهــی در ســال ۵۷ 
بــود. در ایــن دوره فــرض بــر ایــن اســت کــه بــا حــذف نظــام 
ســلطنتی، عنصــر اســتبداد حــذف خواهد شــد. آزادی، اســتقال، 
نفــی نظــام ســلطنتی و برقــراری نظــام مــردم ســاالر بــا منطــق 
ــر  نهادهــای دموکراتیــک، خواســت تمامــی گفتمان هــای درگی
ــن از  ــوی، دوره ای نوی ــی پهل ــا فروپاش ــا ب ــود. ام ــاب ب در انق
چالش هــای ژرف گفتمانــی آغــاز شــد. پــس از پیــروزی انقاب، 
نیروهــا و گفتمان هــای رهــا شــده از ســرکوب پهلویســم، پــس از 
ســال ها، فرصــت حضــور در عرصــه منازعــات سیاســی ایــران 
را بــه دســت آوردنــد و کوشــیدند بــا بازســازی و ســامان دهی 
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــار بگیرن ــی را در اختی ــه ایران ــا، جامع توده ه
ــتی،  ــای مارکسیس ــزاع گفتمان ه ــه ن ــه صحن ــران ب ــه ای جامع
ملی گــرا، اســام سیاســی لیبــرال، اســام سیاســی چپ و اســام 
سیاســت فقاهتــی تبدیــل شــد. بدیــن ترتیــب سیاســت ایــران 
پــس از انقــاب، بــه معنــای منازعه هــای عمیــق گفتمــان و بــه 

امــا در مردم ســاالری دینــی، امــکان چرخــش قدرت مهیا اســت و 
دیــن بــه  عنــوان التــزام بخــش عمــل خواهــد کــرد.

2. دین ساالری مردمی
مرحــوم آیــت اهلل مهــدوی کنــی، از جملــه افــرادی اســت کــه 
ــران  ــی ای ــام سیاس ــده نظ ــمی را برازن ــب اس ــوع ترکی ــن ن ای
ــد. ایشــان معتقــد بودنــد کــه »... ایــن پرســش مطــرح  می دان
ــر  ــودن، ب ــاالر ب ــا وصــف س ــردم ب ــا م ــن ی ــه دی ــود ک می ش
کجــا و چــه کســاني ســاالر اســت؟ ســاالر بــودن دیــن مفهومي 
قابــل درک اســت؛ یعنــي دیــن بــر مــردم حاکــم باشــد و ایــن، 
حاکمیــت یــک قشــر بــه  نــام روحانــي فقیــه عالــم نیســت، زیرا 
دیــن، اســام اســت و اســام، مجموعــه مقــررات و اصــول مباني 
اســت و مقــررات دیــن، در جامعــه حکومــت می کنــد. این کــه 
مقــررات چگونــه و بــا چــه عواملــي اجــرا شــود، خــود دیــن آن 
را مشــخص کــرده اســت و بــا وجــود فــرض تکثــر قرائت هــا 
در دیــن، همــان قرائتــي منبــع اســت کــه بــا تشــریفات خــاص 
ــون درآمــده اســت، امــا  از طریــق اراده مردمــي به صــورت قان
ــر چــه  ــدري ابهــام دارد کــه مــردم، ســاالر ب مردم ســاالری ق
کســي هســتند؟ آیــا همــه مــردم )یعنــي فــرد فــرد( ســاالر و 
حاکــم بــر همــه مــردم )یعنــي فــرد فــرد جامعــه( انــد؟ کــه 
چنیــن حکومتــي قابــل تصــور نیســت، یــا اکثریــت بــر اقلیــت 
ســاالرند؟ بــه  ایــن  معنــا کــه مباشــران حکومتــي را اکثریــت 
مــردم تشــکیل می دهنــد و اقلیــت، رعیــت و تحــت حکومــت 
ایــن اکثریــت هســتند؛ پــس مقصــود از مردم ســاالری حکومت، 
نهادهــاي مردمــي اســت کــه ایــن نهادهــا مــردم نیســتند، بلکه 
منصــوب یــا منتخــب مردم انــد«. بــا ایــن تفســیر، ایشــان معتقد 
ــت  ــی ارجحی ــی دین ســاالری مردم ــب اضاف ــه ترکی ــد ک بودن
دارد بــر مردم ســاالری دینــی؛ امــا ســؤال اصلــی همچنــان باقــی 
ــان  ــت؟ ایش ــی چیس ــن نظام ــردم در چنی ــش م ــد، نق می مان

ــه پاســخ داده انــد: بدیــن ســؤال نیــز این گون
ــت  ــز هس ــي نی ــدا، مردم ــت خ ــن حاکمی ــاالری در عی »دین س
ــي،  ــاالری مردم ــد در دین س ــي معتقدن ــه برخ ــاف آنچ و برخ

بــه ویژگــی اســتعاری و ابهــام آلــود بــودن ایــن گفتمــان اشــاره 
کــرد. اگرچــه ایــن ویژگــی در برابــر ســایر گفتمان هــای رقیب 
ــا  ــود، ام ــر ب ــا موث ــای آن ه ــدی دال ه ــذب و مفصل بن و ج
ــت بخشــی، در عرصــه  ــرای عینی ــت ب ــن وضعی خــروج از ای
ــه  ــرد. اگرچ ــکار ک ــا را آش ــی آن ه ــای داخل ــل تعارض ه عم
ــان را  ــن گفتم ــی ای ــای داخل ــه 6۰، تعارض ه ــوان از ده می ت
مشــاهده کرد امــا اوج آن را بایــد پــس از رحلــت امــام خمینــی 
و بــه خصــوص در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
ــاب،  ــس از انق ــه پ ــه دو ده ــک ب ــرد. نزدی ــی ک ۷6 بررس
شــکاف در ســاختار قانونــی و حقیقــی نظــام جمهــوری اســامی 
پدیــدار شــد. ســازگاری دو پایــه اســامیت و جمهوریــت نظام، 
در ابتــدا بیــش از آن کــه بــه دنبــال بحثی نظری باشــد، ناشــی 
ــزوده  ــون اساســی و اف ــر در قان ــود. تغیی ــی ب از ضــرورت عمل
ــه، ســرکوب ســاختاری  ــه والیــت فقی شــدن واژه »مطلقــه« ب
ــق وضــع  ــی از طری ــای سیاس ــر نیروه ــت ب ــال محدودی )اعم
ــن  ــده از قوانی ــیر محدودکنن ــا تفس ــده ی ــن محدودکنن قوانی
ــدرت  ــاخت ق ــنتی )س ــم س ــلطه پاتریمونیالیس ــود(، س موج
ــن  ــه پایی ــاال ب ــه از ب ــودی و آمران ــه ای عم ــی در رابط سیاس
ــه ســمت اســامیت نظــام  ــه را ب ــان حــکام و مــردم(، کف می
ســنگین کــرد. واقعــه دوم خــرداد، معطــوف بــه نقــد هژمونــی 
سیاســی مســلط به عناصــر ارزشــی الیگارشــیک، پدرســاالرانه، 
تکلیف گرایانــه و تقویــت مبانــی دموکراتیــک نظــام حاکــم بود 
کــه بــه عنوان پیامــد انقــاب ۵۷ در یــک فرآینــد دموکراتیک 
اســتقرار یافته اســت. گفتمــان اســامی سیاســی فقاهتــی پس از 
چنــد ســال نــزاع درونــی، در نهایــت در انتخابــات ۷6 غیریــت 
درونــی را تجربــه کــرد و بــه دو خــرده گفتمان اســام سیاســی 

محافظــه کار و اصــاح طلــب بــدل شــد.
در گفتمــان اســام سیاســی محافظــه کار، بــر والیــت مطلقــه 
ــد اســت در حکومــت  ــد می شــود چــرا کــه معتق ــه تأکی فقی
دموکراتیــک نمی تــوان احــکام اســام را بــه طــور کامــل اجــرا 
کــرد. در چارچــوب ایــن گفتمــان ولــی فقیــه از ســوی خداونــد 
نصــب شــده اســت و مــردم نقشــی در مشــروعیت بخشــی به 
حکومــت ندارنــد و فقــط فعلیــت آن را ممکــن می ســازند. در 
ایــن چارچــوب ولــی فقیــه در جایگاهــی برتــر از قانــون قــرار 
می گیــرد و ایــن قانــون اساســی اســت کــه اعتبــار خــود را از 
امضــای ولــی بــه دســت مــی آورد. بنــا بــه مشــروعیت الهــی 
فقیــه، اطاعــت از او همســان اطاعــت از خــدا و تکلیــف شــرعی 
ــا در  ــز تنه ــردم نی ــود. رأی و خواســت م ــی می ش ــردم تلق م
ــی فقیــه  چهارچــوب ارزش هــای اســامی و پــس از تأییــد ول
معتبر اســت. ایــن گفتمان نگاهــی پدرســاالرانه به جامعــه دارد 

کمیت رعایت شود کوالیی: حقوق تمام ملت توسط حا
بــه گــزارش ایســنا، یــک فعــال سیاســی اصــاح طلــب گفــت: حکومت هــا بایــد از شــرایط فردمحــور بــه مردم محــوری روی بیاورند، چــه مردم 
رأی بدهنــد و چــه نــه، چــه در راهپیمایــی باشــند و چــه نــه، بایــد حق شــان بــرآورده شــود تــا شــکاف دولــت و ملت کــم شــود. الهه کوالیــی در 
نشســت »انقــاب اســامی و چشــم انداز پیــِش رو« کــه بــه همــت حــزب اتحــاد ملــت برگــزار شــده بــود، بــا اشــاره بــه ویژگی هــای انقــاب و 
جامعــه ایــران اظهــار کــرد: جامعــه ایــران ده هــا ســال اســت کــه در پروســه جهانی شــدن قــرار گرفته اســت. مــا ملتی هســتیم که روحیــه قابل 
توصیــف و تبیینــی داریــم. بــه همیــن دلیــل کلونی هــای فرهنگــی خــارج از کشــور از ایــن فرهنــگ دور نشــده اند. وی ادامــه داد: بــرای بررســی 
موضوعــات امــروز بیــش از هــر چیــز ویژگی هــای جامعــه ایــران، عــادات، ذهنیــات  و تصــورات را بایــد بشناســیم. ایــن ویژگی هــا می توانــد از 
عناصــر قــدرت بــرای هــر جامعــه دیگــری هــم باشــد. از ایــن رو کمابیــش خودمــان را بایــد با جامعه هــای دیگــر مقایســه و در ســطح اجتماعی 
و نقــش دولــت در شــکل گیری نگرش هــا و رفتارهــای اجتماعــی صحبــت کنیــم. بایــد بــه مســائلی کــه باعــث تغیــرات اجتماعــی می شــود 
توجــه کرد.کوالیــی بــا بیــان ایــن کــه »مــا جــزء یکــی از بین المللی تریــن کشــورهای جهــان هســتیم«، گفــت: در تحلیل هــای خــود نســبت بــه 
ایــن موضــوع کم توجــه هســتیم. فکــر می کنــم وقتــی دربــاره انقــاب و نظــر مــردم دربــاره انقــاب صحبــت می کنیــم، بایــد بــه همــه ایــن 
موضوعــات توجــه کنیــم. در راهپیمایــی 22 بهمــن دیدیــم کــه برخــی مــردم تأکیــد داشــتند بگوینــد بــا وجــود مخالفــت با سیاســت مســئولین 

ــد. ــرای احیــای آرمان هــای انقــاب آمده ان ب
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برنده غیرمنتظره جایزه نوبل دنیای موسیقی

بــرای نخســتین بــار جایــزه ســوئدی موســیقی پــوالر مشــهور بــه نوبــل دنیــای موســیقی بــه یــک گــروه موســیقی متــال اهــدا می شــود. 
ــد.  ــت می کن ــیقی را دریاف ــای موس ــز دنی ــن جوای ــی از معتبرتری ــکا« یک ــیقی »متالی ــروه موس ــن، گ ــزاری خبرآنای ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســازمان دهندگان جایــزه پــوالر اعــام کردنــد ایــن گــروه موســیقی در مــاه ژوئــن جایــزه 9۰ هــزار پونــدی خــود را در اســتکهلم دریافــت 
خواهنــد کــرد .آن هــا نخســتین گــروه موســیقی متالــی هســتند کــه ایــن جایــزه را دریافــت می کننــد. پیــش از ایــن چهره های سرشناســی 
ــا فــروش 12۵ میلیــون  ــده جایــزه پــوالر شــده اند. متالیــکا ب چــون پــل مک کارتنــی، جــان میچــل، چــاک بــری و بی بــی کینــگ برن
آلبــوم در 3۰ ســال گذشــته از محبوب ترین هــای دنیــای موســیقی هســتند. دیگــر چهــره  مــورد تقدیــر در ایــن دوره از جایــزه موســیقی 
پــوالر از کشــور افغانســتان خواهــد بــود. امســال جایــزه موســیقی کاســیک پــوالر بــه احمــد سرمســت، بنیان گذار ســازمان ملی موســیقی 

افغانســتان اهــدا خواهــد شــد. ســازمان ملــی موســیقی افغانســتان روی آمــوزش کــودکان بی سرپرســت تمرکــز دارد.
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نگاهی به موسیقی برخی از فیلم های جشنواره فجر

ــیار  ــه بس ــت ک ــیقی اس ــازهای موس ــی و س ــای صوت افکت ه
حرفــه ای از آب درآمــده اســت. تلفیــق دو جنــس ناهمگون یکی 
بــا پدهــای صوتــی و صداهــای »هــام« و دیگــری بــا اســتفاده از 
صــوت لطیف تریــن انــواع ســازها هــم چــون ماندولیــن. اوج این 
ترکیــب غریــب در ســکانس دعــوای گروهــی آدم  هــای شــکور 
ــه  ــه بی  شــباهت ب ــل اســت ک ــروه مقاب ــی( و گ ــاد اصان )فره
دار و دســته های نیویورکــی نیســت. همیــن طــور در ایــن فیلــم 
بایــد بــه ســکوت  های جایگزیــن موســیقی نیــز اشــاره کــرد کــه 
البتــه هنــر توأمــان کارگردان و آهنگســاز اســت. هومن ســیدی 
همــواره نشــان داده اســت کــه بــرای موســیقی ارج و قربــی ویژه 
قائــل اســت. در مغزهــای کوچــک زنــگ زده نیــز همیــن اصــل 
ــدزاده(  ــد محم ــاهین )نوی ــه ش ــی ک ــت. در سکانس ــم اس حاک
ــه هــم ریختــه اســت، جــز ســکوت چیــزی  ــه ب نظاره گــر خان
ــب و  ــیاه، غری ــای س ــن فض ــت. در چنی ــر نیس ــراه تصاوی هم
تاریکــی، آمــدن آوازهــای بــدوی )Primitive( کــه بی  شــباهت به 
موســیقی آفریقــای جنوبــی نیســت، کاربــرد دارد. در پایــان فیلم 
هــم ترانــه تیتــراژ را »رضــا کولغانــی« خواننــده خــوب و جنوبــی 
گــروه »داماهــی« خوانــده کــه بــرای اجــرای جنون مند بســیاری 
از قطعــات همیشــه اعــام آمادگــی کــرده اســت. او »کیــو کیــو 
بنــگ بنــگ« ای را خوانــده که نــه تنهــا ایرانیزه بلکــه مخصوص 
فضــای خشــن و تاریــک جنوب  شــهر تهــران اجرا شــده اســت.

بمب؛ یک عاشقانه 
پیــش از آغاز جشــنواره، بابت حضــور النی کارائیندرو )آهنگســاز 
مهــم و معــروف موســیقی فیلــم( در مقــام آهنگســاز بمــب؛ یک 
عاشــقانه، بســیار مانــور داده شــد؛ آهنگســاز بــزرگ یونانــی کــه 
بــرای نخســتین بــار بــرای اثــری در ســینمای ایــران موســیقی 
ــرای  ــوص ب ــه  خص ــدرو ب ــی کارائین ــار الن ــت. ، آث ساخته اس
شــنوندگان جــدی موســیقی در ایــران آشــنا اســت و قطعاتــی را 
کــه او بــه  صــورت ویــژه بــرای فیلم هــای آنجلوپلــوس نوشــته 
ــیقی  ــدگان موس ــی نوازن ــت. تمام ــد رف ــاد نخواه ــت، از ی اس
آخریــن ســاخته پیمــان معــادی، حتــی ســازهایی چــون عــود و 
کمانچــه )البتــه عــود و کمانچــه  یونانــی( یونانــی و غیــر ایرانــی  
هســتند. امــا جالــب اســت کــه موســیقی فیلــم، صدایــی ناآشــنا 
بــرای ایرانیــان نیســت. اصلی تریــن دلیــل ایــن ماجــرا را بایــد 
ــت وجو  ــه ای جس ــم  نام ــیقی فیل ــور موس ــذاری حض در تأثیرگ
کــرد. بهره  گیــری بســیار خــوب از موســیقی های ســنتی دهــه 
شــصت، آوازهــای اســتاد شــجریان، نوازندگی هــای محمدرضــا 
لطفــی، بهره گیــری از موســیقی  های محلــی کــه توســط 
کاراکترهایــی هــم چــون معلــم مدرســه اجــرا می  شــود، پخــش 
موســیقی هایی از رادیــو و همیــن  طــور از ضبــط  صــوت، چنــان 
بانــد صوتــی غنــی ای بــرای فیلم معــادی ایجــاد کرده اســت که 
احســاس درک موســیقی غیــر ایرانــی را ناممکــن می کنــد. عاوه 

دارد. از ســوی دیگــر، پســر همــراه بــا ســازهای بــادی می  آیــد، 
تــا هــم جوانــی و غــرور و خشــمش را بــه نمایــش بگــذارد و 
هــم دلتنگــی  اش بــرای خانــواده ای کــه از آن هــا دور اســت. از 
بهتریــن لحظــات موســیقی ایــن فیلــم، می  تــوان بــه ســکانس 
خــارج شــدن قفس هــا از هواپیمــا و رهایــی آن هــا در آســمان 
ــی و  ــازهای زه ــار س ــود در کن ــدای ع ــه ص ــرد ک ــاره ک اش
ــه  ــم نشســته اســت و بعــد ب ــر فیل ــی ب ــه خوب ــه ای و... ب کوب
صــدای بوق هــای ممتــد هواپیمــا ختــم می  شــود. همیــن  طــور 
ســکانس انفجــار هواپیمــا و شــهادت علــی )بابــک حمیدیــان( 
و اتصــال آن بــه تصاویــر پســر بچــه ای کــه ســوار دوچرخــه 
ــل از  ــن س ــو و ویول ــا پیان ــراه ب ــمال، هم ــزارع ش ــت و م اس

لحظــات خــوب موســیقی بــه وقــت شــام اســت.
تنگه ابوقریب

پســرک بعــد از پایــاِن نیمــروِز جــان فرســای ابوقریب ایســتاده 
ــا تفنگــی بــر  اســت بــه تماشــای مهیــب صحنــه پیــش رو ب
شــانه و وحشــتی از مواجــه ای ســهمناک بــا واقعیــت جنــگ، 
ــان  ــه ناگه ــروز ب ــوده و ام ــرد نب ــروز م ــا دی ــه ت ــرکی ک پس
ــده  ــر و  رو ش ــان زی ــت. جه ــده اس ــر ش ــر و زب ــش زی دنیای
ــا وجــودش چشــیده  ــگ را ب ــرده، جن ــش لمــس ک ــا جان را ب
و بخشــی از آن شــده اســت، حــاال در ایــن تنهایــی شــگرف، 
موســیقی نواختــه می شــود. موســیقی کــه بــا تمــام تــوان قــرار 
اســت ایــن وضعیــت را در مواجهــه بــا زندگــی و جنــگ نشــان 
دهــد. آرشــه ویولــن ســل کــه همــگام بــا زانوهــای باتکلیــف 
و لــرزان پســر کشــیده می  شــود و ویولن  هایــی کــه بــا ضربــه  
ــم  ــای پســرک محک ــا قدم ه ــد ت ــارش را می نوازن هایشــان م
شــود، تــا زندگــی بــا تمــام توانــش جلــو بیایــد و خــودش را 
تحمیــل کنــد. ســپس ســازهای کوبــه ای بــرای روزی کــه رو 
بــه پایــان اســت، بــرای ســختی کــه بــه چشــم آمــده اســت، 
ــد  ــه مانده  ان ــا ک ــام آن ه ــرک و تم ــای پس ــه قدم ه ــرای اینک ب
راســخ تر شــود، بــرای آن کــه کســی یــادش نــرود چــه گذشــته 
اســت، حاضــر می  شــوند و می کوبنــد. کارینــت نیــز کــه بســیار 
انتخــاب درســتی اســت بــرای آن هــا کــه رفته انــد و خاطره شــان 
ــت  ــد ثاب ــت. حام ــمان اس ــط آس ــید در وس ــون خورش ــم چ ه
آهنگســاز تنگــه ابوقریــب اســت. از روزی کــه وارد ســینما شــده 
تــا بــه امــروز، موســیقی  های خــوب بســیاری بــه ســینمای ایــران 
هدیــه کــرده اســت، از »پرســه در مــه« تــا »اینجا بــدون مــن«، از 
»بــرادرم خســرو« تــا »آاااادت نمی کنیــم«. امــا در میــان کارهــای 
ــا بهــرام توکلــی، موســیقی تنگــه  او و همکاری هــای بســیارش ب
ابوقریــب جایگاهــی ویــژه دارد، یــک موســیقی پختــه و در عیــن 
حــال جانــدار. در ایــن میــان، البتــه نبایــد از آرشــه  ای که مهــرداد 
عالمــی بــر ویولــن ســل کشــیده و کارینتــی کــه هــادی ثابــت 

نواختــه اســت، گذشــت.
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در روزگار گذشــته و ســینمای صامــت، موســیقی صرفــا ابــزاری 
بــرای پوشــاندن صــدای مزاحــم دســتگاه پخــش و پــر کــردن 
ســکوت بــود امــا رفتــه رفتــه بــه یکــی از ارکان فیلــم بدل شــد. 
یــک موســیقی متــن خــوب همــان چیــزی را منتقــل می کنــد 
کــه هــر صحنــه از فیلــم قصــد انتقــال آن را دارد و در عیــن حال 
ایــن نقــل قــول وجــود دارد کــه: »یــک موســیقی متــن خــوب، 
موســیقی اســت کــه شــنیده نمی شــود« چــرا کــه موســیقی بــا 
فیلــم ترکیــب شــده و یــک کلیــت جدیــد را شــکل می دهــد. 
بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث موســیقی فیلــم و گــذر از ســی 
ــا  ــر آن شــدم ت ــم فجــر، ب و ششــمین جشــنواره موســیقی فیل
نگاهــی گــذرا بــه موســیقی برخــی از فیلم های جشــنواره امســال 

بیندازم.
شعله ور 

ــاز  ــک آغ ــای الکترونی ــا فض ــراژ ب ــعله ور در تیت ــیقی ش موس
ــری آن را در  ــهراب پورناظ ــا س ــه باره ــی ک ــود، فضای می ش
فیلم هــای حمیــد نعمــت اهلل بــه  خصــوص فیلم  هــای اخیــرش 
همچــون »آرایــش غلیــظ« و »رگ  خــواب« تجربــه کرده اســت. 
ــه  ــم، حضــور موســیقی محــدود ب ــن فیل ــک  ســوم آغازی در ی
ــا موســیقی  های مختلــف از  ــاه صوتــی اســت ب تماس  هــای کوت
گــروه پالــت )کــه در میهمانــی در حــال پخــش اســت( و البتــه 
موســیقی بلوچــی )کــه در ضبــط ماشــین در جــاده زاهدان-زابل 
پخــش می  شــود(. اصلی تریــن قســمت موســیقی زمانــی  اســت 
ــدا  ــودش را پی ــی خ ــخصیت اصل ــد ش ــر می  آی ــه نظ ــه ب ک
ــی  ــا دارای ــه تنه ــدش -ک ــه فرزن ــه اینک ــاور ب ــا ب ــد و ب می  کن
ــروع  ــت، ش ــن اس ــت رفت ــال از دس ــت- در ح ــی اش اس واقع
ــراه  ــردی هم ــلوک ف ــن س ــد. ای ــان می کن ــدن در بیاب ــه دوی ب
اســت بــا یــک ملــودی آرام در همراهــی بــا ســازهای زهــی و 
بعــد شــنیدن ایــن جملــه: »خســته شــدم از بــس دویــدم، بایــد 
اســتراحت کنــم، بایــد از پله  هــا بــاال بــرم«. ویولن  های کشــدار و 
تیــز، صــدای ایــن خســتگی، صــدای پله  هــا و کانتینرهــای فلزی 
ــید.  ــد« رس ــه »نوی ــت و ب ــاال رف ــا ب ــد از آن ه ــه بای ــت ک اس
همایــون شــجریان، همــراه ایــن ســال  های ســهراب پورناظــری و 
حمیــد نعمــت اهلل نیــز بــار دیگــر در این پــروژه ســینمایی حضور 
دارد و بــرای نخســتین بــار در فضــای تلفیقــی موســیقی محلــی 
سیســتان و بلوچســتان، ســازهای الکترونیــک و موســیقی راک و 

البتــه موســیقی کاســیک ایرانــی، آواز ســر داده اســت.
مغزهای کوچک زنگ زده 

ــیقی  ــاره موس ــوان درب ــه می  ت ــی ک ــن نکات ــی از مهم  تری یک
مغزهــای کوچــک زنــگ زده بــه آن اشــاره کــرد، تلفیــق 

بــر ایــن، طراحــی صحنــه و فضاســازی نوســتالژیک فیلــم هــم 
ــری صحنه  هــا کمــک کــرده اســت. موســیقی های  ــه باورپذی ب
کارائینــدرو هــم بــه دلیــل نزدیکــی خاســتگاه موســیقی یونــان 
بــه موســیقی ترکیــه و ایــران، نــه  تنهــا از ایــن حــال  و هــوا دور 
نیســت، بلکــه بــا اســتفاده از فــرم  ســاده ای هــم چــون والــس 
ــوا و کارینــت -کــه از  و همیــن  طــور ســازهایی هــم چــون اب
موســیقی ایرانــی جــدا نیســتند- و همچنیــن ویولــن  ســل کــه 
در فضاســازی ســینمایی همیشــه موفــق اســت، توانســته خــوب 
عمــل کنــد. اصلی  تریــن و مهم  تریــن ویژگــی موســیقی 
ــا وجــود  کارائینــدرو را بایــد در یکپارچگــی آن دانســت کــه ب
تعریــف ســاز های مختلــف بــرای بیــان صحنه  هــای متفــاوت، 
ــم را حفــظ  توانســته پیوســتگی موســیقایی موســیقی متــن فیل
کنــد و از ایــن نظــر، شــاید کاس درســی باشــد بــرای برخــی 
از آهنگســازان ســینمای ایــران. قطعــاً موســیقی کارائینــدرو از به 
 یــاد ماندنی تریــن آثــار او بــرای ســینما نیســت، اما در موســیقی 
ســینمای ایــران اثــری اســت کــه نمی  تــوان بــه آن ایــرادی وارد 
دانســت و بــه خوبــی بــه وظیفه موســیقایی- ســینمایی  اش عمل 
کــرده اســت؛ هرچنــد می  توانســت بــا بهــره  گیــری از ملــودی  
بــه  یــاد ماندنی تر، موســیقی بمــب؛ یک عاشــقانه را در ســینمای 

ایــران مانــدگار کنــد.
به وقت شام

موســیقی متــن فیلــم به وقــت شــام، ســیمرغ ایــن دوره را برای 
ســازنده اش بــه ارمغــان آورد. بعیــد اســت کــه موســیقی ایــن 
فیلــم، بهتریــن ســاخته کارن همایونفــر باشــد، آهنگســازی کــه 
در کارنامــه  اش موســیقی  هایی هــم چــون »بــرف روی کاج هــا«، 
»روز ســوم« و »ســلطان« را دارد کــه تأثیرگــذاری آن ها بر روی 
تصاویــر و بــدون آن هــا نیــز بــه  یــاد ماندنــی بــود. با ایــن حال، 
موســیقی فیلــم آخریــن ســاخته ابراهیــم حاتمی کیــا، موســیقی  
خوش ســاخت، حرفــه ای و پرحجمــی اســت کــه نمی تــوان آن 
را نادیــده گرفــت. از آن جــا کــه صحنه  های اکشــن، بیشــترین 
حجــم تصاویــر را بــه خــود اختصــاص داده  انــد، موســیقی هــم 
کــه بــه فراخــور ایــن صحنه هــا اســتفاده شــده اســت، حجــم 
وســیعی دارد. بــا ایــن وجــود، کارن همایونفر تمامی تاشــش را 
کــرده اســت کــه مخاطــب، کمتــر آزار ببینــد و بــاری بیــش از 

ایــن بــه تماشــاگر تحمیــل نکند.
ــدر و پســر  ــم )پ ــی فیل ــرای دو شــخصیت اصل ــن ب او همچنی
ــخصی را  ــازهای مش ــد( س ــم دارن ــا ه ــژه ب ــه ای وی ــه رابط ک
در نظــر گرفتــه اســت. همــراه بــا صحبــت  هــا، دلتنگــی  هــا، 
نگرانی هــا و نصیحت  هــای پــدر، ویولــن ســل شــنیده می شــود 
کــه اتفاقــاً انتخــاب خوبــی اســت، چــرا کــه وزن الزم را بــرای 
ــری  ــه زی ــه ب ــدای آن ن ــه دارد؛ ص ــخصیت پردازی پدران ش
صــدای ویولــن اســت و نــه ســختی و زبــری ابــوا و کارینت را 

|  15 ســـــــــــــــــــــــاعت  مــــــــــــــــــــــــاه،  بهمـــــــــــــــــــــن   30 دوشنبـــــــــــــــــــــه   |
| مهندســــــی  دانشــــکده  تئاتـــــــــر  آمفـــــــی  فردوســـــی،  دانشــگاه   |



انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایگاه 18ام را در میان صد مکتب برتر جهان به دست آورد

ــش  ــال پژوه ــس از دو س ــدر« پ ــاد هن ــتان را »نه ــیقی افغانس ــی موس ــتیتوت مل ــوان، انس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــیقی  ــی موس ــتیتوت مل ــئول انس ــت، مس ــر سرمس ــرار داد .ناص ــان ق ــای جه ــن مکتب ه ــم برتری ــگاه هجده ــی در جای و بررس
افغانســتان گفتــه اســت کــه نهــاد غیــر دولتــی هنــدر نــام انســتیتوت ملــی موســیقی افغانســتان را در جایــگاه هجدهــم در بیــن 
ــه  1۰۰ مکتــب برتــر جهــان قــرار داده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از ایــن انســتیتوت ملــی موســیقی افغانســتان ب

ــود. ــتان داده ب ــوان زن را در افغانس ــجاع ترین آواز خ ــس ش ــعید، تندی ــا س آریان

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و سوم / نیمه دوم بهمن 896 فر هنگ و هنر
خروش چنگ ها و سکوت ها

نگاهی به سرودهای انقالبی و کارکرد موسیقی در انقالب

نیم نگاهی به سی و سومین جشنواره موسیقی فجر

ترانه هــای  و  بــه صــورت ســرودها  را  همــان محتــوا 
انقابــی بازتولیـــد می کردنــد. ایــن موضــوع را می تــوان بــه 
وضــوح در ســخنان محمدرضــا گلریــز، خواننــده بســیاری از 
ــه وی، در آن  ــه گفت ــرد. ب ــاهده ک ــاب مش ــرودهای انق س
فضــای انقابــی درکــی از خلــق و تولیــد آثــار انقابــی نبــود 
و بیش تــر از شــعار های مردمــی و موســیقی مردمــی کمــک 
ــیقی  ــوع موس ــن ن ــم ای ــر اســت بگویی ــد. بهت ــه می ش گرفت
چارچــوب خاصــی نداشــت و تکلیــف اغلــب اشــعار معلــوم 
بــود چــرا کــه مضمونــی انقابــی و حماســی داشــتند. مثــا 
ــگ آزادی« از شــعار های مردمــی  ــق ســروده »بان ــرای خل ب
کمــک گرفتــه شــده اســت. بســیاری از ســرودهای انقابــی 
ــورهای  ــر کش ــرودهای مطرح ت ــر از س ــوال متأث ــران معم ای

البتــه از ایــن موضــوع نیــز نبایــد غافــل شــویم کــه در ایــن 
ــوزه  ــانی در ح ــیار درخش ــای بس ــنواره، اجراه دوره از جش
موســیقی کاســیک ایرانــی برگــزار شــد و اســاتیدی چــون 
حمیــد متبســم، حســام الدیــن ســراج، عبدالحســین مختابــاد 
ــن دوره از  ــد. در ای ــه اجــرا پرداختن ــاالر وحــدت ب و... در ت
ــی  ــور اختصاص ــه ط ــان ب ــالن ایرانی ــن س ــنواره همچنی جش
ــه  ــه در آن ب ــت ک ــرار گرف ــاپ ق ــدان پ ــار هنرمن در اختی
اجــرا پرداختنــد. در جشــنواره امســال شــش اجــرای انقابــی 
ــز دوازده  ــت و در بخــش موســیقی نواحــی نی صــورت گرف
ــا،  ــروه از این ه ــه دو گ ــتند ک ــرا داش ــیقی اج ــروه موس گ
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــود. نکت ــوان ب ــیقی بان ــه موس ــق ب متعل
دوره از جشــنواره چشــم گیر اســت، حضــور هنرمنــدان 
ــود.  ــل ب ــن المل ــش بی ــورها در بخ ــایر کش ــی از س ــه نام ب
فرانچیکــو کفیســو، نوازنــده ایتالیایــی ساکســیفون، مانــو کچه، 
نوازنــده زبــر دســت درامــز از فرانســه، پرویــز شــهیندخت 
ــرو از  ــکاردوری ب ــه، ری ــور از ترکی ــتان، ارکان اوگ از هندوس
پرتغــال، گــروه آی ســو از اتریــش و... از جملــه هنرمنــدان 
مطــرح بیــن المللــی حاضــر در جشــنواره بودنــد. همچنیــن 
در ســی و ســومین جشــنواره موســیقی فجــر، شــاهد حضــور 

ایــران، بــه عنــوان خواننــده این ســرود را اجــرا کرد. بــه گفته 
خشــنود، رونــد ســروده شــدن ترانــه و آهنگ ســازی و ضبــط 
ــا شــب زمــان برده اســت.  ایــن ســرود، تنهــا یــک صبــح ت
فریــدون خشــنود نقــل می کنــد: »تنهــا صدایــی کــه در آن 
ــد، صــدای  ــرد شنیده می  ش ــوت و س ــک، خل شــب  های تاری
اهلل اکبــر و رگبــار مسلســل بــود کــه گاهــی قطــع می شــد 
ــت«.  ــه می  یاف ــر ادام ــن نف ــی چندی ــم آوای ــا ه ــی ب و گاه
خشــنود کــه دانــش آموختــه رشــته موســیقی اســت، ادامــه 
می  دهــد: »بــه عنــوان یــک آهنگســاز، تحــت تأثیــر هارمونی 
ــرار  ــا ق ــام خانه  ه ــر از پشــت ب و هماهنگــی صــدای اهلل اکب
ــمفونیک  ــتر س ــای ارکس ــه نوازنده ه ــی ب ــم. از طرف گرفت
دسترســی نداشــتیم، لــذا مجبــور شــدیم بــا طبــل و ســنج و 
بعــد مقــداری زنجیــر کــه بــه داخــل اســتودیو بــرده بودیــم 
ــه  ــروع ب ــتیم و ش ــم بس ــا را محک ــازیم. دره ــیقی بس موس

ضبــط آهنــگ در ایــن اســتودیو کردیــم«.
ــا در  ــج آن ه ــی و تهیی ــی مردم ــل یکپارچگ ــی از عوام یک
ــامی،  ــاب اس ــی انق ــدف متعال ــان و ه ــه آرم ــیدن ب رس
ــه  ــه البت ــود ک ــی ب ــرودهای انقاب ــد س ــیقی و تولی موس
ــکل  ــه ش ــات ب ــن قطع ــدگان ای ــازان و تولیدکنن آهنگ س
ریتمیــک بــا الهــام از همــان شــعارها و غریوهــای انقابــی 
ــش  ــته  اند. نق ــام داش ــر اهتم ــن ام ــه ای ــران ب ــردم ای م
نمی تــوان  را  اســامی  انقــاب  جریــان  در  موســیقی 
ــه در آن دوران  ــی ک ــرودها و آهنگ های ــت، س نادیده گرف
ــردم  ــتیزی م ــتکبار س ــه اس ــت روحی ــاد و تقوی ــث اتح باع
ــم  ــان ه ــال، همچن ــالیان س ــت س ــد از گذش ــد و بع می ش
ــه طــور کلــی می تــوان  در ذهــن مــردم مانــدگار اســت. ب
گفــت هنــر و جریانــات سیاســی اجتماعــی، تأثیــر متقابلــی 
بــر یکدیگــر دارنــد؛ موســیقی بــه پیشــبرد ایــن جریانــات 
کمــک شــایانی می کنــد و ایــن جریانــات هــم موســیقی را 

ــد. ــر می کنن ــوش تغیی ــت خ ــه دس در آن جامع

ــرای  ــس از ده روز اج ــدارد. پ ــود ن ــتار وج ــن نوش آن در ای
ــنواره  ــومین جش ــی و س ــه س ــف، اختتامی ــای مختل گروه ه
موســیقی فجــر در ســی دی مــاه بــا معرفــی برگزیــدگان بــه 
پایــان رســید. از جملــه برگزیــدگان ایــن جشــنواره می تــوان 
ــرای  ــیک ب ــی کاس ــش نوازندگ ــرزاده در بخ ــا پی ــه پریس ب
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــانی ب ــاد درخش ــز«، می ــوم »وکالی آلب
ــه  ــوم »نقط ــرای آلب ــی کام ب ــیقی معاصــر ب ــاز موس آهنگس
پــرگار«، کاوه صالحــی بــه عنــوان بهتریــن آهنگســاز موســیقی 
ــی اســت«، علیرضــا  ــم حکایت ــن ه ــوم »ای ــرای آلب ــاکام ب ب
ــا  ــده موســیقی معاصــر ب ــن خوانن ــوان بهتری ــه عن ــی ب قربان
ــوان  ــه عن ــم زاده ب ــم رحی ــروغ«، قاس ــوم »ف ــرای آلب کام ب
بهتریــن آهنگســاز موســیقی دســتگاهی بــی کام بــرای آلبــوم 
»آواز رود«، ســاالر عقیلــی بــرای آلبــوم »میهــن« و وحیــد تــاج 
بــرای آلبــوم »عشــق زنــده بایــد« بــه صــورت مشــترک بــه 
عنــوان بهتریــن خواننــده موســیقی دســتگاهی، اشــاره کــرد. در 
ایــن جشــنواره، مهــدی یراحــی بــرای آلبــوم »آینــه قــدی« بــه 
عنــوان بهتریــن خواننــده موســیقی پــاپ معرفی شــد. همچنین 
عنــوان بهتریــن آهنگســاز موســیقی پــاپ در ایــن جشــنواره به 

کاوه یغمایــی بــرای آلبــوم »ناگهــان رفتــه« تعلــق گرفــت.
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تصــور کنیــد در ذهــن خــود بــه مطالبــه ای کــه از حکومــت 
ــی را  ــه، حس ــن اندیش ــی ای ــد و در پ ــر می کنی ــد، فک داری
تجربــه می کنیــد. حــال تصــور کنیــد ایــن مطالبــه را 
بــه زبــان بیاوریــد، چاشــنی آهنــگ و موســیقی را بــه 
ــاد  ــت، آن را فری ــا جمعی ــگ ب ــد و هماهن ــه کنی آن اضاف
ــدان  ــذاری کام دو چن ــن کار، اثرگ ــا ای ــک ب ــد. بی ش کنی
خواهدشــد. انســان غالبــا هنــر را بــه عنــوان شــیوه ای بــرای 
ــن  ــد. در ای ــکار و احساســات خــود انتخــاب می کن ــان اف بی
میــان، موســیقی یکــی از اشــکال گوناگــون هنــر اســت کــه 
ــا  ــه ب ــز را ک ــی از مغ ــی بخش های ــواهد علم ــه ش ــا ب بن
ــد  ــرار می ده ــر ق ــاط اســت، تحــت تاثی احساســات در ارتب
ــی  ــان عموم ــک زب ــیقی ی ــد. موس ــال می کن ــا را فع و آن ه
اســت و در برهه هــای مختلــف بــه عنــوان زبــان مشــترک 
گروهــی از مــردم بــا اهــداف یــا احساســات مشــترک، نقش 
خــود را ایفــا کــرده اســت. از همیــن رو اســت کــه در زمــان 
رویدادهــای مهــم، از پایکوبــی جشــن ها و پیروزی هــای 
ــی، از  ــای طبیع ــوادث و بای ــدوه ح ــا ان ــه ت ــی گرفت ورزش

ــود. ــتفاده می ش ــیقی اس ــان موس زب
در بزنگاه هــای سیاســی نیــز موســیقی همــواره یکــی از 
ــه  ــگ ک ــان جن ــه در زم ــت. چ ــکا اس ــل ات ــای قاب اهرم ه
ــم  ــراض و خش ــر اعت ــر اث ــیقی راک ب ــال موس ــرای مث ب
موجــود بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه وجــود آمــد و چــه 
در ایــام انتخابــات و ایجــاد شــور در میــان مــردم و چــه در 
ــران  ــاب ای ــا. در انق ــگام انقاب ه ــر و هن ــاس بزرگ ت مقی
ــب ایــن  نیــز مــردم احساســات و مطالبــات خــود را در قال
ــدان  ــد و هنرمن ــاد می زدن ــعار فری ــوان ش ــه عن ــان و ب زب
ــتن،  ــی آراس ــس از کم ــا و پ ــن صداه ــنیدن ای ــا ش ــز ب نی

جشــنواره موســیقی فجــر امســال از بیســتم تــا ســی ام دی 
مــاه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد. جشــنواره ای کــه شــروع 
ــری  ــنواره سراس ــه »جش ــام اولی ــا ن ــال 1364 و ب آن از س
ــا  ــتین دوره ب ــود و در نخس ــی« ب ــگ انقاب ــرود و آهن س
شــرکت 2۰ گــروه در تهران برگزار شــد. جشــنواره موســیقی 
ســال جــاری، در حالــی برگــزار شــد کــه برخــاف عقیــده 
ــیک  ــیقی کاس ــش موس ــای بخ ــروش بلیط ه ــیاری، ف بس
ــه  ــن نکت ــود. ای ــاپ ب ــیقی پ ــش موس ــش از بخ ــی بی ایران
ــوان آن  ــل، می ت ــاده ترین تحلی ــت و در س ــل اس ــل تأم قاب
ــی  ــیقی کاســیک ایران ــه ســوی موس ــی بازگشــت ب را نوع
ــای اجــرا شــده  ــه جــدول برنامه ه ــی ب ــر نگاه دانســت. اگ
در ایــن دوره از جشــنواره موســیقی فجــر بیاندازیــم، نکتــه ای 
کــه بســیار جلــب توجــه می کنــد، توجــه ویــژه بــه موســیقی 
ردیــف دســتگاهی و مقامــی در ایــن دوره از جشــنواره اســت، 
ــا  ــادی تنه ــا حــد زی ــالن ها ت ــه بعضــی از س ــه طــوری ک ب
بــه اجــرای ایــن نــوع موســیقی ها اختصــاص داده شــده بود. 

دیگــر اقتبــاس شــده اســت. بــه طــور مثــال ســرود مشــهور 
ــا  ــران ب ــه در ای ــای کاخ دشــمن« ک ــن بن ــز از جاک »برپاخی
آهنگســازی محمدرضــا علیقــی مشــهور شــد، در ابتدا ســرود 
ــگا  ــوده اســت و ســرجیو اورت ــردم شــیلی ب ــق متحــد م خل

ــود. ــار آن را ســروده ب ــرای نخســتین ب ب
ویژگــی مشــترک و قابــل توجــه ســرودهای انقابــی، نحــوه 
ــن  ــب ای ــت. اغل ــا اس ــد آن ه ــط و تولی ــکل گیری، ضب ش
ســرودها بــا کم تریــن امکانــات ممکــن و در کم تریــن 
ــر  ــطور زی ــدند. س ــر می ش ــط و منتش ــد، ضب ــان تولی زم
روایتــی اســت از نحــوه و رونــد شــکل گیری ســرود »ایــران 
ایــران ایــران، رگبــار مسلســل هــا« کــه فریــدون خشــنود، 
ــای  ــر آن روزه ــری، بازیگ ــود و رضــا رویگ ــاز آن ب آهنگس

ــم کــه اجراهــای پژوهشــی را روی  گروه هــای خارجــی بودی
ــد. صحنــه بردن

گذشــته از اجراهــای امســال و گروه هــای مختلفــی کــه 
ــه ســی و ســومین جشــنواره  ــز ب ــی نی اجــرا داشــتند، نقدهای
ــا،  ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک ــود ک ــر وارد ب ــیقی فج موس
نبــود اساســنامه و آییــن نامــه مــدون بــرای جشــنواره بــود. 
ایــن نکتــه از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه گروه هــای 
ــده،  ــناخته ش ــر ش ــا کمت ــی عمدت ــیک ایران ــیقی کاس موس
یکــی از مهم تریــن مکان هــای اجــرا و کســب درآمــد خــود 
ــود  ــدم وج ــذا ع ــد و ل ــر می دانن ــیقی فج ــنواره موس را جش
ــی  ــا و چگونگ ــوت از گروه ه ــرای دع ــخص ب ــای مش معیاره
ــنواره  ــز جش ــش برانگی ــای چال ــا، از بحث ه ــاب آن ه انتخ
ــن دوره از جشــنواره مطــرح  ــد دیگــری کــه در ای اســت. نق
ــایت  ــف س ــری ضعی ــش خب ــی و پوش ــم تحرک ــت، ک اس
جشــنواره بــود و در ایــن میــان نکتــه جالــب توجــه این اســت 
کــه جشــنواره از فیســبوک، اینســتاگرام، تلگــرام و توییتــر نیز 
ــا رســانه های مجــازی  ــا ارتباطــی ب برخــوردار نبــوده و تقریب
نداشــته اســت. البتــه نقدهــای کمــی و کیفــی دیگــری نیــز 
در ایــن دوره بــر جشــنواره وارد اســت کــه کــه مجــال ذکــر 



انقالب از دریچه دوربین عباس عطار

برگزیدگان چهارمین جشنواره عکس نورنگار معرفی شدند

بــه گــزارش مشــاور رســانه ای جشــنواره نورنــگار، مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه آثار برتــر چهارمین جشــنواره عکاســی نورنــگار و اهــدای جوایز 
برگزیــدگان ســه شــنبه 24 بهمــن مــاه بــا حضور محمــد فروغــی، مدیرعامل مجموعه نورنگار، محســن افشــانی دبیــر جشــنواره، الهــام پاوه نژاد 
بازیگــر و چهره هایــی چــون علیرضــا کریمــی صارمــی، کاوه فرزانــه، محمــود عبدالحســینی، داریــوش محمدخانــی و برگزیــدگان در بــاغ مــوزه 
قصــر برگــزار شــد. امیــد محمدنــژاد مدیــر روابــط عمومــی جشــنواره در ابتــدای مراســم توضیــح داد: همــان طور کــه از ابتــدا اعام شــد، قرار 
بــود مــا مراســمی را بــه عنــوان اختتامیــه داشــته باشــیم امــا بر اســاس نظــر آقــای فروغــی بــه دلیــل زلزلــه ای کــه در کرمانشــاه رخ داد، این 
بخــش را حــذف کردیــم و بنــا شــد بــا کمــک خانــم پــاوه نــژاد، هزینــه اختتامیــه بــه بهتریــن شــکل در مناطــق زلزلــه زده خــرج شــود. وی 
تاکیــد کــرد: ایــن مراســم کوچــک هــم بنــا به تعهــدی که نســبت بــه برنــدگان جشــنواره بــرای اهــدای جوایزشــان داشــتیم برگزار می شــود. 
البتــه اینکــه ســاده دور هــم جمــع شــده ایم بــه آن معنــا نیســت کــه نمی توانیــم بزرگتریــن ســالن ها را در اختیــار بگیریــم یــا تشــریفات بلــد 
نیســتیم. بلکــه بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا بایــد اول انســان باشــیم و هنــری کــه انســانی نباشــد اساســا وجاهــت آن زیــر ســوال اســت و 

انســانیت حکــم می کــرد بــه جــای برگــزاری اختتامیــه، بــه فکــر هموطنــان کرمانشــاهی مان باشــیم. 

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و سوم / نیمه دوم بهمن 996 فر هنگ و هنر

| سوسن کمالی، نقاش، در حال بازدید از نمایشگاه هنر اسالمی، تهران، ۱۳۵۸ |

| پسربچه ای در حال تیراندازی با تفنگ بادی به طرف تصویر فرح پهلوی،
دروازه غار، تابستان ۱۳۵۸ |

| طرفداران دولت جمهوری اسالمی در حال مبارزه با گروهی از عرب های خوزستان،  
خرمشهر، اردیبهشت ۱۳۵۸|

| پوستر امام خمینی در تظاهرات پیش از انقالب، تهران، بهمن ۱۳۵۷ |

| زنی در حاشیه تظاهرات عاشورا پیش از انقالب، تهران، ۲۰ آذر ۱۳۵۷ |

| آیت اهلل بهشتی و طالقانی، از اعضاء هیات مذاکره با نیروهای های کرد، در حال عیادت از یک | سوزاندن عکس شاه در خیابانی در تهران، تهران، آذر ۱۳۵۷ |
مجروح  درگیری نیروهای کرد و دولتی، سنندج، اسفند ۱۳۵۷ |

| مردی به اتهام همکاری با ساواک در روز پیروزی انقالب دستگیر می شود، ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ |

| آیت اهلل سید علی خامنه ای، امام جمعه تهران، ۱۳ تیر ۱۳۵۸ |



نامزدهای جشنواره فیلم برلین، ایرانی ها به دنبال خرس طالیی

بــه گــزارش هنــر آنایــن، شــصت و هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم برلیــن از پنجشــنبه 1۵ فوریــه )26 بهمــن( بــا اولیــن نمایــش جهانــی فیلم 
انیمیشــن »جزیــره ســگ ها« تازه تریــن ســاخته وس اندرســن کارگــردان آمریکایــی آغــاز شــد کــه یکــی از رقبــای بخــش مســابقه بین الملــل 
جشــنواره هــم اســت. بــرای نخســتین بــار در تاریــخ برلینالــه اســت کــه ایــن رویــداد ســینمایی بــا فیلمــی انیمیشــن شــروع می شــود. امســال 
24 فیلــم در بخــش مســابقه برلینالــه حضــور دارنــد کــه در میــان آن هــا 19 فیلــم بــرای دریافــت جایــزه خــرس طایــی و جوایــز خــرس 
نقــره ای رقابــت می کننــد. »خــوک« بــه کارگردانــی  مانــی حقیقــی از ایــران در ایــن بخــش رقابــت می کنــد. حســن معجونــی، لیــا حاتمــی، 
لیلــی رشــیدی، پرینــاز ایزدیــار و علــی باقــری در هفتمیــن اثــر ســینمایی حقیقــی بــازی می کنند کــه اولیــن بــار در دنیــا در برلینالــه روی پرده 
مــی رود. فیلمنامــه خــوک را حقیقــی نوشــته و محمــود کاری مدیــر فیلمبــرداری آن اســت. حقیقــی دو ســال پیــش نیــز بــا فیلــم »اژدهــا وارد 
می شــود« در بخــش مســابقه بین الملــل جشــنواره برلیــن حضــور داشــت. او ســال 2۰12 هــم بــا فیلــم »پذیرایــی ســاده« در بخــش فــورم 

برلینالــه شــرکت کــرد و فیلــم او برنــده جایــزه نتپــک )شــبکه تبلیــغ ســینمای آســیا( شــد.
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سی و ششمین

جشن بزرگ سینمای ایران

ســـیمرغ های سی و ششـــمین جشـــنواره فیلـــم فجـــر 
ــر  ــی ب ــاه در حال ــن م ــت و دوم بهم ــب بیس ــنبه ش یکش
ــز  ــال نی ــه امس ــتند ک ــنواره نشس ــای جش دوش برترین ه
ــینما و  ــناس س ــان سرش ــدم شــرکت بعضــی از کارگردان ع
آثارشــان در جشــنواره، انتخــاب بعضــی فیلم هــای متوســط 
ــنواره و  ــی جش ــاز و کار اجرای ــی، س ــت انتخاب ــط هیئ توس
ــت داوران  ــدگاه هیئ ــا از دی ــاب برترین ه ــت انتخ در نهای
ــادی  ــد ســال های گذشــته محــل مناقشــات بســیار زی مانن
ــت و دو  ــور بیس ــود. حض ــینما ب ــی س ــردم و اهال ــان م می
ــای  ــذف بخش ه ــیمرغ و ح ــودای س ــش س ــم در بخ فیل
جانبــی جشــنواره نظیــر هنــر و تجربــه و نــگاه نــو، برگــزاری 
ــته  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــم را نس ــی و شش ــنواره س جش
ــده ای  ــه ع ــن ک ــم ای ــی رغ ــرد. عل منســجم و فشــرده تر ک
ــی  ــت تلق ــه ای مثب ــاد را نکت ــرج می خــروج جشــنواره از ب
ــگاران  ــدان، خبرن ــس هنرمن ــا جداســازی پردی ــد، ام می کنن
و مــردم از یکدیگــر و مشــکات عمــده خبرنــگاران در 
پوشــش مطلــوب جشــنواره در پردیــس ملــت، عمــا بــرای 
چندمیــن بــار ایــن موضــوع را بــه مدیــران فرهنگــی کشــور 
یــادآور شــد کــه بزرگ تریــن جشــنواره فیلــم کشــور و چــه 
بســا خاورمیانــه بــدون تردیــد احتیــاج بــه یــک کاخ دائمــی 
بــرای برگــزاری مطلــوب ایــن رویــداد فرهنگی دارد. ســکان 
برنامــه »هفــت« امســال نیــز کــه در ابتــدا گفتــه شــده بــود 
قــرار اســت بــه مهــران مدیــری برســد، ناگهــان در اختیــار 
ــه  ــاید ب ــه ش ــری ک ــرد، مج ــرار می گی ــیدپور ق ــا رش رض
ــا  ــا ی ــینما، چالش ه ــوزه س ــش در ح ــدم تخصص ــبب ع س
بــه عبارتــی درگیری هــای ســال های گذشــته ایــن برنامــه را 
بــه حداقــل رســاند. رشــیدپور در همــان برنامه هــای ابتدایی 
نیــز چندیــن بــار از پرهیــز خــود از بــه راه انداختــن جنــگ 
ــم دارد  ــد تصمی ــد و می گوی ــت می کن ــا صحب گادیاتوره
تــا زیبایی هــای ایــن فســتیوال را بــه کام مــردم تلــخ نکنــد. 
ــن  ــور منتقدی ــا حض ــز ب ــه نی ــای برنام ــد فیلم ه ــش نق بخ
منفعــل، بــه جــای نقــد بــه معرفــی چنــد دقیقــه ای فیلم هــا 
بســنده می کنــد و در عمــل هفــت امســال را در حــوزه نقــد 
ــدون  ــان اجــرای فری ــت از زم ــه هف ــن برنام ــه ناموفق تری ب
ــد! برنامــه ای کــه اساســا  ــل می کن ــا کنــون تبدی ــی ت جیران
ــار  ــه اظه ــا ب ــت و صرف ــرده اس ــاد ب ــد را از ی ــوم نق مفه
ــک در  ــای مضح ــطحی و امتیازدهی ه ــیار س ــای بس نظره

ــد. ــنده می کن ــا بس ــورد فیلم ه م
ــا و  ــار نظره ــنواره، اظه ــت جش ــای نخس ــان روزه در هم
ــد.  ــاز ش ــنواره آغ ــاخص جش ــای ش ــون فیلم ه ــد پیرام نق
محمدحســین مهدویــان کــه بــدون تردیــد بــا دو فیلــم قبلی 
خــود پدیــده جشــنواره های اخیــر فجــر بــوده اســت، امســال 
ــس  ــه از جن ــی ک ــد. فیلم ــنواره آم ــه جش ــاری« ب ــا »الت ب
ــواالت  ــز س ــان نی ــت و در پای ــی او نیس ــاخته های قبل س
ــه  ــت از جمل ــا گذاش ــه ج ــش ب ــرای مخاطبین ــادی را ب زی
اینکــه آیــا ایــن فیلــم بــا آن پایــان بنــدی اگزوتیــک، امــکان 
ــر  ــاری تصوی ــا الت ــا اساس ــت و آی ــد داش ــش را خواه نمای
درســتی از چهــره ایــران در ســینما ارائــه می دهــد؟ ابراهیــم 
حاتمی کیــا هــم کــه چنــد ســالی اســت بــا حمایــت ســازمان 
هنــری اوج از ســینمای اجتماعــی دفــاع مقــدس به ســینمای 
اکشــن روی آورده اســت، ایــن بــار بــا پیــش چشــم داشــتن 
ــه جشــنواره  ــام« را ب ــت ش ــه وق ــم »ب ــرم، فیل ــان ح مدافع
ارائــه کــرد. فیلمــی کــه بــه عقیــده اغلــب منتقدیــن بیــش 
از انــدازه از حاتمی کیــا گذشــته دور شــده اســت؛ تــا حــدی 
کــه شــخصیت های داســتان خــود را از یــاد می بــرد و 
ــرفت  ــد پیش ــد. هرچن ــنده می کن ــات بس ــت اتفاق ــه روای ب
ــر  ــال ها غی ــن س ــی در ای ــک کارگردان ــا در تکنی حاتمی کی
ــن  ــز در چهارمی ــت اهلل نی ــد نعم ــت. حمی ــکار اس ــل ان قاب
همــکاری خــود بــا هــادی مقــدم دوســت، همــان قــدر کــه 
ــت زن  ــا محوری ــتانی ب ــراغ داس ــه س ــواب« ب در »رگ خ
ــرد را  ــک م ــات ی ــات و درونی ــار ذهنی ــن ب ــود، ای ــه ب رفت
روایــت می کنــد. بــازی امیــن حیایــی و فیلمبــرداری خــوب، 
در کنــار آهنگســازی در فضــای همیشــگی فیلم هــای 
نعمــت اهلل کــه پــور ناظــری بــه خوبــی از عهــده آن 
ــد  ــت. هرچن ــعله ور« اس ــوت »ش ــاط ق ــت، نق ــده اس برآم
شــعله ور، عاقمنــدان بــه ســینمای نعمــت اهلل را بــه انــدازه 
انتظارشــان راضــی نمی کنــد. محمدعلــی باشــه آهنگــر بعــد 
ــه«،  ــا« و »ملک ــداری رویاه ــده »بی ــین ش ــای تحس از فیلم ه
بــاز هــم نگــرش متفــاوت خــود را از دفــاع مقــدس بــه رخ 
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سیاست گذاری های غلط مسئوالن باعث شده است تا جشنواره فیلم فجر اعتبار اولیه خود را از دست بدهد

امــراهلل احمدجــو، کارگــردان پیشکســوت ســینما و تلویزیــون همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره 36ام فیلــم فجــر در گفت و گــو با ســینماپرس 
گفــت: در حــال حاضــر جشــنواره هایی ماننــد »عمــار« و »حســنات« بســیار شــوق برانگیزتــر از جشــنواره فیلــم »فجــر« هســتند چــرا کــه 
همــه کاره ایــن جشــنواره ها، جوانــان مســتعدی هســتند کــه آینــده درخشــانی را بــرای ســینمای کشــور ترســیم خواهنــد کــرد. وی افــزود: 
ــن  ــد و بســیار ســاده برگــزار می شــوند، بســیار دلنشــین هســتند. برگزارکننــدگان ای ــا اینکــه هیــچ تشــریفاتی ندارن ــن جشــنواره ها ب ای
جشــنواره برخــاف برگزارکننــدگان جشــنواره فیلــم فجــر و نظیــر آن بــه دنبــال هیــچ بیــان کاری نیســتند و همــه و تاش و دغدغه شــان 
ایــن اســت کــه ســینمای کشــور بــه رشــد و تعالــی برســد. در ایــن جشــنواره ها رســما بــوی ســینما بــه مشــام هــر ســینماگری می رســد و 
مــن شــخصا توجــه بــه ایــن جشــنواره ها را بســیار ارجــح از توجــه بــه جشــنواره فیلــم فجــر می دانــم. وی ادامــه داد: در اینکــه جشــنواره 
فیلــم فجــر مهمتریــن جشــنواره ســینمایی کشــور اســت هیــچ تردیــدی نیســت امــا متأســفانه سیاســت گذاری هــای غلــط مســئوالن بــه 
خصــوص طــی ســال های اخیــر باعــث شــده اســت تــا ایــن جشــنواره اعتبــار اولیــه خــود را تاحــدودی از دســت بدهــد و ایــن نکتــه ای 
بســیار قابــل تأمــل اســت کــه بایــد بــه صــورت جــدی بــه آن توجــه شــود. بنــده معتقــدم جشــنواره فیلــم فجــر بیــش از هــر چیــز در 

حــال حاضــر نیــاز بــه سیاســت گذاری ابتــکاری، بومــی و ملــی دارد و بایــد بــه یــک ســاختار منســجم برســد.
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نقدی بر فیلم تنگه ابوقریب

ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــد و ب ــا می رس ــه آن ه ــمن ب دش
اســتراتژیک تنگــه کــه عبــور دشــمن از آن موجب از دســت 
ــت  ــل فرص ــه دلی ــد. ب ــهر می ش ــن ش ــاک چندی ــن خ رفت
بســیار محــدود بــرای دفــاع از تنگــه، مــردان گــردان عمــار 
ــدک  ــیار ان ــی بس ــداد نیروی ــا تع ــول اهلل ب لشــگر محمدرس
ــاع  ــرای دف ــود ب ــانی خ ــروی انس ــر از نی ــی کمت و امکانات
ــه  ــوان س ــا عن ــی ب ــدا در محل ــوند. ابت ــی می ش از آن راه
ــا  ــه ب ــد ک ــان جنــگ زده ای می رون ــاری مردم ــه ی راهــی ب
ســاح های شــیمیایی دشــمن مــورد حملــه قــرار گرفته انــد 
ــرار  ــی ق ــای عراق ــاران جنگنده ه ــورد بمب ــل م و در آن مح
ــز از  ــود را نی ــدود خ ــای مع ــدی از نیروه ــد و چن می گیرن
ــازم  ــه ع ــه قصــد نجــات تنگ ــد و ســپس ب دســت می دهن
ــت از  ــی اس ــی واقع ــب روایت ــه ابوقری ــه تنگ ــوند. قص می ش
ــان  ــات ج ــن امکان ــا کم تری ــه ب ــوش شــده ک ــی فرام مردان
خــود را بــرای نجــات محلــی فرامــوش شــده نثــار کردنــد و 
از پیــش روی دشــمن جلوگیــری نمودنــد. امکانــات محــدود، 
نیــروی انســانی معــدود و کمبــود تســلیحات و حتــی نبــود 
ــارزه  ــه مب ــرای ادام ــدگان را ب ــوای رزمن اندکــی آب کــه ق
ــه  ــم ک ــی فیل ــه پایان ــار جمل ــد در کن ــان بازگردان ــه آن ب
ــب  ــه ابوقری ــات تنگ ــم و نج ــت فیل ــود روای ــادآور می ش ی
ــس  ــش ب ــه آت ــرش قطعنام ــش از پذی ــه ۵ روز پی ــا ب دقیق
ــا مقدمــه ای کــه ذکــر  مربــوط می شــود، ارتبــاط فیلــم را ب
شــد آشــکار می ســازد. فیلــم بــدون هیــچ حــرف اضافــه ای 
و بــا روایــت عینــی و واقعــی از مبــارزات منتهــی بــه نجــات 
تنگــه ابوقریــب، وضعیتــی را کــه نیروهــای نظامــی ایــران در 
ــا آن مواجــه بودنــد، بــه نمایــش  روزهــای پایانــی جنــگ ب
می گــذارد و بیــان می کنــد چــه عواملــی اســت کــه 
موجــب می شــود تنهــا ۵ روز بعــد از قطعنامــه، صلــح امضــا 
ــر خــاف ســایر فیلم هــای دفــاع  گــردد. تنگــه ابوقریــب ب
مقــدس نجــات تنگــه توســط گــردان عمــار را در قالــب یک 
ــت  ــه روای ــد، بلک ــان نمی ده ــه نش ــزرگ و قهرمانان ــح ب فت
قهرمانانــی اســت کــه بــه دلیــل عــدم وجــود امکانــات کافی، 
پرپــر می شــوند و هــر چنــد تنگــه را نجــات می دهنــد امــا 
ــم احســاس  ــن مه ــه از ای ــدازه ک ــان ان ــم هم مخاطــب فیل
ــی شکســت  ــخ کام ــدازه تل ــان ان ــه هم ــد ب ــروزی می کن پی
ــی او را آزرده  ــن قهرمانان ــن چنی ــت رفت ــت از دس ــه جه ب
می ســازد. فیلــم در انتقــال ایــن حــس و پیــام خــود مبنــی 
ــر  ــود و ه ــروز نمی ش ــس پی ــچ ک ــگ هی ــه در جن ــر اینک ب

ــت همیشــگی  ــم و ثب ــن فیل ــردن ای ــر ک ــی در باورپذی توکل
تنگــه فراموش شــده ابوقریــب در ذهــن مخاطبــان را دریابیم. 
توانایــی توکلــی در پرداخــت فیلــم به او ایــن جســارت را داده 
اســت کــه در فیلــم خــود اتفاقاتــی را بــه تصویــر بکشــد کــه 
ــم. ســکانس هایی  هیــچ گاه در ســینمای جنــگ خــود ندیده ای
ــا  ــی ی ــه راه ــار در س ــدگان گرفت ــش شیمیایی ش ــر نمای نظی
ــوی  ــه گل ــر ب ــه تی ــده ای ک ــهادت رزمن ــل ش ــش کام نمای
او اصابــت می کنــد. دوربیــن و جلوه هــای ویــژه توکلــی 
ــص  ــات بی نق ــن اتفاق ــی ای ــیدن تمام ــر کش ــه تصوی در ب
ــب را  ــز مخاط ــرت انگی ــه ای حی ــه گون ــد و ب ــل می کن عم
ــگ از  ــت جن ــی در روای ــد. توکل ــرار می ده ــر ق ــت تاثی تح
کلیشــه ها فاصلــه گرفتــه و توانســته اســت پــس از گذشــت 
قریــب بــه ســه دهــه، فیلمــی بســازد کــه جنــگ را بــا تمــام 
خشــونت ها و اتفاقــات واقعــی آن بــه گونــه ای بــه نمایــش 
بگــذارد و پیامــی را از آن منتقــل ســازد کــه نســل گریــزان 
ــان  ــروز در پای ــای جنگــی ام ــگ و خســته از روایت ه از جن
ــم بیــش از چنــد دقیقــه در ســینما در بهــت و حیــرت  فیل

ــردازد. ــه تشــویق او بپ ب
ــر  ــد و ب ــمندانه و هدفمن ــیار هوش ــم بس ــای فیل دیالوگ ه
از  دور  بــه  فیلم هــای ســینمای جنــگ  خــاف ســایر 
شــعارزدگی اســت. آن جــا کــه در دقایــق پایانــی فیلــم، امیــر 
ــس از  ــود آب و پ ــنگی و نب ــه، در اوج تش ــدی در تنگ جدی
مبارزاتــی نفس گیــر حســرت خــود را از نخــوردن آب هویــج 
روز گذشــته بیــان می کنــد، گویــی تمــام حســرت های 
مخاطــب فیلــم بــرای قهرمانــان از دســت رفتــه اش را بازگــو 
می کنــد. وقتــی »عزیــز« بــه عــکاس کوچــک فیلــم می گویــد 
ــت  ــه دوس ــی ک ــری از صحنه های ــاد بگی ــم ی ــم ک ــد ک »بای
ــب  ــا مخاط ــی ب ــی توکل ــری«، گوی ــس بگی ــم عک ــداری ه ن
نســل جدیــد ســینمای امــروز ســخن می گویــد و بــه او بازگــو 
ــاد بگیــرد کــه آنچــه را از آن گریــزان  می کنــد کــه بایــد ی
اســت نیــز بــر پــرده ســینما ببینــد و بــر آن تفکــر کنــد. هــر 
چنــد در ایــن دیالــوگ و دیالــوگ مهــدی پاکــدل بــه عنــوان 
فرمانــده کــه می گویــد »مگــر می شــود در و دیوارهــای ایــن 
قــرارگاه ایــن جوانــان را فرامــوش کننــد؟« و یــا در دیالــوگ 
جــواد عزتــی کــه »در جنــگ هیــچ کــس برنــده نمی شــود« 
نوعــی شــعارزدگی دیــده می شــود امــا فیلــم بهــرام توکلــی 
ــرای  ــا ب ــن دیالوگ ه ــه ای ــت می شــود ک ــه ای روای ــه گون ب
ــه  ــعار ب ــد و از ش ــدا می کنن ــی پی ــای دقیق ــب معن مخاط
واقعیــت بــدل می شــوند و رنــگ شــعاری خــود را از 
ــای  ــته و تفاوت ه ــکات برجس ــر ن ــد. از دیگ ــت می دهن دس
فیلــم توکلــی بــا آثــار مشــابه آن در ســینمای جنــگ، عــدم 
وجــود قهرمــان کاســیک در فیلم اوســت. در تنگــه ابوقریب 
ــدازه در آزادی  ــه یــک ان تمامــی مــردان حاضــر در تنگــه ب
ــود  ــم وج ــانه ای در فیل ــازی افس ــان س ــهیم اند و قهرم آن س
ــات،  ــده عملی ــش فرمان ــدل در نق ــدی پاک ــی مه ــدارد. حت ن
نقشــی بیــش از ســایرین نــدارد. نکتــه ای کــه بــه باورپذیــری 
و تاثیرگــذاری روایــت واقعــی توکلــی کمــک بســیاری کــرده 
اســت. ورود توکلــی بــه ســینمای جنــگ و تجربــه متفــاوت او 
بــر پــرده ســینما خاطــره ای را بــرای عاقــه منــدان ســینما در 
ایــران ثبــت کــرده اســت کــه می توانــد بــرای خــود او نیــز 
بــا فیلم هــای موفــق قبلــی اش متفــاوت باشــد و شــاید بهــرام 
ــوز  ــود هن ــه ب ــدون مــن« گفت ــی کــه پــس از »اینجــا ب توکل
نمی توانــد یکــی از فیلم هــای خــود را تــا پایــان نــگاه کنــد و 
از فیلــم هایــش راضــی نیســت، ایــن بــار بتوانــد پــا بــه پــای 
مخاطبیــن خــود چندیــن و چنــد بــار مشــتاقانه و بهــت زده 
بــه تماشــای فیلــم دردآور خــود بنشــیند و از آن لــذت ببرد.
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ــه  ــرش قطعنام ــس از پذی ــگ و پ ــس از جن ــال های پ در س
۵98 مبنــی بــر آتش بــس میــان دو کشــور ایــران و عــراق، 
همــواره عــده ای بــر ایــن عقیــده بوده انــد کــه جنــگ نبایــد 
ــه  ــراد مختلــف را ب ــان می رســید و اف ــه پای در آن مقطــع ب
ــم  ــام مته ــه ام ــه ب ــرش قطعنام ــر پذی ــام زه ــاندن ج نوش
کــرده انــد. در ســال 1383 محســن رضایــی، فرمانــده 
ــی  ــه ای تلویزیون ــگ، در برنام ــداران در دوره جن ــپاه پاس س
ــمی رفســنجانی  ــت اهلل هاش ــه آی ــود ب ــه خ ــا افشــای نام ب
ــپاه  ــه س ــرد ک ــا ک ــال 6۷، ادع ــگ( در س ــده جن )فرمان
ــت  ــده جنــگ و دول ــان ســپاه از فرمان پاســداران و فرمانده
ــات  ــد کــه در صــورت فراهــم کــردن امکان تقاضــا نموده ان
الزم بــرای ســپاه پاســداران، آن هــا در یــک برنامــه ۵ ســاله 
صــدام و حــزب بعــث را نابــود و آمریــکا را از خلیــج فــارس 
بیــرون خواهنــد کــرد و ایــن آیــت اهلل هاشــمی بــوده اســت 
کــه بــا نــوع انعــکاس اخبــار بــه امــام موجــب نوشــاندن جام 
ــس از 18  ــال 8۵ و پ ــده اســت. در س ــه ایشــان ش ــر ب زه
ســال از پایــان جنــگ، وب ســایت رســمی آیــت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی نامــه امــام مبنــی بــر پذیــرش قطعنامــه را بــه 
طــور کامــل منتشــر کــرد کــه نشــان مــی داد فرماندهــان 
ســپاه از نبــود امکانــات مناســب بــرای ادامــه جنــگ گایــه 
ــچ  ــده هی ــال آین ــا ۵ س ــی ت ــات کنون ــا امکان ــته اند و ب داش
ــدام  ــتفاده ص ــت و اس ــد داش ــگ نخواهن ــرفتی در جن پیش
ــور  ــرای کش ــگ را ب ــات جن ــز تلف ــیمیایی نی ــاح ش از س
ــه  ــن نام ــی از ای ــت. در بخش های ــوده اس ــاد نم ــیار زی بس
ــج  ــا پن ــت ت ــته اس ــور نوش ــده مزب ــت: »فرمان ــده اس آم
ــم. ممکــن اســت در  ــروزی نداری ــچ پی ــا هی ــر م ســال دیگ
ــه  ــال ب ــج س ــول پن ــه در ط ــایلی ک ــتن وس ــورت داش ص
ــه  ــا مقابل ــی و ی ــات انهدام ــدرت عملی ــم ق دســت می  آوری
بــه مثــل را داشــته  باشــیم و بعــد از پایــان ســال ۷1 اگــر مــا 
ــوپ، 3۰۰  ــک، 3۰۰۰ ت ــاده، 2۵۰۰ تان ــپ پی دارای 3۵۰ تی
هواپیمــای جنگــی و 3۰۰ هلیکوپتــر... - کــه از ضرورت هــای 
ــه  ــت ب ــوان گف ــویم، می  ت ــت - ش ــع اس ــگ در آن موق جن
امیــد خــدا بتوانیــم عملیــات آفنــدی داشــته باشــیم... ایــن 
فرمانــده مهم تریــن قســمت موفقیــت طــرح خــود را تهیــه 
ــه  ــات دانســته و آورده اســت ک ــع بودجــه و امکان ــه موق ب
بعیــد بــه نظــر می  رســد دولــت و ســتاد فرماندهــی کل قــوا 
بتواننــد بــه تعهــد عمــل کننــد. البتــه بــا ذکــر ایــن مطالــب 
ــن دیگــر شــعاری  ــه ای ــد ک ــاز هــم جنگی ــد ب ــد بای می  گوی
ــا انتشــار ایــن نامــه بــرای نخســتین بــار  بیــش نیســت«. ب
پــس از 18 ســال از پایــان جنــگ، آنــان کــه ســال ها 
ــد و  ــه دهن ــگ را ادام ــه می توانســتند جن ــد ک ــی بودن مدع
ــه  ــم شــدند ب ــد، مته ــزرگ دســت یابن ــای ب ــه پیروزی ه ب
ــال 6۷  ــور در س ــی کش ــوان نظام ــه ت ــن ک ــه ای ــراف ب اعت
ــه  ــز ب ــگ نی ــوده و جن ــگ نب ــه جن ــخ گوی ادام ــر پاس دیگ

همیــن دلیــل پایــان یافتــه اســت.
بــا ایــن مقدمــه نســبتا بلنــد قصــد دارم بــه آخریــن ســاخته 
ســینمایی بهــرام توکلــی بــا نــام »تنگــه ابوقریــب« بپــردازم 
کــه قصــه حصــر ایــن منطقــه را در روزهــای پایانــی جنــگ 
ــد و  ــی کــه ایــن تنگــه را نجــات دادن و دالوری هــای مردان
ــد.  ــت می کن ــد، روای فرصــت پیشــروی را از دشــمن گرفتن
تنگــه ابوقریــب قصــه مردانــی اســت کــه در روزهــای پایانی 
جنــگ در حــال بازگشــت بــه شــهرهای خــود هســتند امــا 
بــه یــک بــاره خبــر حصــر تنگــه ابوقریــب توســط نیروهــای 

دو طــرف یــک جنــگ بازنــده هســتند، بســیار موفــق عمــل 
کــرده اســت.

ــتین  ــرای نخس ــه ب ــت ک ــی اس ــی کارگردان ــرام توکل به
ــه  ــن تجرب ــه و در ای ــگ رفت ــینمای جن ــراغ س ــه س ــار ب ب
ــت.  ــرده اس ــق ک ــی را خل ــاد ماندن ــه ی ــری ب ــت، اث نخس
ــش  ــه 4 نق ــدا ک ــان ابت ــم از هم ــد فیل ــت های بلن برداش
اصلــی فیلــم در کنــار یــک ســد نشســته و بــه گفــت وگویــی 
ــم در  ــک فیل ــان دراماتی ــا پای ــتند ت ــغول هس ــتانه مش دوس
ــه،  ــی ابیان ــن خضوع ــه دوربی ــت ک ــک کرده اس ــه، کم تنگ
ــال  ــوب دنب ــیار خ ــود را بس ــده خ ــوش ش ــان فرام قهرمان
کنــد و مخاطــب را بــا آنــان همــراه ســازد. تیتــراژ ابتدایــی 
ــس  ــتان و پ ــی داس ــان اصل ــر قهرمان ــه روی تصوی ــم ک فیل
ــا  ــا ب ــود، کام ــاز می ش ــد آغ ــار س ــکانس کن ــان س از پای
ــان فرامــوش شــده در  هــدف فیلــم کــه ثبــت ایــن قهرمان
ــان  ــم راستاســت. از هم ــم اســت، ه ــن فیل حافظــه مخاطبی
ــری  ــرارگاه و تصاوی ــا در ق ــور نیروه ــم و حض ــدای فیل ابت
ــه نمایــش گذاشــته  کــه از قــرارگاه و فضــای اطــراف آن ب
می گــردد  آشــکار  فیلــم  تماشــاگران  بــرای  می شــود 
ــی  ــه تمام ــگ ب ــای جن ــازی روزه ــاز در فضاس ــه فیلم س ک
ــردازی  ــرده اســت. چهره پ ــت ک ــز و درشــت دق ــکات ری ن
بی نظیــر، فیلــم بــرداری هوشــمندانه و متناســب بــا فضــای 
فیلــم، جلوه هــای ویــژه بی ســابقه در ســینمای جنــگ ایــران 
ــدگان و  ــدن رزمن ــروح ش ــا مج ــته ی ــای کش ــه صحنه ه ک
ســکانس بمبــاران ســه راهــی توســط جنگنده هــای عراقــی را 
بــه گونــه ای بی نقــص تصویــر می کنــد و کارگردانــی دقیــق 
ــز  ــرداری شــگفت انگی ــار صداب ــی در کن و موشــکافانه توکل
ــب در  ــه ابوقری ــه مخاطــب تنگ ــود ک ــم، موجــب می ش فیل
ــه  ــود از آنچ ــرت ش ــت و حی ــار به ــم دچ ــول فیل ــام ط تم
ــت.  ــرده اس ــاهده نک ــران مش ــینمای ای ــون در س ــا کن ت
ــر  ــی اث ــات در کارگردان ــه جزئی ــی ب ــص توکل ــه بی نق توج
بــا مقایســه ای کوچــک در ســکانس بازگشــت جنــگ زدگان 
ــابه در  ــکانس های مش ــا س ــود ب ــی خ ــه از محــل زندگ تنگ
ــل درک  ــی قاب ــه راحت ــنواره ب ــن دوره جش ــای همی فیلم ه
اســت. کافــی اســت ســکانس تــرک محــل زندگــی توســط 
جنــگ زدگان تنگــه و حضــور آنــان در ســه راهــی در ایــن 
ــا تــرک محــل زندگــی جنــگ زدگان ســوری در  فیلــم را ب
ــا ســکانس مشــابه  ــا و ی ــت شــام« حاتمی کی ــه »وق ــم ب فیل
در فیلــم »کامیــون« کامبوزیــا پرتــوی مقایســه کنیــم تــا هنر 

سی و ششمین جشن بزرگ سینمای ایران
کــه بــه وضــوح نشــان دهنــده ســیر پیشــرفت این کارگــردان ادامه از صفحه 10

در فیلمســازی اســت. کارگردانــی کــه بــه خوبــی مــرز بیــن 
ــر شــعارزدگی  ــه درگی ــناخته اســت و ن ــوا را ش ــرم و محت ف
ــن  ــم ســیدی از نظــر منتقدی ــی. فیل ــرم زدگ ــه ف می شــود ن
ــای  ــن ترین فیلم ه ــیاه ترین و خش ــی از س ــاگران، یک و تماش
ــاوت  ــن تف ــا ای ــر اســت ب ــران در ســال های اخی ســینمای ای
کــه کارگــردان ایــن بــار در کنــار ســیاهی نمی ایســتد، بلکــه 

ــد. ــش می کش ــه چال آن را ب
ــات  ــی از اتفاق ــه یک ــا ب ــه ام ــق الســاعه و دوگان ــز خل جوای
ــل  ــال ها تبدی ــن س ــر در ای ــنواره فج ــی جش ــل پیش بین قاب
ــه اختصــاص  ــو )ک ــگاه ن ــای ن ــی بخش ه ــده اســت. وقت ش
بــه کارگردان هــای فیلــم اولــی دارد( و بخــش هنــر و 
تجربــه از جشــنواره کنــار گذاشــته شــده انــد، دادن جوایــزی 
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــر نمی رس ــه نظ ــک ب ــا مضح ــام آن ه ــه ن ب
ــد  ــت داوران می خواهن ــه هیئ ــت ک ــن اس ــز ای ــات ج اتفاق

ــه فیلم هــای جشــنواره  بخشــی از توجهــی را کــه نســبت ب
ــت  ــد و رضای ــران کنن ــن کار جب ــا ای ــد ب ــغ کرده ان دری
همگــی فیلــم ســازان را جلــب نماینــد؟ آیــا در بخش هــای 
نویســندگی و کارگردانــی، انتخــاب یکــی از دو اثــر انتخــاب 
شــده بــرای هیئــت داوران تــا ایــن حــد ســخت و غیرممکن 
ــال  ــر امس ــنواره فج ــه از جش ــا آنچ ــت؟ در انته ــوده اس ب
ــینمای  ــوس س ــرفت محس ــرد، پیش ــت ک ــوان برداش می ت
کارگردانــی،  همچــون  تکنیکــی  حوزه هــای  در  ایــران 
فیلمبــرداری و جلوه هــای ویــژه میدانــی و تصویــری اســت. 
امــا بــدون تردیــد فیلم هــای جشــنواره امســال بــه اســتثنا 
ــردازی و  ــخصیت پ ــتان، ش ــت داس ــورد، در روای ــد م چن
ــدی  ــکات ج ــا مش ــاکان ب ــوا کم ــرم و محت ــی ف هماهنگ
ــگار  ــرو هســتند. ســینمایی تکنیــکال و فــرم زده کــه ان روب
ــینمایی،  ــو س ــای ن ــک و پرداخت ه ــای تکنی ــت دره پش

ــرده اســت. ــم ک ــش را گ قهرمانان

قطعنامــه صلــح میــان ایــران و عــراق در وضعیتی وحشــتناک 
مجبــور بــه عقــب رانــدن تانک هــای عراقــی هســتند. تمایــز 
تنگــه ابوقریــب بــه نــگاه متفــاوت توکلــی بــه ســینمای دفــاع 
مقــدس محــدود نمی شــود بلکــه خلــق لحظــات ناب بــا تکیه 
بــر فیلمنامــه درخشــان، قهرمان هــای واقعــی و ضــد شــعار، 
فیلمبــرداری خضوعــی ابیانــه کــه مثــل یــک چشــم در تمامی 
لحظــات قهرمانانــش را تعقیــب می کنــد و شــانه بــه شــانه بــا 
آن هــا مــی دود، بــازی حیــرت آور و کــم نظیــر جــواد عزتــی 
و امیــر جدیــدی کــه بــا هیــچ زاویــه نگاهــی نمی تــوان از آن 
چشــم پوشــید، بخشــی از شــاهکار های ســازنده »اینجــا بــدون 
ــر  ــنواره کمت ــدای جش ــه در ابت ــازی ک ــت. فیلم س ــن« اس م
کســی تصــور می کــرد فیلــم جنگــی اش بیشــترین جوایــز این 
دوره را بــرای عواملــش بــه ارمغــان بیــاورد. ســیمرغ بلوریــن 
برتریــن فیلــم از نــگاه مــردم نیــز در ایــن جشــنواره بــه فیلــم 
مغزهــای کوچــک زنــگ زده، هومــن ســیدی رســید. فیلمــی 

ــت  ــا زرین دس ــر علیرض ــم نظی ــرداری ک ــد. فیلمب می کش
ــده  ــرگ برن ــاز هــم ب ــر، ب ــذار و باورپذی ــوای تاثیرگ و محت
ــا  ــان گوی ــن می ــر آب« شــده اســت. در ای او در »ســرو زی
ــی  ــای متفاوت ــال فیلم ه ــران امس ــینمای ای ــای س جوان تره
ــن  ــگ زده« هوم ــک زن ــای کوچ ــد. از »مغز ه ــاخته ان س
ســیدی گرفتــه تــا »عــرق ســرد« ســهیل بیرقــی و »تنگــه 

ــی. ــرام توکل ــب« به ابوقری
ــر،  ــم فج ــنواره فیل ــمین جش ــی و شش ــز س ــش جوای در بخ
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم بــه بهــرام توکلــی بــرای فیلم 
ــی  ــنده و کارگردان ــرد. نویس ــق می گی ــب تعل ــه ابوقری تنگ
ــی انســان ها را  ــی درون ــه در طــول دوره فیلم ســازی، تنهای ک
ــرار داده اســت،  ــود ق ــای خ ــور فیلم ه ــاالت مح ــه ح در هم
ــر  ــه تصوی ــگ ب ــای جن ــود را در فض ــه خ ــار دغدغ این ب
می کشــد. روایــت ســربازانی کــه چنــد روز مانــده بــه 
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محســن محســنی نســب در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ســینماپرس افــزود: چند ســالی اســت کــه تعــدادی از افــرادی کــه اداره امور ســینمای 
کشــور را در دســت دارنــد تصمیــم گرفته انــد تــا ســطح ســینما را بــه پایین تریــن حــد ممکــن برســانند و بــه همیــن علــت اســت کــه مــا 
از یــک ســو شــاهد تولیــد فیلم هــای شــاخص و ارزشــمند در ســینمای کشــور نیســتیم. از ســوی دیگــر فیلــم ســازان کهنــه کار خانه نشــین 
شــده اند؛ از ســویی بــه جوانــان اجــازه حضــور در جشــنواره را نمی دهنــد از ســوی دیگــر جشــنواره فیلــم فجــر را بــه طــورکل از ســکه 
انداخته انــد و وضعیــت ســینمای کشــور را شــبیه بــه آشــفته بــازار کرده انــد. وی ادامــه داد: متأســفانه افــرادی کــه اداره ســینمای کشــور 
را در دســت گرفته انــد می خواهنــد فاصلــه مــردم را بــا ســینما عمیــق کننــد و ایــن اتفاقــی اســت کــه بایــد جلــوی آن هرچــه ســریع تر 
گرفتــه شــود. ریــزش شــدید مخاطــب و قهــر کــردن مــردم از ســالن های ســینما، کوچک ســازی و بی اهمیــت کــردن جشــنواره فیلــم 

فجــر و امثــال ایــن اقدامــات نشــان از تصمیــم جــدی آقایــان مدیــر و مســئول ســینمایی بــرای از بیــن بــردن هنــر هفتــم در کشــور دارد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و سوم / نیمه دوم بهمن 1296 نیم نگاه ویژه
آژیر، یک الو استوری!

نگاهی به فیلم بمب

قیصر در امارات!
نقدی بر فیلم التاری

می شــود، مدرســه و مســائل مختلــف آن، خانــه ناظــم مدرســه 
ــا همســرش و  ــا در واقــع عــدم ارتبــاط او ب و ارتبــاط ســرد او ی
پناهــگاه! پناهــگاه نقطــه ایجــاد عشــق اســت. عشــق کودکــی که 
بــه جهــت پنــاه بــردن از شــر موشــک های عــراق هــر شــب بــا 
صــدای آژیــر ممتــد یــا همــان قرمــز بــه زیرزمیــن ســاختمانی 

مــی رود کــه همــه اهالــی در آن جمــع می شــوند. 
ــه  ــش از هم ــاید بی ــود در آن ش ــط موج ــه و رواب بســتر مدرس
داســتان، احساســاتتان را برانگیــزد، گاهــی زیــاد بخندیــد و گاهــی 
هــم بســیار عصبانــی شــوید. واقعیــت افــراط و تفریط هــای آن 
دهــه بــر هیــچ منصفــی پوشــیده نیســت، همیــن می شــود کــه 
مدیــر مدرســه بــا ســخنرانی های گاه و بی گاهــش حســابی از کار 
درآمــده اســت و ســیامک انصــاری، بــازی بــه حــق درســتی را از 
خــود بــه نمایــش می گــذارد. مــرگ بر هــای یکپارچــه و تکــرار 
شــونده، نمایش انزجــار آفرینــی و رفتارهای منافقانــه بدنه آمرین 
آن روزهاســت. پیمــان معــادی هــم مثــل همیشــه بــا تجــارب 
گران بهــای لژیونــر بودنــش توانســته نقــش یــک ناظم روشــنفکر 
اهــل مطالعــه جــدی امــا بــا خانــواده و ریشــه ای تقریبا مذهبــی را 

ــین  ــه نوش ــوند در قضی ــه می ش ــرده و متوج ــدا ک ــامی را پی س
پــای یکــی از خلیفــه زادگان دبــی وســط اســت کــه نوشــین را 
در یــک مراســم مدلینــگ دیــده و تقاضــای هــم خوابگــی بــا او 
را کــرده اســت. امیرعلــی و موســی بــه قصــد انتقــام بــه محــل 
اقامــت ســامی می رونــد امــا بــه دلیــل دخالــت حــاج مرتضــی 
نــاکام می ماننــد. در پایــان فیلــم امــا بــار دیگــر امیرعلــی کــه به 
ســراغ ســامی رفتــه، بــه شــدت بــا او درگیــر و بــا دخالــت حاج 
مرتضــی ســامی کشــته می شــود و حــاج موســی نیــز در حرکتی 
شــگفتی آور هــال، آقــا زاده عــرب را در کافــه ای در ماعــام بــا 

ــل می رســاند. ــه قت ــو ب ــات چاق ضرب
محمــد حســین مهدویان در ســومین تجربه ســینمایی خــود پس 
از فیلم هــای موفــق »ایســتاده در غبــار« و »ماجــرای نیمــروز«، این 
بــار بــه ســراغ ســوژه عالــی و بکــری رفتــه اســت کــه متأســفانه 
ــای  ــه واســطه سســتی در پرداخــت رویداده ــر ب ــدای ام در ابت
ــا پایــان بنــدی شــدیدا رادیکالــش،  موجــود در آن و در ادامــه ب
بــا ســر بــه زمیــن می خــورد! فیلــم نامــه »التــاری« در نخســتین 
ــف  ــین، ضعی ــی و نوش ــت عشــق امیرعل ــی روای ــود، یعن گام خ
ــان آن دو  ــه را می ــم مای ــد و عشــقی ســطحی و ک عمــل می کن
بــه نمایــش می گــذارد؛ بــه طــوری کــه مخاطــب در مواجهــه بــا 
ســکانس واکنــش امیرعلــی بــه شــنیدن خبر خودکشــی نوشــین 
)کــه نقطــه اوج یــک ســوم ابتدایی اســت(، کامــا عــادی برخورد 
می کنــد و آن چنــان کــه بایــد بــا ایــن حادثــه هولنــاک همــراه 
نمی شــود. بــه قــول مســعود فراســتی، منتقــد نام آشــنای ســینما، 
عشــِق میــاِن آن دو »درنیامــده اســت«! بــا ایــن وجــود یک ســوم 
ابتدایــی، در مقایســه بــا رونــدی کــه فیلــم در ادامــه طــی می کند، 
نمــره بســیار قابــل قبــول تــری می گیــرد. التــاری در میانــه راه 
کــه بــا آغــاز وارســی امیرعلــی بــرای کشــف چرایــی خودکشــی 
نوشــین همــراه اســت، تــا آن جایــی که او و موســی بــرای پیگیری 
ماجــرا بــه ســراغ حــاج مرتضــی می رونــد، کمــاکان فیلــم قابــل 
تحملــی اســت )کــه سکانســی اســت کامــا شــبیه بــه آژانــس 
شیشــه ای حاتمی کیــا(. امــا مشــکل اصلــی التــاری و ســیر نزولــی 
آن درســت از جایــی شــروع می شــود کــه موســی بــه امیرعلــی 
پیشــنهاد می دهــد بــه دبــی برونــد و خودشــان مســتقیما واقعــه 
را واکاوی کننــد. پیشــنهادی کــه حیــرت و شــگفتی مخاطبــان را 

صحنــه فــوق العــاده ای دارد. شــاید اســتفاده از تمــام المان هــای 
دهــه شــصت یــک جــا در یــک فیلــم، بــرای بیننــدگان حرفه ای 
فیلــم، کمــی گل درشــت جلــوه کنــد، امــا اگــر چشــم هایتــان را 
ببندیــد و تمــام آن تصاویــر ذهنــی دهــه شــصت را بــا موســیقی 
متــن بی نهایــت فــوق العــاده فیلــم تصــور کنیــد، شــبیه همانــی 
اســت کــه بــا چشــم بــاز در دقایــق مختلــف فیلــم خواهیــد دید.

در هــر ســه بســتری کــه روایــت فیلــم در آن می گــذرد، رد 
ــوان  ــده می شــود و می ت ــگ بی واهمــه دی ــای عشــق و جن پ
بــرای هــر کــدام ســهم و انــدازه ای درنظــر گرفــت. گاهــی 
می شــود آن قــدر عشــق پررنــگ شــود کــه کــودک 
ــه  ــی ب ــب بمب ــر ش ــد، ه ــتان آرزو کن ــه داس ــق پیش عاش
ــار  ــب را در کن ــاری ش ــی اجب ــا در توفیق ــورد ت ــران بخ ته
معشــوق خــود در پناهــگاه ســپری کنــد. گاهــی هــم آن قــدر 
ــا  ــر شــب ب ــود را ه ــایه خ ــگ س ــه جن ــود ک ــر می ش بی اث
ــدازد و عاشــق  ــای ناظــم می ان ــه آق ــر خان موشــک هایش ب
ــر از آن،  ــا مهم ت ــت. ام ــش نیس ــن خیال ــم عی ــی ه قدیم
تــاش همــه اجــزای داســتان بــر ایــن منــوال اســت تــا مــن 
و شــمای مخاطــب را متقاعــد کنــد کــه گفت و گــو، راه حــل 
همــان عشــق و جنــگ اســت. بایــد بــرای معشــوق بی خبــر 
از عشــقتان نامــه بنویســید، بایــد بــا عشــق قدیمــی تــان کــه 
ــو  ــه شماســت، گفت و گ ــی گرفت ــاق عاطف ــاال همســر ط ح
کنیــد، بایــد بــر ســر موضوعــات مختلــف جــاری در 
زندگی تــان حــرف بزنیــد تــا بتوانیــد بــه ســامت از همــه 
ــان درد  ــاره درم ــو چ ــد. گفت و گ ــور کنی ــا عب ــن گردنه ه ای
عشــق و تــب وصــال اســت. امــا شــاید ایــن ریتــم کنــد و 
نــگاه فلســفی پشــت قصــه، تنهــا در همــان جــا مانده باشــد و 
پیمــان معــادی همــه آن پیــام مهمــش را نتوانســته اســت به 
مخاطــب انتقــال دهــد، بــه همیــن جهــت اســت کــه داوران 
نیــز آن چنــان کــه شایســته فیلمــش بــود آن را ندیدنــد. اما 
بــدون شــک اگــر داوران جشــنواره کاهشــان را کمــی باالتر 
ــرش  ــن بی نظی ــیقی مت ــرای موس ــیمرغی ب ــتند، س می گذاش
ــه کاه داوران دســت اینجانــب  ــار می گذاشــتند. البتــه ن کن
بــود و نــه مــن داور جشــنواره فیلــم فجــر بــودم، امــا حداقــل 
مشــخص اســت کــه مثــل همیشــه بایــد ســیمرغ ها تقســیم 

شــود میــان دوســت و آشــنا، راضــی و ناراضــی... .

جــواب بدهــد؛ ایــن شــیوه فیلمبــرداری تنهــا می توانســت در 
صحنه هــای تعقیــب و گریــز و اکشــن کار موثــر واقــع شــود. 
بــازی بازیگــران بــه خصوص جــواد عزتــی و هــادی حجازی فر 
امــا بــه حــق از نقاط قــوت فیلم التــاری اســت. در نهایــت باید 
گفــت محمدحســین مهدویــان در تازه تریــن اثــرش، نتوانســت 
انتظــار باالیــی را کــه بــه ســبب دو فیلــم موفــق قبلــی اش در 
مخاطبــان ایجــاده کــرده بــود، بــرآورده ســازد. مهدویــان اگــر 
بــه واقــع در ایــن مــورد خــاص )قاچــاق دختــران ایرانــی بــه 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس(، بــه دنبــال یافتــن حقیقــت 
ــبت دادن  ــای نس ــه ج ــم ب ــنهاد می کن ــه او پیش ــت، ب اس
ــود  ــن خ ــرزی، دوربی ــات فرام ــه اتفاق ــی ب معضــات اجتماع
ــن  ــه های ای ــده و ریش ــی برگردان ــه ایران ــل جامع ــه داخ را ب
رخــداد )مثــل وضعیــت بــد اقتصــادی، تبعیض جنســیتی علیه 

دختــران و...( را بــه تصویــر بکشــد.
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ــی  ــم؛ یعن ــده ای ــا ندی ــدام از م ــچ ک ــاید هی زمســتان 66 را ش
ــان  ــجو، آن زم ــای دانش ــه هفتادی ه ــه ده ــت ک ــی نیس منطق
ــم  ــی ه ــم و گنگ ــاط مبه ــا نق ــه بس ــند، چ ــرده باش را درک ک
ــا دیــده باشــند. امــا اگــر کمــی تاریــخ آن روزهــا را  شــنیده ی
ورق زده باشــیم، خــوب می دانیــم کــه شــب های تهــران در آن 
زمســتان ســرد، پــر ســر و صــدا بــوده اســت. صداهایــی کــه ما 
ــم.  ــان نشــنیده ای ــچ گاه در طــول عمرم ــم نســان مان هی و ه
آژیرهــای کوتــاه و بلنــد شــب های تهــران ماه هــا شــنیده شــد 
و خرابی هایــی بــه بــار آورد، امــا خاطــرات تــرس و واهمه هــای 
ــران  ــام ته ــاکن آن ای ــردم س ــان م ــا از اذه ــب و روزه آن ش

ــود. ــوش نمی ش فرام
پیمــان معــادی ایــن بــار امــا بــا زنــده کــردن خاطــرات آن روزها 
و نوســتالژی هایی کــه حتــی بــرای نســل مــا نیــز جــذاب اســت، 
نگاهــی عاشــقانه و البتــه تــا حــدی روان شناســانه بــه ماجــرای 
آن روزهــا انداختــه اســت. ایــرج )پیمــان معــادی( و میتــرا )لیــا 
حاتمــی( زن و شــوهری فرهنگــی هســتند کــه در تهران ســال 66 
و در میانــه بمباران  هــا دچــار ســردی عاطفــی شــده اند و حتــی بــا 
یکدیگــر صحبــت نمی کننــد. آن هــا آن قــدر بــه انتها رســیده اند 
کــه حتــی پــس از شــنیدن صــدای آژیــر قرمــز هــم بــه پناهــگاه 
نمی  رونــد چراکــه چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد. فیلــم بــا 
ــای  ــا خرابی ه ــاز و ب ــه شــصت آغ ــتالژی های ده ــش نوس نمای
جنــگ آن پایــان می یابــد. ایــرج ذکایــی، ناظــم مدرســه روش نــو 
ــونت بار  ــای خش ــام نماه ــه تم ــی ک ــه ای دولت ــت. مدرس اس
ــای  ــراه دارد. کتک ه ــه هم ــود ب ــا خ ــدارس آن روزگار را ب م
بی محابــا و مــرگ بر هــای مــداوم و مســتمر بــر همــه، شــرق و 
غــرب و ایــن و آن! آن قــدر مــرگ بر هــا مهــم اســت کــه دیــوار 
نوشــته ها از بنــی آدم اعضــای یــک دیگرنــد و پاکیزگــی از ایمــان 
اســت، جــای خــود را بــه مرگ بــر کشــورهای مختلف دنیــا داده 
اســت. در روایتــی مــوازی، یکــی از دانــش آمــوزان مدرســه ایرج، 
ــه  ــری ک ــر همســایه شده اســت. دخت ــی عاشــق دخت در نوجوان
نقطــه وصــل او بــه ماجــرای عاشــقانه، تنهــا صــدای آژیر شــبانه 
ــری  ــه پیگی ــه زاوی ــتان در س ــت. داس ــدام اس ــک های ص موش

ــی( عاشــق  ــا کرمعل ــی )ســاعد ســهیلی( و نوشــین )زیب امیرعل
ــاری و  ــدن الت ــده ش ــای برن ــار روی ــتند و در کن ــر هس یکدیگ
گرفتــن گریــن کارت آمریکا، برخــاف رضایت خانواده هایشــان 
می خواهنــد بــا یکدیگــر ازدواج کننــد. پــدر دختــر ورشکســت 
ــل  ــه دلی ــی( ب ــواد عزت ــا )ج ــرش، نیم ــرادر بزرگت ــرده و ب ک
ــن  ــرد. در چنی ــر می ب ــه س ــدان ب ــی در زن ــی 3۰۰ میلیون بده
وضعیتــی، نوشــین با پیشــنهاد شــخصی بــه نــام ســامی و اصرار 
ــرای امیرعلــی  ــی ب ــا فرســتادن ویدئوی کــم و بیــش پــدرش ب
ــد  ــا درآم ــرای کار در شــرکتی ب ــد و ب از او خداحافظــی می کن
بــاال، عــازم دبــی می شــود. امیرعلــی کــه بــه شــخص ســامی و 
شــغل او بســیار مشــکوک اســت، بــه تعقیــب وی می پــردازد و 
بــه ســبب قرارهــا و دیدارهــای ســامی بــا دخترهــای مختلــف، 
نســبت بــه ماجــرا بدگمان تــر می شــود. در ایــن بیــن ناگهــان 
ــه  ــت ب ــد روز اس ــا چن ــه تنه ــین )ک ــی نوش ــر خودکش خب
ــد.  ــت می کن ــار به ــگان را دچ ــت(، هم ــرده اس ــفر ک ــی س دب
امیرعلــی دیوانــه وار بــه دنبــال کشــف علت خودکشــی نوشــین 
برمی خیــزد و پــس از اینکــه متوجــه می شــود ســامی نیــز پــا 
بــه فــرار گذاشــته و نیــز بــه ســبب قولــی کــه بــه نیمــا داده 
اســت کــه نگــذارد خــون خواهــرش پایمــال شــود، درمانــده و 
عاجــز بــه حــاج موســی )هــادی حجــازی فــر( پنــاه مــی آورد. 
ــال،  ــی امــروز فوتب ــده ســال های دور و مرب حــاج موســی، رزمن
بــه او در یافتــن حقیقــت ماجــرا کمــک می کنــد. در ابتــدا بــه 
ــای  ــه از نیروه ــژاد( ک ــرخ ن ــد ف ــی )حمی ــاج مرتض ــراغ ح س
ــد  ــت می رون ــی اس ــِگ موس ــال های جن ــم رزم س ــی و ه امنیت
ــران  ــاق دخت ــئله قاچ ــود مس ــر وج ــی ب ــد مرتض ــز تاکی و ج
ایرانــی بــه دبــی و ســوء اســتفاده از آنــان، کمــک دیگــری از وی 
نصیبشــان نمی شــود. ســرانجام امیرعلــی به پیشــنهاد )و بیشــتر 
تحریــک( حــاج موســی، تصمیــم می گیــرد بــرای پیــدا کــردن 
ســامی، شــخصا بــه دبــی بــرود و موســی نیــز خواســتار همراهی 
او در ایــن ســفر می شــود. در دبــی بــه کمــک رفیــق و هــم رزم 
دیگــر حــاج موســی )نــادر ســلیمانی( کــه در آنجــا اقامــت دارد، 

خیلــی خــوب نشــان دهــد. ناظمــی لجبــاز کــه بــه ســبب یــک 
احســاس قدیمــی کــه همســرش نســبت بــرادر خــود او داشــته، 
بــه مشــکل خــورده اســت. اگــر قــدم زدن هــای لیــا حاتمــی در 
ابتــدای فیلــم را عاشــقانه بدانیــم، شــاید حــس ایــرج خیلــی هــم 
نادرســت نباشــد. بــه هــر حــال او لــج کــرده و این ســرمای مطلق 
زندگــی دیگــر چیزی برایــش باقی نگذاشــته تــا بخواهــد آن را از 
دســت بدهــد، بــه حــدی کــه هــر بــار آژیــر قرمــز بــه صــدا در 
می آیــد، بــا آرامــش خیــال پتــو را بر ســر کشــیده و کنــار پنجره، 

خــواب شــبانگاهی خــودش را ادامــه می دهــد.
امــا در خانــه روایــت داســتان بی حــرف و ســاکت اســت، شــبیه 
ــم  ــا ه ــادی؛ آن ج ــا« مع ــرف روی کاج ه ــرار »ب لحظــات پرتک
تصاویــر و ســکوت، خــود پیــام آور روابــط عاطفی از هم گســیخته 
زوج جــوان اســت. ایــن جــا اما لیــا حاتمی ســرد و بی روح اســت، 
ــن  ــازی تکــراری و کلیشــه ای همیشــگی اش هــم ای ــی در ب حت
ــادی در  ــان مع ــر پیم ــن اث ــت. دومی ــوان یاف ــی را می ت بی تحرک
مقــام کارگــردان بازی هایــی بــه جذابیــت و قــدرت فیلــم اولــش، 
بــرف روی کاج هــا نــدارد، امــا بــه جــای آن کارگردانــی و طراحی 

برمــی انگیــزد. بــه هــر روی بــا ســفر آنــان بــه دبــی و ورود فیلــم 
بــه یــک ســوم انتهایــی اش، اوج فاجعه در فیلــم نامه التــاری رقم 
می خــورد؛ کینــه جویــی و کارد آجیــن کــردن شــهروند کشــوری 
در موطــن خــودش در قــرن بیســت و یکــم! راه حلــی کــه بــه 
هیــچ وجه شــباهتی بــه الگوهای رفتــاری جامعــه مدرن امــروزی 
نــدارد و فیلمنامــه وقتــی باورناپذیرتــر می شــود کــه پــای مرتضی 
نیــز بــه نقشــه انتقــام جویــی آن هــا بــاز می شــود. مرتضــی کــه 
عضــو بلندپایــه از یــک ارگان امنیتی اســت به صورت خودســرانه 
بــا آن دو همــراه می شــود و بــه شــکل خنــده دار ســامی را به قتل 
می رســاند بــی آن کــه نظارتــی بــر کارش اعمال شــود و کســی او 

را زیــر نظــر داشــته باشــد!
ــا ســوء اســتفاده از احساســات   بــه نظــر نگارنــده، مهدویــان ب
ــازادگان،  ــه آق ــه عــرب و عجــم و نیــز نفــرت نســبت ب دوگان
خواســته یا ناخواســته تصویــری تروریســتی و خشــونت طلب از 
ایــران و ایرانــی ترســیم کــرده اســت، تصویــری کــه در لفافــه ای 
از غیــرت و نامــوس پرســتی عرضــه می شــود. مبحثــی کــه آن 
را واســطه اصلــی حضــور ایــن فیلــم در بیــن ۵ فیلــم برتــر از 
نــگاه تماشــاگران و کــف و ســوت کشــیدن آن هــا در ســالن های 
ســینما بــرای ایــن فیلــم می دانــم. اگــر قــرار اســت هــر کســی 
خــودش بــرای پیــاده کــردن عدالت، چنیــن عملیــات بزرگی در 
ســطح جهــان انجــام دهــد و خــودش قضــاوت کنــد، خــودش 
مقصــر را شناســایی کنــد و خــودش عدالــت را پیــاده کنــد )آن 
هــم عدالتــی کــه خــودش معیــار آن باشــد( کــه دیگــر ســنگ 
روی ســنگ بنــد نمی شــود و حاصلــش فقــط نمایــش خشــونت 
طلبــی و مهــر تروریســت بــه ایرانی هــا خواهــد بــود. انــگاره ای 
کــه هــم اکنــون نیــز بــه دالیلــی بــه زعــم بنــده نادرســت و 
واهــی، کمابیــش در دنیــا نســبت بــه مــا وجــود دارد و ایــن فیلم 
به عنــوان ســندی بــرای اثبــات حــرف کشــورهای دیگــر درباره 

تروریســت بــودن ایرانیــان اســت.
یکــی دیگــر از نــکات قابــل اشــاره فیلــم، نحــوه فیلمبــرداری 
آن اســت. اســتفاده از دوربیــن روی دســت متحــرک و 
پویــای »ماجــرای نیمــروز« و »ایســتاده در غبــار« کــه اساســا 
ریشــه در ســینمای مســتند داشــتند، قــرار نیســت در فیلمــی 
داســتان محــور ماننــد التــاری کــه کامــا داســتانی اســت هــم 
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گذار به سیاه و سپید

ح اینترنت کودکان معرفی می شود تا ۱۰ روز دیگر مجری طر

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه طــرح ایــن وزارتخانــه بــرای راه انــدازی اینترنت کــودکان به 
زودی محقــق می شــود، گفــت: تــا 1۰ روز آینــده مجــری ایــن طــرح را همــراه بــا زمان بنــدی مشــخص معرفــی خواهیــم کــرد تــا برنامــه 
بــرای حرکــت آغــاز شــود. محمــد جــواد آذری جهرمــی، بــا اشــاره بــه طــرح وزارت ارتباطــات دربــاره اجرایــی کــردن طــرح اینترنــت 
کــودکان بیــان کــرد: طــرح مــا در ایــن بــاره تهیــه و نهایــی شــده اســت کــه در حــال حاضــر در مرحلــه ای اســت کــه مــا مجــری ایــن 
طــرح را منصــوب کنیــم. پیــش از ایــن نیــز وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دولــت دوازدهــم دربــاره برنامه هــای صــورت گرفتــه 
در راســتای منشــور حقــوق شــهروندی در ایــن وزارتخانــه، حمایــت از توســعه ســرویس های بومــی و توجــه بــه توســعه ســواد رســانه را 
از اقدامــات موثــر در ایــن حــوزه دانســته اســت و تأکیــد کــرده بــود: طــرح اینترنــت کــودکان بــرای کاهــش آفــات فضــای مجــازی و 
همچنیــن نرم افــزار موبایل محــور دولــت همــراه از برنامه هایــی اســت کــه در آینــده در دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار دارد. در ایــن 
راســتا، گروهــی از حقــوق دانــان و صاحب نظــران مأمــور شــده اند اقدامــات الزم بــه ایــن کســب و کارهــا را فراهــم کننــد و همچنیــن 

امیدواریــم تــا دهــه فجــر ســامانه ای بــرای ثبــت اعتراضــات مــردم در زمینــه نقــد حقــوق اساســی بــه بهره بــرداری برســد.
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پــس از انتشــار مصاحبــه آیــت اهلل طالقانــی در روزنامــه کیهــان و 
همچنیــن روزنامــه اطاعــات مــورخ یکشــنبه 2۰ اســفند 13۵۷ با 
تیتــر »در مــورد حجــاب اجبــار در کار نیســت«، تجمــع اعتراضــی 
زنــان بــا اعــام این کــه به هــدف اجبــاری نبــودن حجاب دســت 

یافتــه  انــد، پایــان یافت.
پــس از اســفند 13۵۷، تحــرکات گروه هــای اســام گــرا در مقابلــه 
بــا معترضیــن بــه حجــاب اجبــاری آغــاز شــد و پیگیــری موضوع 
حجــاب، از ســطح حکومــت، بــه ســطح جامعــه ای کــه بی صبرانــه 
در انتظــار حاکمیــت کامــل دیــن اســام بــود، منتقل شــد. بــا آغاز 
جنــگ تحمیلی و آشــفتگی ســپهر سیاســی ایــران در ســال های ۵9 
و 6۰، مســأله حجــاب در حاشــیه مســائل کان تــر قــرار گرفــت. 
درگیــری نیروهــای چــپ بــا حــزب جمهــوری اســامی و ســپس 
خــروج آنــان از ســپهر سیاســی کشــور و همچنیــن شــدت یافتــن 
جنــگ تحمیلــی و تمایــل گروه هــای مخالــف بــا قوانین حجــاب به 
ســازش و پذیــرش ایــن قوانیــن بــه ســبب دوری از تنش سیاســی 
و عــدم ایجــاد درگیری هــای داخلــی، شــرایطی را فراهــم کــرد تــا 
حکومــت بتوانــد سیاســت های خــود در زمینــه حجــاب را تثبیــت 
کنــد. در نتیجــه بــار دیگــر تأکیــد بــر رعایــت شــئونات اســامی 
در ادارات دولتــی از ســوی مرحــوم امــام مطــرح و توســط شــورای 
انقــاب تصویــب و ابــاغ شــد. در تیرمــاه 13۵9، علــی قدوســی، 
دادســتان کل انقــاب، بــا انتشــار اطاعیه ای بــه طور رســمی ورود 
زنــان بــه ادارات را ممنــوع اعــام کــرد:  »بدیــن وســیله بــه تمــام 
وزارتخانه هــا و موسســات و ادارات تابعــه شــدیدا اخطــار می شــود 
چنانچــه اثــری از آنچــه مــورد تاکیــد حضــرت امــام و خواســت 
ملــت ایــران اســت دیــده شــود یا بانــوی کارمنــدی بدون پوشــش 
اســامی در محــل کار حضــور یابــد، بادرنــگ حقــوق و مزایــای او 
قطــع خواهــد شــد« )کیهــان، 16 تیــر ۵9 شــماره 11۰38(. از ایــن 
زمــان بــه بعــد، اخــراج زنــان بی حجــاب از ادارات آغــاز و حتــی 
در برخــی شــهرها، در بــازار و محل هــای عمومــی تابلوهایــی نصب 
شــد مبنــی بــر ایــن کــه ورود زنــان بی حجــاب بــه ایــن مکان هــا 

ایجــاد هویــت مشــترک بــرای زنــان شــده اســت کــه پایــه  اصلی 
کنشــگری اتحــاد اجتماعــی آنــان اســت. نارضایتــی امــروز زنــان 
فراتــر از مســأله پوشــش و مرتبــط بــا احســاس کهتــر منزلــت 
اجتماعــی در قیــاس بــا مــردان جامعــه اســت. بــه نظــر نگارنــده، 
آنچــه از بررســی ســیر گــذار از  دهــه  ۵۰ بــه دهــه 9۰ در مســأله  
حقــوق طبیعــی و مدنــی زنــان قابــل رویت اســت، عدم پیشــرفت 

چنــدان در ایــن زمینــه اســت.
ــر  ــایه، نظی ــورهای همس ــات کش ــروانه و اصاح ــت پیش حرک
عربســتان و افغانســتان در زمینــه  زنــان و بازتــر کــردن فضــای 
ــه  ــاور ب ــد در ب ــز، می  توان ــا نی ــرای آن ه ــی ب ــرکات اجتماع تح
موقعیــت عقــب  مانــده زنــان ایرانــی تاثیرگــذار باشــد. در ایــن 
میــان بــا توجــه بــه عــدم تغییــر محســوس در وضعیــت زنــان 
جامعــه و سیاســت هایی در مغایــرت بــا مطالبــات آن هــا، زنــان 
ــد  ــی می زنن ــی مدن ــر نافرمان ــی نظی ــه اقدامات ــی دســت ب ایران
ــوند  ــرادی می ش ــان اف ــه دام ــت ب ــان دس ــی از آن ــی برخ و حت
کــه در خــارج از کشــور ســکونت دارنــد و پایــه  تــاش و مبــارزه  
خویــش را نــه در بافــت اجتماعــی ایــران، بلکه مبتنــی بر فرهنگ 
و جامعــه  غــرب اســتوار ســاخته انــد. در همیــن زمینــه واکنــش 
نهادهــای ذیربــط در مــدت زمــان اعتــراض زنــان در دهــه  9۰ 
نیــز در ایــن زمینــه قابــل تأمل اســت. نهادهــای مربوطــه به جای 
اصــاح گفتمــان خویــش، آرام  ســازی فضــا و حرکــت به ســمتی 
کــه عطــش اعتــراض را خامــوش ســازد، بــا بــه  کاربــردن همــان 
شــیوه  های مرســوم ســالیان پیــش، فضــا را ملتهب تــر می  ســازند. 
بــه عقیــده نگارنــده، بــا بررســی اجمالــی تاثیر سیاســت کشــف 
ــرات قوانیــن  ــاری در دوره  رضاشــاه و همچنیــن اث حجــاب اجب
حجــاب اجبــاری در دوره اخیــر، می  تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
ــن  ــورد نظــر، تعیی ــر بحــث م ــواردی فرهنگــی نظی ــه در م ک
هنجــار از ســوی دولــت بــا شکســت مواجــه می  شــود. خصوصــا 
کــه در شــرایط فعلــی بــا افزایــش کمیــت و کیفیــت طبقــه  آگاه 
نســبت بــه دوره پهلــوی، بــاور بــه دگراندیشــی افزایــش یافتــه 
و در اعتراضــات اخیــر نســبت بــه حجــاب اجبــاری، می تــوان 
حضــور زنــان محجبــه و مــردان را نیــز رصــد کــرد. بــه نظــر 
می رســد بــرای خــروج از وضعیــت بحرانــی فعلــی، بایــد صدای 
نیروهــای اجتماعی مختلف را شــنید و گفتمان ناکارآمد گذشــته 
ــد  ــه فرآین ــد توجــه داشــت ک ــن بای ــرد. همچنی را اصــاح ک
اجتماعــی بــرای دســت یابــی بــه قوانیــن پیشــرو در همــه جــا 
ــوع  ــه ن ــیایی ک یکســان نیســت؛ خصوصــا در کشــورهای آس
حکمرانــی بــر آن و فضــای فرهنگــی و عقاید آن بســیار متفاوت 
از غــرب اســت. مدلــی کــه امــروز، ایران بــدان نیاز دارد بایســتی 
ترکیبــی از شــرع مقدس و خصوصیــات فرهنگــی- اجتماعی آن 
باشــد و آنچــه مبرهــن اســت، ایــن نکتــه اســت کــه نمی  تــوان 
ریشــه های تاریخــی و جایــگاه حجــاب در زندگــی زن ایرانــی را 
نادیــده گرفــت. ترویــج حجــاب در فضایــی بــا حضــور نیروهای 
ــا  ــغ آن ب ــش و تبلی ــاب در پوش ــاد آزادی انتخ ــف، ایج مختل

ادبیاتــی منطقــی، بــه طــور حتــم تاثیرگذار تــر خواهــد بــود. 
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ــان بــدون پوشــش اســامی در اوایــل دی  حضــور تعــدادی از زن
 مــاه 96 بــر روی جعبه هــای تقســیم در خیابــان انقــاب تهــران، 
دوبــاره زمینــه ســاز طرح مســأله  ای اجتماعــی و تاریخــی در جامعه 
ــان  ــی از زن ــال برخ ــه اقب ــوان در ادام ــت را می ت ــن حرک ــد. ای ش
ایرانــی بــه کمپین هایــی در مخالفــت بــا قانــون حجــاب از ابتــدای 
دهــه  نــود ارزیابــی کــرد، کمپین هایــی کــه حجــاب اجبــاری را بــه 
چالــش می کشــیدند. اگرچــه ایــن کمپین هــا بــا خــط و مشــی های 
ــاز  ــا زمینه س ــوند، ام ــال می ش ــازی دنب ــح در فضــای مج ناصحی
طــرح مطالباتــی بــرای بررســی مجــدد قانــون حجــاب در میــان 
نســل های مختلــف بــه خصــوص جوانــان جامعــه  شــد. اگرچــه 
اعتراضــات بــه مســأله حجــاب در تاریخ انقــاب اســامی، مربوط 
بــه ســالیان گذشــته نمی شــود و ســابقه آن بــه روزهــای آغازیــن 

ــاز می  گــردد. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ب
در 16 اســفند ســال 13۵۷ و تنهــا دو  هفتــه پس از پیــروزی انقاب 
اســامی، امــام خمینــی )ره( بــه دنبــال گزارشــاتی کــه از وضعیــت 
پوشــش زنــان در ادارات دولتــی به ایشــان شــده بود، در ســخنرانی 
در جمــع طــاب قم نســبت بــه این مســأله واکنــش نشــان دادند. 
روز بعــد یعنی در آســتانه  8 مــارس، روز جهانــی زن، زنان تظاهرات 
ــاری  ــاب اجب ــه حج ــراض ب ــه داری را در اعت ــات دامن و اعتراض
ترتیــب دادنــد. طبــق گــزارش روزنامــه  کیهان، تنهــا حــدود ۵ تا 8 
هــزار زن در دانشــگاه تهــران دســت بــه تجمــع زدنــد: »گروه هــا و 
دســته های مختلــف زنــان از امــروز صبح بــه مناســبت روز جهانی 
زن بــه خاطــر ابــراز نظــر خــود دربــاره حجــاب زنــان دســت بــه 
راهپیمایــی زدنــد. در راهپیمایی هــای امروز زنــان، تعــدادی از دانش  
آمــوزان مــدارس دخترانــه نیز شــرکت داشــتند«. ایــن اعتراضات 

از 1۷ اســفند تــا 19 اســفند ادامه داشــت.
بــه دنبــال اعتراضــات بــه حجــاب اجبــاری، التهــاب بــار دیگــر به 
خیابان هــای تهــران و شــهرهای بــزرگ بازگشــت و زنانــی کــه تــا 
چنــدی پیــش علیــه رژیــم ســتم  شــاهی شــعار می  دادنــد، اکنــون 
بــا شــعار »حجــاب اصلــی زن نجابــت و پاکــی اوســت« نســبت به 
تصمیــم تــازه  اتخاذ شــده  در خصوص حجــاب اعتراض کردنــد. در 
ایــن میــان آیــت اهلل طالقانــی می کوشــد تا بــا موضع گیــری میانه، 
آتــش اعتراضــات را فرونشــاند: »حضــرت آیــت اهلل خمینــی نیــز 
اجبــار و اکراهــی به شــکل اکــراه بیان نکــرده انــد... هو و جنجــال راه 
نیاندازنــد و همــان طــور کــه بارهــا گفتیــم همه حقــوق حقــه زنان 
در اســام و در محیــط جمهوری اســامی محفــوظ خواهد مانــد. از 
آن هــا خواهــش می کنیــم کــه بــا لبــاس ســاده بــا وقــار، روســری 
ــر نمی خــورد... اجبــاری  ــه جایــی ب ــدازد ب هــم روی سرشــان بیان
حتــی بــرای زن های مســلمان هم نیســت. چــه اجبــاری؟ حضرت 
آیــت اهلل خمینــی نصیحتــی کردنــد مانند پــدری که بــه فرزندش 
نصیحــت می کنــد، راهنمائیــش می کنــد کــه شــما اینجور باشــید 
بــه این ســبک باشــید.« )کیهــان،2۰ اســفند ۵۷، شــماره 1۰6۵8(«. 

ــه تدویــن مــاده 1۰2  ــد منجــر ب ممنــوع اســت. ادامــه ایــن رون
قانــون تعزیــرات شــد. طبــق ایــن مــاده کــه در آبــان مــاه 1362 
تدویــن شــد، زنانــی کــه بــدون حجــاب شــرعی در جامعــه ظاهــر 
شــوند بــه حبــس از ده روز تــا دو مــاه یــا تــا ۷4 ضربــه شــاق 
محکــوم می گردنــد. بدیــن ترتیــب گفتمان حجــاب اجباری شــکل 
و بــا زنــان بی حجــاب بــا مفاهیمی نظیر »ســلطنت طلــب« و »ضد 

انقــاب« برخــورد رســمی و قانونــی صــورت می گیــرد.
ــه  ــال برنام ــه دنب ــگ، در دوران ســازندگی و ب ــان جن ــس از پای پ
تعدیــل اقتصــادی دولــت هاشــمی رفســنجانی، مبــادالت تجــاری 
بیــن المللــی افزایــش می یابد و پــای بســیاری از کاالهــای فرهنگی 
و لوکــس بــه کشــور بــاز می شــود. مصــرف کاالهــا متنوع، ســبک 
زندگــی مــردم را بــه تدریــج تغییــر می دهد. ایــن تغییــرات اندک 
ــس از  ــزرگ و پ ــهرهای ب ــدا در ش ــان ابت ــدک در پوشــش زن ان
دوران اصاحــات در شــهرهای کوچــک نیــز شــروع بــه پدیــدار 
ــن  ــه دانشــگاه ها و همچنی ــان ب ــد. افزایــش ورود زن شــدن می کن
ورود جدی تــر بــه بــازار کار، تحــرک جغرافیایــی و اجتماعــی زنــان 
ــال  ــه دنب ــد ب ــز، نســل جدی ــر نی را تغییــر می دهــد. در دوره اخی
گســترش تکنولوژی هــای ارتباطــی، ســبک های زندگی متفاوتــی را 
تجربــه می کننــد و در فضایــی پــرورش می یابنــد کــه متفــاوت از 
گفتمــان فرهنگــی حکومــت اســت. پدیــده ای کــه حــال در فضای 
رســانه ای و مجــازی آن را ذیــل عنــوان »دختــران خیابــان انقاب« 
می شناســیم، اگرچــه در دنبالــه حــوادث روزهــای نخســت انقاب 
اســت، امــا بســیار متفــاوت از اتفاقــات یاد شــده باید تحلیل شــود. 
ــای  ــات روزه ــر از اعتراض ــی پیچیده ت ــروز الیه های ــات ام اعتراض
نخســت بــه حجــاب اجبــاری دارد. دیگر پرســش از چرایــی قانون 
حجــاب اجبــاری، بــا پاســخ هایی نظیر جلوگیــری از ناامنی جنســی 
جامعــه، حفــظ جایــگاه زنــان و... بــرای نســل جدیــد قابــل پذیرش 
نیســت. برخــورد امنیتی نیــز راه حل یک مســأله فرهنگی نیســت. 
احســاس نارضایــی از شــرایط موجــود در میــان بخش عمــده ای از 
زنــان جامعــه فارغ از شــغل و موقعیــت اجتماعی آن ها، زمینه ســاز 

راه درمــان را در یکســان ســازی نــرخ ارز می داننــد. البتــه ایــن کار 
بــا افزایــش قیمــت ارز همــراه اســت و تجربــه کشــورهای چین و 
ترکیــه نشــان داده اســت کــه در ابتــدا بایــد چنــد ســال رکــود 
را تحمــل کــرد. بــا اتخــاذ چنیــن سیاســتی بــا توجــه بــه شــرایط 
کنونــی جامعــه ایــران، بیــم آن مــی رود کــه فقــر گســترش یابد و 
ایــن مغایــر بــا شــعارهای انتخاباتــی حســن روحانــی و آرمان های 

اساســی جمهــوری اســامی ایــران اســت.
هجــوم تقاضاهــای جدیــد بــه بــازار ارز از آن جایــی کــه بــه جهت 
ســود بــردن از شــکاف میــان نــرخ اســمی و نــرخ واقعی ارز اســت 
ــازی« می گوینــد. عمــده مشــکات مــا از  را اصطاحــا »ســفته ب
همیــن الگــوی رفتــاری غلــط نشــأت می گیــرد. زمانــی همــه بــه 
ســوی بــازار مســکن هجــوم می  بردنــد، روزگاری ســپرده گذاری در 
بانک هــا مرســوم بــود و اکنــون هــم بــازار ارز بــا ایــن اقبــال مواجه 
اســت. اشــکال کار در مــوارد مشــابه در نبــود ِ بازارهــای جایگزیــن 
و نامطمئــن بــودن از بازگشــت اصــل و ســود ســرمایه اســت. بــا 
وجــود تمــام موفقیت هایــی که دولــت یازدهــم در زمینــه اقتصادی 
داشــته اســت، جــا دارد ایــن انتقــاد را مطــرح کــرد. حســن روحانی 
در شــعارهای انتخاباتــی خــود، بــا افتخــار کاهــش ســود بانکــی را 
بــه عنــوان یــک دســتاورد معرفــی نمــود و اقتصــاد را دســت مایه 
شــعارهای پوپولیســتی قــرارداد. هر کارشناســی می دانســت که در 
ادامــه ایــن رونــد، مــردم رفتــه رفتــه جذابیتــی در ســپرده گــذاری 
بانکــی نخواهنــد دیــد و عــدم وجــود بازارهــای جایگزیــن جهــت 
جــذب ســرمایه داخلــی، در نهایت معضلی جدیــد را بــرای اقتصاد 
ایــران رقــم خواهــد زد. نهایتــا این معضــل در بــازار ارز تجلی یافت 

وجــود اینکــه رئیــس جمهــور در آخریــن گفــت وگــوی خویش با 
شــبکه یــک، ایــن ادعــا را رد کــرده اســت، اما هنــوز هم این ســؤال 

بــرای افــکار عمومــی باقــی اســت.
صحبت  هــای ولــی اهلل ســیف، رئیــس بانــک مرکــزی، مبنــی بــر 
ــام و  ــس از برج ــرخ ارز پ ــازی ن ــرای یکســان س ــدی ب ــزم ج ع
گشــایش راه  هــای ارتباطــی بــا بانک هــای خارجــی و عضویــت در 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی FATF( بــا اینکه شــرط »رســیدن موعدی 
مناســب« را داراســت، نویــد آینــده  روشــنی را بــرای اقتصــاد ایران 
می  دهــد و حتــی خــوش بینانــه می تــوان ایــن احتمــال را در نظــر 
گرفــت کــه علــت بــاال رفتــن نــرخ ارز، ســنجش میــزان کشــش 

قیمتــی در راســتای یکســان ســازی نــرخ ارز بــوده اســت.
همــان طــور کــه پیش تــر نیــز بیــان شــد، درصــورت 
ــد  ــاره می گیرن ــی دوب ــرخ ارز، تولیدکننــدگان جان یکسان ســازی ن
ــل  ــال در مقاب ــی ری ــودن واحــد پول ــر ب ــه کوچک  ت ــا توجــه ب و ب
اغلــب ارزهــا، کاالهــای ایرانــی برای ســایر کشــورها ارزان می شــود. 
بنابرایــن تمایــل آن هــا بــرای واردات محصــوالت ایرانــی بیشــتر 
شــده و در نتیجــه منجــر بــه رشــد صــادرات و کاهــش بیــکاری 
می شــود. بدیــن ترتیــب بــا فــرض ثابــت بــودن ســایر عوامــل، بــا 
تغییــر چنــد سیاســت اقتصــادی و بــدون اختصــاص دادن ردیــف 
بودجــه ای جداگانــه بــرای ایجــاد اشــتغال ، بخــش خصوصــی کــه 
از بدنــه مــردم اســت، فرصــت شــغلی ایجــاد می کنــد. همچنیــن 
یکســان ســازی نــرخ ارز مســتلزم انضبــاط بخش هــای پولــی، مالی 
و اداری کشــور اســت کــه گامی مثبــت در زمینه افزایش شــفافیت 

و کاهــش فســاد می  باشــد.
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چنــد هفتــه پیــش در یک نظرســنجی اینســتاگرامی از دوســتانم 
خواســتم تــا در خصوص اینکه »آیــا حاضرنــد در ازای اصاحات 
اقتصــادی، چنــد ســال فشــار و ســختی را تحمــل کنند و ســپس 
ــد.  ــدار را شــاهد باشــند؟« پاســخ دهن شــکوفایی و توســعه پای
نتیجــه بــه دســت آمــده تقریبــا برابــر نصــف - نصــف بــود و 
کفــه تــرازو اندکــی بــه ســمت پاســخ »خیــر« ســنگینی می کرد. 
بــه راســتی چــرا مــا اصــرار بــر تکــرار مــداوم خطاهــای خــود 
ــروز  ــادی ام ــار اقتص ــم فش ــه می دانی ــا آن ک ــی ب ــم؟ حت داری
ــین  ــای پیش ــت دوره ه ــادی نادرس ــت  های اقتص ــه سیاس نتیج
ــداوم اشــتباهات کار را  ــرار م می  باشــد و عــدم رســیدگی و تک
بــه جایــی رســانده کــه دولــت دوازدهــم نیــز شــاید بــه ســبب 
ــون  ــا کن ــت ت ــته اس ــردم نتوانس ــی م ــش منف ــرس از واکن ت

تصمیمــات درســتی را اتخــاذ کنــد.
ــرده  ــه ک ــادی را تجرب ــم زی ــر تاط ــای اخی ــازار ارز در روزه  ب
ــال،  ــه ری ــادی ب ــر، بی اعتم ــی اخی ــای خیابان ــت. ناآرامی  ه اس
افزایــش تقاضــای ارز در روزهــای پایانــی ســال میــادی توســط 
ــرکت های  ــا ش ــاب ب ــویه حس ــرای تس ــی ب ــای داخل بنگاه ه
خارجــی و ســفته بازی را می  تــوان از جملــه عواملــی برشــمرد کــه 
ســبب شــده تــا شــاهد افزایــش روز افــزون نــرخ ارز باشــیم. امــا 
کارشناســان بــا نگاهــی ریشــه  ای  تــر آشــفتگی بــازار ارز را نتیجه 
سیاســت گذاری غلــط و »تکــرار مــداوم اشــتباهات« دانســته اند و 

و نمی  تــوان مردمــی را کــه با مشــکات عدیــده اقتصادی دســت و 
پنجــه نــرم می  کننــد و روز بــه روز بیشــتر در تنگنا قــرار می گیرند 

را مقصــر اصلی داســتان دانســت.
چــرا چنــد نرخــی بــودن ارز بــرای نظــام اقتصــادی مشــکل ســاز 
اســت؟ مادامــی کــه »نظــام ارز چنــد نرخــی« بــر اقتصــاد ایــران 
ــازار  ــی در ب ــای نفت ــه دالره ــا عرض ــت ب ــده و دول ــایه افکن س
ــن  ــت. ضم ــات داش ــار ثب ــوان انتظ ــد، نمی ت ــت می کن آزاد دخال
ــن کــه در ایــن شــرایط، رانــت ایجــاد شــده و واردات، مزیــت  ای
بیشــتری نســبت بــه صــادرات دارد و بــه همیــن جهــت صنایــع 
تولیــدی داخلــی روز بــه روز تضعیــف می شــوند. زمانــی که بخش 
خصوصــی آســیب ببینــد، ســوددهی نخواهــد داشــت و در نتیجــه 
قــادر بــه بازپرداخــت وام بانکــی و حقــوق کارگــران نخواهــد بــود. 
ادامــه ایــن رونــد بــرای بقــای بنگاه هــای تولیــدی راهی جــز تعدیل 
نیــرو باقــی نمی گــذارد و بــه همین جهت تمامی فشــارها مســتقیما 

ــه دهک هــای ضعیــف جامعــه منتقــل می  شــود. ب
اگــر بــه تغییــرات جهانــی برابــری نــرخ یــورو یــا دالر در مقابــل 
ریــال رجــوع کنیــم، خواهیــم دیــد کــه نوســانات شــدید صرفــًا 
ــرات  ــوده اســت و در یــک مــاه گذشــته تغیی ــی ب ــازار داخل در ب
چشــمگیری در نــرخ رســمی بانــک مرکــزی کشــورها مشــاهده 
نمی شــود. مســأله ای کــه از اظهــار نظرهــای مســئولین دولــت و 
بانــک مرکــزی ایــران روشــن اســت، مطلــوب نبــودن این شــرایط 
بــرای دولــت می باشــد. امــا حتمــا شــنیده ایــد کــه ادعــا می  شــود 
دولــت  بــرای جبــران کســری بودجــه در پایــان ســال، نــرخ ارز را 
دســت کاری می کنــد تــا از پــس تــراز کــردن هزینه هــا برآیــد! با 
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ــی  ــال 1282 شمس ــاه س ــن  م ــد بهم ــوی، متول ــزرگ عل ب
ــی  ــال 13۷۵ شمس ــاه س ــن  م ــته بهم ــران و درگذش در ته
در برلیــن، از جهــات مختلفــی یکــی از مشــهورترین 
ــت  ــت. نخس ــران اس ــر ای ــات معاص ــخصیت های ادبی ش
ایــن  کــه وی بــه  همــراه صــادق هدایــت و صــادق چوبــک 
پــس از محمــد علــی جمــال  زاده یکــی از پیشــاهنگان 
داستان نویســی معاصــر ایــران اســت. دوم ایــن  کــه ســبک 
ویــژه او در داستان نویســی )کــه برگرفتــه از رئالیســم 
ــس  ــندگان پ ــر نویس ــدی ب ــا ح ــود(، ت ــتی ب سوسیالیس
ــبک  ــه س ــال ب ــالیان س ــا س ــه ت ــود ک ــذار ب از وی تاثیرگ
ــان نویســندگان و  ــوب داستان نویســی در می ــب و محب غال
ــه گفتــه  ــی تبدیــل شــد. ســوم ایــن  کــه ب مخاطبــان ایران
ــدان«  ــتانی زن ــات داس ــذار »ادبی ــگران، وی بنیان گ پژوهش
ــی از  ــه او یک ــن  ک ــارم ای ــت. چه ــی اس ــان فارس در زب
ــرن  ــا در ســرآغاز ق ــه اروپ ــی ب نخســتین محصــان اعزام
ــان  ــه شــخصیت وی را در می ــن نکت ــه ای حاضــر اســت ک
ــاب  ــس از انق ــران در دوره پ ــته ای ــخصیت های برجس ش
مشــروطه برجســته و ویــژه می کنــد. پنجــم ایــن  کــه ایــن 
نویســنده چپ  گــرای ایرانــی بــه  همــراه تقــی ارانــی و ایــرج 
اســکندری از بنیــان گــذاران حــزب تــوده ایــران بــود و بــا 
ــتین  ــا« )نخس ــه دنی ــتین دوره »مجل ــلکانش نخس ــم  مس ه
ــرن  ــدی در ق ــرای ج ــی چپ گ ــی و اجتماع ــریه سیاس نش
معاصــر( را در فاصلــه ســال  های 1312 تــا 1314 شمســی 

منتشــر کــرد. 
بــزرگ علــوی اقدامــات بــزرگ دیگــری هــم داشته اســت. 
یکــی از مهم تریــن خدمــات وی بــه ادبیــات فارســی، ترجمه 
ــه  ــودور نولدک ــته تئ ــران« نوش ــی ای ــه مل ــاب »حماس کت
ــم  ــرن نوزده ــی در ق ــزرگ اروپای ــرقان ب ــی از مستش )یک
و بیســتم( در ســال 13۰9 شمســی اســت. کتــاب »حماســه 
ملــی ایــران« نولدکــه را می تــوان یکــی از مهم  تریــن 
پژوهش هــا در تاریــخ شــاهنامه پژوهی جهــان دانســت کــه 
ــان و  ــیاری از شاهنامه شناس ــتناد بس ــل اس ــق و مح سرمش
فردوســی  پژوهان بعــدی قــرار گرفتــه اســت. ســعید نفیســی 
ــال 132۷  ــاب )در س ــن کت ــی ای ــه فارس ــه ترجم در مقدم
شمســی( نوشــته اســت: »ایــن کتــاب بهتریــن و معتبرتریــن 
ــا  ــی ت ــی اســت کــه خاورشناســان اروپای مجموعــه تحقیقات
ســی ســال پیــش دربــاره فردوســی و شــاهکار جاودانــی او 

کــرده  انــد...«. 
علــوی  بــزرگ  نقــش  ماندگارتریــن  بی تردیــد  امــا 
در تاریــخ ادبیــات ایــران نقشــی اســت کــه وی در 
قالــب یــک داســتان نویس پیشــگام و پیشــاهنگ ایفــا 

ســه  و  »پنجــاه   زنــدان«،  »ورق پاره  هــای  کرده اســت. 
نفــر« و »چشــم  هایــش« مشــهورترین آثــار بــزرگ علــوی 
ــت.  ــده اوس ــر ش ــای منتش ــتان  ها و رمان  ه ــان داس در می
اگــر بخواهیــم بهتریــن رمان  هــای زبــان فارســی را در 
چنــد عنــوان نــام ببریــم، رمــان »چشــم  هایــش« در صــدر 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــن برت ــزء عناوی ــم ج ــت  ک ــا دس ــا ی نام ه
ــی  ــات سیاس ــن روای ــی از خواندنی  تری ــم یک ــر بخواهی اگ
معاصــر را نــام ببریــم، ناگزیریــم بــه کتــاب »پنجــاه  و ســه 
نفــر« بــه  عنــوان نخســتین گزینــه بیندیشــیم. اگــر بخواهیــم 
ــام  ــان فارســی را ن مهم تریــن زندان  نوشــته های داســتانی زب
ببریــم، بــاز هــم بایــد بــه  ســراغ آثــار بــزرگ علــوی برویــم 

و »ورق پاره هــای زنــدان« او را در نظــر بیاوریــم. 
ــوی، دوســتی  ــزرگ عل ــی دیگــر در زندگــی ب ــه خواندن نکت
ــروه »ربعــه« اســت. در  ــت و تشــکیل گ ــا صــادق هدای او ب
زمــان رضاشــاه، گروهــی از اســاتید صاحــب  نــام ادبیــات و 
روشــنفکران رســمی کشــور از قبیــل علــی  اصغــر حکمــت، 
سیدحســن تقــی زاده، عبــاس اقبــال آشــتیانی، محمــد قزوینی، 
ســعید نفیســی و... بــا یکدیگــر ارتبــاط مســتمر و منســجمی 
ــزرگ  ــد. ب ــروف بودن ــبعه« مع ــروه »س ــه گ ــتند و ب داش
ــه  همــراه صــادق هدایــت، مجتبــی مینــوی و  علــوی نیــز ب
مســعود فــرزاد بــا هــم دوســتی مســتمر و ارتبــاط منســجمی 
برقــرار کردنــد و در برابــر آن گــروه نخســت، بــا رویکــردی 

ــد.  اعتراضــی و طنزآمیــز، خــود را گــروه »ربعــه« نامیدن
و  ترجمــه  نویســندگی،  بــر  عــاوه  علــوی  بــزرگ 
ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــی و ادب ــی، سیاس ــای مطبوعات فعالیت  ه
ــای  ــتیم، فعالیت ه ــی داش ــاره ای اجمال ــا اش ــدام از آن ه ک
فرهنگــی دیگــری از جملــه معلمــی در اداره معــارف شــیراز، 

ــان  ــس زب ــران، تدری ــی ته ــتان صنعت ــس در هنرس تدری
ــتادی و  ــف، اس ــهرهای مختل ــگاه های ش ــی در آموزش آلمان
ــان فارســی در دانشــگاه  تأســیس گــروه ایران  شناســی و زب
هومبولــت، فرهنگ نویســی مشــارکت در تدویــن لغت نامــه 
ــی بخشــی از  ــی در کشــور آلمــان، معرف ــه آلمان فارســی ب
ــف  ــب تألی ــا )در قال ــه آلمانی ه ــران ب ــر ای ــخ معاص تاری
کتاب  هایــی بــه زبــان آلمانــی از جملــه »مبــارزات ایــران« 
و »تاریخچــه تحــول ادبیــات فارســی نویــن«( و... را در 

ــود دارد.  ــی خ ــه فرهنگ کارنام
ــی،  ــی، سیاس ــای فرهنگ ــن فعالیت ه ــه ای ــی ب ــی اجمال نگاه
اجتماعــی و البتــه ادبــی در زندگــی بــزرگ علــوی، فــارغ از 
قضاوت هایــی کــه ممکــن اســت دربــاره نتایــج فعالیت  هــای 
او داشــته باشــیم، از یــک ســو عظمــت شــخصیتی وی 
ــد  ــا می فهمان ــه م ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــان می  ده را نش
کــه تجربــه عظیمــی از زندگــی بــر دوش او بــوده و همیــن 
ــر در  ــی بی  نظی ــت جهان ــده اس ــث ش ــم باع ــه عظی تجرب
ــز  ــک  برانگی ــت رش ــا روای ــود و ب ــق ش ــتان  های او خل داس
از قلــم جادویــی او بــه  ســوی جاودانگــی پیــش بــرود. ایــن 
همــان خصلتــی اســت کــه فقــدان آن در میــان نویســندگان 
کوچــک و بــزرگ زمانــه مــا بــه  شــدت احســاس می شــود؛ 
نویســندگانی کــه می بینیــم، آثارشــان را می خوانیــم و 
می فهمیــم کــه همــه آن هــا از نظــر تســلط بــه تکنیک  هــای 
ــه  نظــر می رســد  ــا ب ــق هســتند ام نویســندگی بســیار موف
کــه از نظــر حکمت  انــدوزی و کشــیدن بــار ســنگین زندگــی 
کنش گرانــه و مســئوالنه بســیار فقیــر بوده انــد و در نتیجــه 
آثارشــان جهانــی بــه  شــدت خشــک وخالی و گاه بــه  مراتــب 
مبتذل تــر از جهــان واقعــی اطــراف مــا را عرضــه می کنــد.
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چند سطری همراه با فروغ شعر معاصر

فــروغ فرخــزاد، شــاعری بــا شــیطنت  های خــاص خــود، در 
ســال 1314 بــه دنیــا آمــد. پــدرش ارتشــی و مــادرش بــه 
تمــام معنــا زنــی ســنتی و شــرقی بــود. ترکیــب چنیــن زوجی 
شــاید در تصویــری کــه فــروغ بعدهــا از مــردان پیــدا کــرده، 
اثرگــذار بــوده اســت. در 16 ســالگی بــا پرویــز شــاپور کــه 
ــود، ازدواج کــرد. شــاپور برخــاف  1۵ ســال از او بزرگتــر ب
ــور  ــه ط ــروغ ب ــود و ف ــرداز ب ــردی طنزپ ــروغ، م ــدر ف پ
ــت وجو  ــود را جس ــی خ ــدر آرمان ــز پ ــودآگاه در پروی ناخ
ــه  ــی ک ــال، در حال ــد از 2 س ــاپور بع ــاق از ش ــرد. ط می ک
ــدن  ــروغ از دی ــدن ف ــع ش ــد و من ــد بودن ــب فرزن صاح
فرزنــدش توســط شــاپور، در تکمیــل تصویــر ذهنــی فــروغ 

ــود. ــذار ب ــردان اثرگ از م
فــروغ در ســال 1331 ضمــن انتشــار اولیــن مجموعــه شــعر 
خــود بــا عنــوان »اســیر« در راســتای مبــارزه بــا مردســاالری، 
دو کار انجــام داده اســت. اول اینکــه فــروغ در ایــن مجموعــه 
شــعر از خــط قرمزهــا عبــور کــرده اســت؛ یعنــی صحبــت از 
مضامیــن اروتیــک بــه زبــان زنــان. فــروغ بــر ایــن نظــر بــود 
کــه اگــر صحبــت از مضامیــن اروتیــک بــد اســت هیــچ کس 
ــد  ــد از آن صحبــت کنــد و اگــر خــوب اســت همــه بای نبای
بتواننــد از آن بگوینــد. دوم، ارائــه تصویــری نازیبــا از مــرد کــه 
در سراســر مجموعــه اســیر، نمایــان اســت. اشــعار فــروغ را در 

مجموعــه اســیر، مــی  تــوان نیمــه ســنتی ارزیابــی کــرد.
فــروغ در مجموعه دوم شــعر خود یعنــی دیــوار )133۵(، دچار 

یــک پارادوکــس هویتــی می  شــود و بــه ســمت مــدرن شــدن 
پیــش مــی  رود؛ اگرچــه هنــوز مــدرن نشــده و در ســردرگمی 
بــه ســر می  بــرد. در اشــعار فــروغ در مجموعــه دیــوار، پنــاه 
ــود دارد. در  ــیمانی نم ــی از پش ــواب و بارقه های ــه خ ــردن ب ب
ــن،  ــروغ از زمی ــادی ف ــگاه انتق ــان )1336(، ن ــه عصی مجموع
ــی  ــش سرکش ــر آفرین ــود و در براب ــمان می  ش ــه آس متوج
ــوار و  ــیر، دی ــه اس ــه مجموع ــروغ در س ــان ف ــد. زب می کن
عصیــان، زبانــی پرخاشــگر، جنســی و غیرهنری اســت. خــود او 
پــس از انتشــار تولــدی دیگــر، صفــت حماقــت در بــازه پیــش 

ــد. ــبت می ده ــود نس ــه خ از آن را ب
ــا حــدی  ــروغ را ت ــم گلســتان ذهنیــت ف ــا ابراهی آشــنایی ب
نســبت بــه مــردان اصــاح می کنــد و رابطــه فکــری عمیقــی 
ــر  ــدی دیگ ــه تول ــود. مجموع ــرار می ش ــن دو برق ــان ای می
ــه پیشــین  ــه مجموع ــا س ــادی ب ــه بســیار زی )1342( فاصل
ــی  ــا زبان ــا ب ــاعری توان ــه ش ــن مجموع ــروغ دارد. در ای ف
ــا  ــه خودنمایــی می کنــد کــه اگرچــه هــم چنــان ب هنرمندان
ســنت فرهنگــی مردســاالر مبــارزه مــی  کنــد، امــا بی تنــش 
ــه  ــش را ب ــاعرانه عمیق ــی ش ــان بین ــد و جه ــخن می گوی س
ــروغ  ــه »ف ــروغ را ب ــه می  کشــد. آنچــه ف ــعر و جامع رخ ش
ــه  ــرواز او از شــخصیت اول ب ــدل کــرده، پ شــعر معاصــر« ب

شــخصیت دوم اســت.
فــروغ در 23 بهمــن ســال 134۵، ســاعت 16، در تصادفــی 
ــن  ــا ای ــه ب ــعری ک ــا ش ــدی ب ــن همانن ــد و ای ــته ش کش
مضمــون دارد ســبب حــرف و حدیــث  هــای بســیاری درباره 
مــرگ او شــده اســت. آخریــن اثــر فــروغ، »ایمــان بیاوریــم 
بــه آغــاز فصــل ســرد« پــس از مــرگ او چــاپ شــده اســت؛ 

ــش  ــر و دغدغه های ــروغ هنری ت ــان شــعر ف ــر زب ــن اث در ای
ــروغ،  ــش از ف ــاعران زن پی ــان ش ــت. در می ــر اس جهانی ت
پرویــن اعتصامــی، زن موثــر و موفــق در ادبیــات و مخصوصــا 
ــام  ــت؛ نظ ــده گرف ــوان نادی ــعری را نمی  ت ــای ش مناظره ه
ــی  ــام اخاق ــان نظ ــن هم ــعر پروی ــود در ش ــی موج اخاق
ــی  ــیمین بهبهان ــت. س ــعدی و در کل سنت گراس ــی، س غزال
ــاح  ــان اص ــان، خواه ــن می ــق زن در ای ــاعر موف ــر ش دیگ
ــت.  ــنت اس ــف س ــا مخال ــروغ کام ــا ف ــت ام ــنت اس س
چکیــده شــخصیت فــروغ را می تــوان در جملــه »مبــارزه بــا 

ــی کــرد.  ســنت فرهنگــی مردســاالر« معرف

ــاره رئالیســم در ادبیــات  ــه بحــث درب در ایــن یادداشــت ب
می پــردازم. همــان طــور کــه در دو یادداشــت گذشــته ذکــر 
ــادی  ــگاه انتق ــی ن ــان شــروع رمانتیسیســم، نوع شــد، از زم
ــب و  ــوع مکت ــر ن ــود. ه ــات می ش ــر و ادبی ــوزه هن وارد ح
نــگاه ادبــی و هنــری کــه ظهــور می کنــد واکنشــی اســت بــه 
آنچــه پیــش از ایــن بــه منصــه ظهــور آمده اســت. رئالیســم 
ــب ایدئالیســم و رمانتیسیســم  ــه دو مکت واکنشــی مســلم ب
ــر  ــرد ه ــه ط ــه ب ــد ک ــکل می ده ــی را ش ــت و گفتمان اس
ــز  ــه و خیال انگی ــز و صناعت گون ــراق آمی ــگاه اغ ــه ن گون
ــای  ــه معن ــت ب ــم در لغ ــردازد. رئالیس ــات می پ ــه ادبی ب
ــی در خــود  ــه ادب ــن گون ــای ای ــاوری« اســت. معن ــع ب »واق
ــن  ــذاران ای ــورد بنیان گ ــا در م ــت. روایت ه ــه اس آن نهفت
ــا آنچــه در بیشــتر  ــد. ام ــات مختلف ان ــه ادبی ــگاه ب ــوع ن ن
ــده می شــود  ــان دی ــات جه ــخ ادبی ــه تاری ــوط ب ــون مرب مت
ایــن اســت کــه ایــن مکتــب در اوایــل قــرن نوزدهــم در آثار 
برخــی نویســندگان متبلــور شــد کــه نــام آن هــا بــه هیــچ 
ــرای دنبال کننــدگان حرفــه ای ادبیــات نیــز  عنــوان حتــی ب
آشــنا نیســت. شــانفلوری، مــورژه و دورانتــی از جملــه ایــن 
ــب رئالیســم  ــد کــه در رشــد و نمــو مکت نویســندگان بودن
ــت  ــنده رئالیس ــن نویس ــتند. بزرگتری ــزایی داش ــر به س تاثی
ــر  ــه اث ــت ک ــوی اس ــر فرانس ــتاو فلوب ــن دوره گوس در ای
ــار شــاخص  ــوواری« جــزء آث ــام »مــادام ب ــا ن ــدگار او ب مان
ــدت از  ــه ش ــر ب ــد. فلوب ــاب می آی ــه حس ــم ب دوره رئالیس
نویســندگانی کــه قــادر نبودنــد از احساســات و خیــال ذهنــی 
خــود بــرای نوشــتن یــک اثــر فاصلــه بگیرنــد، متنفــر بــود. 
ــل آن  ــی کام ــد بازنمای ــری بای ــا هن ــی ی ــر ادب از نظــر او اث
ــد.  ــاق می افت ــرون اتف ــط بی ــه در محی ــی باشــد ک پدیده های
ــی  ــن عکاس ــک دوربی ــون ی ــد همچ ــد بای ــمان هنرمن چش
عمــل کنــد، نــه چیــزی اضافــه و نــه چیــزی کــم. نویســنده 
ــی دارد.  ــیار محکم ــال بس ــاع اتص ــه اجتم ــا بدن ــرا ب واقع گ
ــال و آنچــه امــر  ــا شــروع دوره رئالیســم جــدال بیــن خی ب
واقــع نــام دارد آغــاز شــد. واقــع گرایــان بــر ایــن بــاور بوده 
و هســتند کــه کار هنرمنــد تماشــا کــردن اســت؛ نویســنده 
بــه مثابــه یــک تماشــاگر تمــام اتفاقــات بیــرون را جــدا از 
هــر گونــه ســوبژکتیویته )ذهن گرایــی( بــه تصویــر کشــیده 
و بــه حــوزه نوشــتار وارد می کنــد. نویســنده واقع گــرا 
ــا را  ــی و آن ه ــی را بررس ــات اجتماع ــل اتفاق ــل و عوام عل
ــه  ــن ســوال ب ــن جــا ای ــد. در ای ــر خــود می کن ــز وارد اث نی
ــه جــزء  ــا تشــریح جــزء ب ــه آی ــادر می شــود ک ــن متب ذه
ــر؟  ــا خی ــر می شــود ی ــک اث ــذال ی ــه ابت ــت منجــر ب واقعی
بالــزاک کــه به عنــوان یکــی از ســردمداران مکتب رئالیســم 
بــه شــمار می آیــد معتقــد بــه دســتکاری اســت. دســتکاری 
ــز و  ــرای پرهی ــتار ب ــه در نوش ــت ک ــل واقعی ــه در اص ن
ــن  ــال دارد مت ــه احتم ــه ای ک ــات اضاف ــری از توصیف جلوگی
را بــه قهقــرا بــرده و آن را بــه امــری مبتــذل مبــدل کنــد. 
رئالیســم جریانــی اســت کــه بــه نوعــی محســوس نوشــتار 
ــه واســازی  ــه ب ــد می دهــد و نقادان ــا امــر سیاســی پیون را ب
ــم  ــب رئالیس ــت مکت ــد. اهمی ــت می زن ــی دس ــر اجتماع ام
در تاریــخ ادبیــات جهــان بــه قــدری اســت کــه بــه واقــع 
نــوع اندیشــه انســانی را می تــوان بــه قبــل و بعد آن تقســیم 
کــرد. ایــن دوره در ادبیــات جهــان دو شــاخه دیگــر را بــه 
ــه  ــزوده اســت. همــان طــور کــه گفت ــی اف جریان هــای ادب
شــد از بزرگتریــن ســردمداران رئالیســم می تــوان بالــزاک 
ــار  ــتن دوره ای از آث ــا نوش ــه ب ــرد ک ــام ب ــوی را ن فرانس
خــود بــا نــام »کمــدی انســانی« تاثیــر به ســزایی در تاریــخ 
ــزرگ  ــر جــای بگــذارد. از نویســندگان ب ادبیــات جهــان ب
رئالیســم همچنیــن می تــوان از چارلــز دیکنــز، هنــری 
جیمــز، لئوتولســتوی، داستایفســکی و ماکســیم گورکــی نــام 
بــرد کــه آثــار آنــان در تاثیرگــذاری بــر فلســفه هنــر قــرن 
ــار  ــناخت آث ــرای ش ــتند. ب ــگام هس ــان پیش ــتم همچن بیس
ــری  ــکیبایی اث ــر ش ــا صب ــم ب ــه می کن ــزرگان توصی ــن ب ای
همچــون »جنــگ و صلــح« را خوانــده و بــه ایــن توجــه کنید 
ــه تماشــا و  ــه نویســنده ای همچــون تولســتوی ب کــه چگون
ــه  ــردازد ک ــع می پ ــر واق ــت و ام ــر واقعی ــریح بی نظی تش
از هرگونــه قضــاوت احساســی عــاری اســت. از دیگــر آثــار 
ایــن دوره می تــوان بــه »بابــا گوریــو«، »آرزوهــای بــزرگ« 
و »بــرادران کارامــازوف« اشــاره کرد. در یادداشــت شــماره 
بعــد بــه بررســی دو شــاخه ادبــی تاثیرگــذار ِبیــرون آمــده 
ــار  ــه آث ــه چگون ــت و اینک ــم پرداخ ــم خواه از دل رئالیس
نوشــته شــده در دوره رئالیســم، گفتمانــی انتقــادی و فلســفی 

ــد.  ــکل می ده را ش

تی علیرضا محوال
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