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در پس این طنین جادویی...
صفحه 7

شاهنامه، ستم نامه ای برای عزل شاهان است
جالل خالقی مطلق در مصاحبه با وقایع اتفاقیه

صفحه 11

سیاســت خارجــی یعنــی جهت گیری هایــی کــه دولــت در ســطح 
منطقــه و بین الملــل انجــام می دهــد تــا در محیطــی کامــا 
هرج و مــرج، بتوانــد بــا رویکــرد واقع گرایانــه منافــع ملــی کشــور را 
حفــظ نمایــد. ایــران در چهــارراه اســتراتژیکی قــرار گرفته اســت که 
نمی توانــد منــزوی و برکنــار از تحــوالت بیــن الملــل باشــد. وجــود 
منابــع نفــت و گاز، اســتقرار در خاورمیانه، منازعات اعراب و اســرائیل، 
تــاش بــرای هژمونیک شــدن در منطقه از ســوی ترکیه، عربســتان 
ــای  ــه، جنبش ه ــکا در منطق ــات روســیه و آمری و اســرائیل، اختاف
اســامی، جوانــان، زنــان، دموکراســی خواهان در خاورمیانــه و وجــود 
ــی، اســام گرای  ــرال، روس گرای ــوژی لیب ــوع ایدئول ــا تن ــی ب بازیگران
اهل ســنت، تشــیع انقابــی و صهیونیســم و خــرده باورهــای قومیتــی 
منطقــه را در ماتریــس عــدم قطعیــت گرفتــار کــرده اســت. آمریکا، 
روســیه، اتحادیــه اروپــا، چیــن در ســطح بین الملــل، منطقــه را جهت 
ســلطه نظامــی، اقتصــادی و فرهنگــی نشــانه رفته انــد و قدرت هــای 
منطقــه بــه همــراه جنبش هــای فرقــه ای و قومیتــی ســطوح 
دولت هــای ملــی را متزلــزل ســاخته اند. در چنیــن محیطــی ایــران 
بایــد از منافــع ملــی خــود دفــاع کنــد و بتوانــد در عیــن حــال کــه 
بازیگــران را شناســایی و بــرای هــر اقــدام آن هــا برنامــه ای از پیــش 
تعییــن شــده داشــته باشــد، از چنــد بحــران بــزرگ هماننــد منزوی 
ــدن  ــال ش ــور، فع ــه کش ــگ ب ــدن جن ــانده ش ــران، کش ــدن ای ش
ــری  ــی جلوگی ــی سیاس ــه ای و بی ثبات ــی و فرق ــکاف های قومیت ش
کنــد. برقــراری موازنــه و یارگیــری در چنیــن محیــط بی ثباتــی کــه 
ــهری  ــدرن، ش ــنتی و م ــف س ــکاف های مختل ــب ش ــدام از جان م
و روســتایی، ملــی و بیــن المللــی، فرقــه ای و مذهبــی و جنســیتی بــه 
ســمت امنیتی شــدن ســوق پیــدا می کنــد، کار آســانی نیســت. برای 
ایــن کــه تصویــر روشــنی از جهت گیــری سیاســت خارجی ایــران در 
ایــن محیط آشــفته ترســیم گردد، در ســه ســطح فلســفه، دکترین و 

ــردازم. ــی آن می پ ــی و آسیب شناس ــه بررس ــت ها ب سیاس
1- فلســفه سیاســت خارجــی: فلســفه همان جهــان بینــی، کلیات، 
ترســیم مبانــی و خــط و مشــی و نــگاه کانــی اســت کــه ریشــه در 
اندیشــه یــک دولــت و قانــون اساســی آن دارد. ایــران دارای تکثــر 
فلســفی اســت یعنــی بــه علت تاریــخ باســتانی، عقایــد خــرد مزدایی 
تــا خــرد شــیعی و در روزگار فعلــی افــکار مــدرن و پســت مــدرن در 
فلســفه سیاســت خارجی ایــران وارد شــده اســت. جمهوری اســامی 
ایــران در قانون اساســی فلســفه سیاســت خارجی را در شــاخص های 
شــیعی، اســامی، ایرانــی و مــدرن بــا واژگانــی چــون امــت اســامی، 
ــه  ــاداری ب ــاب، وف ــاع از مســلمانان و مســتضعفان، صــدور انق دف
تعهدهــای بیــن الملــل، حفظ تمامیــت ارضی کشــور و اجــازه دخالت 
ــرده اســت.  ــد ک ــور کشــورها قی ــردن در ام ــت نک ــدادن و دخال ن
ایــن مجموعــه از مفاهیــم برآمــده از فلســفه ای متکثر اســت کــه در 
ــای  ــمت تصمیم گیری ه ــه س ــذاری ب ــتن اولویت گ ــورت نداش ص
بی نظــم و بی برنامــه و حتــی در برخــی مواقــع مهار یکدیگــر حرکت 
می کنــد. فلســفه سیاســت خارجــی ایــران تــوان انقابــی و شــیعی را 
فعــال ســاخته و مناطــق نفــوذی در عــراق، ســوریه و لبنــان ایجــاد 
کرده اســت. ســایر فلســفه ها هم چــون فلســفه حقوقــی و آرمان گــرا 
نیــز توانســته اســت در خلــع ســاح، رویه هــای صلــح منطقــه و بین 
الملــل و مباحــث ســازمان ملــل فعــال باشــد. آنچــه هنــوز جــای 
تقویــت دارد فلســفه های ملــی و واقع گرایــی اســت کــه امــکان مهار، 
ــد وجهــی را ســامان دهــی  ــه و رویکردهــای مصلحتــی و چن موازن
کنــد. ایــران توانایــی خلــق چندیــن کمربنــد معرفتــی اطــراف خــود 
را دارد کــه هــر یــک بــه لحــاظ جــذب بازیگــران هم ســو و خلــق 
کمربندهــای امنیتــی محافــظ می تواننــد فعــال شــوند. کمربندهــای 
اســامی، ایرانــی و مــدرن و پســت مــدرن از حداقل ســطوح بــاروری 
ــی  ــران دارای ایدئولوژی های ــن ای ــد هســتند. بنابرای فلســفی بهره من
اســت کــه تــوان تولیــد، حفــظ و تــداوم قــدرت و منافــع ملی کشــور 
ــظ  ــران را حف ــدی ای ــون کمربن ــک هم چ ــر ی ــتند و ه را دارا هس

ــد.  می کنن
2- دکترین هــای سیاســت خارجــی: دکتریــن به معنای بســته های 
شــعاری و مفاهیــم واژگانــی تبلیغاتی اســت کــه اغلب رئیــس جمهور 
یــا وزرای امــور خارجــه جهــت معرفــی جهت گیــری و سمت وســوی 
ــر  ــا ب ــد. دکترین ه ــان می کنن ــدودی بی ــان مح ــت در زم سیاس
اســاس اندیشــه و قــول و قرارهــای قــوه مجریــه به شــهروندان شــکل 
ــارزه  ــکا دکترین هــای مهــار کمونیســم، مب می گیــرد. مثــا در آمری
ــکا و... توســط روســای جمهــور تولیــد  ــا تروریســم، عظمــت آمری ب
شده اســت. در ایــران نیــز تــا کنــون چندیــن دکتریــن تولیــد شــده 
اســت، بــه خصــوص در زمان انتخــاب نامزدهای ریاســت جمهــوری، 
آنــان کــه تخصــص و تجربه سیاســت خارجــی دارند و قصــد متحول 
کــردن امــور بین الملــل را در ســر می پروراننــد، دکترین خــود را اعام 

روح اله اسالمی
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

مشکل سیاست خارجی ایران چیست؟

ادامه در صفحه 4

ݩݐگاه ویژه:  ݧ ںݧ
جمهوری اسالمݡݡݡی و بازیگری بین المللݡݡی
نگاهی به چهار دهه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران



رتبه جهانی تلگرام را پایین آوردیم، نظام اراده کند فیلترشکن ها مسدود می شوند

ــت:  ــته اس ــروش، نوش ــان س ــی در پیام رس ــور، در مطلب ــتان کل کش ــاون دادس ــادی، مع ــد خرم آب ــنا، عبدالصم ــزارش ایس ــه گ ب
مسدودســازی تلگــرام بــه طــور موفقیت آمیــز طبــق برنامــه پیــش مــی رود. فیلتــر و مسدودســازی قســمتی از تلگــرام در ایــران باعــث 
ســقوط فاحــش رتبــه تلگــرام در ایــران و جهــان شــده اســت. ظــرف چنــد روز رتبــه تلگــرام یکصــد پلــه در ایــران و ده هــا پلــه در 
جهــان ســقوط کــرد. بــا وجــودی کــه بــه منظــور انتقــال آرام مــردم بــه پیام رســان های داخلــی هنــوز برخــی از نســخه های فارســی 
تلگــرام مســدود نشــده اند و علی رغــم ایــن کــه هنــوز مبــارزه جــدی بــا فیلترشــکن ها انجــام نشــده، در مرحلــه اول مسدودســازی، 
عــدم بازدیــد بســیاری از کاربــران از تلگــرام موجبــات ســقوط فاحــش رتبــه ایــن پایــگاه اینترنتــی را در ایــران و جهــان رقم زده اســت. 
مســدود ســازی تدریجــی فیلترشــکن ها طبــق برنامــه از پیــش تعییــن شــده اســت. نظــام جمهــوری اســامی هــر زمــان اراده کنــد 
فیلترشــکن ها را بــه طــور کامــل مســدود خواهــد کــرد. توانایــی فنــی نخبــگان ســایبری نیروهــای امنیتــی و انتظامــی جمهوری اســامی 

فــوق تصــور اســت. هنــوز از توانایــی ایــن نیروهــا بــرای مبــارزه بــا فیلترشــکن ها اســتفاده نشــده اســت.
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پشت درهای بسته!

اتحاد دو کره شدنی است؟
حال و هوای صلح در سر »این« و»اون«

حضــور زنــان در ورزشــگاه ها از آن هــا ســلب شــد. همچنیــن در 
خصــوص ورزش بانــوان نیــز محدودیت هایــی بــه وجــود آمــد 
ــامی  ــورهای اس ــان کش ــای زن ــا بازی  ه ــت ت ــوان گف و می ت
ــوش  ــه گ ــه ب ــان در جامع ــری از ورزش زن ــران، خب 1993 ته
ــر  ــم ه ــی از ارکان مه ــان یک ــه زن ــی ک ــید. از آن جای نمی  رس
جامعــه ای هســتند، در صورتــی کــه این قشــر از جامعــه در ابعاد 
مختلــف جســمی، روحــی و روانــی مــورد توجــه قــرار نگیرنــد، 
جامعــه شــادابی خــود را از دســت خواهــد داد. اخیــرا موسســه 
گالــوپ اعــام کــرده اســت کــه ایــران جــزء 20 کشــور غمگین 
)بــا رتبــه 14( و همچنیــن جــزء ســه کشــور عصبانــی جهــان 
قــرار دارد. ایــن آمــار بــه خوبــی نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 
جامعــه ایرانــی بــه شــدت نیازمنــد شــادی اســت اما متأســفانه 
ــور  ــع حض ــون من ــه هم چ ــز در جامع ــای تبعیض آمی رفتاره
زنــان در ورزشــگاه ها بــر ایــن وضــع خطرنــاک دامــن می  زنــد.

ــان در ورزشــگاه  ها غالبــا مســائل شــرعی  مخالفیــن حضــور زن
ــد و  ــرح می  کنن ــان مط ــی مخالفتش ــت اصل ــوان عل ــه عن را ب
معتقدنــد کــه ایــن امر خــاف موازیــن اســامی اســت و مراجع 
ــه  ــه داشــت ک ــد توج ــا بای ــد. ام ــا آن مخالف ان ــز ب ــد نی تقلی
فتــاوی متفاوتــی پیرامــون ایــن امــر وجــود دارد. از میــان فقهــا 
و اســاتید حــوزه علمیــه قــم بــه عنــوان نمونــه حضــرات آیــات 
مــکارم شــیرازی و علــوی گرگانــی معتقدنــد حضــور زنــان در 
ــن مکان هــا  ــه دلیــل شــرایطی نامناســبی کــه ای ورزشــگاه ها ب
دارنــد جایــز نمی  باشــد. امــا در مقابــل آیــت اهلل صانعــی نظــری 
متفــاوت دارد و معتقــد اســت مانعــی بــرای حضــور بانــوان در 
ورزشــگاه  ها وجــود نــدارد. حجــت االســام محســن غرویــان، از 
اســاتید حــوزه علمیــه قــم نیــز، نیــز معتقــد اســت مبنــای فقهی 

برداشــت امــا پــس از تغییــر ترکیــب کنگــره آمریــکا و روی کار 
آمــدن بــوش پســر بــه نتیجــه ای دســت نیافــت. در دوران اوبامــا 
نیــز »توافقنامــه روز جهــش« بــه نتیجه  ملموســی نرســید. امــا در 
حقیقــت مذاکــرات اخیــر بســیار متفــاوت از دوران پیــش اســت. 
ــت  ــای شــورای امنی ــه واســطه تحریم  ه ــروز ب ــره شــمالی ام ک
بســیار در تنگنــا قــرار گرفتــه و تنها شــریک اســتراتژیک تجاری 
آن هــم در حــال کاهــش مــراودات اقتصــادی اســت. از ســویی 
دیگــر ایــن فرصــت رایزنــی بــا بازیگــری هرچــه تمام  تر کــره در 
حــال شــکل  گیری اســت تــا آمریــکا، از دیــدار خواهــر رهبــر کره 
شــمالی در حاشــیه المپیک زمســتانی گرفته تــا دیــدار تاریخی دو 
رهبــر کــره کــه به دعــوت رئیس جمهــور همســایه جنوبــی انجام 
گرفــت، دیــداری کــه بــه مــذاق کاخ ســفید خــوش نیامده اســت. 
یکــی از تهدیدهــای پیــش  روی آمریــکا تهاجــم اتمی کره شــمالی 
بــه خــاک ایــن کشــور اســت و آزمایش  هــای اخیــر کــره شــمالی 
نیــز هــدف  قــرار دادن آمریــکا را ممکن ســاخته اســت. در نتیجه 
ایــن مذاکــرات بــرای رفع ســایه خطر بــرای آمریکا بســیار حیاتی 
اســت. از ســویی دیگــر ایــن مذاکــرات تنهــا یک جانبــه نیســت. 
کــره جنوبــی اکنون ســوی رســمی ایــن سلســله مذاکرات اســت. 
ــون  ــارک گئ ــه جــای »پ ــن« ب ــه ای ــون جائ ــدن »م روی کار آم
هــای«، موضــع کــره جنوبــی در اتحــاد مجــدد دو کــره را تقویــت 
کــرده و حداقــل رهبــر کــره شــمالی در ســخنان خــود هــدف 

کشــورش را چنیــن بیــان کــرده اســت.
در ایــن میــان کره شــمالی نســبت بــه ایــران در مذاکرات مشــابه 
شــرایط متفــاوت و چــه  بســا بهتــری دارد. بــرای همــگان داشــتن 

از میــان خانواده هــای ورزشــکاران و اصحــاب رســانه و ورزش و 
آن هــم بــرای فــرار از تبعــات عــدم حضــور زنــان در ورزشــگاه 
ــود.  ــی ب ــیون های جهان ــتانداردهای فدراس ــد و اس ــق قواع مطاب
بــا ایــن وجــود بــاز هــم می تــوان ایــن اتفــاق را روزنــه امیــدی 

ــرای گشــایش های بیشــتر دانســت. ب
ــت،  ــر آن رف ــز ذک ــن نی ــدای مت ــه در ابت ــور ک ــان ط هم
ممنوعیت هــا و محدودیت هــا بــرای حضــور زنــان در ورزشــگاه 
آن هــم بــدون مبنــای قانونــی، بــدون واکنــش نبوده اســت بــه 
ــی از ســوی  ــا تاش های ــر باره ــه در ســال های اخی طــوری ک
ــرای  ــی ب ــابقات ورزش ــای مس ــتاق تماش ــان مش ــی از زن برخ
ــن  ــی از آخری ــت. یک ــورت گرف ــگاه ها ص ــور در ورزش حض
ــه  ــم رخ داد ک ــتاد و شش ــی هش ــابقه درب ــا در مس تاش ه
عــده ای از دختــران از طریــق تغییــر چهره و پوشــش پســرانه و 
بــا قــرار دادن ریش و ســبیل مصنوعی توانســتند وارد ورزشــگاه 
ــد.  ــا کنن ــان را تماش ــم محبوبش ــابقه تی ــوند و مس آزادی ش
تاش هــا بــرای ورود بــه ورزشــگاه ها آن هــم بــه ایــن ســبک 
بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. امــا چــرا بایــد شــرایط 
بــه گونــه ای باشــد کــه دختــران مجبــور باشــند برای تماشــای 
مســابقه تیــم محبوبشــان بــه ظاهــر پســران درآینــد آن هــم 
ــگاه  ها  ــور در ورزش ــا را از حض ــی آن ه ــه قانون ــرایطی ک در ش
منــع نکــرده اســت؟ ادامــه ایــن رونــد نتیجــه ای جــز تشــدید 
تبعیــض  جنســیتی در جامعــه نیســت و ایــن تبعیض هــا نیــز 
نــه تنهــا بــر نســل کنونــی بلکــه بــر نســل های آینــده جامعــه 
اثرگــذار خواهــد بــود. بنابرایــن اگــر بــه دنبــال جامعه ای شــاد، 
فعــال و پویــا هســتیم، بایــد در راســتای رفــع ممنوعیت هــا و 

رفتارهــای غیرقانونــی، بیــش از پیــش تــاش کنیــم.

و آمریــکا نیســت. حالــت دوم امــا مزایــا و معایــب فراوانــی دارد. 
تشــکیل یــک کشــور واحــد در گام اول متضمن نابودی تســلیحات 
هســته  ای اســت. در گام دوم توســعه اقتصادی نیمه شــمالی نسبت 
ــر  ــود راحت  ت ــمالی نامیده ش ــره ش ــان ک ــه هم چن ــی ک ــه حالت ب
اتفــاق می  افتــد و چــه بســا بــرای اقتصــاد کــره در بلند مــدت مفید 
فایــده باشــد. امــا مضــرات آن نحــوه تقســیم قــدرت اســت. رهبر 
کنونــی کــره شــمالی حتــی بــرای بقــای قــدرت خویــش حاضر به 
»شــکر آب کــردن« روابــط خــود بــا چیــن شــد و تــا زمانــی کــه 
»کیــم جونــگ نــام«، بــرادر ناتنــی و شــوهر عمــه خــود را از صحنه 
قــدرت حــذف نکنــد، بــه ایــن وضعیــت ادامــه داد. این مســأله در 
مــورد انتخــاب پایتخــت آتــی نیــز صــدق می کنــد. مســأله بعدی 
مشــکات فرهنگی و اقتصادی اســت. در وهله اول ترکیب دو کشور 
کــه سیاســت  های بلند مــدت متفاوتــی داشــته اند، چالــش  برانگیــز 
اســت. آنچــه در تاریــخ و در مــورد اتحــاد آلمــان غربــی و شــرقی 
ــا  ــن تفاوت ه ــان ای ــه هم چن ــن اســت ک ــه شــده اســت، ای تجرب
منجــر بــه یکسان ســازی نشــده اســت. اما شــاید فرصت مناســب 
فعلــی بــرای مذاکــره میــان دو کــره تــا چنــد ســال آتــی دســت 
ندهــد. کم رنگ  تــر شــدن تأثیــر آمریــکا در مذاکــرات دو کــره در 
بــه نتیجــه رســیدن آن موثــر اســت. هر چــه این مذاکــرات مبتنی 
بــر منافــع دو کــره پیــش بــرود، احتمــال دســتیابی بــه نتیجــه آن 
قوی  تــر و منجــر بــه صلــح پایدارتــری می  شــود. کــره جنوبــی کــه 
در شــرایط وخیــم بــه فکــر ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه همســایه 
کــره شــمالی اســت، بیشــتر از آمربــکا می  توانــد ضامــن برقــراری 

صلــح در منطقه باشــد.
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دیگــر خبــر مانــدن زنــان پشــت درهــای ورزشــگاه یــا حضــور 
آنــان در ورزشــگاه بــا ظاهــری مردانــه، جــای خــود را در میــان 
خبرگزاری هــای مختلــف بــاز کــرده اســت و بــه دفعــات تکــرار 
می شــود. حضــور یــا عــدم حضــور زنــان در ورزشــگاه  ها شــاید 
فی نفســه و در قیــاس بــا ســایر ابرچالش هــای مختلــف جامعــه 
از اهمیــت چندانــی برخــوردار نباشــد، امــا از آن جــا کــه ایــن 
مســأله باعــث رشــد و ترویــج ناهنجاری هایــی هم چــون تبعیض 
جنســیتی در جامعــه می  شــود، بایســتی بــه گونــه ای دیگــر و از 
ابعــاد و زوایــای مختلــف بــه ایــن موضــوع نگریســت. ایــن کــه 
خانــواده ای تصمیــم بگیــرد بــه منظــور تفریــح و ســرگرمی بــه 
ورزشــگاه بــرود امــا از ورود مــادر یــا دختــر خانــواده بــه داخــل 
ورزشــگاه جلوگیــری شــود، بــه قــدری توهین آمیــز اســت کــه 
ــات  ــرد. اقدام ــه ک ــتداللی توجی ــچ اس ــا هی ــوان آن را ب نمی  ت
تبعیض آمیــز بــا توجــه بــه هزینه هــای فراوانــی کــه در 
حوزه  هــای ســامت روانــی و اجتماعــی بــرای کشــور بــه دنبــال 
دارنــد و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه تنهــا 3 درصــد بودجه 
ــم  ــود )آن ه ــامت روان می  ش ــرف س ــور ص ــامت کش س
بــرای تأمیــن تخــت در بیمارســتان  های روانــی(، در قیــاس بــا 
کشــورهای توســعه یافتــه کــه ایــن نــرخ 70 درصــد می  باشــد، 
نــگاه بــه موضــوع عــدم حــق حضــور زنــان در ورزشــگاه ها را به 
عنــوان نمونــه ای از تبعیض هایــی کــه در جامعــه وجــود دارد، از 

اهمیــت باالیــی برخــوردار کــرده اســت.
پــس از انقــاب و بــه دنبــال برخــی ماحظــات شــرعی، امــکان 

مــدار 38 درجــه بــه مــدت 65 ســال اســت کــه در شــبه جزیره 
کــره میــان دو ملــت حکمرانــی می  کنــد، هماننــد »دیــوار برلین«، 
میــراث دوران تــزار ســرخ جــوزف اســتالین، باقی مانده ســال های 
جنــگ ســرد و تقســیم بنــدی جهــان بــه دو بلوک مخوف شــرق 
و غــرب اســت. امــا آیــا امــروز بعــد از پایــان خــواب ترســناک 
مارکسیســم بــرای جهــان، ایــن آخریــن مرزبنــدی ایدئولوژیک از 

جهــان رخــت بــر می  بنــدد؟
ــه  ــر روی ــوروی و تغیی ــر ش ــه جماهی ــی اتحادی ــد از فروپاش بع
جمهــوری خلــق چیــن بــرای توســعه ابعــاد اقتصــادی کشــور و 
نــگاه عقانــی بــه منافع ملــی و صــرف نظــر از دیپلماســی مبتنی 
بــه ایدئولــوژی، اوضــاع کــره شــمالی چنــدان مطلوب نیســت. هر 
از گاهــی آمریــکا و ســایر هم پیمانانــش را بــه جنــگ و نابــودی 
ــق  ــل معضــات از طری ــه ح ــی ب ــم  نگاه ــا نی ــد، ام فرا می خوان
ــم  ــاه »کی ــدار تاریخــی 27 اردیبهشــت  م ــز دارد. دی ــره نی مذاک
جونــگ اون« بــا »مــون جائه ایــن« ســرآغاز دور جدیــد از مذاکره 
بــرای دســتیابی بــه صلــح در شــبه جزیــره کــره اســت. منطقه ای 
کــه پــس از رهایــی از امپراتــوری ژاپــن، به واســطه مبــارزه جدید 
قــرن بیســتم هرگــز رنــگ آرامــش را بــه خــود ندیــد. نخســتین 
جرقــه التهــاب در کــره از تصرف قســمت شــمالی توســط ارتش 
ســرخ شــوروی و قســمت جنوبــی توســط ارتــش ایــاالت متحده 
ــک  ــزاری ی ــتالین از برگ ــس از آن اس ــد. پ ــروع ش ــکا ش آمری
ــات آزاد در سرتاســر کــره کــه پیشــنهاد هــری ترومــن،  انتخاب
ــا  ــد و ب ــرباز می  زن ــود س ــکا ب ــت آمری ــور وق ــس جمه رئی
حمایــت از »کیــم ایــل ســونگ« مقدمات تشــکیل یــک حکومت 
کمونیســتی در قطعــه شــمالی را آغــاز می  کنــد. جنــگ کــره اما با 
هــدف یکپارچه ســازی ایــن منطقــه توســط رهبــر قطعــه شــمالی 
آغــاز می  شــود و بعــد از بــر جــای گذاشــتن بیــش از دو میلیــون 
کشــته در تاریــخ در ژوئــن 1953 پایــان می  یابــد. نزاعــی کــه کره 
شــمالی را بیــش از پیــش بــه سرســپردگی چیــن درآورد. پایــان 
ــه معنــای دورمانــدن بســیاری از خانواده هــای کــره ای  جنــگ ب
از یکدیگــر بــود. دو پــاره کــره کــه نقــاط مشــترک فرهنگــی و 
تاریخــی بســیاری بــا یکدیگــر دارنــد، بــه دشــمنان تــراز اول خود 
تبدیــل شــدند. حضــور نظامــی آمریــکا در کــره جنوبی بــه بهانه 
حمایــت از ایــن کشــور در برابــر هجــوم همســایه شــمالی نیــز، 

همــواره بــر تیرگــی ایــن روابــط اثرگــذار بــوده اســت.
امــا کــره شــمالی تــا پیــش از ایــن هــم چندیــن دفعــه اقــدام بــه 
مذاکــره بــا آمریــکا و یــا کــره جنوبــی کــرده، هــر چند هــر مرتبه 
ــت.  ــض شده اس ــا نق ــن توافق ه ــوی طرفی ــی از س ــه بهانه های ب
ــه  ــا معامل ــر 1994 ب ــون، در اکتب ــل کلینت ــکا در دوران بی آمری
»چهارچــوب مــورد توافــق« گامــی بــه ســوی صلــح در خــاور دور 

مخالفــت بعضــی از فقهــا در ایــن مســأله ایجــاد مفســده اســت 
ــوان وارد کــرد،  ــری می ت ــن موضع گی ــه ای ــه ب ــا اشــکالی ک ام
ایــن اســت کــه تعییــن مصــداق مفســده مشــکل اســت چــرا 
ــل ســنت  ــران اه ــواف، زائ ــگام ط ــج و هن ــه در مراســم ح ک
نیمــی از بدنشــان عریــان اســت و حتــی در ایــن میــان امــکان 
تمــاس بدنــی میــان زائــران زن و مــرد نیــز وجــود دارد، بــا این 
حــال فقهــا ایــرادی در ایــن مســأله وارد نمی  بیننــد چــرا کــه 
معتقدنــد نیت عبادت اســت. بنابراین در مســأله اختــاط زن و 
مــرد در ورزشــگاه، اگــر صرفا تماشــای مســابقه ورزشــی در کار 
باشــد، کســی نیــت گنــاه کــردن نخواهــد داشــت لــذا مانعــی 

بــرای ایــن مســأله وجــود نــدارد.
ــرح  ــوع مط ــن موض ــا ای ــه ب ــه در رابط ــری ک ــأله دیگ مس
ــی  ــن ممنوعیت هــا از لحــاظ قانون ــن اســت کــه ای می  شــود ای
هــم مبنایــی نــدارد. محمدرضــا تابــش، نماینــده مــردم اردکان 
ــزاری  ــا خبرگ ــو ب ــت وگ ــامی در گف ــورای اس ــس ش در مجل
اقتصــاد آنایــن بیــان کــرده اســت کــه هیــچ قانونــی کــه مانــع 
از حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها شــود، وجــود نــدارد. همچنیــن 
پروانــه سلحشــوری، نماینــده مــردم تهــران و رئیس فراکســیون 
زنــان در مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگو بــا خبرگزاری 
ایســنا تأکیــد کــرده اســت کــه ممانعــت از حضــور بانــوان در 
ورزشــگاه ها یــک تبعیــض جنســیتی اســت. بــا ایــن وجــود امــا 
شــاهد آن هســتیم که همچنــان از حضور بانــوان در ورزشــگاه ها 
جلوگیــری می شــود. خوشــبختانه اخیــرا گشــایش هایی حاصــل 
شــد و بانوان توانســتند در بعضی از مســابقات همانند بســکتبال 
و والیبــال بــه عنــوان تماشــاچی حضــور یابنــد. هــر چنــد کــه 
حضــور زنــان در برخــی از مــوارد بــه صــورت گزینشــی و فقــط 

تســلیحات اتمــی و خطــرات آن اثبــات شــده، ســایه یــک جنــگ 
اتمــی احســاس شــده و از ســویی دیگــر تنهــا از کشــور کــره یک 
صــدا بیــرون می  آیــد. در ایــن میــان تفــاوت مناقشــات منطقه ای 
را نیــز بایســتی در نظــر گرفــت. کــره شــمالی بــه جــز ژاپــن کــه 
در مذاکــرات بیشــتر بــا آمریــکا هم صداســت، همســایگانی دارند 
ــا حــدودی ذی  ــرات ت ــا مذاک ــل و حــل مســأله ب ــه در تعام ک
نفــع هســتند. از ســویی بازگشــت کــره شــمالی بــدون دســتاورد 
از ایــن مذاکــرات هیــچ ســودی بــرای او نــدارد، خشک ســالی در 
نیمــه شــمالی و روابــط محــدود تجــاری بــا همســایگان، وضعیت 

فلج کننــده ای را بــرای ایــن کشــور رقــم زده اســت. 
ــا مذاکــرات  ــه دو نحــو اســت، ی شــرایط پیــش رو مذاکــرات ب
ــلیحات  ــر تس ــی ب ــخت مبتن ــی س ــورد و جنگ ــت می خ شکس
ــد  ــه می رس ــه نتیج ــرات ب ــا مذاک ــرد و ی ــکل می گی ــی ش اتم
و کــره شــمالی در ازای نابــود کــردن تســلیحات اتمــی خــود، از 
کمک  هــای اقتصــادی برخــوردار می شــود و تحریم هــای منــزوی 
کننــده آن برچیــده می شــود. اتحــاد مجــدد بــا کــره جنوبــی نیــز 
در درازمــدت از جملــه پیامدهای خوش بینانه موفقیــت مذاکرات 
پیــش رو اســت. در حالــت اول، سرنوشــت خوبــی در انتظــار رهبر 
قــدرت  طلــب کــره شــمالی نیســت. سرنوشــت معمــر قذافــی و 
صــدام حســین بــه ایــن شــکل رقــم خــورد و هــر دو بــه زبالــه  
دان تاریــخ پیوســتند. مدلــی کــه جــان بولتــون پــس از اعــام آن 
در مصاحبــه بــا شــبکه آمریکایــی ای. بی. ســی خشــم ســران کره 
شــمالی را برانگیخــت و مذاکــرات بــا کــره جنوبــی را بــه حالــت 
تعلیــق درآورد. هرچنــد بــه معنــای تــرک مذاکــره با کــره جنوبی 



کنش نشان دادند تشکل های دانشجویی به ضیافت افطار رئیس جمهور در دو بیانیه وا

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه دانشــگاه خبرگــزاری آنــا، ضیافــت افطــاری رئیــس جمهــور بــا جوانــان و دانشــجویان در شــامگاه 29 اردیبهشــت ماه، 
در محــل ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد. در ایــن مراســم دو نماینــده، یــک نفــر بــه عنــوان نماینــده جوانــان و دیگــری به عنــوان نماینــده زنان 
از جمــع حاضــر بــه بیــان دیدگاه هــای خــود پرداختنــد. امــا نکتــه قابــل توجــه، عــدم اجــازه بــه دانشــجویان جهــت بیــان نظراتشــان بــود در حالی 
کــه همــه مدعویــن ایــن ضیافــت، بــه صــورت گزینشــی دعــوت شــده بودنــد و هیــچ یــک از اتحادیه هــای بــزرگ دانشــجویی بــه ایــن مراســم 
دعــوت نشــدند. در واکنــش بــه ایــن اقــدام، هیــأت موســس اتحادیه تشــکل های اســامی دانشــجویان ایــران )تــادا( از تحریــم کنندگان این مراســم 
بوده انــد. اعضــای هیــأت موســس ایــن اتحادیــه در بیانیــه ای اعــام کردنــد: »پــس از انتخابــات ســال گذشــته، ریاســت جمهــوری )بــه عنــوان 
نهــاد برخاســته از رای مــردم( رویــه قبلــی را تغییــر داده و از ارائــه تریبــون بــه نماینــدگان طیف هــای مختلــف دانشــجویی در مراســم مختلف نظیر 
روز دانشــجو و مراســم افطــاری بــا دانشــجویان پرهیــز نمــوده و از ارائــه نقدهــا و صحبت هــای ایشــان در ارتبــاط بــا وعده هــای مغفــول مانــده در 
حوزه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و دانشــجویی جلوگیــری می کنــد«. همچنیــن بیانیه دیگری نیــز با عنــوان »تریبون های فرمایشــی 
دولــت دوازدهــم نقابــی بــر وضعیــت بحرانــی« از ســوی تشــکل های درخواســت کننــده  اتحادیه  »تشــکل های اســامی دانشــجویان متحد« منتشــر 

شــد کــه در آن از »بســته بــودن گوش هــای دولــت دوازدهــم و فــرار از شــنیدن صــدای منتقــدان« انتقــاد شــده اســت.
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هم قدم با جشنواره تئاتر کوتاه

کودکی فراموش شده

و جهانــی نشســتند. طبــق آیین نامه جشــنواره، شــرکت کنندگان 
می بایســت پــس از فیلمبــرداری از آثــار خــود آن را در اختیــار 
ــری  ــعود صف ــاه، مس ــی ایزدپن ــکل از عل ــن، متش ــت بازبی هیئ
ــه 30  ــن ک ــود ای ــا وج ــد. ب ــرار می دادن ــی ق ــه بهرام و عارف
شــرکت کننده در ایــن دوره از جشــنواره حضــور داشــتند هیئــت 
بازبیــن تنهــا بــه قبــول 10 نمایش بســنده کرد کــه ایــن 10 اثر 
عبارتنــد از: »البتــه واضــح و مبرهــن اســت کــه« بــه کارگردانــی 
رضــا فدائیــان، »خــام بــه صــورت زنــده« بــه کارگردانــی مهراد 
فاحــی، »رویــای عجیــب آقــای فاســتر« بــه کارگردانــی فریــده 
دیــده ور، »ســودا« بــه کارگردانــی امیرحســین رضایی فــر، »قضیه 
اطلســی های گــم شــده« بــه کارگردانــی امیــن غام پــور، »یــک 
تحقیــق میدانــی در مــورد مــرگ تــام« بــه کارگردانــی ســروش 
حســین پور، »مــرگ آلودگــی« بــه کارگردانــی ســارا نیرآبــادی، 
ــرز  ــن ه ــی، »م ــا کریم ــی مهس ــه کارگردان ــوم 357« ب »مگن
نیســتم« بــه کارگردانــی زینــب امام پــور و »یــک گروگان گیــری 
عــادی« بــه کارگردانــی امیــر ندیمــی. ایــن ده اثــر در روزهــای 

ــرای دختــران  ــی مــاده 1041، ســن 15 ســال شمســی ب مدن
و 18 ســال شمســی بــرای پســران در نظرگرفتــه شــد. ازدواج 
ــرای  ــا 18 ب ــران و 15 ت ــرای دخت ــال ب ــا 15 س ــن 13 ت بی
ــا اجــازه  دادگاه جایــز شــمرده شــده و کمتــر از آن  پســران ب
ممنــوع اســت. در مرحلــه بعــدی در ســال 1353 در مــاده  23 
قانــون حمایــت  از خانــواده، ســن ازدواج بــرای دختــران به 18 
ســال شمســی و پســران بــه 20 ســال افزایــش پیــدا کــرد و 
ازدواج بیــن 15 تــا 18 ســال منــوط بــه اجــازه والدیــن و حکــم 
دادگاه انجــام می گرفــت. دو مــورد بســیار مهــم در تحــوالت 
قبــل از انقــاب ایــن اســت کــه ســن ازدواج نوســانات مهمــی 
را بــه خــودش دیــده اســت و ایــن نوســانات پــس از انقــاب 
ســیر صعــودی پیــدا کــرد. پــس از پیــروزی انقــاب در ســال 
1358 مــاده 23 قانــون حمایــت از خانــواد لغــو و مــاده 1041 
القــا شــد. در مرحلــه بعــدی، در ســال 1361 تغییراتــی اعمــال 
شــد و تأکیــد بــر ایــن بــود کــه قوانیــن تصویــب شــده پیــش 
از انقــاب بــا مســائل شــرعی منافــات دارد. در همیــن راســتا 
ــن ازدواج  ــل س ــاده 1041، حداق ــق م ــال 1370 و طب در س
بــه 9 ســال قمــری بــرای دختــران و 15 ســال قمــری 
بــرای پســران تغییــر پیــدا کــرد. در ســال 1371 بــر اســاس 
ــه ای کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در مــاده  مصوب
1041 اعــام کــرد، عقــد نــکاح بــه 13 ســال شمســی بــرای 
دختــران و 15 ســال شمســی بــرای پســران افزایــش یافــت. 
ــرای اصــاح مــاده 1041  در ســال 1381 نیــز تاش هایــی ب
ــه دلیــل مخالفــت شــورای نگهبــان ایــن  شــروع شــد کــه ب
اصاحــات متوقــف شــد. بــا توجــه بــه اهمیــت مســأله رشــد 
ــت  اهلل  ــه آی ــا از جمل ــا علم ــی ب ــن ازدواج، صحبت های در س
مــکارم شــیرازی انجــام شــده اســت. ایشــان ذکــر کردنــد که 
ــا همــکاری  ــرد. ب ــرار گی ــد مــاک ازدواج ق ــی بای رشــد عقل
موسســه تحقیقــات اســامی قــم جهت بررســی مبانی شــرعی 
افزایــش ســن ازدواج، ســن ازدواج بــرای دختــران 16 ســال و 
پســران 18 ســال در نظــر گرفتــه شــده امــا دو تبصــره  مهــم 
ــن مســأله بحــث  ــار آن لحــاظ شــده اســت. اولی ــز در کن نی
تفــاوت ســنی زوجیــن اســت کــه آیــت  اهلل مــکارم شــیرازی 
هــم بــر روی ایــن مســأله تأکیــد داشــتند کــه تفــاوت ســنی 

ــروط  ــرش کودک همســری، ش ــا پذی ــام ب ــت اســت. اس الف
ــه از آن  ــرده ک ــان ک ــودکان بی ــع ک ــه نف ــز ب ــی را نی محکم
جملــه مصلحــت طفــل اســت و در غیــر ایــن صــورت عقــد 
ــد  ــا ســازوکارهای خــود می گوی ــه ب ــن فق باطــل اســت. همی
ــه ضــرر روحــی، جســمی،  اگــر یــک حکــم اولیــه متمایــل ب
جنســی، روانــی و عاطفــی باشــد حــق اجــرای حکــم اولیــه را 
نداریــم. مســائل جدیــد می توانــد حکــم فقیــه را تغییــر دهــد. 
ــل  ــه ازدواج طف ــن اســت ک ــر ای ــی اصــل ب در شــرایط کنون
بــه مصلحــت نیســت مگــر این کــه خــاف آن ثابــت شــود. 
ــد و  ــر کن ــن ازدواج تغیی ــل س ــد حداق ــد بای ــون جدی در قان
ــن  ــن کار و همچنی ــا ای ــت ب ــرای مخالف ــای الزم ب تضمین ه

تضمیــن مناســب بــرای کــودک گرفتــه شــود.
علــی باغــدار دلگشــا: بایــد از تاش هــای 
فراکســیون زنــان در مجلــس دهــم در راســتای 
مشــکاتی نظیــر کــودک همســری تشــکر کــرد. 
چراکــه طبــق برنامــه ششــم توســعه، بــه غیــر از افغانســتان 
و دو کشــور آســیایی دیگــر، ایــران حداقــل در یــک مســأله 
جنســیتی از تمــام کشــورهای آســیایی دیگــر عقب  تــر اســت. 
ســاختارهای حقوقــی بــا توجــه بــه تغییــرات در ســاختارهای 
اقتصــادی، آموزشــی و سیاســی بایــد اصــاح شــود و تغییراتــی 
در جهــت حرکــت رو بــه جلــو آن آغــاز شــود. میانگیــن ســن 
ازدواج دختــران در برخــی مناطــق بســیار پاییــن اســت )مثــا 
ــتا  ــن راس ــتان زاوه( و در ای ــال در شهرس ــن ازدواج 11 س س
می تــوان از فرهنگ ســازی ســمن  ها و ظرفیــت گســترده 

روحانیــت بــرای اصــاح وضعیــت موجــود بهــره جســت. 
ــدم اجــرای ســن ازدواج در  ــی: ع ــه محب مرضی
قانــون حمایــت از خانــواده مصــوب ســال 1353، 
ــوده اســت و  ــل چالش هــای فرهنگــی ب ــه دلی ب
لــذا مســأله فرهنــگ در بحث کودک همســری بســیار اهمیت 
دارد. محــدود کــردن تمــام مطالبــات مدنــی بــه قانــون، کاری 
عبــث اســت. مــوارد بســیاری نظیــر فروخته شــدن کــودکان 
و ازدواج بــا اتبــاع بیگانــه )نظیــر زندگــی 400 دختــر ایرانــی 
در هــرات( بیــش از پیــش اهمیــت فرهنگ ســازی را بــه مــا 
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تئاتــر بــه عنــوان یک عنصــر زنــده فرهنگــی و اجتماعی همــواره 
مــورد توجــه مــردم و هنردوســتان بــوده اســت چــرا کــه روح 
موجــود در صحنــه تئاتــر کــه برگرفتــه از حضــور زنــده انســان 
ــات،  ــش درونی ــرای نمای ــزار ب ــن اب ــد بهتری ــت، می توان اس
احساســات و عواطــف انســان باشــد. در راســتای ترویــج هنــر 
تئاتــر، جشــنواره های بســیاری در طــول ســال برگــزار می شــود 
ــن  ــت. هفتمی ــاه اس ــر کوت ــنواره تئات ــا جش ــی از آن ه ــه یک ک
دوره جشــنواره تئاتــر کوتــاه دانشــگاه فردوســی در اردیبهشــت 
ــتقبال  ــا اس ــته ب ــال های گذش ــون س ــزار و هم چ ــاه 97 برگ م
پرشــور شــرکت کنندگان در سراســر اســتان روبــرو شــد. 
نمایش هــای راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی ایــن جشــنواره چــه 
بــه لحــاظ محتــوا و چــه فــرم، از تنــوع خوبــی برخــوردار بودند و 
مخاطبــان بــه تماشــای نمایش هایــی با نویســندگان بومــی، ملی 

پیــش گــزارش: طبــق تعریــف کنوانســیون حقــوق کــودک 
کــه مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، کودکــی 
بــه ســنین زیــر 18 ســال اطــاق می شــود. ازدواج رســمی یــا 
غیررســمی کــودکان کــه در آن فــرد قبــل از رســیدن بــه 18 
ســالگی وارد پیمــان زناشــویی می شــود، بــه اصطــاح »کودک 
ــه  همســری« گفتــه می شــود. کودکــی کــه در خیــال کودکان
خــود نقــش مــادر را بــرای عروســک پارچــه ای بــازی می  کند 
ــارتی  ــه اش ــش نیســت ب ــی بی ــوز کودک ــه هن ــی ک و در حال
بــر ســر ســفره عقــد نشســته و نقــش واقعــی همســر و مــادر 
ــل  ــن قبی ــا ای ــه عموم ــد ک ــر چن ــل می شــود. ه ــر او تحمی ب
ــه صــورت رســمی ثبــت نمی  شــوند و آمارهــای  ازدواج هــا ب
رســمی تنهــا محــدود بــه ازدواج هــای ثبــت شــده در دفاتــر 
رســمی اســت و بــه تبــع آن آمــار دقیقــی از ازدواج کــودکان 
موجــود نیســت. چــه بســا ایــن تعــداد بــه دلیــل عــدم ثبــت 
ــا عــدم ثبــت رســمی  ــدون شناســنامه و ی ازدواج کــودکان ب
و قانونــی ازدواج هــای چنــد همســری تغییــر یابــد امــا گفتــه 
ــه ازدواج  ــوط ب ــا مرب ــش از 5 درصــد ازدواج ه ــه بی شــده ک
ــش از 28  ــی بی ــه رقم ــال اســت ک ــر 15 س ــودکان زی ــا ک ب
ــر  ــر ســال شــامل می  شــود. پ ــر را در ه ــودک دخت ــزار ک ه
واضــح اســت کــه آمــار واقعــی بســیار بیشــتر از آن اســت که 
ذکــر شــده کمااین کــه برخــی آمارهــای غیررســمی از اوضــاع 
ــاالنه 43  ــه س ــد ک ــان می  کن ــت دارد و بی ــری حکای وخیم ت
ــاق  ــور اتف ــاله در کش ــا 15 س ــه 10 ت ــزار ازدواج دختربچ ه
می  افتــد. بــرای بررســی پدیــده کودک همســری، نشســتی بــا 
ــت  ــخ 23 اردیبهش ــده« در تاری ــی فراموش ش ــوان »کودک عن
مــاه در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه فردوســی 
بــا حضــور طیبــه سیاوشــی، نماینــده مجلس شــورایی اســامی 
و نائــب رئیــس فراکســیون زنــان و دکتــر علیرضــا عابــدی، 
اســتادیار گــروه فقــه و مبانــی حقــوق اســامی، برگــزار و بــه 
بیــان ابعــاد قانونــی و فقهــی ایــن مســأله پرداختــه شــد. الزم 
بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه علــی باغــدار دلگشــا، مشــاور 
اســتاندار خراســان رضــوی در امــور جوانــان و مرضیــه محبی، 
ــن  ــز در ای ــدان ســورا را نی ــان حقوق ــون زن ــر عامــل کان مدی
جلســه حضــور داشــتند و دقایقــی کوتــاه بــه ایــراد نظــر خــود 
ــد مختصــری اســت از  ــه می  خوانی ــد. آنچــه در ادام پرداختن

مباحثــی کــه در ایــن جلســه مطــرح شــد.
طیبــه سیاوشــی: پدیــده کــودک همســری یکی از 
پدیده هایی ســت کــه بیــش از 90 درصــد آن در 
ــد  ــاق می  افت ــر اتف ــای بی  بضاعــت و فقی خانواده  ه
و ایــن کــودکان معمــوالً بــا مهاجرانــی ازدواج می کننــد کــه 
فاقــد شناســنامه هســتند و ایــن خــود باعــث ایجــاد پدیــده 
ــن  ــل از ای ــا قب ــت می  شــود و ت ــدم هوی ــام ع ــه ن دیگــری ب
ــوی آن  ــد جل ــود بای ــران ش ــه بح ــل ب ــأله ای تبدی ــه مس ک
گرفتــه شــود. بحــث کــودک  همســری و یــا افزایــش حداقلــی 
ــم  ــس ده ــم در مجل ــال و نی ــک  س ــش از ی ــن ازدواج، بی س
ــوده  و از نظــر کارشناســان متعــددی در ایــن  مــورد توجــه ب
زمینــه اســتفاده شــده اســت. در ســال 1310 در مــاده ای در 
قانــون راجــع  بــه ازدواج، مطالبــی مطــرح شــده اما ســن ازدواج 
مشــخص نشــده و فقــط اســتعداد جســمانی بــه عنــوان شــرط 
ــون  ــا در ســال 1313 و در قان ازدواج لحــاظ شــده اســت. ام

24 و 25 اردیبهشــت ماه بــه روی صحنــه رفتنــد و آثــار خــود 
را بــرای مخاطبــان بــه نمایــش گذاشــتند. اگرچــه کــه اســتقبال 
مخاطبــان از ایــن جشــنواره بــه ســبب ضعــف در تبلیغــات بــه 

ــود.  ــی ســال های گذشــته نب خوب
گــروه داوری آثــار ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر کوتاه، متشــکل 
از ســعید صادقــی، بازیگــر تئاتــر مشــهد، نــدا محمــدی بازیگر 
و مــدرس تئاتــر مشــهد و آقــای جــواد اشــکذری، رئیــس بنیاد 
هنرهــای نمایشــی اســتان خراســان رضــوی بــود. بخش هــای 
ــوند  ــزه می ش ــامل جای ــه ش ــز ک ــنواره نی ــن جش ــف ای مختل
عبارت انــد از کارگردانــی، نویســندگی، بازیگــری مــرد، بازیگری 
ــر  ــار در بخــش تئات ــرای نخســتین ب زن، طراحــی پوســتر و ب
غیــر صحنــه ای کــه بــا اثــر صــدا ســکوت در فضــای بــاز تاالر 
وحــدت به اجــرا درآمد. از حواشــی مهــم این دوره از جشــنواره 
هــم می تــوان بــه بیانیــه هیئــت داوری اشــاره کــرد کــه در آن 
شــرکت کنندگان را بــه ترویــج مســائل مهــم اجتماعی تشــویق 
ــی  ــوای جنای ــتان های بی محت ــه داس ــن ب ــد و از پرداخت کردن

ــن نقــش  برحــذر داشــتند. جشــنواره های دانشــجویی مهمتری
ــای  ــرای فعالیت ه ــدی در دانشــجویان ب را در ایجــاد عاقه من
ــی را در  ــرک و پویای ــی تح ــه نوع ــد و ب ــا می کنن ــی ایف جنب
ــی  ــن پرســش خال ــر ای ــا ذک ــد. ام ــگاه می دارن ــده ن ــا زن آن ه
از لطــف نیســت کــه آیــا ایــن دســت جشــنواره ها در ایجــاد 
ــود  ــر اســت؟ وج ــز موث ــان نی ــان مخاطب ــدی در می عاقه من
ــر  ــور موث ــن حض ــرکت کنندگان و همچنی ــان ش ــت می رقاب
ــر آن  ــرکت کنندگان را ب ــنواره، ش ــن جش ــره در ای داوران خب
مــی دارد کــه بــا تمــام تــوان خــود روی صحنــه حاضــر شــوند 
و حاضــر بــه انجــام اعمــال بــه اصطــاح گیشــه پُرکن نباشــند 
ــا  ــرد. ب ــر می ب ــه باالت ــد پل ــار را چن ــت آث ــود کیفی ــن خ و ای
توجــه بــه ســخت گیری هایــی کــه هیئــت بازبیــن در قبــول 
آثــار شــرکت کنندگان دارنــد، می تــوان انتظــار داشــت آثــاری 
کــه روی صحنــه دیــده می شــوند از کیفیــت خوبــی برخــوردار 
ــای  ــه تماش ــب را ب ــدگان مخاط ــوع دی ــن موض ــند و ای باش

ــد. ــادت می ده ــت ع ــا کیفی ــتاندارد و ب ــای اس نمایش ه

ــن  ــذا ای ــت. ل ــر اس ــت دخت ــف مصلح ــن مخال ــاد زوجی زی
مســأله بــه عنــوان تبصــره ای در مــاده 1041 در نظــر گرفتــه 
شــد. در مــواردی کــه دختــر کمتــر از 18 ســال دارد و تفــاوت 
ــه  ــول ب ــت ازدواج موک ــت، ثب ــال اس ــش از 15 س ــنی بی س
ــم  ــاز ه ــه ب ــری ک ــورد دیگ ــد. م ــت خواهدش ــراز مصلح اح
ــوان یــک  ــه عن ــون اســت و ب یــک برداشــت تاریخــی از قان
ــال  ــر 13 س ــه ازدواج زی ــن اســت ک ــده، ای ــر ش تبصــره ذک
بــرای دختــران و زیــر 15 ســال بــرای پســران بــه صراحــت 
ــودک  ــه ک ــم ک ــد بدانی ــت. بای ــده اس ــام ش ــوع اع ممن
همســری تبعــات بســیاری بــه دنبــال دارد کــه می تــوان بــه 
کوتــاه  شــدن ســن کودکــی، عــدم برداشــت درســت کــودک 
از ازدواج و ازدواج ناپایــدار اشــاره کــرد. بارهــا در شــعارها بــر 
ــد  ــاق نخواه ــر اتف ــن ام ــم و ای ــد کرده ای ــدار تأکی ازدواج پای
افتــاد مگــر بــا آگاهــی طرفیــن ازدواج. حــال آن کــه مشــاهده 
می شــود یــک دختــر 14 ســاله مطلقه ســت و یــا حتــی دارای 
ــن بحــث در مــورد ازدواج کــودکان  ــدی اســت! مهمتری فرزن
ایــن اســت کــه ایــن کــودکان بســیار زود از ســیکل آموزشــی 
ــه دلیــل  ــد و ب خــارج می  شــوند و از مهــارت کافــی محروم  ان
نداشــتن همیــن مهارت هــا دچــار چنیــن آســیب  هایی 
می شــوند. امیدواریــم الیحــه کــودکان و نوجوانــان بــه  زودی در 
صحــن علنــی مجلــس مطــرح شــود. در ایــن الیحه ذکر شــده 
اســت کودکانــی کــه زیــر 18 ســال هســتند در حمایــت قانون 
قــرار می  گیرنــد حتــی اگــر ازدواج کــرده باشــند. ایــن الیحــه 
بــه دلیــل فوریــت آن در نوبــت قــرار گرفتــه اســت امــا نیــاز 
بــه حمایت هایــی از طــرف رســانه  هــا، ســمن  ها و... دارد. آیــا 
قانــون می  توانــد تمــام ایــن مشــکات را رفــع کنــد؟ مســلمًا 
بــه تنهایــی خیــر، امــا قانــون فرهنگ ســاز اســت و بــا آمــوزش 

ــه دســت آورد. ــوان نتیجــه بهتــری ب ــار آن می ت در کن
حجت  االســام علیرضــا عابدی: کودک همســری 
ــاز  ــرف ب ــه ع ــتر ب ــت و بیش ــی نیس ــری دین ام
ــز  ــری را تجوی ــودک همس ــام ک ــردد، اس می گ
کــرده امــا تشــویق نکــرده اســت؛ کمااین کــه در روایتــی از امــام 
ــه  ــدی ب ــودکان امی ــه در ازدواج ک ــان شــده ک معصــوم )ع( بی
ــی از اصــول ازدواج  ــه یک ــی ک ــس نیســت، در حال ــت و ان الف
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آیــت اهلل علــی اکبــر مســعودی خمینــی از بنیان گــذاران جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا ایلنــا، بــا اشــاره 
بــه بیانیــه اخیــر آیــت اهلل احمــد جنتــی کــه بــه بهانــه خــروج آمریــکا از برجــام منتشــر شــد، اظهــار داشــت: در ابتــدا بایــد گفــت کــه 
مذاکــرات هســته ای و توافــق برجــام، بــا نظــر مقــام معظــم رهبــری صــورت گرفــت. وی افــزود: مــن نظــرم ایــن اســت کــه مقــام رهبــری با 
مذاکــرات هســته ای موافــق بودنــد و آقــای روحانــی هــم ســر ســوزنی از فرمان هــای ایشــان تخطــی نکردنــد و نمی کننــد و دیگــران )مخالفــان 
دولــت( هــم اگــر بخواهنــد ایــن موضــوع خــروج آمریــکا از برجــام و بهانــه کــردن ایــن موضــوع بــرای حملــه بــه دولــت را پــر و بــال بدهند، 
بداننــد کــه ایــن کارشــان، بســیار بــه ضــرر اســام و قــرآن و همیــن طــور کشــور ایــران و انقــاب اســامی اســت. ایشــان بــا بیــان ایــن 
کــه بی انصافــی نســبت بــه آقــای روحانــی درســت نیســت، گفــت: اگــر واقعــا آن طــور کــه در ایــن اطاعیــه بی پایــه و نادرســت نوشــته 
شده اســت، آقــای روحانــی بایــد عذرخواهــی بکننــد، پــس )بــر طبــق ایــن اطاعیــه آقــای جنتــی( بایــد گفــت کــه شــما )رئیــس جمهــور( بــا 
مقــام رهبــری نبودیــد، چــرا کــه مقــام رهبــری بــرای مذاکــرات هســته ای اجــازه ندادنــد؛ در حالــی کــه بــر عکــس، مقــام رهبــری بــا جــواز 

مذاکــره اجــازه دادنــد تــا تیــم مذاکره کننــده برونــد و بــا طرف هــای مقابــل صحبــت کننــد و منتهــا زیــر بــار ذلــت نرونــد.
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مشکل سیاست خارجی ایران چیست؟
ــفته و ادامه از صفحه 1 ــران را آش ــی ای ــت خارج ــه سیاس ــه، آنچ و آرمان گرایان

بی برنامــه ســاخته، سیاســت ها و مکانیســم های اتخاذ شــده اســت. 
در حالــی کــه گرانیــگاه و مرکــز اصلــی طراحــی، اجــرا و بازنمایــی 
ــن  ــا ای ــد ام ــه باش ــور خارج ــد وزارت ام ــی بای ــت خارج سیاس
وزارتخانــه بــه لحــاظ نیــروی انســانی، بودجــه، اختیارات و ســطوح 
اجرائیــات مــوازی در نهادهــای دیگــر، در موقعیــت ضعیفــی قــرار 
دارد. یــک وزارتخانــه یــا حتــی اداره معمولــی تعــداد نیروهایــش از 
چنــد هــزار نیــروی وزارت خارجــه بیشــتر اســت و همیــن طــور 
مداخــات فــراوان نهادهای غیرتخصصــی در اعــام مواضع و حتی 
اجــرای سیاســت های مــوازی تقریبــا وزارت خارجــه را تشــریفاتی 
ســاخته اســت. خواجــه نظام الملــک در ســیرالملوک می گویــد هر 

فــرد یــک کار، هــر کار یک فــرد و تخصــص و نظارت اســاس امور 
اســت کــه همــه ایــن مــوارد تنهــا بــا سیاســت گذاری متمرکــز و 
احتــرام بــه موازیــن علمــی قابــل حصــول می شــود. در سیاســت 
خارجــی شــاخص های میــزان ارتبــاط بــا بازیگــران، اعتبــار ویــزا، 
زمینه ســازی صــادرات و واردات، ائتاف هــای امنیتــی و اقتصــادی، 
همگرایی هــای بیــن الملل، مشــارکت در ســازمان های بیــن المللی، 
برقــراری موزانــه، جذب ســرمایه، نیروی انســانی و تکنولــوژی، رفع 
ــی  ــط خارج ــطح رواب ــی، س ــگ و بی ثبات ــر جن ــا و خط تحریم ه
ــن  ــت و در ای ــی اس ــی کم ــل ارزیاب ــا قاب ــات و توافق ه و معام
موضوعــات ایــران نتوانســته اســت نتیجــه ای کارآمــد مبتنــی بــر 

رضایــت شــهروندان کســب نمایــد. 

ــی و  ــت جهان ــژاد اصــاح مدیری ــا، احمدی ن ــوی تمدن ه گفت وگ
روحانــی جهــان عــاری از خشــونت را در دســتور کار قــرار دادنــد. 
دکترین هــا در جمهــوری اســامی اغلــب ناشــی از جــو انتخاباتی و 
رگه هــای بــاالی آرمان گرایــی اســت. ایــن دکترین هــا تــک بعــدی 
بودنــد و همــه بســته های معرفتــی ایــران را فعــال نمی ســاختند. 

3- سیاســت های سیاســت خارجــی: در نهایــت هــر سیاســت 
خارجــی نیــاز بــه تکنیک هــا، فنــون و مکانیســم های اجرایــی دارد 
کــه بــه آن سیاســت می گوینــد. تقریبــا یکــی از مشــکات اصلــی 
سیاســت خارجــی ایــران، سیاســت هایی اســت کــه بــرای فلســفه 
ــه  ــدن هم ــال نش ــارغ از فع ــردد. ف ــی می گ ــا طراح و دکترین ه
ــم  ــای بی نظ ــور دکترین ه ــن ط ــران و همی ــفه های درون ای فلس

می کننــد. در ابتــدای انقــاب دکتریــن موازنه منفی مصدق توســط 
تیــم بــازرگان بــا عنوان عــدم تعهد مطــرح گردید. همیــن دکترین 
توســط تیم هــای اســام گرا نیــز بــه رســمیت شــناخته شــد و تــا 
پایــان جنــگ بــه عنــوان دکترین نه شــرقی و نــه غربی در دســتور 
کار قــوه مجریــه و وزارت امــور خارجــه قــرار گرفــت. بــه این معنا 
کــه اســتقال شــعار اصلــی انقــاب در بعــد خارجــی اســت و باید 
از امتیــاز دادن بــه آمریــکا و شــوروی جلوگیــری کــرد. بــا روی کار 
آمــدن هاشــمی رفســنجانی، دکتریــن ســازندگی مطــرح گردیــد 
ــن و برخــی کشــورها  ــا کشــورهای اســامی، ژاپ و ســعی شــد ب
بــه لحــاظ اقتصــادی مناســباتی شــکل گیــرد. خاتمــی دکتریــن 

دارد و به ســبب بسترســازی برای اندیشــیدن، در ســه سطح ملی، 
فــردی و نهــادی بــر سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایران 
ــه  ــران ب ــه ای ــخ دیرین تأثیــر می گــذارد. فرهنــگ، تمــدن و تاری
عنــوان یــک کشــور و ملــت باســتانی و نقــش آفریــن در تاریــخ 
و تمــدن جهانــی، موجــب تأثیــر عمیــق عوامــل فرهنگی - تاریخی 
در سیاســت خارجــی آن می گــردد. فرهنــگ بــه معنــای عــام و 
دربرگیرنــده عناصــری چــون آداب و رســوم، ســنت ها، مذهــب 
ــورات و  ــات، تص ــات و روحی ــا، خصوصی ــان، باوره ــن، زب و دی
ایســتارهای مشــترک، ایدئولوژی هــا، الگوهــای رفتــاری، ارزش هــا 
ــم  ــای مه ــی از مولفه ه ــی، یک ــای اخاق ــا و ویژگی ه و هنجاره
سیاســت خارجــی ایــران اســت. در ادامــه و در ذیــل متغیرهــای 
فرهنگــی، به ســه مولفه فرهنــگ سیاســی، ایدئولــوژی و مذهب و 
خصوصیــات و ارزش هــای ملــی خواهــم پرداخــت و در نهایت به 
ــران و دشــواری های آن در  وضعیــت شــیزوفرنی فرهنگــی در ای
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران اشــاره خواهــم کرد.

الــف( فرهنــگ سیاســی: فرهنگ سیاســی به عنــوان نظــام معنایی 
ــی زیربنایــی سیاســت، بیانگــر ارزش هــای سیاســی،  بیــن االذهان
ــه  ــران ب ــت ای ــای مل ــا و رویکرده ــتارها و ادراکات، دیدگاه ه ایس
سیاســت، قــدرت، جامعــه و حکومــت اســت. مولفه هــای فرهنــگ 
سیاســی ایــران، در فراینــد چگونگــی اندیشــیدن، اجــرا و مدیریــت 
تغییــر امــر سیاســت قــوام می یابــد. بــا توجه به خاســتگاه ســه گانه 
باســتانی، اســامی و مــدرن، فرهنگ سیاســی ایــران تجلــی و تبلور 
ارزش هــای ایرانــی، اســامی و غربــی در حــوزه سیاســت اســت. در 
نتیجــه در درون فرهنــگ و ذهنیــت سیاســی - اجتماعــی ایــران، 
نظام هــای معانــی مختلفــی جهــت الگوپــردازی در عرصــه آشــکار 
سیاســی شــکل گرفتــه اســت. مهمتریــن پیامــد تلــون معانــی و 
تعــدد الگوهــا در فرهنــگ سیاســی ایــران، چندگانگــی و پراکندگی 

در جهــت گیــری و رفتــار سیاســت خارجــی اســت.
ب( ایدئولــوژی و مذهــب: ایدئولــوژی بــه معنــای مجموعــه ای از 
ــی  ــای اجتماع ــار و نظام ه ــورد رفت ــا در م ــم و مفروضه ه مفاهی
ــق  ــم و نس ــه نظ ــع ب ــا راج ــه ها و ایده ه ــته ای از اندیش ــا دس ی
ــا  ــر ب ــا اســت. مذهــب براب سیاســی - اجتماعی و چگونگــی آن ه
ایدئولــوژی نیســت اما در جمهوری اســامی از آن جا که تشــیع به 
عنــوان یــک گفتمــان سیاســی بــرای داوری در مورد نظــم و کنش 
اجتماعــی- سیاســی بــه کار مــی رود، بــه صــورت یــک ایدئولــوژی 
عمــل می کنــد. بنابرایــن در حــوزه سیاســت خارجــی، ایدئولــوژی 
اســامی- شــیعی، یــک تشــکل گفتمانــی متشــکل از مفاهیــم و 
مفروضه هایــی اســت کــه درک حــوادث و ســاختارهای خارجــی 
ــا و  ــا، واکنش ه ــش ه ــر کن ــرد و ب ــورت می گی ــق آن ص از طری
رفتــار خارجــی ایــران تأثیــر می گــذارد. در شــکل گیری ایدئولــوژی 
اســامی در سیاســت خارجــی جمهوری اســامی ایــران، عــاوه بر 
ــا و  ــیعی، ارزش ه ــامی - ش ــادی اس ــای بنی ــه ها و آموزه ه اندیش
تجــارب دیگــری نیــز دخیــل بــوده انــد. بنابراین پیشــینه و تجربه 
تاریخــی ایــران، بــه ویــژه رابطــه بــا غــرب در ســده های نوزدهــم 
و بیســتم، ارزش هــا و باورهــای مذهبــی قبــل از اســام، گفتمــان 
ضدامپریالیســم و جهان ســوم گرایی، نقــش تعیین کننــده ای در 
تشــکل گفتمــان اســامی ایفــا کــرده انــد. ایدئولــوژی اســامی بــه 
چنــد طریــق بــر سیاســت خارجی جمهــوری اســامی ایــران تأثیر 
می گــذارد و بــه آن شــکل می دهــد: تعییــن و تعریــف هویــت و 
نقــش ملــی ایــران، شــکل دهی بــه منافــع و اهــداف ملــی، طراحــی 
قالبــی فکــری بــرای تفســیر پیام ها و اشــارات محیــط خارجــی و در 
نهایــت ارائــه تصویــری خــاص از وضعیت حــال و آینــده جهان بر 

اســاس ترســیم چشــم انــداز مشــخصی بــرای کشــور.
ــات  ــات و روحی ــی: خصوصی ــای مل ــات و ارزش ه ج( خصوصی
ــر اســاس خصایــص فرهنگــی مثبــت و منفــی  ــان ب ــی ایرانی مل
ــز  ــا متمای ــع و ملت ه ــان را از ســایر جوام ــف می شــود و آن تعری
ــات  ــاب »خلقی ــگارش کت ــال از ن ــاه س ــش از پنج ــازد. بی می س
مــا ایرانیــان« محمدعلــی جمالــزاده بــه عنــوان نخســتین تــاش 
مکتــوب در زمینــه خلقیــات ایرانیــان می گــذرد امــا هنــوز توافقــی 
در خصــوص خصوصیــات ایرانیــان میــان پژوهشــگران اجتماعــی 

چراکــه بــر پایــه ارزیابــی ذهنــی و روانــی از حــوادث تاریخــی در 
گذشــته، بســیاری از ضعف ها و مشــکات ایــران معلــول رابطه و 
تمــاس بــا ایــن کشــورها بــوده اســت. فراتــر از این کلیــه تحوالت 
و حــوادث بین المللــی، بــه گونــه ای تفســیر می شــود کــه آگاهانــه 
و عامدانــه علیــه ایــران و اســام جهت گیــری شــده اســت. حتــی 
برخــی از بازیگــران سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران، 
ــوص در  ــه خص ــگان، ب ــی از بیگان ــری برخ ــا برت ــه ب در مواجه
عرصــه فنــی، احســاس می کننــد کــه در صــورت پذیــرش عقب 
ماندگــی یــا ناتوانی، آبرویشــان از دســت خواهــد رفــت آن هم در 
جامعــه ای کــه آبــرو اصلی تریــن ابــزار اعتمــاد بــه نفــس اســت. 
لــذا در واکنــش بــه چنیــن وضعیتــی حتــی بیــش از پیــش بــر 
مواضــع خــود اصــرار می ورزنــد و نوعــی تظاهــر بــه شــجاعت 
را ســرلوحه خــود قــرار می دهنــد. همچنیــن از دیگــر ســو، یکــی 
از مهمتریــن علــل و انگیزه هــای اســتقال خواهی و آزادی عمــل 
در روابــط خارجــی جمهــوری اســامی ایــران کــه در آرمان هــای 
انقــاب اســامی نیز متجلــی بوده اســت، همیــن بیگانه هراســی و 
بیگانه ســتیزی اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تفکر به 
وســیله اندیشه استکبارســتیزی در ایدئولوژی اســامی نیز تقویت 

شــده اســت.
ــی  ــران، نوع ــگ ای ــه فرهن ــت ک ــوان گف ــب می ت ــن ترتی بدی
شــیزوفرنی عمیــق را بــه نمایــش می گــذارد کــه از یــک طــرف 
محصــول احســاس ذاتــی ناشــی از فرهنــگ غنــی و امپراطــوری 
باشــکوه گذشــته و از طــرف دیگــر احســاس خرده گیــری ناشــی از 
زیردســتی و حتــی فقــدان امنیت ناشــی از شکســت های خفــت آور 
و ســلطه بیگانــگان از قبیــل یونانی هــا، اعــراب، تــرک هــا، افغان هــا، 
روس هــا و دول غربــی اســت. دنیــای ایرانــی، دنیــای غریبی اســت 
کــه از یــک ســو نوعــی افــراط کاری را بــه نمایــش می گــذارد کــه 
میــراث فرهنگــی باشــکوهی پدیــد آورده اســت، از ســوی دیگــر 
تلقــی زیرکانه و هزارتویانه ای از سیاســت را شــکل بخشــیده اســت 
ــی و درآمــدن  ــی تاریخــی، زیســتن در شــرایط بی ثبات کــه ناامن
بــه انقیــاد بیگانــه را منعکــس می کنــد. در تاریــخ ایــران، تجربــه 
ســیطره اقــوام بیگانــه، ایــن احســاس را در ایرانیــان پدیــد آورد 
کــه آن هــا هیــچ گاه حاکــم بــر سرنوشــت خویــش نبوده انــد بلکه 
تابــع تزویرهــای اعمــال نفــوذ خارجــی قــرار دارنــد. ایــن تصــور 
دیگــر هرگــز تبیین هــای ســاده را برنمــی تابــد و فقــط سیاســت 
ــه  ــت صحن ــت اندرکار در پش ــای دس ــود نیروه ــاب وج را بازت
می دانــد. بنابرایــن نوعــی ســوء ظــن و نخــوت نســبت بــه دنیای 
خــارج، بــا تصمیــم جــدی برای کســب اســتقال و عــدم آمیزش 

ــا قدرت هــای خارجــی همــراه اســت. ب
فرجام سخن

همــان طــور که اشــاره شــد، سیاســت خارجــی جمهوری اســامی 
ایــران از ســال های نخســت انقــاب تــا کنــون کــه حــدود چهــار 
دهــه از حیــات آن می گــذرد، تحــوالت گفتمانــی را تجربــه 
کرده اســت. عوامــل و متغیرهــای بســیاری در چرایی ایــن تحوالت 
گفتمانــی و بــروز متفــاوت سیاســت خارجــی ایــران پســاانقابی در 
ایــن چهــار دهــه موثر بــوده اســت کــه در ایــن نوشــتار متغیرهای 
فرهنگــی مــورد بررســی قــرار گرفت. متغیرهــای فرهنگی در ســه 
بُعــد فــردی، نهــادی و ملــی در سیاســت خارجــی اثرگذار هســتند 
و لــذا می تــوان بــرای آن نقشــی مهم تــر و عاملیتی بیشــتر از ســایر 
عوامــل موثــر بر سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایــران در نظر 
گرفــت. شــیزوفرنی فرهنگــی امــروز ایران به ســبب تکبر نســبت 
بــه میــراث تمدنــی گذشــته خــود و از ســوی دیگر احســاس عدم 
امنیــت در قبــال دیگــری، مانــع از درک درســتی نســبت بــه وقایع 
خارجــی و جایــگاه ایــران در منطقــه و نظــام بین الملل شــده اســت. 
تــا مادامــی کــه نتــوان بــر ایــن شــرایط فرهنگــی کــه همــواره در 
ناخــودآگاه مــا وجــود دارد و چــون بســتری قدرتمنــد حتــی بیــش 
از محاســبات سیاســی و منافــع ملی، تعیین کننــده رفتــار بازیگران 
عرصــه سیاســت خارجــی کشــور اســت، نمی توانیــم بــه مرحلــه 
خودآگاهــی برســیم و بــا تعقــل، اندیشــه و محاســبات دقیق ســود 

و زیــان، بــه تدویــن اســتراتژی بپردازیــم.

علی قدیری
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سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران در چهار دهــه حیات 
خــود، تــا کنــون تحــوالت و دگرگونی های بســیاری را تجربــه کرده 
اســت. در یــک گــزارش مختصــر و مطابــق گونه شناســی گفتمانی، 
ــر  ــرال ب ــی لیب ــان ملی گرای ــا 1360، گفتم ــال های 1357 ت در س
سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایــران حاکمیت نســبی یافت. 
ایــن گفتمــان در چارچوب سیاســت عرفــی، ملی گرایی، دموکراســی 
و لیبرالیســم بــه مفصل بنــدی مفاهیــم محــوری سیاســت خارجی 
جمهــوری اســامی و تعییــن معنــا در ایــن حــوزه پرداخــت. تجلی 
و نمــود عینــی ایــن گفتمــان در سیاســت خارجــی ایــران در دولت 
موقــت و ریاســت جمهــوری بنــی صــدر اســت کــه افــرادی چون 
کریــم ســنجابی، ابراهیــم یــزدی، ابوالحســن بنــی صــدر و صــادق 
قطــب زاده مســئولیت وزارت امــور خارجــه را بــر عهــده داشــتند. 
امــا طولــی نکشــید کــه گفتمــان اســام گرایی انقابــی، جایگزیــن 
گفتمــان ملی گرایــی لیبرال شــد. اســام گرایی به عنــوان منظومه ای 
از مفاهیــم و ســاختار معانــی بــر یــک نظــام فکــری در سیاســت 
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران داللــت دارد کــه بــر آموزه هــا، 
ــن  ــی اســتوار اســت. ای اندیشــه ها و آرمان هــای اســامی - انقاب
گفتمــان بــر مبنــای اســام سیاســی در جریــان نهضــت و انقــاب 
اســامی شــکل گرفــت و در قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
تجلــی و تبلــور یافــت. مرکــز ثقل و هســته مرکــزی ایــن گفتمان، 
تأمیــن، بســط و حفــظ ارزش هــا و آرمان هــای اســامی و انقابــی 
اســت کــه صیانــت از جمهــوری اســامی ایــران و انقاب اســامی 
مهمتریــن آن هــا بــه شــمار مــی رود. گفتمــان اســام گرایی انقابی 
از ســال 1360 تــا کنــون بــر سیاســت خارجــی جمهوری اســامی 
ایــران حاکــم اســت و تنهــا جلوه هــای مختلفــی از ایــن گفتمــان 
ــور )از  ــی امت مح ــون آرمان گرای ــی چ ــرده گفتمان های ــل خ ذی
ــور )از 1363  ــی مرکزمح ــر 1363(، مصلحت گرای ــا اواخ 1360 ت
تــا 1368(، واقع گرایــی اســامی )از 1368 تــا 1376(، صلح گرایــی 
ــور )از  ــی عدالت مح ــا 1384(، اصول گرای ــاالر )از 1376 ت مردم س
1384 تــا 1392( و اعتدال گرایــی تعامل محــور )از 1392 تــا کنــون( 

بــه منصه ظهــور رســیده اســت.
شــاید مهمتریــن پرســش در ایــن میــان، ایــن باشــد کــه چــرا در 
ایــران پســاانقابی، شــاهد تحــوالت گفتمانــی - در وهله نخســت 
از گفتمــان ملی گــرای لیبــرال بــه گفتمــان اســام گــرای انقابــی 
و در وهلــه بعــد، تحــول در گفتمــان اســام گرای انقابــی و تجلــی 
شــش خــرده گفتمــان - در سیاســت خارجــی جمهوری اســامی 
بــوده ایم؟ پاســخ به این پرســش، روشــنگر پیچیدگــی زائدالوصف 
حوزه سیاســت خارجی اســت چراکه سیاســت خارجی هر کشــور 
از منابــع مختلفــی نشــأت می گیــرد. از جملــه ایــن منابــع می توان 
بــه منابع فــردی )خصوصیات شــخصی، محیــط روانــی- ادراکی(، 
منابــع نقش گرایانــه )رویــه ســازمانی(، منابــع حکومتــی )ماهیــت 
نظام سیاســی، شــکل و ســاختار حکومــت و دیوان ســاالری(، منابع 
ملــی )متغیرهــای فرهنگــی مثــل خصوصیــات و ارزش هــای ملی، 
فرهنــگ سیاســی و ایدئولــوژی و مذهــب، متغیرهــای تاریخــی، 
متغیرهــای جغرافیایــی مثــل موقعیت جغرافیایــی و اندازه کشــور، 
متغیرهــای اجتماعــی مثــل ترکیب جمعیتــی و گروه هــا و طبقات 
اجتماعــی، متغیرهــای اقتصــادی مثــل نظــام اقتصــادی، الگــوی 
توســعه اقتصــادی و منابــع انــرژی( و منابــع خارجــی )ماهیــت و 
ســاختار نظــام بیــن الملــل و رفتــار و تحــوالت ســایر کشــورها( 
اشــاره کــرد. بــدون شــک بــرای بررســی جامع تحوالت سیاســت 
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران، بایــد هــر یــک از ایــن منابع و 
تأثیــر آن را پیــش چشــم داشــت، امــا از آن جا که بررســی تمامی 
ایــن منابــع در ایــن مقــال نمی گنجــد، در تأثیــر منابــع مختلف بر 
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران، بــه ســبب اهمیــت 
موضــوع فقــط بــه منابــع ملــی و آن هــم فقــط بــه متغیرهــای 
فرهنگــی خواهــم پرداخــت. علــت چنیــن انتخابــی از آن جهــت 
اســت که متغیرهــای فرهنگی همــواره در ناخــودآگاه افــراد وجود 

ــد  ــت چن ــوان گف ــا می ت ــدارد. عجالت و فرهنگ شناســان وجــود ن
نمونــه از خصلت هــا و ارزش هــای مثبتــی کــه بــه ایرانیان نســبت 
عدالت طلبــی،  آرمان خواهــی،  از:  عبارت انــد  می شــود،  داده 
حق طلبــی، ظلم ســتیزی و... . روحیــه آرمان خواهــی ایرانیــان 
ــه در  ــود ک ــی می ش ــت خارج ــی در سیاس ــب آرمان گرای موج
تعییــن اهــداف، عــدم توجــه کافــی بــه واقعیت هــای موجــود را 
ــز  ــتیزی نی ــی، و ظلم س ــی، حق جوی ــال دارد. عدالت طلب ــه دنب ب
نوعــی سیاســت خارجــی عدالت محــور و حق مدارانــه را ایجــاب 
ــان و  ــران از مظلوم ــامی ای ــوری اس ــتیبانی جمه ــد. پش می کن
مســتضعفان از جملــه نهضت هــای آزادی بخــش و ایــده صــدور 
انقــاب، تــا حــدی معلــول ایــن روحیــات اســت. از ســوی دیگــر 
برخــی ویژگی هــای فرهنگــی و هنجــاری منفــی ایرانیــان نظیــر 
مطلــق اندیشــی نیــز بــر سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی 
ــق  ــث منط ــی باع ــا مطلق اندیش ــذارد. مث ــر می گ ــران تأثی ای
همــه یــا هیــچ در سیاســت خارجــی می شــود کــه نتیجــه ای جــز 

رفتارهایــی مبتنــی بــر افــراط و تفریــط نــدارد.
شیزوفرنی فرهنگی!

اســتمرار خارق العــاده تاریــخ و تمــدن پیچیــده ایــران، کشــور را بــه 
تجربــه ملــی چنــد وجهــی و میراثــی از یــک فرهنــگ ملــی غنی و 
پیچیــده مجهــز کــرده اســت. ایرانیــان از یــک ســو کشــور خــود 
را دارای بــا ســابقه تریــن دولــت تاریــخ و بــه عنــوان یــک قــدرت 
ــاد و  ــن اعتق ــه باعــث ای ــد ک ــزرگ و باشــکوه تاریخــی می دانن ب
ــازی  ــگاه ممت ــت و جای ذهنیــت می شــود کــه کشــور در مرکزی
در نظــام بین الملــل برخــوردار اســت و نقطــه کانونــی محاســبات 
ــی  ــن نگاه ــود. چنی ــی می ش ــان تلق ــردی جه ــات راهب و ماحظ
بــه خــود، باعــث نوعــی خودبــزرگ بینــی و عــدم ارزیابــی دقیــق 
ــه  ــردد ک ــل می گ ــام بین المل ــاری نظ ــوالت ج ــا و تح واقعیت ه
بــه نوبــه خــود عــدم شــکل گیــری سیاســت خارجــی واقع گرایانه 
منطبــق بــا مولفه هــای قــدرت ملــی بالفعــل و نیــز عــدم ارزیابــی 
درونــی آن را در پــی دارد. همچنیــن چنیــن تصوری از خــود، باعث 
ــت  ــی در سیاس ــت های افراط ــا و سیاس ــن ایده ه ــش گرفت در پی
خارجــی می شــود. در واقــع گرایــش برخــی از بازیگــران عرصــه 
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران بــرای تغییــر و تحول 
تمامــی مناســبات بیــن المللــی، ناشــی از همیــن خودبــزرگ بینــی 
اســت کــه ایده هــای بــزرگ بــر امکانــات عملــی کشــور پیشــی 
می گیــرد. مادامــی کــه ایــن عقیــده بــا اعتمــاد راســخ بــه درســتی 
آرمان هــا نیــز همــراه شــود، در وضعیتــی رمانتیــک، ایــن بازیگران 
خــود را ســرکرده طبیعــی منطقــه و داور نهایی ترتیبــات بین المللی 
می بیننــد حتــی اگر چنیــن جایگاهــی فراتر از قدرت کشــور باشــد. 
زیــاده روی در شــعارها، بازتابــی از هیجــان عاطفی، تعصــب و ذائقه 
درونــی برخــی بازیگــران سیاســی ایــران برای اعمــال برتــری خود 

در جهــان مطابــق دوران باســتان اســت. 
ــود  ــی خ ــت طوالن ــم موجودی ــران علی رغ ــر، ای ــوی دیگ از س
ــه عنــوان یــک ملــت و یــک کشــور، در معــرض سلســله ای  ب
از فتوحــات خارجــی بــوده اســت کــه احســاس یگانگــی ملــی و 
حاکمیــت بــر مقــدرات خــود را بــه لــرزه درآورده اســت. تجربــه 
و خاطــرات تاریخــی ایرانیــان، انباشــتی از هجــوم و تجــاوز اقــوام 
ــی اســت. احســاس  ــغال اجنب ــده اش ــه و پدی ــای بیگان و ملت ه
ــی  ــی تاریخ ــی از ناتوان ــارت ناش ــت و حق ــدم امنی ــرب ع مخ
حکومت هــا در اعمــال حاکمیــت بــر ســرزمین خویــش در کنــار 
ســایر تجربه هــای تلــخ تاریخــی، انگیزه هــای مقاومــت و مبــارزه 
ــوت می بخشــد. ایســتارهای  ــردم ق ــان م ــگان را در می ــا بیگان ب
تدافعــی و گرایشــات مقابلــه جویی حاصــل از مناســبات ناعادالنه 
ــر  ــز، منج ــی نی ــی در روزگار کنون ــزرگ غرب ــای ب ــا قدرت ه ب
بــه شــکل گیری بیگانه هراســی ایرانــی شــده اســت کــه نتیجــه 
منطقــی آن، بیگانه گریــزی و بیگانه ســتیزی بــه خصوص نســبت 
بــه غــرب بــوده اســت. ایــن تجربــه تاریخــی تأثیــر دوگانــه ای بر 
سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی داشــته اســت. از یــک ســو 
موجــب روابــط خارجــی احتیــاط آمیز همراه با شــک و ســوء ظن 
بــا کشــورهای غربــی بــه ویــژه انگلیــس و آمریــکا شــده اســت 



از همکاری تا رقابت
مناسبات سیاست خارجی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس

»نه شرقی نه غربی« در بوته نقد

کنند، باید دید قول های اروپایی ها عملی می شود یا خیر نمی توانند ما را متوقف 

بــه گــزارش ایســنا، علی اکبــر صالحــی پــس از مذاکــره بــا هیأتــی از اتحادیــه اروپا به سرپرســتی کمیســیونر انــرژی آن در جمــع خبرنــگاران، گفت: 
آن موقــع اگــر بــه کســی مســموع نبــود امــروز بــرای کل جهــان مســموع شــده اســت کــه آمریــکا کشــور قابــل اتــکا و اعتمــاد در توافق هــای 
بین المللــی نیســت. وی گفــت: ایــران هم چنــان کــه در 40 ســال گذشــته روی پــای خــود ایســتاده اســت و بــا وجــود محدودیت هــا پیشــرفت 
کرده اســت از ایــن بــه بعــد هــم بــا هــر مانعــی می توانــد بــا ســهولت روبــرو شــود و یقینا آینــده پیــش  رو روشــن و تابنــاک اســت. رئیس ســازمان 
انــرژی اتمــی بــا اشــاره بــه دیــدارش بــا کمیســیونر انــرژی اروپــا، گفــت: آقــای کانیتــه به طــور کامــل بــرای مــا اقداماتی کــه اروپــا درصــدد انجام 
آن بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام اســت را تشــریح کردنــد. بــه ویــژه در رابطــه بــا مقــررات مسدودســازی کــه قرار اســت توســط اتحادیــه اروپا 
احیــا شــود. وی ادامــه داد: هیــأت اروپایــی بــه طــور جــد پیگیــر هســتند تــا دربــاره مســائل و اقداماتــی کــه می تــوان در آینــده انجــام داد بــا ایــران 
همــکاری کنــد. همچنیــن در رابطــه بــا به کارگیــری یــورو در تعامــات میــان ایــران و اروپا قول مســاعد دادند و گفتند که پیشــنهاداتی شــده اســت 
و گام هــای اولیــه ای نیــز در ایــن زمینــه برداشــته شــده اســت. صالحــی تأکیــد کــرد: البتــه تــا زمانــی کــه قــول و قرارها محقــق و عملیاتی نشــود ما 
بــه طــور قــوی نمی توانیــم صحبــت کنیــم. امیدواریــم در آینــده نزدیــک هــر چــه پیــش می رویم شــاهد عملیاتی شــدن ایــن قــول و قرارها باشــیم. 

وی ادامــه داد: اقتــدار و جایــگاه ایــران بــه گونــه ای اســت کــه نمی تواننــد بــه ســهولت بــه ایــران فشــار وارد آورنــد. 
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خلیــج فــارس را از شــکل گیــری ســاختار دولت - ملــت بــه دور 
نــگاه داشــته بــود. بعــد از جنــگ جهانــی دوم انگلســتان دیگــر 
تــوان اداره مســتعمراتی ایــن مناطــق را نداشــت. لــذا آمریــکا بــا 
هــدف تــداوم اعمــال ســطه، سیاســت تشــکیل دولت-ملت هــای 
وابســته بــه غــرب و آمریــکا را در پیــش گرفــت. بــر این اســاس 
ــش  ــوان خوی ــول و ت ــا پ ــه ب ــد ک ــکل می گیرن ــی ش دولت های
ــد.  ــرا می کنن ــکا را اج ــزرگ و آمری ــای ب ــت های دولت ه سیاس
ایــراِن عصــر پهلــوی نیــز بــه عنــوان کشــوری بــزرگ و مقتــدر 
در منطقــه، در نقــش ژانــدارم، حافــظ امنیــت و بقــای دولت هــای 
دســت نشــانده منطقــه را بازی می کــرد. انقــاب اســامی در ایران 
سیاســت های حاکــم بــر منطقه خلیــج فــارس را با مؤلفه اســتقال 
بــر هــم زد. ایــن امــر باعــث شــکل گیری سیاســت های بحــران زا 
بــا ایــران بــرای اعمال نفــوذ غــرب در منطقــه و جلوگیــری از نفوذ 

ایــران در ایــن منطقــه شــد.
بــا روی کار آمــدن دولــت جمهــوری اســامی، سیاســت حاکــم 
بــر منطقــه خلیــج فــارس از شــرایط نامنظــم بســیاری تبعیــت 
می کــرد، در حالــی کــه جمهــوری اســامی بــا توجــه بــه قانــون 
اساســی خــود، سیاســت خارجــی مبتنــی بــر اســتقال و حفــظ 
منافــع ملــی خــود همــراه بــا حمایــت از کشــورهای ضعیــف را 
در پیــش گرفتــه بــود. کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تحــت 
ــکار  ــوذ اف ــرس از نف ــز ت ــران و نی ــی در ای ــر شــرایط انقاب تأثی
ــا  ــران در کشــورهای خــود، راه مواجهــه دشــمنانه ب ــی ای انقاب
ــران و عــراق و حمایــت  ــران را در پیــش گرفتنــد. جنــگ ای ای
کشــورهای عربــی حــوزه جنوبــی خلیــج فــارس از عــراق، نمــود 
عینــی وحشــت از ایــران را بــه نمایــش گذاشــت. در ایــن میــان، 
ــه  ــارس چــون همــواره امنیــت خــود را ب کشــورهای خلیــج ف
وســیله حکومــت پادشــاهی ایــران تأمیــن یافتــه می دیدنــد، بــا 
از بیــن رفتــن ایــن حمایــت بــه ســمت غــرب و کشــور آمریــکا 
بــرای یافتــن چتــر حمایتــی جدیــدی غلتیدنــد. آمریــکا نیــز در 
ــا خــود همــراه  ــران ایــن کشــورها را ب ــا ای راســتای دشــمنی ب
ــام تأمیــن  ــه ن ــکا ب ــن مســأله باعــث شــد کــه آمری کــرد. ای
امنیــت شــاهراه نفتــی، حضــور خــود را در منطقــه خلیــج فارس 
پایــدار کنــد. ایــن حضــور باعــث افزایــش بیــش از پیــش تنش 

میــان ایــران و کشــورهای خلیــج فــارس شــد.
ــت های  ــراق، سیاس ــران و ع ــاله ای ــت س ــگ هش ــان جن پای

ایــران از ســوی نیروهــای سیاســی موجــود متصــور نبــود. البتــه 
بــه جــز گروه هــای چــپ گــرا در عرصــه انقــاب کــه معتقــد به 
سیاســت نزدیکــی بــه اردوگاه چــپ و دوری از اردوگاه امپریالســم 
بودنــد. امــا در درون خــود گروه هــای چــپ نیز به شــدت تشــتت 
آراء وجــود داشــت؛ از حــزب تــوده گرفتــه کــه طرفدار وابســتگی 
بــه شــوروی بــود تــا گــروه پیــکار در راه آزادی طبقــه کارگــر کــه 
معتقــد بــه نزدیکــی بــه آلبانــی بــود، زیــرا که شــوروی و چیــن را 
امپریالیســت - سوسیالیســت می خوانــد. ایــن خــود نشــان دهنده 
فضایــی بــه دور از واقعیت گرایــی در آن زمــان اســت. بــازرگان در 
نهایــت نوعــی سیاســت عدم تعهــد در پیش گرفــت؛ وی بــر این 
بــاور بــود کــه سیاســت ایــران در مقابلــه بــا دولت هــای بــزرگ، 
»بایــد بــه ماننــد سیاســت مصــدق« باشــد. بــازرگان قراردادهای 
نظامــی ایــران بــا آمریــکا را یــک طرفــه فســخ کــرد و موجــب 
بــر هــم زدن ســفارش 12 میلیــارد دالری در ایــن زمینــه شــد. 
ــران ضــرر  ــت او موجــب شــد کــه ای عــدم درک درســت دول
مالــی هنگفتــی ببینــد. در قــرارداد ذکــر شــده بــود کــه هــر یــک 
از طرفیــن اگــر بــه طــور یــک جانبــه قــرارداد را فســخ کنــد، باید 
مبلــغ مشــخصی جریمــه پرداخــت کنــد و پــول یــا ســاح های 
مبادلــه شــده هــم غیــر قابــل بازگشــت هســتند. نکتــه ای کــه 
ــان  ــی از فرمانده ــن، یک ــاپور آذربرزی ــراض ش ــم اعت علی رغ
نیــروی هوایــی، مــورد توجــه وزیــر خارجــه وقــت واقــع نشــد. 
هــم زمــان دولــت بــازرگان سیاســت دوری از شــوروی را هــم 
در پیــش گرفــت. بــا ســقوط دولــت بــازرگان سیاســت خارجــی 
ایــران بیــش از پیــش آرمان گرایانــه شــد و از واقعیــت سیاســی 
بــه دور افتــاد. ایده هایــی نظیــر صــدور انقــاب، سیاســت »نــه 
شــرقی نــه غربــی« بــه عنــوان اصــل بنیادیــن سیاســت خارجــه 
ــت  ــری و سیاس ــد منتظ ــروه محم ــدن گ ــر ش ــران، فعال ت ای
حمایــت از جنبش هــای آزادی خواهانــه در چنیــن فضایــی طــرح 

شــد و بــه تدریــج اوج گرفــت. 
ــه  ــه »نــه شــرقی ن پیامدهــای سیاســت خارجــه آرمان گرایان

غربــی«
سیاســت موازنــه منفی که بــا واقعیــت و ظرفیت هــا و توانایی های 
ایــران ســازگار نبــود باعــث بــروز پیامدهایــی ناگــوار بــرای منافع 
ملــی ایــران شــد. البتــه کــه ایــن پیامدهــای ناگــوار تنهــا مربــوط 

ــاد  ــدن اعتم ــرای بازگردان ــاش ب ــد. ت خارجــی صــرف آن ش
ــت  ــه سیاس ــازی در عرص ــان از ب ــب اطمین ــی و جل بین الملل
ــت  ــت دول ــی، وق ــع مل ــه مناف ــت و متکــی ب ــا درای خارجــی ب
ــا ایــن وجــود چــون از  ــی را مصــروف خــود کــرد. ب اول روحان
ــت  درون کشــور صــدای واحــدی در حمایــت از عملکــرد دول
حســن روحانــی برنمــی خواســت، اعتمــاد بیــن المللــی بــه طــور 
کلــی و در منطقــه خلیــج فــارس بــه صــورت خــاص، به دســت 
ــزان بســیار  ــه می ــی ب ــت روحان نیامــد. سیاســت خارجــی دول
زیــادی صــرف جلــب اعتمــاد کشــورهای غربــی شــد امــا حتی 
یــک ســوم آن صــرف کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس نشــد. 
بــه گونــه ای کــه چنــان بــه نظــر می رســد کــه وزیــر محتــرم 
خارجــه دربــاره کشــورهای همســایه بــه خصــوص حــوزه خلیج 
فــارس، هیــچ برنامــه یا تصــور تنظیــم رابطه ای بــادوام، نداشــته 
اســت. بــا بی توجهــی بــه ایــن مســأله، اســرائیل توانســت از خأل 
ایــران، اســتفاده کنــد و سیاســت ضدیــت بــا ایــران را بــا کمــک 
آمریــکا، بــه کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس، تحمیــل کنــد. 
بــر ایــن اســاس، ایــران در کنــار دشــمنی های کشــور آمریــکا 
و عــدم حمایــت جــدی اروپــا، منطقــه خاورمیانــه و بــه خصوص 

ــد. ــر علیــه خــود دی خلیج فــارس را ب
در یــک جمع بنــدی کلــی بایــد گفــت کــه سیاســت خارجــه 
ــج  ــال همســایگان حــوزه خلی ــران در قب جمهــوری اســامی ای
ــازماندهی  ــورت س ــن ص ــر، بدی ــه اخی ــار ده ــارس در چه ف
ــت  ــی، وضعی ــرایط انقاب ــه ش ــه اول در نتیج ــود: در ده می ش
نامناســب و بی اعتمــادی ناشــی از نفــوذ افــکار انقابــی حکم فرما 
بــود، در دهــه دوم یعنــی در عصر ســازندگی و دولــت اصاحات، 
اوج موفقیت هــای دســتگاه سیاســت خارجــه جمهــوری اســامی 
ــد.  ــت آم ــه دس ــی ب ــی و تنش زدای ــت واقع گرای ــل سیاس ذی
ــال  ــه دنب ــژاد، ب ــود احمدی ن ــت محم ــوم و در دول ــه س در ده
سیاســت های بی هــدف و بنیادگــرای ضــد منافــع ملــی، 
ــه دســتگاه سیاســت خارجــه جمهــوری  ضربه هــای مهلکــی ب
ــی عصــر  ــارم یعن ــه چه ــت در ده اســامی وارد شــد. در نهای
ــین  ــت های دوره پیش ــراث سیاس ــان می ــه هم چن ــدال ک اعت
ــر  ــی ب ــی مبتن ــت روحان ــی دول ــت اعتدال ــت، سیاس ــی اس باق
ــق  ــه توفی ــت ب ــته اس ــوز نتوانس ــی، هن ــازی بین الملل عادی س
چندانــی برســد و از زیــر بــار فشــارهای موجــود بیــرون بیایــد. 

فــراوان بــرای والیتــی و وزارت مطبوعــش شــد کــه گهــگاه بــا 
اعتراض هــا و شــکایات او بــه دولــت و امــام خمینــی )ره( مواجــه 
ــی  ــرای نزدیک ــنجانی ب ــمی رفس ــوم هاش ــدام مرح ــد. اق می ش
بــه آمریــکا و در هــم شکســتن ایــن چرخــه معیــوب و انــزاوی 
ــا حملــه تندروهــای داخلــی و افشــا  نظامــی و سیاســی ایــران، ب
شــدن آن توســط مهدی هاشــمی عقیــم مانــد. در بُعــد اقتصادی 
نیــز انــزوای اقتصــادی ایــران و سیاســت های عــدم دریــاف وام 
و دریافــت ســرمایه گذاری خارجــی کــه سیاســتی امپریالیســتی و 
ضــد ملــی تلقــی می شــد، در کنــار دیگــر سیاســت های اشــتباه 
منجــر بــه بحران هــای اقتصــادی در ســال های آخــر دهــه 1360 
شــد. در حالــی کــه بــرای دولت هــا در ایــران، دریافــت نکــردن 
حتــی یــک دالر وام خارجــی افتخــار تلقــی می شــد، بودجــه ســال 
آخــر دولــت چهــارم، 50 درصــد اســتقراض از بانــک مرکــزی 
و در چهــار ســال قبــل از آن هــم نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور 
منفــی بــود. ایــن رقــم در ســال آخــر دولــت چهــارم بــه رقــم 

نگران کننــده منفــی 6/4 رســیده بــود.
عقب نشینی 

اجــرای سیاســت »نــه شــرقی نــه غربــی« در صورتــی امکان پذیر 
اســت کــه جامعــه ای یکدســت، بــه دور از تکثــر آراء و با انســجام 
داخلــی در ســطح باالیــی داشــته باشــیم. بــا رحلت حضــرت امام 
خمینــی )ره( و از دســت دادن رهبــر کاریزماتیــک انقــاب و دور 
شــدن از فضــای یکدســت و منســجم دهــه شــصت و همچنیــن 
پیامدهــای منفــی و زیــان بــار ایــن سیاســت، مجموعــه عوامــل 
دســت بــه دســت هــم داد تا دولــت مرحوم هاشــمی رفســنجانی 
در سیاســت خارجــه راهــی دیگــر در پیــش بگیــرد و بــه ســمت 
بهبــود روابــط بــا همســایگان و دو بلــوک غــرب و شــرق بــرود. 
ــکا در مســأله گروگان هــای  ــاالت متحــده آمری ــا بدعهــدی ای ب
لبنانــی، احیــای روابــط بــا آمریــکا بــه بــن بســت خــورد، امــا بــا 
ســفر مرحــوم هاشــمی رفســنجانی بــه مســکو و احیــای روابــط با 
ــادی از ایــن  ــا حــدود زی ــران توانســت ت ــی، ای دولت هــای اروپای
چرخــه معیــوب و انــزوا خــارج شــود. از کمک هــا بــه نهضت های 
آزادی بخــش بــه نســبت ســال های نخســیت انقــاب بــه شــکل 
محسوســی کاســته شــد و جمهــوری اســامی جــز در مناطقی که 

منافــع ملــی ایجــاب می کــرد، دخالتــی ننمــود.
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کشــورهای همســایه در یــک منطقه به دلیــل همجــواری، منافع 
مشــترک بســیاری با هــم دارنــد. از این رو کشــورها در راســتای 
حفــظ مرزهــا از یــک ســو و امنیــت داخلی خــود از ســوی دیگر، 
ســعی در حفــظ مناســبات حســن همجــواری در باالترین ســطح 
را دارنــد. اتحادیــه اروپــا نمونــه ایــن نگــرش مبتنــی بــر منافــع 
مشــترک اســت کــه کشــورهای اروپایــی را بــه ســمت تشــکیل 
کنفدراســیون پیــش بــرده اســت. امــا ایــن شــرایط را بــرای همه 
مناطــق نمی تــوان تصــور کــرد. منطقــه خلیــج فــارس از جملــه 
مناطقــی اســت کــه شــرایط خاصــی بــر آن حاکــم اســت. ایــن 
شــرایط باعــث شــده کــه حــکام منطقــه در تنظیــم روابــط بــا 
توجــه بــه گفتمان هــای حاکــم بــر نظــام بیــن الملــل و منافــع 
قدرت هــای بــزرگ اقتصــادی و سیاســی بــه تنظیــم روابــط بــا 
یکدیگــر بپردازنــد. در ایــن نوشــتار بــا ترســیم شــرایط خــاص 
حاکــم بــر منطقــه خلیــج فــارس، همــکاری کشــورهای حــوزه 
خلیــج فــارس بــا ایــران از یــک ســو و ایران بــا دیگر کشــورهای 

ایــن منطقــه را مــورد بررســی قــرار می دهــم.
منطقــه خلیــج فــارس از چنــد جهــت حائــز اهمیــت اســت؛ در 
وهلــه نخســت بزرگ تریــن حــوزه نفتــی را در ایــن منطقه شــاهد 
هســتیم. از ایــن رو منطقــه خلیــج فــارس بــه دلیــل تأمیــن نفت 
و گاز بســیاری از کشــورها و اقتصادهــای بــزرگ، نــگاه ویــژه ای را 
بــر آن حاکم ســاخته اســت. همچنیــن شــاهراه انتقال نفــت نیز از 
آبــراه خلیج فــارس صورت می گیــرد. 80% نفت و گاز کشــورهای 
جهــان از طریــق آبــراه نفتــی خلیــج فــارس عبــور می کنــد. از این 
رو وابســتگی اقتصــاد جهانــی بــه نفــت و گاز ایــن کشــورها همراه 
بــا اهمیت رســیدن نفــت به کشــورهای اقتصــادی بــزرگ، باعث 
ــورد  ــواره م ــارس هم ــه خلیج ف ــت منطق ــه امنی شــده اســت ک
توجــه نظــام بیــن الملــل و کشــورهای بــزرگ اقتصــادی باشــد. 
اهمیــت ایــن مــاده پــس از جنــگ جهانــی دوم بــرای کشــورهای 
درگیــر جنــگ تــا انــدازه ای بــود کــه بــرای تأمیــن نیــاز خــود 
سیاســت استعماری شــان را تغییــر دادنــد تــا منطقــه از ســلطه 
ــگ  ــش از جن ــود. پی ــارج نش ــگ خ ــروز جن ــای پی ابرقدرت ه
جهانــی، سیاســت اســتعمار مســتقیم، کشــورهای حــوزه جنوبــی 

ــی« کــه جمهــوری اســامی در  ــه غرب ــه شــرقی ن سیاســت »ن
دهــه اول حیــات خــود بــر آن پــا می فشــرد، نوعــی از سیاســت 
موازنــه منفــی بــرای حفــظ اســتقال کشــور بــود. امــا در طــول 
تاریــخ ایــران بــه ویــژه در عصــر قاجاریــه، یکــی از علــل حفــظ 
اســتقال، اتفاقــا اتخــاذ سیاســت موازنــه مثبــت اســت. توضیــح 
آن کــه دولــت قاجــار بــا توانایــی ایــران در حفــظ موازنــه میــان 
منافــع دو دولــت رقیــب بریتانیا و روســیه و ایفای نقــش به عنوان 
حکومــت میانجــی و بــازی بــا یکــی از دو قــدرت بر ضــد دیگری 
توانســت در مقابــل اشــغال ایــران از ســوی قــوای بیگانــه مقاومت 
کنــد. بدیــن ترتیــب ایران بــه یکــی از معــدود کشــورهای جهان 

ســوم تبدیــل شــد کــه هرگــز مســتعمره نشــده اســت. 
در اجــرای سیاســت موازنــه منفــی بایــد بــه محرک هــای 
سیاســت های خارجــی، فرآیند تصمیم گیــری، ظرفیــت و توانایی و 
اقــدام و مانــور در صحنــه سیاســی و اقتصــادی، چه در داخــل و چه 
در خــارج، توجــه داشــت. ایــن سیاســت بایــد با محیــط بین المللی 
ــد.  ــازگار باش ــگ و س ــی هماهن ــای داخل ــا و توانایی ه و قابلیت ه
سیاســت موازنــه منفــی دوبــار به طــور شــاخص در ایــران پیگیری 
ــه اول  ــار در ده ــر ب ــط مصــدق و دیگ ــار توس ــده اســت. یکب ش
جمهــوری اســامی و ایــن هــر دو ســرانجامی تلــخ برای کشــور در 
پــی داشــت. سیاســت موازنه منفــی مانع بهــره وری دولــت مصدق 
ــد. منظــور  ــل گردی ــل تحصی ــای اســتخراجی و قاب از توانمندی ه
ــع حمایتــی  ــزان اســتفاده از مناب از توانمندی هــای اســتخراجی می
خارجــی اســت کــه می توانــد از محیــط بیــن الملــل بــه دســت 
آیــد. سیاســت موازنــه منفــی در مقایســه بــا سیاســت های خارجی 
ایــران در قبــل از دوران مصــدق یــک سیاســت متکامل نبــود زیرا 
در صحنــه داخلــی بــه هــرج و مــرج انجامیــد و در صحنــه خارجی 

ایــران را از پشــتیبانی و حمایــت بیــن المللــی محروم ســاخت.
بــا انقــاب اســامی دولــت موقــت مهنــدس بــازرگان ســعی در 
احیــای سیاســت موازنــه منفــی مطابــق بــا دوره مصــدق داشــت. 
در فضــای انقابــی و کم رنــگ واقعیت گرایــی و پــر رنــگ شــدن 
آرمان هــا و آرمان گرایــی، حالــت دیگــری بــر سیاســت خارجــی 

ــادی  ــوان اقتص ــای ت ــازی و ارتق ــرای بازس ــران ب ــی ای بین الملل
کشــور، منجــر بــه در پیــش گرفتــن سیاســت واقع گرایــی شــد. 
نتیجــه ایــن امــر نزدیکــی نســبی کشــورهای حــوزه خلیــج فارس 
بــه ایــران بــود، سیاســتی کــه در حکومــت هاشــمی رفســنجانی 
در پیــش گرفتــه شــده و درهــای همــکاری و نزدیکــی سیاســی و 
اقتصــادی بــا کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــاز شــد. اوج ایــن 
همــکاری و نزدیکــی ذیــل سیاســت خارجــی تنــش زدای دولــت 
ــت خاتمــی،  ــل مشــاهده اســت. در دول ســیدمحمد خاتمــی قاب
بیشــترین نزدیکــی و باالترین مــراودات اقتصــادی و همکاری های 
منطقــه ای با کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس را شــاهد هســتیم. 
امــا بــا روی کار آمــدن دولــت محمــود احمدی نژاد، سیاســت های 
بنیادگرایانــه او باعــث افزایــش تنــش در ســطح بیــن المللــی و 
منطقــه ای شــد. مناســبات اقتصــادی کــه در قالــب صــادرات بــه 
کشــورهای خلیــج فــارس انجام شــده بــود، در دولــت احمدی نژاد 
ــی،  ــت ایران هراس ــد و سیاس ــود می رس ــد خ ــن ح ــه پایین تری ب
ایــران را در منطقــه بــه انــزوا می کشــاند. اعمــال ایــن سیاســت 
باعــث شــکل گیری سیاســتی در قبــال ایــران و جهــان می شــود 
کــه تــا به امــروز حکومــت روحانــی امــکان رفــع آن را به دســت 
نیــاورده اســت. احمــدی نــژاد بــا تصــور قــدرت و تــوان اقتصادی 
ایــران، راه اســتقال منهــای ارتبــاط بــا دیگــران را در پیش گرفت. 
ــوی و  ــادی ق ــو بی اعتم ــاد ج ــه ایج ــر ب ــا منج ــأله ام ــن مس ای
ــکا  ــون آمری ــی چ ــد. ابرقدرت های ــران ش ــر ضــد ای ــداری ب پای
کــه همــواره سیاســت ســقوط نظــام جمهــوری اســامی ایــران را 
در ســر می پروراننــد، از محمــل سیاســت های بنیادگرایانــه دولت 
احمدی نــژاد، بــرای ضربــه بــه ایــران اســتقاده کردنــد. ایــن امــر 
سیاســت همــکاری حکومــت خاتمــی را بــه دشــمنی و رقابــت 

مخــرب در ســطح بیــن المللــی تغییــر داد.
بــا روی کار آمــدن دولــت حســن روحانــی، سیاســت تنش زدایی 
و رویکــرد همــکاری مبتنــی بــر منافــع ملــی در دســتور کار قرار 
ــدف  ــرب و بی ه ــت های مخ ــل سیاس ــه دلی ــا ب ــت؛ ام گرف
ــی ســخت و  ــتگاه دیپلماس ــرای دس ــژاد، کار ب ــت احمدی ن دول
ــود. بــه ســبب آن کــه کشــور در ناحیــه تحریم هــای  گــران ب
بیــن المللــی، شــرایط نابســامانی پیــدا کــرده بــود، حکومــت بــه 
ناچــار بــرای ایجــاد گشــایش در اقتصــاد ملــی، وارد مذاکــرات 
نفس گیــر و فرسایشــی شــد کــه تمــام تــوان دســتگاه سیاســت 

بــه ایــن سیاســت نیســت و عوامــل و سیاســت های دیگــر هــم 
در بــروز ایــن پیامدهــا دخیل اســت. از جملــه پیامدهــای ناگواری 
ــرد،  ــاره ک ــه آن اش ــی ب ــد سیاســت خارج ــوان در بُع ــه می ت ک
ایــن اســت کــه ایــران بــه انــزوای بی ســابقه ای دچــار شــد. بــه 
عنــوان مثــال در طــول جنــگ تحمیلــی، حمایــت هــر دو اردوگاه 
شــرق و غــرب در ســازمان ملــل متحــد از عــراق یکــی از ایــن 
پیامدهــا اســت. محکــوم نکــردن عــراق بــرای حمات شــیمیایی 
حتــی بــرای یــک بــار، چنانچــه محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور 
خارجــه کنونــی ایــران، در خاطــرات خــود اشــاره می کنــد، هیــچ 
تمایلــی بــه صحبــت و شــنیدن حرف هیئــت ایــران را نداشــتند. 
ــای  ــر، دیپلمات ه ــی دیگ ــز در مثال ــه 598 نی ــورد قطعنام در م
ایرانــی مجبــور بــه جنــگ دیپلماتیــک، هــم بــا اردوگاه غــرب و 
هــم بــا اردوگاه شــرق، بودنــد. کمک هــای نظامــی اتحــاد جماهیر 
شــوروی، فرانســه و آمریــکا بــه عــراق در جنگ هشــت ســاله در 
نــوع خــود و در درگیری هــای عصــر جنــگ ســرد اگــر نگوییــم 
بی ســابقه دســت کــم، کــم ســابقه اســت؛ هــر دو اردوگاه بــه یک 
طــرف ایــن جنــگ یعنــی عــراق کمک هــای نظامــی و اطاعاتــی 
دادنــد. گفت و گــوی علــی اکبــر والیتــی، وزیــر خارجــه وقــت بــا 
وزیــر خارجــه شــوروی مبنــی بــر پرســش او در مــورد کمک های 
نظامــی اتحــاد شــوروی بــه عــراق، بــا ایــن پاســخ روبــرو شــد: 
»شــما از مجاهــدان افغــان حمایــت نکنیــد مــا هــم بــه عــراق 
ــران  ــا در ته ــی نیســت؟«. ام ــه خوب ــم. معامل موشــک نمی دهی
کســی بــه ایــن حــرف اعتنایــی نداشــت چــرا کــه حتــی المپیک 
مســکو نیــز به علــت حمله شــوروی بــه افغانســتان تحریم شــده 
بــود. ایــران بــرای خریــد تجهیــزات نظامی بــه شــدت در مضیقه 
بــود و در آخــر موشــک های اســکاد را بــا قیمــت بســیار باالتــری 
از معمــر قذافــی خریــداری کــرد. دســت آخــر او نیــز بدعهــدی 
کــرد و اگــر تــاش و جهاد خــود متخصصین داخلــی نبــود، ایران 
بــه موشــکی بــرای هــدف قــرار دادن عراق در پاســخ بــه حمات 

آن هــا بــه شــهرهای ایــران، دســت نمی یافــت. 
سیاســت دور از واقعیــت و توجــه بــه ملت هــا بــه جــای دولت ها، 
منجــر به شــکل گیری مشــکات عدیــده ای بــرای وزارت خارجه 
ــه  ــی، ب ــران شــد. حمایــت از نهضت هــای آزادی بخــش جهان ای
خصــوص توســط تیــم مهــدی هاشــمی، باعــث بــروز مشــکات 



سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای
با نگاهی به سه دوره  ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی

واقع گرایی تهاجمی و به انزوا رفتن سیاست خارجی

کردند ج یک جانبه آمریکا از برجام را محکوم  کثر کشورهای جهان خرو که ا خوشحالیم 

حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی روز پنجشــنبه 27 اردیبهشــت مــاه، در تمــاس تلفنــی »شــیخ تمیــم بن حمــد آل ثانــی« امیر 
قطــر بــا وی، بــا تبریــک حلــول مــاه مبــارک رمضــان بــه دولــت و ملــت قطــر، گفــت: جمهــوری اســامی ایــران محاصــره دولــت و ملــت قطــر 
را اقدامــی نادرســت و ناعادالنــه دانســته و از توســعه مناســبات و همکاری هــا بــا قطــر بــه عنــوان کشــوری دوســت و همســایه  اســتقبال می کند. 
رئیس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه دولــت و ملــت ایــران در شــرایط گوناگــون در کنــار دولــت و ملــت قطــر بــوده و خواهــد بــود، از برگــزاری 
اجــاس کمیســیون مشــترک همکاری هــای دو کشــور در راســتای توســعه همــه جانبــه روابــط دو کشــور اســتقبال کــرد. دکتــر روحانی بــا بیان 
ایــن کــه راهــی بــرای حــل اختافــات جــز گفــت وگــو و مذاکــره وجــود نــدارد، افــزود: ایــران همــواره آمــاده گفــت وگــو دربــاره مســائل منطقه 
بــا کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس اســت، امــا متأســفانه در ایــن بیــن برخــی کشــورها تصــور می کننــد کــه بایــد راه دیگــری جــز گفــت وگــو 
را انتخــاب کننــد. رئیــس جمهــور خاطــر نشــان کــرد: هیــچ قــدرت و ابرقدرتــی نمی توانــد جایگزین همــکاری خوب بیــن همســایگان در منطقه 
باشــد. دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اقــدام دولــت آمریــکا در خــروج یــک جانبــه از برجــام، آن را به مصلحــت آمریــکا و دیگر کشــورهای طرف 
مذاکــره بــا ایــران ندانســت و گفــت: خوشــحالیم کــه امــروز اکثر کشــورهای جهــان ایــن اقــدام آمریکایی هــا را نپذیرفتــه و آن را محکــوم کردند. 
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و اشــراف وی بــه وجــود دو مشــکل اصلــی در روابــط خارجــی 
ایــران بــود: الــف( روابــط ایــران بــا دنیــای خــارج دچــار تشــنج 
اســت کــه ادامــه  ایــن امــر بــه زیــان ایــران تمــام خواهــد شــد. 
ب( حداقــل بخشــی از ایــن تشــنج بــر عهــده  دیپلماســی ایــران 
اســت کــه بایــد رفــع شــود )اســدی،1387: 155(. این سیاســت 
ــدا  ــود پی ــز نم ــه  هســته ای نی ــا برنام ــه ب ــی در رابط تنش زدای
کــرد. در ایــن دوره  ایــران بــه  صــورت گســترده بــا آژانــس بین 
المللــی انــرژی اتمــی همــکاری و بســیاری از ابهامــات گــزارش  
ــده   ــم مذاکره کنن ــع کــرد. نخســتین تاش  هــای تی شــده را رف
هســته ای در ایــن دوره از مذاکــرات ایــن بــود کــه نشــان دهــد 
ــا جامعــه    ــی و درصــدد اعتمادســازی ب ــران بازیگــری عقان ای
ــا دســتیابی ایــران  ــا ایــن حــال غــرب ب بیــن  المللــی اســت. ب
ــران  ــرد. ای ــت ک ــز مخالف ــای هســته ای صلح  آمی ــه فناوری ه ب
20 مــاه )1384-1382( بــا آژانــس بیــن  المللــی انــرژی اتمــی 
ــم  ــود را ه ــی تأسیســات خ ــرد و بازرســی از برخ ــکاری ک هم
پذیرفــت، امــا کشــورهای اروپایــی در 14 مــرداد 1384 از ایــران 
خواســتند تمــام فعالیت هــای غنی ســازی خــود را تعلیــق کنــد. 
بــا پیــروزی محمــود احمدی  نــژاد در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســال 1384 سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی 
ایــران بــا تغییراتــی گســترده همــراه گردیــد. اگــر نمــوداری از 
زمــان تشــکیل کابینه نخســت وزیــر تــا روی کار آمــدن محمود 
ــیم  ــی ترس ــط خارج ــت و رواب ــوزه  سیاس ــژاد در ح ــدی  ن احم
ــض  ــی مح ــودار از آرمان گرای ــن نم ــت ای ــیر حرک ــم، مس کنی
و نگاهــی شــدیداً ایدئولوژیــک بــه ســمت دیــدگاه واقع  گرایــی 
نســبی و پراگماتیســتی در حــال حرکــت بــود. در حالــی کــه بــا 
تشــکیل کابینــه  محمــود احمدی  نــژاد، محــور سیاســت خارجی 
جمهــوری اســامی کــه بــه نحــوی بــر اســاس یــک نگــرش 
تــوأم بــا عقانیــت نســبی در حرکت بــود، دچــار یک انقطــاع و 
شــوک شــدید سیاســی گردید. بــه عبارتــی دوران اعتمادســازی 
و تنش زدایــی بــه مرحلــه ای از ســتیز و تنــش در روابــط 
ــدی،1394: 138(. در رابطــه  ــر جهــت داد )ازغن ــل تغیی بین المل

ــي  ــم سیاس ــه پارادای ــل ب ــدرت را تبدی ــت ق ــل سیاس بین المل
غالــب کــرده اســت. ایــن دیــدگاه بــا نظــام منافــع و اعتقــادات 
ــدگان سیاســت  ــر استراتژیســت هاي نظامــي و تصمیم گیرن اکث
ــگاه  ــروز در جای ــاي ام ــه در دنی ــت ک ــب اس ــي متناس خارج
ــي  ــی تهاجم ــب واقع گرای ــروان مکت ــد. پی ــرار دارن ــدرت ق ق
معتقدنــد مبــارزه بــراي قــدرت، اولیــن گام بــراي پــا نهــادن در 
عرصــه ای اســت کــه هــر یــک از کشــورها درصددنــد قــوی 
 تریــن بازیگــر نظــام بین الملــل باشــند و مترصــد فرصت  هایــی 
ــش  ــا افزای ــر رقب ــر دیگ ــود را در براب ــدرت خ ــه ق هســتند ک
دهنــد. از نظــر واقع گرایــان تهاجمــي، علــل و توجیــه رفتارهــاي 
ــای  ــان قدرت ه ــدرت می ــب ق ــتاي کس ــز در راس رقابت  آمی
ــتم  ــي در سیس ــود آنارش ــامل: وج ــرض ش ــج ف ــزرگ از پن ب
بین المللــی، عــدم اطمینــان میــان دولت هــا از مقاصــد و نیــات 
یکدیگــر، تــاش بــراي حفــظ بقــا بــه  عنــوان اولیــن و مهمترین 
ــزرگ و دارا  ــای ب ــودن قدرت  ه ــي ب ــا، عقای ــدف دولت ه ه
بــودن میزانــي از توانایــي نظامــي تهاجمــي کــه همگــي متأثــر از 

ــی هســتند. سیســتم بین الملل
ــت  ــوان ریاس ــه  عن ــژاد ب ــود احمدی ن ــاب محم ــس از انتخ پ
ــم در  ــت نه ــه کار دول ــاز ب ــران و آغ ــامي ای ــوري اس جمه
مردادمــاه 1384 و بــه  تبــع آن حاکمیــت گفتمــان اصول  گرایــی 
عدالت محــور، سیاســت خارجــي ایــران در عیــن تــداوم 
ــادي شــد.  نظــري و عملــي دســتخوش تغییــر و تحــوالت زی
بــه  گونــه ای کــه در چارچــوب اصــول بنیادیــن و مبانــي ثابــت 
سیاســت خارجــي جمهــوري اســامي ایــران، الگــوي رفتــاري 
ــوب  ــد. در چارچ ــول گردی ــون و متح ــي آن دگرگ و دیپلماس
گفتمــان اصول گرایــی عدالت محــور و جهت گیــری عــدم 
تعهــد تجدیدنظرطلــب نوعــي سیاســت خارجــي فعــال شــکل 
ــي را در  ــل نوین ــه تعام ــاري و روی ــوي رفت ــه الگ ــت ک گرف
مــد نظــر قــرار داد. ایــن سیاســت فعــال و رویــه تعاملــي بــه 
ــي  ــت خارج ــار سیاس ــزي در رفت ــاي متمای ــیوه ها و ابزاره ش
ــو،  ــک  س ــت. از ی ــي یاف ــی تجل ــن الملل ــه بی ــران در عرص ای
باعــث تعدیــل الگــوي مناســبات بــا غــرب بــه معناي تشــدید 
جنــگ ســرد بــا آمریــکا و بازنگــري روابــط نزدیــک بــا اروپــا 
شــد. از ســوي دیگــر باعــث سیاســت نــگاه بــه شــرق بــه  ویژه 

نزدیکــي بــه روســیه و چیــن گردیــد.
ــران  ــامی ای ــوری اس ــي جمه ــت خارج ــول سیاس ــي از اص یک
ــام  ــا نظ ــارزه ب ــژاد، مب ــوري احمدي ن  ــت جمه در دوران ریاس
ســلطه جهانــي بــود. از ایــن  رو، استکبارســتیزی بــه  عنــوان یکي 

ــتراتژی های  ــا اس ــدام از آن ه ــر ک ــا ه ــت. ام ــوده اس ــی ب اصل
ــد.  ــه توافــق در پیــش گرفتــه  ان ــرای دســتیابی ب متفاوتــی را ب
در دوران ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی برنامــه هســته ای 
از طریــق مذاکــرات دیپلماتیــک و نــه تقابــل یــا تســلیم پیگیری 
ــران،  ــب ای ــتمر از جان ــاف مس ــل انعط ــه دلی ــا ب ــد. ام می  ش
قدرت هــای غربــی بــه ایــن بــاور رســیدند کــه نیــاز چندانــی با 
کنــار آمــدن بــا ایــران ندارنــد و بــرای همیــن از خــط قرمزهای 
ایــران کــه عقب گــرد و فریزکــردن برنامــه هســته ای بــود، عبور 
کردنــد. در دوره ی محمــود احمــدی  نــژاد، به دلیل نــگاه انتقادی 
بــه کشــورهای غربــی، مخالفــت بــا هــر نــوع مصالحــه بــر ســر 
حقــوق هســته ای معیــار و روش اصلــی بــود و بــر مذاکره  ناپذیــر 
بــودن آن تأکیــد می  شــد. ایــن اقدامــات بــه  معنــای عبــور از 
خــط قرمزهــای قدرت هــای غربــی تلقــی گشــت. امــا در دوره  
حســن روحانــی و با شــدت گرفتــن آثــار تحریم  هــای چندجانبه 
و اقداماتــی از جملــه مکالمــه  تلفنــی روحانــی و اوبامــا، نشــان از 
خواســت محتاطانــه  دو طــرف بــه ادامــه کار و رســیدن بــه یک 
توافــق در برنامــه هســته ای ایــران بــود. عــاوه بر ایــن، گفته  های 
ــای  ــرد و گفته ه ــرد - بُ ــرات بُ ــا مذاک ــه ب ــی در رابط روحان
قدرت هــای غربــی مبنــی بــر ایــن  کــه برنامــه  هســته ای ایــران 
متوقــف نخواهــد شــد، بــه معنــای رعایــت خــط قرمزهــای دو 

طــرف مذاکــره، در نهایــت رســیدن بــه توافــق بــود.
منابع:

ــوری  ــی جمه ــت خارج ــا )1394(. سیاس ــدی، علیرض 1. ازغن
ــر  ــران: نش ــا. ته ــا و جهت گیری ه ــران: چارچوب ه ــامی ای اس

قومــس.
2. اســدی، بیــژن )1387(. سیاســت خارجــی دولــت اصاحــات؛ 
ــز بازشناســی اســام و  ــران: مرک ــا و شکســت ها، ته موفقیت ه

ایــران، انتشــارات بــاز.
3. دهقانــی فیروزآبــادی، ســیدجال )1388(. »سیاســت خارجی 
جمهــوری اســامی ایــران«، تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن 

کتــب علــوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(.

ــه ســازمان ملــل حملــه می کنــد و می گویــد: »... مــن  دیگــر ب
ــر  فکــر می  کنــم امــروز ســازمان ملــل مســئولیت مهمــي را ب
ــوع اســت و آن   ــزرگ در حــال وق ــه ب ــک حادث عهــده دارد. ی
هــم طبقاتــي کــردن ملت  هاســت، ملت هــای درجــه  یــک، دو 
و ســه و حقــوق را بــر اســاس نظــام طبقاتــي تقســیم کــردن. این 
خطــر بزرگــي اســت کــه صلــح و امنیــت بیــن الملــل و آینــده 
بشــریت را تهدیــد می کنــد. متأســفانه واژه هــای مقدســي مثــل 
حقــوق بشــر و مبــارزه بــا ســاح  های کشــتار جمعــی، توســط 
برخــي کشــورها بیشــتر بــه یــک بازیچــه تبدیــل  شــده اســت. 
تمامــي ســاختار ســازمان ملــل می  بایســت بــا حساســیت ویــژه، 
ــد و  ــد، تولی ــه نمای ــی مقابل ــروس مخــرب یک جانبه  گرای ــا وی ب
بــه  کارگیــری ســاح  های کشــتار جمعــی فشــارهاي روحــي و 
تهدیــدات و تحمیــل جنــگ بــر ملت هــا به بهانــه ایجــاد امنیت 
و رفــاه بــراي برخــي قــدرت  هــا، عماً مســئولیت ســازمان ملل 
را بــراي اســتقرار شــجاعانه عدالــت در همــه عرصه هــای جهاني 

دو چنــدان کــرده اســت«.
دکتــر علیرضــا ازغنــدي در کتــاب »سیاســت خارجــي 
ــي«  ــه غرب ــرقي ن ــه ش ــل »ن ــران« اص ــامي ای ــوري اس جمه
ــوری  ــی جمه ــت خارج ــان سیاس ــن گفتم ــوان اولی ــه  عن را ب
اســامی ایــران تفســیر می  کنــد و بــا همســو دانســتن آن بــا 
اصــل موازنــه منفــي و بــدون ارائــه تعریــف جدیــد بــه تفســیر 
دولــت موقــت بــازرگان از ایــن اصــل اکتفــا کــرده اســت. بــه 
ــدا مفهــوم  ــي در ابت ــه غرب ــه شــرقي و ن ــده  وی، شــعار ن عقی
کامــًا زمانــي و ملــي داشــته و منظــور از آن احــراز اســتقال 
همــه  جانبــه خودمــان در برابــر بیگانــگان و ابرقدرت هــا بــود 
ــن ترتیــب  ــه بلوک  هــای شــرق و غــرب. بدی ــکا ب و عــدم ات
اصــل نــه شــرقي و نــه غربــي در آوردگاه نظــري هــر چنــد بــا 
تفاســیر متعــددي روبــرو بــوده اســت امــا بــه نظــر می  رســد 
اکثــر تحلیل گــران اصــل نــه شــرقي و نــه غربــي را بــه مفهــوم 
عــدم وابســتگي ایــران بــه دو بلــوک شــرق و غــرب بــه  ویــژه 
مراکــز ایــن دو بلــوک یعنــي آمریــکا و شــوروي ســابق تعبیــر 
ــه  ــرقي و ن ــه ش ــیر از اصــل ن ــن تفس ــر روي ای ــد و ب کرده ان
غربــي اتفــاق  نظــر دارنــد؛ امــا بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد، در 
دوره محمــود احمدی  نــژاد ایــن اصــل بــه  گونــه ای غیرمنطقــی 
بــه  پیــش رفــت. بــه  گونــه ای کــه بــه  جــای نــگاه افراطــی بــه 
ــا ســازمان های بیــن المللــی می توانســت از  ــه ب شــرق و مقابل
آن هــا در راســتای تحکیــم ایــن اصــل اســتفاده کند و سیاســت 

خارجــی ایــران را در مســیر انــزوا گرایانــه قــرار ندهــد.
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موضــوع برنامــه  هســته ای ایــران در حد فاصــل ســال های 1381 
تــا 1394 بــه  دلیــل پیامدهــای سیاســی و اقتصــادی اش، از جملــه 
ارجــاع پرونــده  ایــران بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
و اعمــال تحریم  هــای اقتصــادی شــدید علیــه ایــران، از مهمتریــن 
مســائل سیاســت خارجــی ایــران بعــد از انقــاب بــوده اســت. 
ایــن برنامــه، دولــت ســه رئیس جمهــور )خاتمــی، احمدی  نــژاد و 

روحانــی( را در دوره  پــس از انقــاب درگیــر خــود کــرد. 
پــس از انتخابــات خــرداد ســال 1376 و روی کار آمــدن محمــد 
خاتمــی، دوران جدیــدی در سیاســت خارجی جمهوری اســامی 
ــی،  ــی، تنش  زدای ــن دوره صلح  گرای ــد. در ای ــاز گردی ــران آغ ای
اعتمادســازی، گفت  و گــو و چندجانبه گرایــی در دســتور کار 
سیاســت خارجــی قــرار گرفــت. نظریــه  گفت و گــوی تمدن هــا 
را خاتمــی در پاســخ بــه نظریــه  برخــورد تمدن هــای ســاموئل 
هانتینگتــون، در هشــتمین نشســت ســران کنفرانــس اســامی 
ــوی  ــود. گفت  و  گ ــرح نم ــاه 1376 مط ــران در 18 آذر م در ته
تمدن  هــا بــه جــای منازعــه بــر منطــق مفاهمــه تأکید مــی  ورزد 
ــف(  ــت: ال ــاری اس ــول رفت ــا و اص ــن ویژگی ه ــه دارای ای ک
ــه رســمیت می  شناســد و  منطــق مفاهمــه وجــود دیگــری را ب
او را واجــد ارزش و حقوقــی مســتقل می دانــد. ب( مطلــق  نگــری 
فرهنگــی- تمدنــی را رد کــرده و بــه تکثرگرایــی فرهنگــی اعتقاد 
دارد. پ( در عیــن محــق دانســتن خــود حقــوق دیگــران را نیــز 
ــردی  ــت ف ــب هوی ــیوه  کس ــد. ت( ش ــمیت می شناس ــه رس ب
ــا  ــارض ب ــل و تع ــاخته و آن را در تقاب ــون س ــی را دگرگ و مل
دیگــران تعریــف نمی  کنــد )دهقانــی فیروزآبــادی،1388: 452(. 
ــت  ــا، سیاس ــوی تمدن ه ــه گفت   و گ ــتیابی ب ــرای دس ــی ب خاتم
ــل،  ــکاری، وابســتگی متقاب ــای هم ــه معن ــه ب ــی را ک تنش زدای
دیپلماســی، معاهــدات، مذاکــرات، چانه  زنــی، مصالحــه، همکاری 
اقتصــادی و... بــود، مطــرح کــرد کــه در واقــع نشــانه  آگاهــی 

بــه  عنــوان  احمدی  نــژاد  آمــدن محمــود  کار  بــا روی 
رئیس جمهــور در ســال 1384 گفتمــان متفاوتــی تحــت عنــوان 
اصول  گرایــی عدالت محــور بــر سیاســت خارجــی ایــران حاکــم 
ــول  ــور در اص ــی عدالت مح ــان اصول  گرای ــه گفتم ــد. البت ش
حاکــم و گزاره هــای بنیــادی بــا گفتمان هــای دولت هــای 
ــه  ــاً ب ــا صرف ــر آن ه ــاف  نظ ــود و اخت ــترک ب ــته مش گذش
ــان  ــات گفتم ــی محــدود می شــد. از خصوصی ــای فرع گزاره  ه
ایــران  اصول گرایــی عدالت محــور در سیاســت خارجــی 
ــه  ــی، ب ــای بین  الملل ــردن هنجاره ــر ســوأل ب ــه زی ــوان ب می  ت
ــاذ  ــزرگ، اتخ ــای ب ــت  های قدرت  ه ــیدن سیاس ــش کش چال
رویکــرد تهاجمــی نســبت بــه غــرب و بــه خصــوص ایــاالت 
 متحــده آمریــکا، گســترش عدالــت و معنویــت در روابــط بیــن 
 الملــل و ضــرورت تعامــل بــا جنبش  هــای عدالت  خــواه جهــان 
اشــاره کــرد. نوشــتار پیــش رو بــر ایــن امــر تأکیــد می  کنــد 
کــه گفتمــان اصول گرایــی عدالت محــور بــا اســتفاده از نظریــه 
واقع گرایــی تهاجمــی قابــل  تجزیــه و تحلیــل می  باشــد و 
پیگیــری ایــن  گونــه سیاســی خارجــی در تحریــف اصــل نــه 
ــت   ــن سیاس ــزوا رفت ــه ان ــن ب ــی و همچنی ــه غرب ــرقی و ن ش

ــی داشــت. ــران تأثیــر فراوان خارجــی ای
ــل اســت  ــن المل ــط بی ــردي در رواب ــي رویک ــی تهاجم واقع گرای
کــه معتقــد اســت رفتــار کشــورها و حتــي قدرت هــای بــزرگ 
بــه  واســطه ســاختار آنارشــیک نظــام بیــن الملــل، همــواره مبتني 
بــر تــرس در خصــوص ادامــه بقــاء و تهدیــد دیگــر کنشــگران 
ــه  ــم، ب ــا تهاج ــال آن اســت ب ــه دنب ــي ب ــر قدرت ــد و ه می باش
ــوه دیگــران را  ــد بالق ــن راه تهدی ــا از ای ــد ت ــي دســت یاب هژمون
در ســطوح منطقــه ای و جهانــي از بیــن ببــرد. بنابرایــن، قــدرت 
ــه  ــاي خــود ب ــکان بق ــر رســاندن ام ــه حداکث ــراي ب ــون ب ه ژم
ــي  ــدرت و امنیــت بیشــتر می باشــد. هنگامی کــه دولت ــال ق دنب
قدرتمندتــر می شــود، می  کوشــد نفــوذ خــود را افزایــش دهــد و 
بــه حداکثــر برســاند و محیــط بیــن المللــی خــود را کنتــرل کند 
ــد  ــور کنن ــا تص ــي آن  ه ــران اصل ــه تصمیم گی ــواردي ک و در م
توانمندي نســبي کشــور بیشــتر شــده اســت، راهبردهاي تهاجمي 

و یــا هــدف بیشــینه  ســازی نفــوذ را دنبــال خواهنــد کــرد.
ــا  ــی ادع ــي و تهاجم ــان تدافع ــم از واقع گرای ــان، اع نوواقع گرای
ــام  ــاختار نظ ــن اســت و س ــز و نامطمئ ــا رقابت  آمی ــد دنی دارن

بــا برنامــه  هســته ای نیــز دولــت احمدی  نــژاد برخــاف دولــت 
قبلــی تصمیــم گرفــت درخواســت های غــرب از جملــه شــورای 
امنیــت را نادیــده بگیــرد و آن هــا را غیرمشــروع بدانــد. به بــاور او 
ایــن بی توجهــی، مخالفــان بین  المللــی را مجبــور می  کــرد عقــب 
 نشــینی کننــد و ســرانجام برنامــه  غنی ســازی ایــران را بپذیرنــد. 
ــری از  ــژاد، بهره گی ــت احمدی ن ــرق دول ــه ش ــگاه ب ــت ن سیاس
ــا غــرب  ــرای مقابلــه ب انســجام، توانایــی و اراده  بلــوک شــرق ب
بــود. ایــن سیاســت موفــق نبــود و در برخــی مــوارد نیــز موجــب 
اتحــاد همــه  کشــورها علیــه ایــران شــد. دیپلماســی احمــدی  نژاد 
باعــث شــد قدرت هــای بــزرگ، تعلیــق غنــی  ســازی را کــه در 
دوره  خاتمــی اقدامــی داوطلبانــه تلقــی می  شــد، بــا قطعنامه  هــای 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد الزامــی کننــد.
در انتخابــات ســال 1392، حســن روحانــی بــه عنــوان یازدهمین 
رئیــس جمهــور ایــران انتخــاب شــد. روحانــی سیاســت 
تنش زدایــی، تعامــل بــا جهــان خــارج و نظــام بیــن  الملــل را در 
دســتور کار خــود قــرار داد کــه مســتلزم احتــرام بــه حقــوق بین 
ــود. برنامــه   ــا دولت هــای مختلــف جهــان ب  الملــل و تعامــل ب
هســته ای ایــران در ایــن دوره بــه دلیــل ســابقه  آقــای روحانــی 
بــه عنــوان دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در دوره نخســت 
ظهــور بحــران هســته  ای، در کانــون توجــه سیاســت خارجــی 
قــرار گرفــت. نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در ســال 
ــد از  ــود کــه بتوان ــی ب ــت روحان 1392 نخســتین فرصــت دول
طریــق آن مذاکــرات هســته ای را آغــاز کنــد. مذاکرات رســمی 
بــرای طــرح جامــع اقــدام مشــترک دربــاره  برنامــه  هســته ای 
ایــران بــا پذیرفتــن توافــق موقــت ژنــو در 3 آذر 1392 شــروع 
ــته ای  ــم هس ــن 1394 تفاه ــد در 13 فروردی ــاه بع ــد. 20 م ش
لــوزان شــکل گرفــت. ســپس، در 21 تیــر 1394 توافــق جامــع 

هســته ای ویــن بیــن ایــران و گــروه 1+ 5 منعقــد شــد. 
دوره  ســه  هــر  در  گفــت  می تــوان  کلــی  طــور  بــه 
ریاســت جمهوری ذکــر شــده، رســیدن بــه توافقــی کــه ادامــه  
رونــد غنی  ســازی در ایــران را تضمیــن کنــد از جملــه اهــداف 

از اهــداف راهبــردي در دســتور کار سیاســت خارجــي دولــت 
وی پیگیــري می  شــد. اولیــن گام در راه مقابلــه بــا نظــام موجــود، 
ــروع  ــي و نامش ــه، غیرطبیع ــت ظالمان ــاختن ماهی ــکار س آش
ــا و  ــن اولویت ه ــي از مهمتری ــاس، یک ــن اس ــر ای ــود. ب آن ب
اهــداف سیاســت خارجــي دولــت اصول گــرا، مبــارزه بــا نظــام 
ــا  ــارزه ب ــي و مب ــلطه جهان ــام س ــوری نظ ــی و امپرات تک قطب
انحصــار قــدرت در ســطح جهانــي بــود. مبــارزه بــا نظــام تــک 
ــري می  شــد:  ــه دو صــورت پیگی ــکا ب ــی آمری ــی و هژمون  قطب
1- مقابلــه و معارضــه همه جانبــه درون گــرا از طریــق اقدامــات 
یــک  جانبــه در ســطح منطقــه  ای و بیــن المللــی کــه افزایــش 
قــدرت و توانایــي ملــي جمهــوري اســامي ایــران در کلیــه ابعاد 
نظامــي، اقتصــادي، سیاســي و فرهنگــي در چارچوب ایــن راهبرد 
ــی  ــلطه و هژمون ــام س ــا نظ ــه ب ــت. 2- مقابل ــورت می  گرف ص
ــرا  ــازي برون گ ــي و موازنه س ــب چندجانبه گرای ــکا در قال آمری
تعقیــب و محقــق می  گردیــد. بــر ایــن اســاس سیاســت خارجــي 
ــدد  ــی درص ــان اصول  گرای ــتر گفتم ــامي در بس ــوري اس جمه
ائتاف ســازی منطقــه  ای، فرامنطقــه ای و بین المللــی بــراي 
مقابلــه بــا نظــام اســتکباري بــه رهبــري آمریــکا بــر آمــده بود. 
همــان  گونــه کــه توضیــح داده شــد، مبــارزه و مقابلــه بــا نظــام 
تــک  قطبــی و هژمونــي آمریکا بــه  عنــوان هدفي اســتراتژیک در 
سیاســت خارجــي دولــت احمــدی  نــژاد مــورد توجه جــدي قرار 
گرفــت و از ایــن نــگاه، ســلطه جهاني آمریــکا، نظام بیــن الملل را 

در حالــت ناامــن قــرار داده اســت.
یکــي دیگــر از راهکارهــا و ابزارهــاي تغییــر و تحــول در نظــام 
ــادي و اصــاح ســاختاري  ــر بنی ــراي تغیی ــاش ب ــل، ت بین المل
ــده و  ــی تنظیم کنن ــن الملل ــای بی ــا و رژیم  ه ــازمان  ها، نهاده س
نگهدارنــده نظــم و نظــام بیــن المللــی موجود اســت. چــون یکي 
از مظاهــر و کارگزاری هــای نظــم و نظــام بیــن الملــل ناعادالنــه، 
ــه  ــتند ک ــدي هس ــوب و ناکارآم ــاي نامطل ــازمان  ها و نهاده س
ســاخته  و پرداختــه توزیــع نابرابــر قــدرت و ســلطه قدرت هــای 
ــژاد در  ــن  رو احمدی  ن ــت. از ای ــزرگ و در رأس آن آمریکاس ب
شــصت و یکمیــن اجــاس مجمــع عمومي ســازمان ملــل متحد 
ــوراي  ــل و ش ــازمان مل ــن کار س ــاختار و آیی ــدت از س ــه  ش ب
امنیــت انتقــاد می کنــد و خواســتار اصــاح و تغییر آن می شــود. 
وي علــت ناکارآمــدی و عــدم مشــروعیت ســازمان  های 
بین المللــی و در رأس آن ســازمان ملــل را در ســاختار ناعادالنــه 
و تبعیض آمیــز و ســلطه کشــورها و قدرت هــای بــزرگ بعــد از 
ــژاد در جایــی  ــد. همچنیــن احمدی  ن ــي دوم می  دان جنــگ جهان
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مکمــل در کنــار خدمــات پزشــکی، مــورد توجــه مؤلفیــن ایــن 
ــوده اســت. ــران ب دوره در ای

پژوهــش تجربــی معاصــر، حداقــل بخشــی از باورهای کهــن در 
رابطــه بــا تأثیــر فراگیر موســیقی بــر روی ذهــن و بدن انســان را 
مــورد تأییــد قــرار داده اســت. از ابتدای مطالعات پدیدارشناســی 
موســیقی، گزارش  هــای ذهنــی از حــاالت احساســی ایجــاد شــده 
توســط موســیقی در کــودکان، جوانــان و بــزرگ ســاالن مســتند 
گردیــده اســت. ایــن گزارشــات ذهنی، توســط مشــاهدات عینی 
ــه ســبب موســیقی،  فیزیولوژیــک از تغییــرات حاصــل  شــده ب
ــتم  ــر روی سیس ــر ب ــرات، اث ــن تغیی ــته اند. ای ــت گش تقوی
فیزیولوژیــک و عملکــرد روان  حرکتــی را شــامل می شــود. بــه 
عــاوه نشــان داده شــده اســت کــه ســاختار موســیقی نقــش 
ــا  ــه ب ــد و مواجه ــا می  کن ــی ایف ــی هیجان ــی در انگیختگ اساس
موســیقی هیجانــی می  توانــد ســبب القــای اثــرات متنــوع ذهنــی 
و بدنــی شــامل تغییــر در فعالیت عضــات چهره ای و دسترســی 

بــه حالــت تغییــر یافتــه هشــیاری گــردد.
ــخ  ــدای تاری ــه از ابت ــر و ســامت دو موضوعــی هســتند ک هن
ــد.  ــرار داشــته  ان ــز توجــه انســان ق ــواره در مرک ــوب، هم مکت
ــا وجــود تاش هــای صــورت گرفتــه و رشــد دانــش و فهــم  ب
ــال  ــود را در ح ــا خ ــه غالب ــب اســت ک ــوزه، جال ــر دو ح در ه
دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا اصــول ســامت و اصــول هنــر و 
معنــای آن هــا در جامعــه می یابیــم. در طــول دهه هــای اخیــر، 
ــذاری  ــوه اثرگ ــه نح ــود را ب ــه خ ــامت توج ــان س روان شناس
احتمالــی هنرهــای گوناگــون و راه هــای مختلفــی کــه می تــوان از 
آن  هــا، بــه منظــور التیــام بخشــیدن بــه آســیب های هیجانــی، 
بــاال بــردن فهــم از خــود و دیگــران، پــرورش ظرفیتــی بــرای 
ــر روی  ــم مرضــی و تأثیرگــذاری ب خوداندیشــی، کاهــش عائ
رفتارهــا و الگوهــای فکــری، معطــوف کرده  انــد. موســیقی شــاید 
پرکاربردتریــن رســانه در میــان دیگــر هنرهاســت کــه تــا بــه 
امــروز در پروســه هنردرمانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت. 
پــس از جنگ جهانی دوم، بیمارســتان  های پزشــکی، آهنگســازان 
بســیاری را بــرای تقویــت روحیــه ســربازان بازگشــته از جنــگ 
ــط  ــهیل رواب ــد تس ــه قص ــا ب ــن تاش ه ــد. ای ــتخدام کردن اس
اجتماعــی ســربازان، پشــتیبانی از ابــراز هیجانــی و بهبود شــرایط 
عمومــی آن  هــا صــورت گرفــت. در نتیجــه موســیقی درمانــی 

مولفــه وراثتــی وجــود داشــته باشــد، تجربه هــای اجتماعــی مــا 
ــد.  ــا می کنن ــا ایف نقــش مهمــی در شــکل گیری نگرش هــای م
روان شناســان اجتماعــی بــر ایــن تجربه هــا و نحــوه منتهی شــدن 
ــه  ــد. س ــز کرده ان ــا تمرک ــف نگرش ه ــواع مختل ــه ان ــا ب آن ه
مولفــه نگــرش شناســایی شــده عبارت انــد از: مولفــه شــناختی 
یــا افــکار و باورهــای فــرد دربــاره شــیِء نگــرش، مولفــه عاطفی 
یــا واکنش هــای احساســی افــراد نســبت بــه شــیِء نگــرش و 
مولفــه رفتــاری یــا نحــوه عمــل افــراد در مقابــل شــیِء نگــرش. 
اساســا هــر نگــرش معینــی می توانــد بــر یکــی از ایــن مولفه هــا 
یــا ترکیبــی از آن هــا اســتوار باشــد. امــا نکتــه حائز اهمیــت این 
ــد و اغلــب تغییــر  اســت کــه نگرش هــا همیشــه ثبــات ندارن
ــه  ــه چ ــن ک ــر ای ــی ب ــادی مبتن ــای زی ــد. پژوهش ه می کنن
مولفــه ای می توانــد آشــکارا و غیــر آشــکارا بــر نگــرش افــراد اثر 
گذاشــته و منجــر بــه تغییر آن شــود انجــام گرفته اســت. فرض 
کنیــد کــه بودجــه هنگفتــی در اختیــار شــما قــرار گرفته اســت 
و از شــما خواســته شــده تــا افــراد را از مضــرات ســیگار مطلــع 
کنیــد، آیــا آگهــی شــما بایــد بــا حقایــق و ظواهر آراســته شــود 
یــا بایــد از رویکــرد احساســی تــر بهــره بگیریــد؟ مثــا تصاویر 
بصــری هــراس آور از ریه هــای بیمــار را در پیام تــان بگنجانیــد. 
آیــا بــرای انتقــال پیــام تــان بایــد از یک ســتاره ســینما اســتفاده 
کنیــد یــا از یــک پژوهشــگر و متخصص مطــرح در رشــته علوم 
پزشــکی؟ آیــا بایــد لحــن دوســتانه ای داشــته باشــید و تأییــد 
ــا بایــد  کنیــد کــه تــرک کــردن ســیگار کار ســختی اســت ی
پافشــاری کنیــد و بــه افــراد ســیگاری بگوییــد که حتمــا باید آن 
را تــرک کننــد؟ نکتــه ایــن اســت کــه ارائــه پیــام متقاعدکننده 
موثــر، امــری بغرنــج و پیچیــده اســت. می تــوان پیــام متقاعــد 
کننــده را، پیامــی تعریــف کــرد کــه از وجــه خاص یــک موضوع 
حمایــت می کنــد. روان شناســان اجتماعــی طــی ســال ها دربــاره 
ــر می ســازد،  ــده را موث ــام متقاعد کنن ــزی پی ــن کــه چــه چی ای
ــای  ــد. آزمایش ه ــام داده ان ــی انج ــل توجه ــای قاب پژوهش ه
ــده  ــد کنن ــای متقاع ــذاری پیام ه ــوص اثرگ ــادی در خص زی
ــا اســتفاده از تجربه هــای خــود  توســط هاولنــد و همکارانــش ب
در طــول جنــگ جهانــی دوم کــه بــرای تقویــت روحیه ســربازان 
بــه ارتــش ایالــت متحــده ملحــق شــده بودنــد انجــام گرفــت. 

ــن  ــرد ای ــی عملک ــان و درک چگونگ ــیقی در درم ــاص موس خ
ــرایط پزشــکی  ــات و ش ــی، جراح ــا ناتوان ــراد ب ــا در اف مکانیزم  ه
ــری  ــزون، دو نتیجه  گی ــواهد روز اف ــتند. از دل ش ــف هس مختل
ــزی  ــی مغ ــه نواح ــت. اول آن ک ــده اس ــرون آم ــته بی برجس
مرتبــط بــا موســیقی تنهــا مختــص بــه موســیقی نیســتند بلکــه 
شــبکه  های عصبــی درگیــر در فرآینــد پــردازش و پاســخ دهی به 
موســیقی، کارکردهــای غیرموســیقایی دیگــری هم چــون حرکت، 
ســخن ورزی، تمرکــز و حافظــه را نیــز شــامل می شــود. موســیقی 
نــه تنهــا ایــن شــبکه ها را فعــال می ســازد بلکــه همچنیــن ســبب 
ــادار میــان ایــن شــبکه ها می  گــردد. دوم  ارتقــای تعامــات معن
این کــه یادگیــری موســیقی مغــز را تغییــر می دهد. ایــن تغییرات 
در موزیســین های بزرگســال و حتــی افــرادی که آمــوزش جدی 
موســیقی ندیــده  انــد، مشــخص اســت. حتــی دوره های کوتــاه اما 
ــق مســیرهای  ــد ســبب خل ــن موســیقی، می  توانن شــدید تمری
عصبــی تــازه ای شــود. ایــن نتایــج بیانگــر چگونگــی تغییــر رفتار 
توســط موســیقی اســت و نشــان می دهــد مداخــات درمانــی 
چگونــه بــه ثمــر می رســند. ایــن بنیــان جدیــد علمــی، ســبب 
جهشــی در مدل هــای مــورد اســتفاده از مدل  هــای علــوم 
اجتماعــی و بــه ســمت مدل هــای علــوم اعصــاب گردیــد. ایــن 
موضــوع رویکــرد تــازه ای در تحقیقــات و شــیوه درمان بــه وجود 
آورد کــه بــه آن موســیقی درمانــی نورولوژیک )عصب شــناختی( 
گفتــه می  شــود. ایــن رویکــرد همچنیــن شــرایط مناســبی را بــه 
منظــور تحقیقــات علمــی در راســتای ارائــه مدل هــای گوناگون و 

کاربــردی فراهــم نمــوده اســت. 
ــه  ــی ک ــا و مدل های ــا روش ه ــه ب ــی و مواجه ــگام بررس در هن
ــه خاطــر داشــت کــه  در ایــن زمینــه ارائــه می شــوند، بایــد ب
ــی از  ــه   متفاوت ــن اســت جنب ــا، ممک ــدل  ه ــن م ــدام از ای هرک
موســیقی را بــه منظــور کاربــرد در درمــان و یــا تحقیقــات مورد 
ــه و بررســی  ــا مطالع ــا ب ــند و تنه ــرار داده باش ــود ق واکاوی خ
ــه  ــت ک ــف اس ــتگاه های مختل ــا خاس ــون، ب ــای گوناگ مدل  ه
ــیقی در  ــی موس ــوه اثربخش ــی از نح ــه درک جامع ــوان ب می  ت
فرآینــد درمــان دســت یافــت. امیــد بــر این اســت تــا در آینده 
ــات  ــه و مطالع ــا پرداخت ــن مدل  ه ــدادی از ای ــی تع ــه بررس ب
ــا یــک دیگــر  تجربــی جالــب در حــوزه موســیقی درمانــی را ب

مــورد بررســی قــرار دهیــم.

مواجــه می شــود و بیــش از پیــش مــا را بــا ایــن ســوأل مواجــه 
می ســازد کــه موســیقی در خدمــت یــا خیانــت بــه فرهنــگ 
اســت؟ طبــق پژوهش هــای انجــام گرفتــه و مطالعــات موردی 
فــراوان، گســترش روز افــزون ترانه هایــی بــا محتــوای مصــرف 
مــواد مخــدر، خودکشــی و... تأثیــر بــه ســزایی در افزایــش این 
ــق  ــان کــه طب ــن داشــته اســت. هــم چن رفتارهــا در مخاطبی
گــزارش شــفاهی از مراکــز مشــاوره ســطح شــهر مشــهد، در 
ــن  ــا مضامی ــروف ب ــده ای مع ــای خوانن ــار آهنگ ه ــی انتش پ
ــه طــرز چشــم گیری  ــن دســت ب ــی از ای ــی و... اقدامات خودزن
افزایــش یافــت و کلیپ هــای منتشــر شــده از ایــن افــراد کــه 
بــا پخــش آهنــگ مــورد نظــر و در حیــن ارتــکاب بــه عمــل 
در فضــای مجــازی منتشــر شــده بــود بــا اســتقبال قابــل تأملی 
روبــرو شــد. اقدامــی کــه بــه خــودی خــود زمینــه گســترش 
ــرش،  ــر نگ ــرد. تغیی ــد ک ــم خواه ــی را فراه ــن رفتارهای چنی
ــار را در  ــر رفت ــی، تغیی ــیت زدایی ارزش ــازی و حساس عادی س
پــی خواهد داشــت. در مــورد پرســش دوم باید گفت موســیقی 
و تحــوالت و مفاهیــم آن در خــأل اجتماعــی و فرهنگــی تولیــد 
ــی و  ــه نحــوی برســاخته اجتماع ــه موســیقی ب نمی شــود، بلک
فرهنگــی اســت. ترانه هــا بخشــی از فرهنــگ عامه هســتند، در 
طــول تاریــخ به شــیوه ای بیانگــر احساســات، عواطــف، دردها و 
عقایــد مــردم بــوده اســت و بی شــک بررســی و مطالعــه علمی 
آن هــا دریچــه ای تــازه از ابعــاد و زوایــای پوشــیده فرهنــگ 
ــه  ــگ عام ــاید. فرهن ــان می گش ــراروی محقق ــردم را ف م
ــام بخــش بوده اســت  ــدان منبعــی اله ــرای هنرمن همــواره ب
ــرایی  ــیقی، داستان س ــعر، موس ــاهکارهای ش ــیاری از ش و بس
و... بــا الهــام گرفتــن از فرهنــگ عــوام پدیــد آمــده و رنــگ 
ــر اســاس شــرح آنچــه  ــه اســت. ب ــه خــود گرفت ــت ب ابدی
گفتــه شــد، توجــه بــه حــوزه موســیقی و ترانه ســرایی از دو 
جهــت حائــز اهمیــت اســت؛ نخســت مــن بــاب تأثیــری که 
بــر جامعــه مخاطــب خــود گذاشــته و بــه مثابــه شمشــیری 
دو لبــه نقــش موثــری در فرهنگ ســازی ایفــا می کنــد 
ــده از دل  ــیقی برآم ــه موس ــه ب ــا توج ــه ب ــن ک ــر ای و دیگ
ــه شــناخت بیشــتری از جامعــه هــدف  ــوان ب اجتمــاع می ت

دســت یافــت. 

سهیل حسینی راد
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موســیقی پیــش از تاریــخ در جوامع بشــری وجود داشــته اســت. 
حــدود 40000 ســال پیــش، یک انســان با اســتفاده از اســتخوان 
ــا دقــت و ظرافتــی خــاص، ســوراخ هایی در  یــک الشــخور و ب
آن ایجــاد کــرد تــا بتوانــد در آن دمیــده و آوایــی ایجــاد کنــد. 
ــادی  ــر باســتان  شناســان تعــداد زی ــه کمــک یافته هــای اخی ب
ــت.  ــده اس ــدا ش ــوب پی ــی رود دان ــا در نزدیک ــن فلوت ه از ای
نکتــه  قابــل توجــه در ایــن یافته هــا ایــن اســت کــه بــا وجــود 
ابــزار موســیقی در دوران دیرینــه  ســنگی، موســیقی می  بایســت 
از مدت هــا قبــل وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان آلــت پیچیــده  
موســیقیایی ماننــد فلــوت ســاخته شــود. با ایــن حســاب می توان 
بــا اطمینــان گفــت موســیقی جــزء کهن  تریــن صفــات شــناختی 
انســان بــه شــمار مــی رود. یافته هــای باستان شناســی حاکــی از 
ــان  ــن و در دوران کلدانی ــن  النهری ــدن بی ــه در تم آن اســت ک
ــور  ــیقی  مح ــان موس ــی درم ــکان از نوع ــی(، پزش )دوران نوبابل
ــون در  ــای گوناگ ــت آیین ه ــد. قرن هاس ــرده  ان ــتفاده می ک اس
ایــران و سراســر جهــان، از تأثیــرات موســیقی و رقــص بــر روی 
هوشــیاری، حــاالت هیجانــی، تجربــه   شــخصی و ســفر خیالــی 
ــیقی را  ــز موس ــان نی ــته اند. مصری ــره جس ــان به مخاطبین ش
دارای نیرویــی جادویــی و شــفابخش می  دانســتند و از دیربــاز در 
هنــد، موســیقی میــان مــردم جایگاهــی مقدســی داشــته و تــا به 
امــروز در مناســک و آیین هــای گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت. همچنیــن در یونــان باســتان بــه طــور گســترده 
ــا انــواع مختلــف موســیقی  بــاور بــر ایــن بــود کــه مواجهــه ب
ــش  ــان اثربخ ــخصیت انس ــامت و ش ــر روی س ــد ب می توان
ــادل،  ــد آرامــش، تع ــی مانن باشــد و ســبب تحــوِل خصلت های
ــون  ــده، افاط ــن عقی ــاس ای ــر اس ــردد. ب ــم گ ــی و نظ هارمون
)429-347 قبــل از میــاد مســیح( و ارســطو )384-322 قبــل 
از میــاد مســیح( رهنمودهایــی در مــورد نوع مناســب موســیقی 
ــد.  ــه کرده  ان ــان و شــهروندانی خــوب ارائ ــرای آمــوزش جوان ب
براســاس یافته هــای پژوهــش دهنــاد و ظفرمنــد، در رســاله های 
ــا 13 هجــری قمــری،  کهــن موســیقی در میــان قرن هــای 3 ت
ــوان روشــی  ــه عن ــون اســتفاده از موســیقی ب ــای گوناگ روش ه

تأثیر موســیقی عامه پســند یــا پــاپ و رواج این ژانر از موســیقی 
در میــان گروه هــای مختلــف اجتماعــی در زمــره موضوعاتــی 
ــه حــوزه  اســت کــه اخیــرا توجــه بســیاری از عاقه منــدان ب
ــه  ــانه و ب ــان رس ــگاران، صاحب ــیقی، روزنامه ن ــگ و موس فرهن
ــه  ــان را ب ــان و مردم شناس ــان، روان شناس ــژه جامعه شناس وی
خــود جلــب کــرده و بدنــه دانــش و پیشــینه مطالعاتــی نســبتا 
گســترده ای در ســطوح مختلــف محلــی، ملــی و بیــن المللی در 
ایــن بــاره شــکل گرفتــه اســت. تأثیــر قابــل توجــه و غیــر قابل 
انــکاری کــه بــه واســطه آن، در حــوزه نگــرش و نظــام ارزشــی 
رخ داده اســت. ایــن نگرش هــا چــه هســتند و چگونــه شــکل 
ــن  ــد در ای ــد و اساســا موســیقی چــه تأثیــری می توان می گیرن

حــوزه داشــته باشــد؟
ــم  ــی می کنی ــون خــود را ارزیاب ــای پیرام ــا دنی ــک از م ــر ی ه
ــد  ــم عاقه من ــه می بینی ــزی ک ــر چی ــه ه ــت ب ــن اس و ممک
شــویم و یــا از آن بدمــان بیایــد. در واقــع عجیــب اســت کــه 
ــات،  ــه حیوان ــد: »مــن هیــچ احساســی ب بشــنویم کســی بگوی
ــد  ــراد بای ــم اف ــدارم«. دســت ک ــدگان ن ــا خوانن شــکات و ی
ــرد  ــه ف ــن اهــداف، نگــرش منحصــر ب ــه یکــی از ای راجــع ب
ــراد،  ــردن اف ــی ک ــا، ارزیاب ــند. نگرش ه ــته باش ــود را داش خ
ــش  ــطه نق ــه واس ــا ب ــتند. نگرش ه ــرات هس ــا نظ ــیاء ی اش
تعیین کننــده ای کــه در نحــوه عملکــرد افــراد دارنــد از اهمیــت 
ویــژه ای برخوردارنــد. مــا شــکات می خوریــم یــا از خــوردن 
ــداری  ــدگان را خری ــای خوانن ــم، آلبوم ه ــاب می کنی آن اجتن
ــو  ــا هنــگام پخــش آهنگ هــای آن هــا، مــوج رادی می کنیــم ی
را عــوض می کنیــم. یــک پاســخ جالــب در رابطــه بــا چگونگــی 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــن اس ــاوت، ای ــای متف ــکل گیری نگرش ه ش
تــا حــدی بــا ژن هــای مــا در ارتبــاط هســتند امــا هیــچ کــس 
ــد کــه ژن هــای خاصــی وجــود دارد کــه  ــا کن ــد ادع نمی توان
تمامــا نگرش هــای مــا را تعییــن می کننــد، غیــر ممکــن اســت 
کــه مثــا ژن »عاقــه بــه موســیقی جــاز« وجود داشــته باشــد 
کــه رجحان هــای موســیقیایی مــا را تعییــن کنــد. حتــی اگــر 

مــدرن، از درون چارچــوب علــوم اجتماعــی بیــرون آمده اســت. 
موســیقی در ایــن چارچــوب بــه دلیــل تأثیــر آن بــر عملکــرد 

هیجانــی و اجتماعــی خــود ارزشــمند اســت. 
ــات ســایر  در دهه  هــای بعــدی، موســیقی  درمان گــران از نظری
ــای  ــکاوی و رویکرده ــاری، روان ــات رفت ــامل نظری ــب، ش مکات
ــتفاده  ــود اس ــی روش خ ــح اثربخش ــرای توضی ــان گرایانه ب انس
ــا وجــود ســهم  ــد. ایــن مدل هــای وام گرفتــه شــده، ب می  کردن
مثبتــی که در اعتــای روش بالینــی و تحقیقاتی داشــته  اند، عاری 
از اطاعــات اساســی هســتند و این موضــوع کاربرد و اثربخشــی 
بلندمــدت آن هــا را محــدود ســاخته اســت. بــرای مثــال، هیــچ  
ــای استاندارد ســازی شــده ای  ــات تکنیک ه ــن نظری ــدام از ای ک
را بــرای موســیقی درمانــی مشــخص نمی  ســازند. همچنیــن ایــن 
مدل  هــا قــادر بــه توضیــح مکانیــزم درمــان توســط موســیقی و 
چگونگــی تأثیــِر آن بــر روی رفتــار نیســتند. موســیقی از دیربــاز 
در بیــان هیجانــی، ســاخت و تســهیل ارتباطات گروهــی، وحدت 
و انســجام، بازنمایــِی ســمبلیک باورهــا و ایده هــا و پشــتیبانی از 
اهــداف آموزشــی بــه کار گرفتــه می  شــده اســت. بــا ایــن حــال 
پــس از پیشــرفت ِ تحقیقــات در زمینــه موســیقی و کا رکردهــای 
ــه  ــن ب ــرن بیســتم و همچنی ــی ق ــه  پایان ــس از ده موســیقی پ
ســبب ظهــور تکنیک  هــای تحقیقاتــی مــدرن در علــوم اعصــاب 
شــناختی ماننــد تصویربــرداری مغــزی و ثبــت امــواج مغــزی، 
پژوهشــگران توانســتند کا رکردهــای شــناختی ســطح باالتر مغز 
را بــه طــور دقیــق و بــا وضــوح زمانــی بیشــتر مشــاهده کننــد. 
اثــرات موســیقی بــر نواحــی مختلــف مغــزی متنــوع و پیچیــده 
ــرداری  ــات تصویرب ــای مطالع ــی، یافته  ه ــور کل ــه ط ــت. ب اس
عصبــی نشــان داده  انــد کــه محــرک موســیقی آمیگــدال را -که 
ــان دارد-  ــردازش هیج ــزی در پ ــی مرک ــی نقش ــور کل ــه ط ب
تحریــک کــرده و بــا فعالیــت مســیر پــاداش لیمبیــک میانــی 
دوپامینرژیــک همبســتگی دارد. تــوان موســیقی در تغییر فعالیت 
ــای  ــد روش ه ــبب رش ــزی س ــاختارهای مغ ــن س ــی ای عصب
درمانــی بــرای معالجه  اختــاالت عصبــی و روانشــناختی مرتبط 

بــا ایــن نواحــی شــده اســت.
ــازی  ــی و بهینه  س ــت روش بالین ــور هدای ــه منظ ــون، ب ــم  اکن ه
کوشــش های تحقیقاتــی صــورت  گرفتــه، موســیقی درمان گــران 
نیازمنــد مدل  هــای علمــی بر پایــه دانش مرتبــط بــا مکانیزم های 

آن هــا در اصــل بــا توجــه کــردن بــه منبــع پیــام )مثــا فــرد 
ــا جــذاب اســت(، محتــوای پیــام  پیــام رســان چقــدر خبــره ی
ــا فــرد پیــام رســان  )مثــا کیفیــت اســتدالل ها و ایــن کــه آی
جنبه هــای متفــاوت موضــوع را بیــان می کنــد( و ماهیــت فــرد 
ــورد نظــر  ــدگاه م ــا دی ــرد مخاطــب ب ــا ف ــا آی مخاطــب )مث
موافــق یــا مخالــف اســت( بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختنــد 
ــد«.  ــه چــه کســی می گوی ــزی را ب ــه »چــه کســی، چــه چی ک
ایــن رویکــرد کــه بــه »رویکــرد تغییــر نگــرش ییــل« مشــهور 
شــد. اطاعــات ســودمند زیــادی دربــاره ایــن کــه افــراد چگونه 
ــر  ــی تغیی ــای دریافت ــه پیام ه ــخ ب ــان را در پاس نگرش هایش

ــرد. ــرح ک ــد مط می دهن
حــال ســوأل این جاســت کــه یــک نــوع موســیقی - در بحــث 
ــوان  ــه عن ــد ب ــند - می توان ــا عامه پس ــاپ ی ــیقی پ ــا موس م
ــراد،  ــی اف ــام ارزش ــرش و نظ ــر نگ ــت تغیی ــزاری در جه اب
ــان آن را  ــده ای از مخاطب ــش عم ــه بخ ــان ک ــا جوان خصوص
تشــکیل می دهــد، تلقــی گــردد یــا خیــر؟ و یــا اساســا تغییرات 
ــود  ــرایی و...( خ ــم از ترانه س ــاپ )اع ــیقی پ ــگرف در موس ش
نماینــده تغییــرات فرهنگــی و نگرشــی اســت یــا خیــر؟ پاســخ 
ــی اســت! در خصــوص پرســش  ــه هــر دو ســوال بل ــاه ب کوت
اول، طبــق توضیحــی کــه در خصــوص رویکــرد تغییــر نگــرش 
ییــل داده شــد، موقعیتــی را تصــور کنیــد کــه پیامــی حــاوی 
»بــی وفایــی یــار« و »انتقــام جویــی« از وی، توســط خواننــده ای 
محبــوب بارهــا و بارهــا در هندزفــری نوجوانــی کــه مخاطبیــن 
اصلــی ایــن نــوع ترانــه و موســیقی هســتند پخــش می شــود. 
وی داســتان احقــاق حــق از دســت رفتــه خــود را بــه شــیوه ای 
ــه در ذهنــش ترســیم می کنــد و از قضــا روایتگــر و  قیصرگون
مهــر تأییــد ایــن ماجــرا، چهــره ای اســت کــه بــرای نوجــوان 
و جــوان بی نقــص و عــاری از اشــکال و اشــتباه اســت. نگاهــی 
بــه کارنامــه هنــری خواننــدگان نوظهــوری کــه گــوی ســبقت 
ــی  ــد دلیل ــر می رباین ــرت از یکدیگ ــط کنس ــروش بلی را در ف
بــر اثبــات ایــن مدعــا اســت. نــگاه بــه »زن بــه مثابــه شــیء 
قابــل تملــک«، مضامیــن مردســاالرانه، افــکار پارانویاگونــه و... 
ــل  ــره ای قاب ــد و چه ــم در می آی ــه و ریت ــاس تران ــه لب ــه ب ک
ــر  ــر و بی نظی ــا اســتقبالی کم نظی ــرد، ب ــه خــود می گی ــول ب قب

ربنا باز هم به تلویزیون راه نیافت

ــای  ــه بررســی برنامه ه ــر ماجــرا« ب ــوان »رمضــان پ ــا عن ــی ب ــاه خــود، در مطلب ــه خراســان در شــماره 29 اردیبهشــت م روزنام
تلویزیونــی پرداخــت: »در مــاه رمضــان امســال هــم در لحظــات افطــار، مناجــات ربنــای محمدرضــا شــجریان روی آنتــن نرفــت 
و نشــان داد ظاهــراً هنــوز هــم پخــش صــدای ایــن خواننــده قدیمــی در تلویزیــون ممنــوع اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
بــار ویدئویــی از نشســت خبــری کنســرت- نمایــش »ســی« در شــبکه های اجتماعــی پربازدیــد شــد کــه در آن همایــون شــجریان 
توضیــح مــی داد پــدرش در نامــه بــه ســازمان صداوســیما دربــاره پخــش نکــردن آثــارش، مناجــات »ربنــا« را مســتثنا کــرد و بــه 

خاطــر تعلــق آن بــه مــردم، مجــوز پخــش آن را داده اســت«.
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سینمای دیجیتال، ارمغان ما به آیندگان

بررسی پیوند شعر و موسیقی در تصنیف »پنهان چو دل«

ــردار  ــه فیلمب ــریع را ب ــی و س ــای هیجان ــت حرکت ه قابلی
ــود  ــت نم ــا ثب ــا آن ه ــوان ب ــری را می ت ــد و تصاوی می دهن
ــزرگ  ــای ب ــا دوربین ه ــا ب ــن آن ه ــن، گرفت ــش از ای ــه پی ک
ــن مخاطــب  ــود. همچنی ــوگ، امــری محــال ب و ســنگین آنال
ــای  ــط دوربین ه ــده توس ــت ش ــر ثب ــای تصاوی ــگام تماش هن
دیجیتــال، احســاس نزدیکــی بیشــتری بــه فیلــم و موقعیت هــا 
و شــخصیت هایش دارد و خــود را در بطــن فراز و نشــیب های 
داســتان فیلــم درک می کنــد. البتــه در ابتــدا تصاویــر گرفتــه 
ــتند  ــادی نداش ــوح زی ــال وض ــای دیجیت ــا دوربین ه ــده ب ش
ــروزه  ــوژی، ام ــرفت تکنول ــبب پیش ــه س ــه روز ب ــا روز ب ام
تصاویــری بــه مراتــب دقیق تــر و کامل تــر از تصاویــر 
دوربین هــای آنالــوگ ارائــه می دهنــد. جالــب اســت بدانیــد 
کــه دوربین هــای دیجیتــال تمامــی ایــن امکانــات و خصایــص 
ــوگ، در اختیــار  ــر از دوربین هــای آنال ــا قیمتــی پاییــن ت را ب
ــوار  ــد. در گذشــته هنگامــی کــه ن ــرار می دهن ســینماگران ق
ــن  ــودآگاه ای ــت، ناخ ــرار می گرف ــن ق ــل دوربی ــم داخ فیل
ــا در  ــزی گران به ــه چی ــد ک ــا می ش ــل الق ــه عوام ــس ب ح
ــوار فیلــم نهایتــا  حــال اســتفاده اســت و از آن رو کــه هــر ن
نزدیــک بــه ده دقیقــه تصاویــر را برداشــت می کــرد، مجبــور 
ــزان اشــتباه،  ــن می ــا کمتری ــه هرچــه ســریع تر و ب ــد ک بودن
وظیفــه خــود را انجــام دهنــد و همیــن موضــوع، منشــأ تنــش 
ــه  ــی ک ــر، هنگام ــویی دیگ ــد از س ــر چن ــود. ه ــترس ب و اس
ــم در حــال  ــوار فیل ــن، ن ــد کــه در دوربی عوامــل در می یافتن
چرخیــدن اســت )بخوانیــد پــول درحــال چرخیــدن اســت!(، 
ــه  ــاش خــود را ب ــد و بیشــترین ت ــر می گرفتن کار را جدی ت
ــرداری راز و  ــن حــال در گذشــته فیلمب ــا ای کار می بســتند. ب
هنــر شــخص فیلمبــردار بــود و یکــی از بزرگتریــن لذت هــای 
آن ایــن بــود کــه هیــچ کــس غیــر از خــود او، توانایــی انجــام 
وظایفــش را نداشــت امــا امــروزه کار او توســط ســایر عوامــل 
نظــارت، نقــد می شــود و همیــن موضــوع باعــث شــده بــود 
ــرداری  ــه فیلمب ــوش ب ــال ها، روی خ ــا س ــراد ت ــن اف ــه ای ک
دیجیتــال نشــان ندهنــد. همچنیــن، اگرچــه دیجیتالــی شــدن 
فیلمبــرداری بــه فرآینــد تولیــد ســرعت بخشــیده امــا نقــش 
ــل  ــر و ماشــین منتق ــه کامپیوت ــی را از انســان ب تعیین کنندگ
کــرده اســت کــه ایــن خــود احســاس خوبــی را در نــوع بشــر 
ــرد  ــه دوران کارب ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــاد نمی کن ایج
ــروزه  ــه اســت و ام ــان نیافت ــل پای ــه طــور کام ــم ب ــوار فیل ن

می ســازد، درک صحیــح او از ادبیــات و برقــراری ارتبــاط حســی 
ــن امــر در تصنیف ســازی  ــا اشــعار و نشــان دادن ای ــح ب صحی
اســت. بــرای نمونــه تصنیــف »پنهــان چــو دل« را بــرای تحلیــل 
ــارف  ــروه ع ــی از گ ــه خوب ــد نمون ــه می توان ــرا ک ــدم چ برگزی
باشــد و همچنیــن در فــرم و ســاختار دارای مشــخصات خــاص 
آثــار پرویــز مشــکاتیان اســت کــه بــه خوبــی خــود را در اثــر 

ــازد. ــان می س نمای
ــز  ــاخته های پروی ــام س ــد تم ــو دل« مانن ــان چ ــف »پنه تصنی
مشــکاتیان از دســتگاه ها و گوشــه های ردیــف موســیقی ایرانــی 
ــرار  ــور ق ــتگاه ش ــتی و در دس ــد و در آواز دش ــت می کن تبعی
ــا مصــرع »ای  ــگاه درآمــد دشــتی ب می گیــرد. تصنیــف از جای
بــا مــن و پنهــان چــو دل از دل ســامت می کنــم/ تــو کعبــه ای 
هرجــا روم قصــد مقامــت می کنــم« آغــاز می شــود و بــه ماننــد 
بقیــه آثــار »ســرو آزاد« کــه همگــی از سیســتم توالــی گوشــه ها 

رفــع نســبی محدودیــت هــا، در وقــت و هزینــه نیــز صرفــه 
ــد کســانی  ــوز وجــود دارن ــد هن ــی شــده اســت. هرچن جوی
کــه ایــن عمــل را مصنوعــی دانســته و ســر و کار داشــتن بــا 
دوربیــن فیلمبــرداری، نورپــردازی، فیلترهــا و لنزهــای اصیــل 

ــد. ــح می دهن را ترجی
اکران

بــا ســلطه فنــاوری دیجیتــال در سراســر عالــم ســینما، به تبع 
اکــران و نمایــش فیلم هــا نیــز دچــار تحوالتــی شــده اســت. 
در گذشــته، نوارهــای فیلــم در حمــل و نقــل بــه ســینماها و 
شــهرهای دیگــر، عــاوه بــر هزینــه و صــرف مــدت زمــان 
ــن مســائل  ــاال، دچــار خــراش و پارگــی می شــدند کــه ای ب
ــر  ــال در سرتاس ــای دیجیت ــب پروژکتوره ــا نص ــروزه ب ام
دنیــا، تــا حــد زیــادی حــل شــده انــد. یکــی از معایــب ایــن 
شــیوه، دگرگــون ســاختن نحــوه تماشــای فیلــم هاســت کــه 
ــراه  ــای هم ــا و تلفن ه ــپ تاپ ه ــه ل ــینما ب ــالن های س از س
ــال  ــس و ح ــفانه ح ــت و متأس ــده اس ــل ش ــمند منتق هوش
ــه صــورت گروهــی و جمعــی در ســالن های  ــدن ب ــم دی فیل
ســینما و تجربــه احساســات متفــاوت درکنــار یکدیگــر را از 

انســان مــدرن امــروزی ربــوده اســت.
فرجام سخن

ــرات  ــاف نظ ــاکان اخت ــه کم ــت اگرچ ــد گف ــا بای در انته
پیرامــون ســاختن فیلــم بــه شــیوه آنالــوگ و دیجیتــال میــان 
ســینماگران وجــود دارد امــا نکتــه غیرقابــل انکار، چیره شــدن 
و غلبــه تکنولــوژی دیجیتــال بــر دنیــای ســینما و هنــر اســت 
کــه روز بــه روز نیــز در حــال فراگیرتر شــدن اســت. تماشــای 
فیلم هــا بــدون محدودیــت، اشــتیاق و البتــه افزایــش دانــش 
مخاطــب امــروزی، تحــت تأثیــر قــرار دادن او را دشــوارتر از 
دیــروز ســاخته اســت. بنابرایــن، بایــد اقــرار کــرد که امــروزه 
ســینما آمیــزه ای اســت از هنــر و تکنولــوژی و ناچاریــم ایــن 
دو مفهــوم را بــه یکدیگــر پیونــد دهیــم. در ایــن مســیر هــر 
هنرمنــدی بایــد تــا حــدودی یــک تکنســین نیــز باشــد و از 
تجهیــزات ســر در آورد. بــه عبــارت دیگــر تکنولــوژی و هنــر 
بایــد در پــی تقویــت و تکامــل یکدیگــر گام بردارنــد. فراموش 
ــدی  ــیوه های جدی ــا، ش ــش از م ــان های پی ــه انس ــم ک نکنی
بــرای رویاپــردازی بــه مــا آموختنــد و اکنــون نوبــت ماســت 
کــه ایــن کار را ادامــه دهیــم و تــاش کنیــم راه هــای جدیدی 

بــرای رویاپــردازی آینــدگان در اختیارشــان قــرار دهیــم.

دشــتی فــرود می کنــد. مصــراع بعــدی امــا یکــی از نقــاط قــوت 
و شــگفتی های ایــن تصنیــف اســت: »گــه راســت ماننــد الــف 
گــه کــژ چــو حــرف مختلــف/ یــک لحظــه پختــه می شــوی 
یــک لحظــه خامــت می کنــم«، در ایــن قســمت بــه تبعیــت از 
جملــه راســت ماننــد الــف در جهشــی زیبــا تصنیــف بــه آواز 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــتکاتو( هایی ب ــرب )اس ــد ض ــه و ض ــت رفت راس
ــی بیانگــر هماهنگــی  ــه خوب ــا را می شــنویم کــه ب ــت ف روی ن
اعضــای گــروه قدرتمنــد عــارف اســت. پــس از آن مجــددا در 
مصــراع بعــدی بســان مصراع هــای قبلــی دوبــاره فــرودی بــه 
آواز دشــتی را شــاهد هســتیم و مصــراع بعــدی بــاز هــم یکی از 
نقــاط عطــف تصنیف اســت کــه در بازگشــت بــه مصــراع: »ای 
بــا مــن و پنهــان چــو دل....« ریتــم شکســته می شــود و تصنیــف 
ــن  ــان می رســد کــه ای ــه پای ــی ب ــه صــورت یــک ســه ضرب ب
امــر یکــی از شــاخصه های اصلــی آثــار پرویز مشــکاتیان اســت.
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ــینما  ــت س ــه صنع ــت ک ــرن اس ــک ق ــش از ی ــه: بی مقدم
ــه اســت  ــه زندگــی بشــر راه یافت ــم ب ــر هفت ــوان هن ــه عن ب
ــن ســالیان متمــادی، همــواره فیلم هــای گوناگــون  و طــی ای
و متنوعــی الهــام بخــش مــا بــوده انــد، منجــر بــه هیجــان 
ــات  ــا تجربی ــانده اند ت ــاری رس ــا ی ــه م ــده اند و ب ــا ش م
ــم. در  ــتراک بگذاری ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــان را ب و رویاهایم
خــال همیــن ایــام و بــرای بیــش از صــد ســال، فیلم هــای 
ــتفاده  ــکل اس ــا ش ــو(، تنه ــم، نگاتی ــوار فیل ــیمیایی )ن فتوش
ــرده  ــه روی پ ــم، ب ــور فیل ــرداری، ظه ــرای فیلمب ــده ب ش
ــروزه  ــت. ام ــوده اس ــرک ب ــر متح ــره تصاوی ــردن و ذخی ب
امــا چندســالی اســت کــه ســینما در تمامــی عرصــه هایــش 
ــو در  ــی ســینمای نگاتی ــال شــده اســت و گوی کامــا دیجیت
دســت فراموشــی اســت. در ایــن مقــال بــر آن شــدم تــا بــا 
محوریــت مســتند »Side by Sid« )پهلــو بــه پهلــو( ســاخته 
ــال و  ــه بررســی تأثیــر ســینمای دیجیت ــی، ب کریســتوفر کنل
بــه طورکلــی، تأثیــر علــم و تکنولــوژی بــر مراحــل گوناگــون 

ــردازم. ــم بپ ــد یــک فیل تولی
فیلمبرداری

فیلمبــرداری بــه شــیوه قدیمــی و بــا دوربین هــای عظیم الجثه 
آنالــوگ کــه نــوار فیلــم درون آن قــرار می گرفــت، معایــب 
و دشــواری های بســیاری داشــت و از همیــن روی نیــز 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــدن آن نس ــی ش ــر دیجیتال ــم دیرت علی رغ
بخش هــای ســینما، تغییــرات فراوانــی را تجربــه نمــود کــه 
ــد.  ــن عرصــه بودن ــدان ای ــرای هنرمن کمک هــای شــایانی ب
از آن جــا کــه تصاویــر ضبــط شــده توســط نــوار فیلــم، یــک 
روز پــس از فیلمبــرداری و بعــد از ظاهــر شــدن در البراتــوار 
قابــل مشــاهده بودنــد، یکــی از اصلی تریــن معایــب آن ایــن 
بــود کــه اگــر درحیــن کار بــا آن اشــتباهی رخ مــی داد )مثا 
تــار افتــادن تصاویــر(، تــا روز بعــد راهــی بــرای اصــاح آن 
ــای  ــا دوربین ه ــرداری ب ــگام فیلمب ــا هن ــت ام ــود نداش وج
ــر  ــاهده تصاوی ــت مش ــان قابلی ــور هم زم ــه ط ــال، ب دیجیت
ــه اصــاح  ــاز ب ــط وجــود دارد و درصــورت نی ــال ضب درح
در میــزان نــور، میزانســن و...، همــان زمــان می تــوان آن هــا 
ــا،  ــن ه ــن دوربی ــن، ســبکی ای ــر  ای ــاده کــرد. عــاوه  ب را پی

تصانیــف نوعــی فرم تلفیق شــعر و موســیقی هســتند کــه از نظر 
ســاختار در موســیقی ایرانــی در بســیاری از مــوارد بــر اســاس 
ســنت از ردیــف موســیقی ایرانــی پیــروی می کننــد. تصانیــف 
در دوره قاجــار اغلــب شــکل دربــاری داشــته و در مــدح شــاه 
ســاخته می شــدند مثــل تصنیــف »شــه مــا رفتــه ســفر« کــه 
ــس ســروده شــده  ــه پاری ــن شــاه ب در وصــف ســفر ناصرالدی
اســت. در دوره مشــروطه امــا تصانیــف شــکل آزادی خواهانــه 
و اجتماعی تــر پیــدا کردنــد. از تصنیــف ســازان ایــن دوره 
ــوی  ــرد. در دوره پهل ــاره ک ــی اش ــارف قزوین ــه ع ــوان ب می ت
تصنیف ســازی ســاختار عامیانه تــری بــه خــود گرفــت و ظهــور 
رادیــو یکــی از دالیــل ایــن اتفــاق بــود. بــا ظهــور گــروه حفــظ و 
اشــاعه موســیقی، تصنیــف ســازی بــا حفــظ وجهــه عامه پســند، 
شــکل پیچیــده تــر و حرفــه ای تــری بــه خــود گرفــت. افــرادی 
ماننــد محمدرضــا لطفــی، پرویــز مشــکاتیان، عطااهلل جنگــوک و 
ــر تصنیف ســازی را در طــی ســالیان دراز  ــون، هن جــال ذوالفن
دســت خــوش دگرگونی هــای بســیار کردنــد. اگــر ســه معیــار 
تکنیــک نوازندگــی، ســهولت در شــنیدار و تلفیق درســت شــعر 
و موســیقی را از خصوصیــات یــک تصنیف تأثیرگــذار بدانیم آن 
گاه می تــوان پرویــز مشــکاتیان را یکــی از بــزرگ تریــن تصنیف 
ســازان تاریــخ موســیقی ایرانــی دانســت کــه همــواره آثــارش 
دو عنصــر تکنیــک و پیچیدگــی از لحــاظ موســیقی و ســهولت 
در شــنیدار را در کنــار هــم داشــته اســت. بــه بهانــه ســال روز 
تولــد پرویــز مشــکاتیان )در 24 اردیبهشــت مــاه(، بــر آن شــدم 
ــار ایــن اســتاد گرانقــدر را بررســی کنــم.  مختصــرا یکــی از آث
گفتــن و شــنیدن و تحلیــل آثــار خنیاگر بــزرگ موســیقی ایرانی، 
یعنــی پرویز مشــکاتیان، همــواره کاری دشــوار اســت خصوصا از 
ایــن جهــت کــه چنــان شــعر و موســیقی در ســاز او و گروهــش 
)عــارف( بــا هــم یکــی می شــوند کــه گویــی از ابتــدا عنصــری 
ــه  ــکاتیان را یگان ــز مش ــف پروی ــه تصانی ــد. آنچ ــه بوده ان یگان

فیلم هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه هنــوز هــم بــه شــیوه 
قدیمــی فیلمبــرداری می شــوند و طبیعتــا ایــن یــک انتخــاب 

کامــا شــخصی اســت.
تدوین

رونــد تدویــن فیلــم در گذشــته بــه بــرش و وصــل کــردن 
ــزرگ و  ــتگاه های ب ــیله دس ــه وس ــم ب ــوار فیل ــای ن تکه ه
پرهزینــه اطــاق می شــد. در ســال 1980، شــرکت لــوکاس 
فیلــم یــک سیســتم ویرایــش فیلــم کامپیوتــری را طراحــی 
کــرد کــه تنهــا بــا فشــردن چنــد دکمــه، حرفــه تدویــن را 
انجــام مــی داد. هرچنــد در ابتــدا و بیشــتر بــه ســبب عــدم 
ــال  ــن دیجیت ــر، تدوی ــا کامپیوت ــران ب ــن گ ــنایی تدوی آش
مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت امــا رفتــه رفتــه ایــن سیســتم 

ــد. ــا گردی ــتی فیلم ه ــن دس ــن تدوی جایگزی
جلوه های ویژه بصری

نمایــان تریــن و ملمــوس تریــن تأثیــر دیجیتالــی شــدن را در 
ــای  ــوزه جلوه ه ــینما، در ح ــف س ــمت های مختل ــان قس می
ــژه بصــری شــاهدیم. ســیر صعــودی ســاخت فیلم هــای  وی
تخیلــی و فاتتــزی نیــز مهــر تأییــدی بــر ایــن مدعــا اســت. 
در گذشــته، جلوه هــای ویــژه بصــری بــه یــاری ترفندهــای 
فیلمبــرداری، تکنیک هــای نورپــردازی، ماکت هــای پــر 
ــورت  ــوار ص ــه در البرات ــام گرفت ــال انج ــات و اعم از جزئی
بــه  فیلم هــا  برخــی  کــه  از آن جــا  امــا  می گرفــت. 
ــا  ــکان درآوردن آن ب ــه ام ــتند ک ــاز داش ــی نی صحنه های
ــن  ــر ای ــه تصاوی ــود ک ــود و الزم ب ــرداری نب ــن فیلمب دوربی
صحنه هــا ســاخته شــوند، جلوه هــای ویــژه بصــری نیــز بــه 
دنیــای کامپیوترهــا کــوچ کــرد. اگــر چــه دیجیتالــی شــدن 
ــان  ــات را آس ــه تخی ــیدن ب ــت بخش ــد، واقعی ــن فرآین ای
ــدم  ــر و ع ــاختن تصاوی ــراط در س ــا اف ــرده اســت ام ــر ک ت
فیلمبــرداری از موقعیت هــای طبیعــی و واقعــی، نقــدی 

ــد. ــه آن وارد می دانن ــینما ب ــی س ــه اهال ــت ک اس
تصحیح رنگ

یکــی از آخریــن اصاحاتــی کــه بــر روی هــر فیلمــی اعمــال 
ــته  ــه در گذش ــت ک ــگ اس ــح رن ــه تصحی ــود، پروس می ش
ــز،  ــای قرم ــان رنگ ه ــی می ــادل رنگ ــه تع ــدود ب ــا مح تنه
ــوده اســت  ــم ب ــر فیل ــی و میــزان روشــنایی تصاوی ســبز، آب
ــوده  ــده ب ــه شــدت خســته کنن ــی و ب کــه فرآینــدی طوالن
ــر  ــاوه ب ــه ع ــن مرحل ــدن ای ــی ش ــا دیجیتال ــا ب ــت ام اس

در آوازهــا و دســتگاه های ردیــف پیــروی می کننــد، بــه گوشــه 
غــم انگیــز تغییــر جایــگاه می دهــد و ایــن مصــرع در آن گوشــه 
خوانــده می شــود: »هرجــا کــه هســتی حاضــری، از دور بــر مــا 
ناظــری«. در ایــن جــا آهنگســاز بــه منظــور هماهنگــی هجاهای 
شــعر بــا یکدیگــر، کلمــه »نظــر« در مصــرع بعــد و بــا رونــد 
پیــش رفتــن موســیقی، الــف را از کلمــه حاضــر حــذف می کند. 
در مصــراع بعــدی شــعر، تصنیــف بــه گوشــه عشــاق تغییر مد 
و حالــت می دهــد و در روی کلمــه »پــر زنــان« فــرودی کوتــاه 
را بــه آواز دشــتی انجــام می دهــد: »گــه همچــون بــاز آشــنا بــر 
دســت تــو پــر میزنــم، گــه چــون کبوتــر پــر زنــان آهنــگ«. 
قســمت دوم عشــاق در ایــن دو مصــراع خوانــده می شــود: »در 
گــوش تــو در هــوش تــو و انــدر دل پرجــوش تــو/ این  هــا چــه 
باشــد تــو منــی ویــن وصــف عامــت می کنــم« و بــه ماننــد دو 
مصــراع قبلــی در میانــه مصــراع دوم دوبــاره بــه وضعیــت آواز 
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جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن به فیلم جعفر پناهی رسید

بــه گــزارش عصــر ایــران، فیلــم »ســه رخ« بــه کارگردانــی جعفــر پناهــی بــه صــورت مشــترک بــا فیلــم »شــاد مثــل الزارو« جایــزه 
بهتریــن فیلمنامــه جشــنواره کــن را بــه دســت آورد. نــگارش فیلمنامــه »ســه رخ« توســط جعفــر پناهــی و نــادر ســاعی ور انجــام گرفته 
اســت. دختــر جعفــر پناهــی کــه بــه جــای او در ایــن مراســم حاضــر بــود، بــا تشــکر از هیئــت داوران و دبیــر جشــنواره فیلــم کــن، نامه 
جعفــر پناهــی را قرائــت کــرد. پناهــی در ایــن نامــه یــاد عبــاس کیارســتمی را گرامــی داشــت و ابــراز تأســف کــرد کــه امــروز عبــاس 
کیارســتمی حضــور نــدارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه پیتــر بردشــاو، منتقــد معــروف ســینمایی نشــریه گاردیــن بــه بهانــه هفتادویکمین 
دوره جشــنواره فیلــم کــن اقــدام بــه معرفــی 10 فیلــم برتــر از میــان برنــدگان نخــل طــا در طــول تمــام ادوار برگــزاری ایــن رویــداد 
ســینمایی کــرده اســت و »طعــم گیــاس« ســاخته عبــاس کیارســتمی را در ایــن فهرســت باالتــر از ســاخته های ســینماگرانی چــون 
فدریکــو فلینــی، مارتیــن اسکورســیزی، میشــائیل هانکــه و لوئیــس بونوئــل در جایــگاه دوم قــرار داده اســت. »بردشــاو« در توضیــح فیلم 
»طعــم گیــاس« آورده اســت: »بــدون شــک ایــن فیلــم یــک شــاهکار از عبــاس کیارســتمی و یکــی از بزرگتریــن شــاعران سینماســت. 
فیلمــی بــا داســتانی عجیــب و غریــب، زیبــا و غم انگیــز کــه حتــی اکنــون نیــز نمی تــوان آن را دقیقــا تفســیر کــرد«. کیارســتمی در 

ســال 1997 بــا فیلــم »طعــم گیــاس« موفــق شــد اولیــن و تنهــا جایــزه نخــل طــای ســینمای ایــران را کســب کنــد.
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پیام وزیر آموزش و پرورش به همایش ملی »شاهنامه و تعلیم و تربیت«

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســیدمحمد بطحایــی، وزیــر آمــوزش و پــرورش، به مناســبت پاسداشــت زبان فارســی و نکوداشــت جایــگاه واالی حکیم 
ابوالقاســم فردوســی بــه همایــش ملــی »شــاهنامه و تعلیــم و تربیــت«، پیامــی صــادر کــرد. در ایــن پیــام آمــده اســت: به نــام خداوند جــان و خــرد/ کز 
ایــن برتــر اندیشــه برنگــذرد، ایــران اســامی از زمان هــای بســیار دور به داشــتن بــزرگان علــم و ادب مشــهور بوده  اســت. در این میان ســهم خراســان 
بــزرگ در پــرورش دانشــمندان، شــاعران، نویســندگان و ادیبــان برجســته، کــه یگانــه  روزگارنــد اهمیتــی قابــل  توجــه دارد. بــزرگان علمــی و ادبی این 
خطــه  ادب پــرور توانســته اند بــا خلــق آثــار ارزشــمند ادبــی بــر غنــای فرهنگــی و ادبــی زبــان فارســی بیفزاینــد بــه  نحوی کــه مــا در دنیــای کنونــی و 
در صحنــه  بین المللــی افتخــار می کنیــم بــه این کــه زبــان فارســی یکــی از غنی تریــن زبان هــای زنــده  دنیــا بــه لحــاظ داشــتن پشــتوانه های فرهنگــی و 
ادبــی اســت. حکیــم ابوالقاســم فردوســی ســهم عمــده ای در تثبیت فرهنــگ و ادب ایــران به خــود اختصــاص داده و گام هــای بزرگی بــرای حفظ هویت 
ملــی برداشــته اســت. دغدغه هــای دینــی و فرهنگــی او ســبب شــده کــه رنــج سی ســاله  ســرودن شــاهنامه را بــه جــان بخــرد و در ایــن راه از هزینــه 
کــردن تمــام ثــروت و اندوخته هــای مــادی و معنــوی خویــش پــروا نداشــته باشــد. او بــا ذوق ادبــی واال اطاعــات وســیع از فرهنــگ و اندیشــه ایرانــی 

توانســته اســت بخــش عمــده ای از داســتان های ملــی را بــه  نظــم درآورد و در جاودانــه کــردن آن هــا نقشــی عظیــم ایفــا نماید. 
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ــف  ــل ضع ــه دلی ــداد ب ــا در بغ ــارم هجــری، خلف ــرن چه ق
ــف  ــار ضع ــه و دچ ــدرت مواج ــا زوال ق ــی ب ــل سیاس عق
ــت  ــانی از خاف ــام و نش ــط ن ــد و فق ــده بودن ــدید ش ش
باقــی  مانده بــود. بــه  تبــع ایــن ضعــف و نبــود یــک 
ــه عرصــه  ــران تبدیــل ب اقتــدار مرکــزی، قلمــرو شــرقی ای
حکومــت  مدعیــان  نزاع هــای  و  سیاســی  رقابت  هــای 
ــوأم  ــار و ت ــی مصیبــت  ب ــه  ای پرتنــش و دوران شــده و زمان
ــرای  ــر و گرســنگی ب ــا اضطــراب و بی  نظمــی دائمــی و فق ب
ایرانیــان رقــم  زده بــود. در ایــن دوران، فردوســی در واکنــش 
بــه ایــن وضعیــت، بــا نوشــتن شــاهنامه در قالبــی از شــعر و 
نظــم و بــا اندیشــه ورزی حکیمانــه، هم چــون یــک اندرزنامــه 
بــرای پادشــاهان وقــت ســعی در نشــان دادن چیســتی عقــل 
سیاســی و فوایــد آن و همچنیــن نبــود ایــن مؤلفــه در رأس 

ــات آن دارد. ــی و تبع ــدرت سیاس ق
1- عقل سیاسی در شاهنامه

ــا همیــن دغدغــه چیســتی عقــل سیاســی و بــه  فردوســی ب
ــا  ــوأم ب ــات نظــام سیاســی ت ــت شــاعرانه، مقوم ــدد روای م
عقــل سیاســی مطلــوب را بــرای اســتقرار وضعیــت اجتماعــی 
بهتــر و بهبــود زیســت - جهــان ایرانیــان ترســیم می  کنــد. 
ــار  ــی را در چه ــل سیاس ــاهنامه عق ــانی در ش ــم خراس حکی
ــد:  ــردم  داری می  بین ــانی، و م ــرد انس ــن، خ ــع داد، دی مرج
ــا آفریــن/ کــه چــون بنگــری  »چــه گفــت آن ســخنگوی ب

مغــز دادســت دیــن«.
الف( داد

ــا اســتقرار داد  ــد اســت ب ــال فردوســی معتق ــوان  مث ــه  عن ب
ــکوفایی  ــه ش ــت ب ــر داد، طبیع ــی ب ــی مبتن ــام سیاس و نظ
ــادی  ــه نم ــی ک ــم اهریمن ــان راه و رس ــم  زم ــد و ه می  رس
از فقــدان خــرد و عقــل سیاســی اســت بــر می  افتــد: »بــزد 
گــردن غــم بــه شمشــیر داد/ نیامــد همــی بــر دل از مــرگ 
یــاد/ زمیــن گشــت پــر ســبزه و آب و نــم/ بــه یــار اســت 
ــد  ــی/ زب ــاغ ارم/ توانگــر شــد از داد و از ایمن ــی چــو ب گیت

بســته شــد دســت اهریمنــی«.
ب( یزدان  پرستی

ــر  ــه ذک ــور ک ــان  ط ــی هم ــل سیاس ــر عق ــع دیگ ــا مرج ام
ــاد  ــزدان دوســتی و ی ــای یکتاپرســتی، ی ــن در معن شــد، دی
ــی  ــات سیاس ــان و مقام ــزد حاکم ــد در ن ــگی خداون همیش
اســت: »ز یــزدان پذیرفتــم ایــن تخــت نــو/ همیــن روشــن 
ــه دادار  ــد ک ــه دان ــس ک ــرآن ک ــو/ ه ــت ن ــه  ور بخ و مای
ــا در  ــت« و ی ــزدان  پرس ــاک و ی ــر پ ــد مگ ــت/ نباش هس
جایــی در ارتبــاط بــا تــرس از گنــاه در نــزد یــزدان، چنیــن 
ــه  ــان/ هم ــدر می ــد ان ــزدان ب ــرس ی ــه ت ــد: »هم می  آی

ــان«. ــتم در جه ــتی خواس راس
ج( خرد

در ادامــه مهمتریــن مؤلفــه دیگــر عقــل سیاســی خــردورزی 
اســت کــه هــم چــون یــک هدیــه الهــی می  باشــد و برتریــن 
ــتودنی ها اســت  ــا و س ــه نیکی ه ــل هم ــدا و عام ــوق خ مخل
ــات  ــه مقام ــد ب ــک و ب ــز نی ــدرت تمی ــبب دادن ق ــه س ک
ــان/  ــدر جه ــت ان ــرد نیس ــزون از خ ــود: »ف ــی می  ش سیاس
فروزنــده کهتــران و مهــان/ همــان کــس کــه او شــاد شــد 
ــد نســپرد«. فردوســی در  ــردار ب ــه ک ــان را ب ــرد/ جه از خ
شــاهنامه بســیار بــر خــرد پادشــاه عامــان سیاســی تأکیــد 
ــزد  ــرد در ن ــاال، خ ــوارد ب ــر م ــاوه ب ــه ع ــرا ک دارد چ
ــت و  ــی، داد، عدال ــوی آبادان ــه  س ــور را ب ــهریاران کش ش
ــرد را از  ــرد م ــد خ ــد: »رهان ــی می کن ــا راهنمای دوری از ب
ــرد  ــا/ نخســتین نشــان خ ــا مبت ــادا کســی در ب ــا/ مب ب
آن بــود/ کــه از بــد همــه  ســاله ترســان بــود/ خــود افســر 
شــهریاران بــود/ همــان زیــور نامــداران بــود/ بدانــد بــد و 
نیــک  مــرد خــرد/ بکوشــد بــه داد و بپیچــد زبــد« و یــا در 
جــای دیگــر فردوســی چنیــن می  گویــد: »هــر آن نامــور کــو 

ــدارد خــرد/ ز تخــت بزرگــی کجــا برخــورد«. ن
د( مردم  داری

دیگــر مؤلفــه عقــل سیاســی در تفکر و اندیشــه فردوســی که 
ســبب ســعادت و نیــک نامــی کشــور و مــردم آن می  شــود 
مــردم  داری در تفکــر شــهریاران و سیاســتمداران حکومــت 
ــردم از  ــیدن م ــا نترس ــردم  داری ب ــاهنامه م ــت. در ش اس
ــکان  ــردم، ام ــه روی م ــارگاه شــاه ب ــودن ب ــاز ب ــروا، ب فرمان
عمومــی ســخن گفتــن پادشــاه و ظرفیــت و تحمــل او تعریف 
ــی از  ــاط فردوس ــن ارتب ــه در ای ــوان نمون ــه  عن ــود. ب می ش
ــه  ــس ک ــر آن ک ــد: »ه ــن می گوی ــیروان چنی ــان انوش زب
ــد  ــان/ بیاب ــر می ــه ب ــن بارگ ــدد بدی ــان/ ببن باشــد از ایرانی
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اهدای نشان فرهنگی هنری فردوسی به دکتر کزازی، دکتر اسالمی ندوشن و پری صابری

هم زمــان بــا 25 اردیبهشــت، روز پاسداشــت زبــان فارســی و بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی و بــا حضــور علــی اصغــر مونســان، 
معــاون رئیــس جمهــور و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، ســید مجتبــی حســینی معــاون هنــری وزیــر 
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی،  فرهنــگ و ارشــاد اســامی، علیرضــا رشــیدیان اســتاندار و سیدســعید ســرابی مدی
ــی اســامی  ــر محمدعل ــزازی، نویســنده، مترجــم و شــاهنامه پژوه و دکت ــن ک ــر میرجال الدی ــه دکت ــری فردوســی ب نشــان فرهنگــی هن
ندوشــن، شــاعر، نویســنده و اندیشــمند توانــا و مؤســس فرهنگ ســرای فردوســی و پــری صابــری، کارگــردان تئاتــر، نمایشــنامه نویس و 
رمان نویــس اهــدا شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نشــان فرهنگــی - هنــری فردوســی از ســال 1393 بــه اندیشــمندان برجســته در عرصــه 

ــود. ــا می ش ــی اعط ــان و ادب پارس ــاهنامه و زب ــی پژوهی، ش فردوس

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و هفتم / نیمه دوم اردیبهشت 1097 نیم نگاه ویژه
مقایسه مرگ قهرمان در شاهنامه و بئوولف

ثــور، خــدای پتــک بــه دســِت اســطوره های اســکاندیناوی نیــز 
در نبــرد بــا مــاری بــزرگ، فرزنــِد لوکــی، خدایــی از اســاطیر 
نــروژی، می میــرد امــا ماننــد بئوولــف قبــل از ایــن  کــه کشــته 

.)313 :1996 ,Dronke( ــد ــود می کن ــار را ناب ــود، م ش
ــر  ــن ام ــا می  دهــد، متوجــه ای ــه م از شــواهدی کــه شــاعر ب
ــدنش آگاه  ــته  ش ــز از کش ــف نی ــود بئوول ــه خ ــویم ک می  ش
اســت )Beowulf, 2000: 165(. وی بــرای مقابلــه بــا اژدهــا تنهــا 
یــک ســپر آهنیــن و چنــد نفــر همــراه بــا خــود می  بــرد، امــا 
بــه همراهــاِن خــود می گویــد: »ایــن نبــرد مربــوط بــه شــما 
نمی شــود و از هیــچ  کــس جــز مــن انتظــار نمــی  رود کــه زور 
ــا ارزش  ــد ت ــا بیازمای ــن اژده ــر ای ــش را در براب ــازوی خوی ب
ــق  ــن ح ــن ای ــز م ــس ج ــچ  ک ــد و هی ــان ده ــش را نش خوی
ــا اژدهــا اســتفاده کنــد«  ــدارد کــه از قدرتــش در نبــرد ب را ن
ــد کــه  ــن ســوال پیــش آی ــا شــاید ای )Beowulf, 2000: 171(، ام
ــن نبــرد، نبــرد آخــر او  ــد ای ــا این کــه می  دان ــف ب چــرا بئوول

ــذارد؟ ــدم می  گ ــن راه ق ــم در ای ــاز ه ــت، ب اس
بهتریــن شــیوه  قابــل تصــور مــردن بــرای یــک پادشــاه، مــردن 
در جنگــی اســت کــه هدفــش نجــات مــردم اســت یــا ایــن که 
بــرای مــردم ســودی بــه همــراه داشــته باشــد. »بــرای خــوب 
مــردن، اول از همــه بایــد بــه روش درســت جنگیــد و ســپس 
بایــد هــدف درســتی داشــت« )Baker, 2013: 209(. بئوولــف باید 
کشــته می  شــد. اگــر اژدهــا کشــته نمی  شــد، تمــام مــردم در 
ــد و  ــته می  ش ــا کش ــر اژده ــوختند. اگ ــین او می  س ــِس آتش نف
بئوولــف نجــات می یافــت، بــه علــت پیــری قــدرت خــود را به 
تدریــج از دســت مــی داد و بــه زودی مردمــش بایســتی بــدون 
ــا دشــمنان دســت و پنجــه نــرم می  کردنــد.  زور و قــدرت او ب
بئوولــف خواســتار مرگــی بــا عــزت و نــام بــود. »در پایــان نبرد 
هــر دو، هــم اژدهــا و هــم بئوولــف می  میرنــد، امــا بــرای یکــی 
می گوینــد شکســت خــورد و بــرای دیگــری می گوینــد پیــروز 
ــمت  ــرگ او در قس ــن م ــد« )Baker, 2013: 201-200(. همچنی ش
مناســبی از داســتان قــرار گرفتــه  اســت، زیــرا او کارهــای بزرگ 
و تحســین برانگیــزی انجــام داده و اگــر ســراینده  اثــر، او را بــر 
اژدهــا پیــروز می  کــرد، ایــن پیــروزی در برابــر دو جنــگ قبلــی 

وی لطــف و نمایــی نداشــت.
منظومــه  بئوولــف بــا داســتان ســوزاندن شــیلد شــروع و بــا 
ســوزاندن بئوولــف هــم تمــام می شــود. شــیلد، اولیــن نامــی 
 ,Beowulf( ــم ــا آن بر خــورد می کنی اســت کــه در داســتان ب
2000: 3(. او ماننــد بئوولــف دســتور بــه چگونگــی دفــن خــود 
ــه از  ــی ک ــد. بیشــترین مراســم تدفین ــس از مــرگ می ده پ
آن ســخن گفتــه شــده، مراســِم دفــن بئوولــف اســت. تمامــی 

رســتم بــدون آگاهــی از مــرگ، بــه دســت شــغاد، نابــرادری 
 اش، بــا حیلــه و نیرنــگ کشــته می  شــود، زیــرا تنهــا بــا نیرنگ 
ــامی  ــدرت )اس ــا زور و ق ــه ب ــا درآورد، ن ــد او را از پ می  ش
ندوشــن، 1394: 325(. اگرچــه کمــی آگاهــی از بخــِت شــوم 
ــفندیار را  ــت اس ــه می خواس ــی ک ــرا هنگام ــت، زی ــود داش خ

بکشــد، ســیمرغ بــه او گفــت:
که هرکس که او خوِن اسفندیار / همان نیز تا زنده باشد ز رنج   
بدین گیتیش شوربختی بود / بریزد، ُورا بشکرد روزگار
رهایی نیابد، نماندش گنج / وگر بگذرد رنج و سختی بود

)فردوسی، 1389: 402/5(
از همیــن روســت کــه در شــاهنامه، بعــد از داســتان نبــرد بــا 
اســفندیار و کشــته شــدن وی، ماجــرای مــرگ رســتم روایــت 
ــف  ــتم و بئوول ــرگ رس ــان م ــترک می ــه  مش ــود. نقط می ش
ایــن اســت کــه هــر دو کســی را کــه باعــث مرگشــان شــده 
اســت، می کشــند. بئوولــف اژدهــا را و رســتم شــغاد را و بعــد 
از مــرِگ هــر دو، تیــره بختــی و نابــودی به خاندانشــان ســرایت 
می  کنــد. مــردِم بئوولــف توســط فریســیان  ها مــورد حملــه قرار 
می گیرنــد و خانــداِن رســتم هــم یکــی پــس از دیگــری کشــته 
می  شــوند. بهمــن بــه خــون  خواهــی پــدرش، ســیاوش، فرامــرز 

را می  کشــد و... .
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بئوولــف )Beowulf( تنهــا اثــر حماســی بازمانــده  قــوم 
ــر  ــه عص ــی آن ب ــا تمام ــه تقریب ــت ک ــون  هاس آنگلوساکس
معاصــر رســیده و قدیمــی  تریــن نســخه  باقــی مانــده  از آن به 
زبــان ژرمنــی نوشــته شــده اســت. شــوربختانه نــام و نشــانی 
ــی  ــات فراوان ــه تحقیق ــدارد. اگرچ ــود ن ــنده   آن وج از نویس
در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت، امــا هیــچ  کــدام راه بــه 
جایــی نبرده  انــد و غیــر از ارائــه  چنــد فرضیــه دربــاره  زمــان 
و مــکان تدویــن اثــر، ثمــره دیگــری نداشــته  انــد. امــا چیــزی 
ــخ نوشــته شــدن  ــاق نظــر وجــود دارد، تاری ــر آن اتف ــه ب ک
ــت  ــال های 700-850 م رخ داده اس ــی س ــه ط ــت ک آن اس

 .)2  :1983  ,Ogilvy & Baker(
در مقایســه  شــاهنامه و بئوولــف، دو شــخصیت نقــش اساســی 
دارنــد: کلیــدی تریــن شــخصیت بئوولــف، یعنی خــود بئوولف 
کــه مهمتریــن نقــش را در ایــن حماســه دارد - بــه گونــه ای 
ــان  ــت ش ــه اهمی ــا او ب ــاط ب ــخصیت ها در ارتب ــه  ش ــه بقی ک
ــوان شــاهنامه.  ــن پهل ــی  تری افــزوده می  شــود - و رســتم، اصل
ایــن دو شــخصیت بــا یکدیگــر قابــل مقایســه اند چــرا کــــه 
بئوولــف ماننــد رســتم نیرومندتریــن پهلــوان در میــان گیت ها 
و ســایر اقــوام و ســرزمین های اطــراف و نجــات  بخــش  تریــِن 
قهرمانــاِن داســتان اســت. از همیــن رو از ســده  نــوزده بــه بعــد 

ایــن حماســه  بی  نــام، بــا اســم بئوولــف نامــور شــده اســت.
ــی  ــد، حت ــی می  آی ــه ســراغ هــر قهرمان در حماســه، مــرگ ب
روییــن  تنــان نیــز پنجــره ای رو بــه مــرگ دارنــد. امــا این کــه 
هــر قهرمــان بعــد از مــرگ خــود چــه چیــزی بــرای مــردم 
کشــورش باقــی می  گــذارد و مردمــش دچــار چــه سرنوشــتی 
می  شــوند، متفــاوت اســت. شکســت، درونمایــه آخریــن نبــرد 
بئوولــف اســت )Tolkien, 1936: 274(. او بعــد از 50 ســال 
پادشــاهی، بــا اژدهایــی می  جنگــد کــه از گنجی کهــن محافظت 
می  کنــد. ماجــرای حملــه  اژدهــا بــه ســرزمین او از ایــن قــرار 
اســت کــه بــرده ای بــرای راضــی کــردن اربابــش بــه محــل 
گنجــی کــه اژدهایــی محافــظ آن اســت، مــی  رود و با برداشــتن 
ــمگین  ــا خش ــد. اژده ــدار می کن ــا را بی ــه ای از آن، اژده قطع
ــیدن  ــش کش ــه آت ــه و ب ــا حمل ــود را ب ــم خ ــود و خش می  ش
منطقــه تحــت پادشــاهی بئوولــف بــروز می دهــد. بئوولــف از 
حملــه  او بــا خبــر می شــود و بــه جنــگ بــا او مــی  رود کــه در 
ایــن جنــگ اژدهــا را بــا کمــک جنگجــوی وفــادارش، ویگاف، 
ــرد.  ــود و می می ــی می  ش ــم زخم ــودش ه ــا خ ــد ام می کش

جرئیــات ســاختن پایـِـر )تــوده هیــزم مخصــوص آتــش زدن 
ــود، در  ــن می  ش ــا او دف ــه ب ــی ک ــام هدایای ــاد( و تم اجس
ــج  ــت گن ــه او می خواس ــت. اگرچ ــده  اس ــتان آورده ش داس
فــراوان و بــا ارزشــی بــرای مردمــش باقــی بگــذارد امــا گویی 
ــرای  ــدون پادشــاه خــود نمی  خواهنــد، ب مــردم آن گنــج را ب
ــه  ــاعر ب ــد. ش ــش می  اندازن ــای او در آت ــه پ ــن آن را ب همی
ــه  ــد )Beowulf, 2000: 213( ک ــاره می  کن ــره  او اش ــی مقب بزرگ
بازتــاب دهنــده  عظمــت و قدرت اوســت. همچنین قــرار دادن 
ــای ســتون  ــزاِر نبــرد در پ آن همــه ســاح و کاه خــود و اب
چوبــِی حامــِل جنازه، اشــاره ای بــه مهــارت جنــگاوری او دارد. 
ــه  ــیاهی ک ــا و دود س ــی از گیت ه ــاِک زن ــدن غمن آواز خوان
 ،)213 :2000 ,Beowulf( از ســوختن چوب هــا بلنــد می شــود
بــه زیبایــی بــه فضــای غمنــاک آن لحظــه و ســیاهی و تیــره 

ــد. ــف اشــاره می کن ــی مــردم بعــد از بئوول بخت
در نمونــه حماســه فارســی، رســتم، بــرادر ناتنــی شــغاد و حاصل 
پیونــد زال و کنیزکی اســت. رســتم ســاالنه از شــاه کابــل خراج 
ــود، زیــرا فکــر  می گرفــت و شــغاد از ایــن قضیــه ناراحــت ب
ــن  ــل، گرفت ــر پادشــاه کاب ــا دخت ــا ازدواج او ب ــه ب ــرد ک می  ک
خــراج پایــان می  یابــد. پــس بــا پادشــاه کابــل بــرای کشــاندن 
رســتم بــه دربــار و کشــتن او توطئــه ای می چینــد. توطئــه از 
ــغاد در  ــاه، ش ــس پادش ــه شــبی در مجل ــرار اســت ک ــن ق ای
برابــر بدگویی  هــای شــاه کابــل بــه رســتم و خاندانــش دفــاع 
می  کنــد و خبــر ایــن بدگویــی را بــه رســتم می رســاند. رســتم 
ــاه  ــا پادش ــی رود، ام ــل م ــه کاب ــرا ب ــا شــدن ماج ــرای جوی ب
کابــل بــه محــض دیــدن رســتم بابــت گفتــه  هایــش بســیار 
ــوت  ــار دع ــه درب ــتم را ب ــپس رس ــد. س ــی می کن عذرخواه
می کنــد و پــس از قــدری عیــش و نــوش او را بــرای شــکار به 
شــکارگاه می بــرد. قبــل از ایــن کــه رســتم بــه آن جــا بــرود، 
در شــکارگاه چاله هــای عمیقــی کــه پیــش تــر حفــر شــده و 
در کــف آن نیزه  هــا و تیغ  هــای ایســتاده  جــای گــذاری شــده 
اســت. رســتم هنــگام شــکار در یکــی از ایــن چاله هــا می  افتــد 
ــه  ــوش در چال ــی بیه ــش چــاک چــاک می شــود و مدت و تن
می  مانــد. وقتــی چشــم بــاز می  کنــد، شــغاد را بــر بــاالی چــاه 
ــر  ــا تی ــد ت ــد. از او می خواه ــاره می  کن ــه او را نظ ــد ک می  بین
و کمانــش را بــرای دفــاع از خــود در برابــر حملــه  احتمالــی 
شــیرها بــه او بدهــد و شــغاد هــم قبــول می  کنــد. رســتم هــم 
بــا تیــری، شــغاد را کــه بــر درختــی تکیــه داده بــود بــه تنــه  

درخــت مــی دوزد )فردوســی، 1389: 455/5 بــه بعــد(.
ــا  ــود، ام ــته می  ش ــود کش ــرگ خ ــی از م ــا آگاه ــف ب بئوول

عقل سیاسی از نگاه شاهنامه فردوسی
ــا روایــت زوال قــدرت و هــرج و مــرج در جامعــه ادامه از صفحه 9  ســرایی ب

ــم خراســان  ــن بحــران را نشــان می  دهــد. حکی و اجتمــاع ای
ــز  ــید را نی ــت جمش ــاک، دوران دوم حکوم ــر ضح ــاوه ب ع
ــه  ــه ب ــد ک ــی می  دان ــل سیاس ــد عق ــران فاق ــاخص حکم ش
ــردم  داری و داد در  ــن، م ــرد، دی ــادن در راه خ ــای گام نه ج
جهــت ظلــم، فســاد، ریــاکاری و خداناترســی حرکــت می  کند: 
»منــی کــرد آن شــاه یــزدان شــناس/ ز یــزدان بپیچید و شــد 
ــا ســالخوردگان مهــان/ کــه جــز  ــن گفــت ب ناســپاس/ چنی
خویشــتن را ندانــم جهــان/ خــور و خــواب و آرامتــان از مــن 
اســت/ همــان کوشــش و کامتــان از مــن اســت/ منــی چــون 
بپیوســت بــا کــردگار/ شکســت انــدر آورد و برگشــت کار/ 
بــه یــزدان هــر آن کــس کــه شــد ناســپاس/ بــه دلــش انــدر 
آیــد ز هــر ســو هــراس/ بــه جمشــید بــر تیرگــون گشــت 
ــس  ــر پ ــدو ب ــروز/ ب ــی ف ــر گیت ــت آن ف ــی کاس روز/ هم
ــود«.  ــن ب ــاه بی دی ــام او ش ــان ن ــود/ هم ــن ب ــرگ نفری از م

بدیــن ترتیــب فردوســی فقــدان عقــل سیاســی و عــدم اجرای 
مؤلفه هــای آن را در داســتان جمشــید بــه تصویــر می کشــد 
ــن امــر  ــه ای و در ادامــه داســتان نشــان می  دهــد کــه چگون
ــان  ــه تنهــا دامــن  گیــر خــود حاکــم می  شــود، بلکــه گریب ن

ــرد.  ــز می  گی ــه  اش را نی ــردم جامع م
فرجام

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــرد فردوس ــر ک ــوان ذک ــا می ت در انته
ــی،  ــل سیاس ــدان عق ــی فق ــود یعن ــه خ ــی زمان ــران اصل بح
ــی  ــا متن ــت ت ــه کار گرف ــود را ب ــاش خ ــت و ت ــام هم تم
حماســی، اندرزنامــه  ای و تاریخــی را در قالبــی از شــعر و نظم 
بیــان کنــد تــا هــم نشــان دهنــده مســیر سیاســت درســت 
ــت و  ــده سرنوش ــان دهن ــم نش ــد و ه ــان باش ــرای حاکم ب
تقدیــر شــهریاران و ســرزمین  هایی باشــد کــه در آن خــرد 
سیاســی جایگاهــی نــدارد تــا شــاید آینــه ای بــرای عبــرت 

آمــوزی حاکمــان سیاســی باشــد.

ــده ناپاکی هــا قلمــداد می  شــوند، بلکــه  ــق دهن زشــتی و رون
ــن  ــتند. در ای ــز هس ــی نی ــرد سیاس ــدان خ ــی از فق صفات
ــدم  ــبب ع ــی و مس ــی اهریمن ــی آز را خصلت ــان، فردوس می
ــد کــه  ــه کارگیــری عقــل سیاســی در کشــورداری می  دان ب
ــور  ــخص و کش ــری ش ــبب ویرانگ ــه زودی س ــرانجام ب س
ــه  ــدم ب ــی ع ــن چرای ــی در تبیی ــع فردوس ــود. در واق می ش
ــت و  ــت  داری و سیاس ــی در حکوم ــل سیاس ــری عق کارگی
در نتیجــه زوال حکومــت شــهریاران و انحــراف آنــان از راه 
ــا  ــد. فردوســی ب ــی می  دان درســت، آزمنــدی را عامــل اصل
چنیــن چشــم انــدازی، ضحــاک را شــاخص نظــام سیاســی 
ــدی  ــر ب ــده ب ــد: »ش ــی می  دان ــرد سیاس ــد خ منحــط و فاق
دســت دیــوان دراز/ بــه نیکــی ســخن جــز بــه راز/ ندانســت 
جــز کــژی آموختــن/ جــز از کشــتن و غــارت و ســوختن«.

فردوســی بحــران بی خــردی سیاســی زمانــه خــود را فقــدان 
عقــل سیاســی می دانســت و در شــاهنامه از طریــق داســتان 

زمــا گنــج گفتــار نــرم/ چــو باشــد پرســتنده بــا رای و شــرم/ 
شــما دل بــه فرمــان یــزدان پــاک/ بداریــن و از مــا مداریــد 
بــاک« و یــا درجایــی دیگــر فردوســی از زبــان اردشــیر شــاه 
ــارگاه/  ــن ب ــس ای ــر هرک ــت ب ــد: »گشادس ــن می  گوی چنی
ــدری  ــه ق ــی ب ــواه«. فردوس ــک  خ ــردم نی ــواه و از م ز بدخ
بــر ایــن مؤلفــه در خــرد سیاســی تأکیــد دارد کــه حاکمــان 
ــر  ــد را غی ــر نمی  دارن ــردم گام ب ــع م ــه در راه و مناف را ک
ــی/  ــت از ره مردم ــو گذش ــر آن ک ــمرد: »ه ــان می  ش انس

ــمر، مشــمرش ز آدمــی«. ــوان ُش زدی
2- فقدان عقل سیاسی در شاهنامه، آز

بــاال در حلقــه قــدرت و  نبــود مؤلفه هــای  فردوســی 
ــل سیاســی و زوال تدریجــی  ــدان عق سیاســت را نشــانه فق
ــا نمــاد  ــن وضعیــت را در شــاهنامه ب ــد و ای ــدرت می دان ق
ــان  ــا عام ــه  تنه ــه ن ــد ک ــوان نشــان می  ده ــن و دی اهریم



انعقاد تفاهم نامه با شهردار مشهد برای بازپیرایی جلوخان فردوسی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان رضــوی بــا اشــاره به تفاهــم با شــهرداری و شــورای اســامی مشــهد برای 
احیــای تــوس گفــت: تفاهم نامــه ای را بــا شــهردار و شــورای اســامی شــهر مشــهد بــرای بازپیرایــی جلوخــان آرامــگاه منعقــد کردیــم تــا 6 
هکتــار از جلوخــان آرامــگاه را بــا مســاعدت شــهرداری و شــورای شــهر بازپیرایــی کنیــم. بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــهرداری مشــهد 
مقــدس، ابوالفضــل مکرمی فــر کــه 25 اردیبهشــت مــاه در مراســم بزرگداشــت فردوســی در آرامــگاه ایــن شــاعر بــزرگ در تــوس برگــزار 
شــد، افــزود: احیــا و بازگشــت شــکوه تــوس از برنامه هــای میــراث فرهنگــی اســت. وی افــزود: برنامه هــای فرهنگــی آرامــگاه فردوســی در 
طــول ســال نیــز اســتمرار خواهــد یافــت و امیداوریــم در آینــده ای نزدیــک بــاره و دروازه هــای تــوس را بازســازی کنیــم کــه در ایــن راســتا 4 
میلیــارد تومــان بــرای احیــای تــوس از اعتبــارات اســتانی در نظــر گرفتــه شــده اســت. مکرمی فــر بــا اشــاره بــه ضــرورت آبادانی و رســیدگی 
بــه آرامــگاه تــوس اظهارکــرد: در ســفری کــه مقــام معظــم رهبــری در ســال 75 بــه تــوس داشــتند، دســت نوشــته را بــرای تــوس مرقــوم و 

توصیــه کردنــد کــه دولــت ضمــن ایــن کــه زحماتــی در ایــن خصــوص کشــیده اســت، امــا بایــد اهتمــام بیشــتری را داشــته باشــد.
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ــدر آورده  ــر ان ــره آشــوفتن/ بزی ــود خی ــه مــردی ب ــد/ ن بری
را کوفتــن«.

اشــاره کردیــد کــه شــاهنامه مــا را بــا اعتقــادات نیــاکان 
ــت؟ ــادات اس ــدام اعتق ــور ک ــد. منظ ــنا می کن ــان آش م

ــه  ــه چ ــد، ب ــر می کردن ــه فک ــردم چگون ــه م ــی ک اعتقادات
ــورد  ــان در م ــن آن ــا نحــوه ســخن گفت می اندیشــیدند و مث
ــدام از  ــر ک ــت. ه ــوده اس ــی ب ــه صورت ــه چ ــد ب ــک و ب نی
پهلوانــان شــاهنامه زمانــی کــه ســخن می گوینــد، عقایــد خود 
را ابــراز می کننــد. در نتیجــه بســیاری از اعتقــادات عــام مردم 
ماننــد نحــوه ازدواج و خواســتگاری، نحــوه پذیرایــی از مهمــان، 
احتــرام پــدر و پســر نســبت بــه یکدیگــر، چگونگــی دوســت 
داشــتن آن دو، نحــوه برخــورد بــا زنــان و... در شــاهنامه بیــان 
شــده اســت. در طــی گفــت و گوهایــی که در شــاهنامه بســیار 
اســت، بــه عقایــد مــردم گذشــته و البتــه شــاعر پــی می بریــم 
ــد خــود  چــرا کــه گاهــی از داســتان خــارج می شــود و عقای
را بیــان می کنــد. فردوســی شــاعر بســیار رک ولــی مهربانــی 

اســت. 
همــان طــور کــه اشــاره کردیــد، ایــن اعتقــادات در 
ــن  ــه ای ــت. چگون ــده اس ــان ش ــاوت بی ــتان های متف داس
ــوده اســت، امــروزه  ــه گذشــته ب ــوط ب اعتقــادات کــه مرب
می توانــد کارآمــد باشــد؟ اگــر عنــوان شــود ایــن 
اعتقــادات صرفــا وابســته بــه عالــم داســتان اســت، چگونــه 

ــد؟ ــش باش ــع اثربخ ــم واق ــد در عال می توان
ــر،  ــا خی ــت ی ــد اس ــروز کارآم ــادات ام ــن اعتق ــه ای ــن ک ای
مســأله ای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد. شــاید برخــی 
از اعتقــادات گذشــته، مــورد قبــول جامعــه امــروزی نباشــد، 
ــه  ــت ک ــواردی هس ــا م ــم، ام ــوارد را نمی پذیری ــذا آن م ل
ممکــن اســت مــورد قبــول قــرار گیــرد. مســأله مهــم ایــن 
ــه بــوده انــد، چــرا کــه  اســت کــه اعتقــادات گذشــته چگون
ــوده اســت و مــا نیــز از  ــه ب بایــد بدانیــم گذشــته مــا چگون
ــت. در  ــلم اس ــری مس ــن ام ــم و ای ــته آمده ای ــس گذش پ
برخــورد بــا گذشــته، نــه بایــد آن را مطلقــا قبــول و نــه مطلقا 
رد کنیــم. در پاســخ بــه قســمت دوم ســوأل هــم بایــد گفــت 
مگــر کســی کــه امــروز رمــان می نویســد و عقایــدی را بــرای 
ــت دور  ــا از واقعی ــد، تمام ــان می کن ــش بی ــای رمان کاراکتره
اســت؟ واقعیتــی کــه از زبــان یــک کاراکتــر داســتانی بیــان 
می شــود، ممکــن اســت بســیار شــخصی باشــد و خــاص آن 
فــرد و هــم ممکــن اســت واقعیتــی باشــد کــه گــروه بســیاری 
ــم  ــتان های قدی ــند. داس ــته باش ــاور داش ــان ها آن را ب از انس
هــم بــه همیــن شــکل اســت. اگــر از مســأله دیــو، جــن و پری 
بگذریــم، شــاهنامه بــر اســاس واقعیت هــای روزانــه بــه وجود 
آمــده اســت و فانتــزی نیســت. چــرا کــه اگــر بحــث بــر ســر 
ــروزی  ــات ام ــتان های ادبی ــد، داس ــزی باش ــتان های فانت داس
بیشــتر جنبــه فانتــزی دارد تــا داســتان های گذشــته ای نظیــر 

شــاهنامه فردوســی.
یعنــی بــه نظــر شــما عنصــر تخیــل در جهــان امروز بیشــتر 

از گذشــته رشــد یافتــه اســت؟
یــک بحــث مهــم ایــن اســت کــه تخیل هــا امــروزه در برخــی 
کشــورها بی بنــد و بــار اســت. در گذشــته شــاعر یــا نویســنده 
دارای تخیــل بــود امــا هــر کســی بــه خــود اجــازه نمــی داد 
ــی  ــاور کردن ــه ب ــواردی را ک ــل وارد شــود و م ــم تخی در عال
نیســت، بیــان و منتشــر کنــد. امــروز هــر کــس هــر تخیلــی 

ــد. ــه منتشــر می کن دارد، بافاصل
ــوان شــاهنامه را رمــان دانســت؟ وجــه  ــا چــه حــد می ت ت

تمایــز و اشــتراک ایــن دو در چیســت؟

ــوان داســتان های  ــم. می ت ــار بگذاری ــر را کن ــد، اث آفرینــی کن
پهلوانــی شــاهنامه را خوانــد ولی بگوییــم نباید چنیــن قهرمانی 
را امــروزه طلــب کنیــم. ایــن مســأله مــرزی باریــک اســت و 
بایــد موضوعــات را از یکدیگــر تفکیــک کــرد. انتقــاد از یــک 
اثــر نبایــد یــک ســویه باشــد. ضــرب المثلــی در غــرب وجود 
ــی کــرد«!  ــا وان خال ــد ب ــد »کــودک را نبای دارد کــه می گوی
ایــن یعنــی بــه خاطــر زدودن برخــی نــکات منفــی، نمی تــوان 
ــار گذاشــت.  ــته را کن ــتان های گذش ــگ و داس ــه کل فرهن ب
عــاوه بــر ایــن در برخــی مراحــل اجتماعــی و تاریخــی هنــوز 
ــه خصــوص در جوامعــی  ــان الزم اســت ب هــم وجــود قهرم
کــه دموکراتیــک نیســتند. در جوامــع دموکراتیــک نیــز بهتــر 
اســت پایه هــای دموکراتیــک را تقویــت کــرد بــه جــای ایــن 

ــرد. ــا ک ــه داســتان های گذشــته را ره ک
بســیاری شــاهنامه فردوســی را مانیفســتی بــرای نژادپرســتی 
ایرانــی در نظــر می گیرنــد و حتــی در موضعــی رادیــکال تــر 
معتقدنــد کــه مــروج اندیشــه فاشیســتی اســت. آیــا واقعــا 
در شــاهنامه ابیاتــی وجــود دارد کــه ســتیز بــا یــک قومیــت 
ــه  ــی بیگان ــا تبارشناس ــرد؟ آی ــه ک ــوان در آن ماحظ را بت

ــاز می گــردد؟ ــه شــاهنامه ب ســتیزی امــروز ایرانیــان، ب
پاســخ ایــن ســوال هــم مثبــت اســت و هــم منفــی. مثبــت تــا 
جایــی اســت کــه محتــوای شــاهنامه بــر نــژاد ایرانــی تکیــه 
ــده  ــا خوانن ــدارد ام ــت ن ــا را دوس ــاط نژاده ــد و اخت می کن
بایــد بدانــد ایــن نظــر مبتنــی بــر رویــه ای در گذشــته بــوده 
ــد  ــژاد خــود معتق ــه پاکــی ن ــای باســتان ب اســت. تمــام دنی
بودنــد. شــاهنامه در عیــن ایــن کــه بــه پاکــی نــژاد ایرانــی 
ــر  ــای دیگ ــه نژاده ــاوز ب ــه تج ــاد ب ــد، اعتق ــه می کن توصی
ــاع  ــر دف ــاهنامه از منظ ــتی در ش ــع نژادپرس ــدارد. در واق ن
اســت و نــه تجــاوز بــه دیگــری. اعتقــاد بــه پاکــی نــژاد تبلیغ 
ــورت  ــد ص ــاوز نبای ــزی و تج ــه خونری ــت ک ــده اس ــن ای ای
ــت  ــد گف ــوأل بای ــه قســمت دوم س ــخ ب ــا در پاس ــرد. ام گی
ــه ســتیزی  ــه هیــچ وجــه از شــاهنامه فردوســی، بیگان کــه ب
را نمی تــوان اســتخراج کــرد. مــا فردوســی را شــاعری ملــی 
ــات او در  ــه حی ــت اســت ک ــاور از آن جه ــن ب ــم. ای می دانی
ــه اعــراب را  ــران ســابقه حمل ــوده کــه ســرزمین ای دوره ای ب
ــد.  ــران حکومــت می کردن ــر ای ــرکان ب ــن ت داشــته و همچنی
ــر  ــان ب ــلطه آن ــمنان و س ــن دش ــی، ای ــاعر مل ــر ش ــال اگ ح
ــی محســوب  ــه شــاعری مل ــد، چگون کشــور خــود را رد نکن
ــن اســت کــه  ــن رابطــه ای می شــود؟ مســأله دیگــر در همی
ــی  ــت و فردوس ــژاد اس ــر از ن ــی باالت ــاهنامه فرهیختگ در ش
تنهــا زمانــی لــب بــه شــکوه علیــه قومــی می گشــاید کــه بــه 
ایرانیــان ظلــم روا داشــته اســت. زمانــی کــه قومــی به کشــور 
شــما حملــه کــرده اســت و شــما را موالــی می دانــد و همــه 
گونــه ظلــم و تبعیــض روا مــی دارد، نمی توانیــد بــرای آنــان 
فــرش قرمــز پهــن کنیــد یــا مدحــش را بگوییــد! فردوســی 
ــی  ــش فردوس ــذرد. نکوه ــوارد بگ ــن م ــد از ای ــم نمی توان ه
از اعــراب نیــز نکوهــش قــوم عــرب نیســت بلکــه نکوهــش 
ظلــم و ســتمی اســت کــه بــه ایرانیــان روا داشــته انــد. در این 
معنــا می تــوان شــاهنامه را ســتم نامــه ای بــرای عــزل شــاهان 

ظالــم دانســت.
ناروایــی بــه  علــت نســبت دادن چنیــن گزاره هــای 
ــج  ــی ک ــی از نوع ــت؟ ناش ــت اس ــه جه ــاهنامه از چ ش
فهمــی از شــاهنامه اســت یــا ناشــی از برخــی سیاســت های 

ــت؟ ــه اس مغرضان
هــر دو علــت صــادق اســت. آن هایــی کــه گزاره هــای 
نادرســت بــه شــاهنامه نســبت می دهنــد، از یــک ســو مبتنــی 
بــر پیــش زمینه هــای ذهنــی خــود، شــاهنامه را می خواننــد و 
از ســوی دیگــر درک درســتی از شــاهنامه ندارنــد. مثا گروهی 
ــه زن ســتیزی شــاهنامه  کــه خودشــان زن ســتیز هســتند، ب
اشــاره دارنــد در حالــی کــه در حقیقــت چنیــن نیســت. عــاوه 
ــد  ــه می خواهن ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــوء قصدهای ــن س ــر ای ب
بــرای پیشــبرد سیاســت های نادرســت خــود، شــاهنامه را طرد 
کننــد. عمدتــا ایــن گــروه از افــراد نمی خواهنــد کشــور متحــد 
ــد.  ــی دارن ــی خطرناک ــای سیاس ــد و بینش ه ــه بمان و یکپارچ
ایــن گروه هــا بــه عناصــری نظیــر شــاهنامه حملــه می کننــد 
در صورتــی کــه موجــب وحــدت ماســت. شــاهنامه بــه زبــان 
ــان  ــر از زب ــی غی ــه زبان ــر ب ــت و اگ ــده اس ــه ش ــی ارائ فارس
فارســی ارائــه می شــد، یکدیگــر را درک نمی کردیــم و دیگــر 
ــای  ــان زبان ه ــواه در می ــواه ناخ ــد. خ ــر نمی ش ــادی میس اتح
ایرانــی، تنهــا زبان فارســی دارای قدرت، گســتردگی و پشــتوانه 
اســت کــه بــر اســاس آن بتــوان بــه گفــت و گــو پرداخــت. 
بــه نظــر مــن ســتون ملیــت مــا زبــان فارســی اســت و ســتون 
زبــان فارســی نیــز شــاهنامه فردوســی اســت، بــه همین ســبب 
هــر چــه بیشــتر در حفــظ و ترویــج شــاهنامه بکوشــیم، بیشــتر 

ــم. ــران حراســت کرده ای ــت خــود و ای از ملی
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ــر  ــه فردوســی و اث ــر کســی اســت ک ــه: کمت ــش مصاحب پی
ــی  ــال خالق ــام ج ــا ن ــد ام ــاهنامه را بشناس ــمندش ش ارزش
مطلــق را نشــنیده باشــد. ادیــب، پژوهشــگر و شــاهنامه پــژوه 
ــات  ــه ادبی ــترده ای در زمین ــای گس ــه پژوهش  ه ــی ک ایران
ــران و شــاهنامه انجــام داده اســت. وی در ســال  حماســی ای
شرق شناســی،  رشــته های  در  کلــن  دانشــگاه  از   1349
مردم شناســی و تاریــخ قدیــم موفــق بــه اخــذ درجــه 
دکتــری شــد. مهمتریــن دســتاورد پژوهشــی خالقــی مطلــق، 
ــه  ــت ک ــر اس ــت دفت ــی در هش ــاهنامه فردوس ــح ش تصحی
ــر  ــر نظ ــورک زی ــا 1386 در نیوی ــال های 1366 ت ــی س ط
احســان یارشــاطر انتشــار یافــت. تصحیــح شــاهنامه، حاصــل 
چهــل ســال کار مــداوم او در گــردآوری و بررســی کهن تریــن 
ــروی از  ــا پی ــا ب ــه آن ه ــاهنامه و مقابل ــت نویس های ش دس
روش  هــای جدیــد تصحیــح متــون اســت. خالقــی مطلــق عضو 
هیئــت علمــی کنگــره بین المللــی هــزاره شــاهنامه فردوســی و 
عضــو هیئــت امنــای بنیــاد فردوســی اســت. از جملــه آثــار او 
ــه  ــه مقال ــه: مجموع ــخن های دیرین ــاب »س ــه کت ــوان ب می ت
دربــاره فردوســی و شــاهنامه«، »گل رنج هــای کهــن: برگزیــده 
مقــاالت دربــاره شــاهنامه فردوســی« و »یادداشــت های 
ــش  ــه پی ــق در مصاحب ــی مطل ــرد. خالق ــاره ک ــاهنامه« اش ش
رو از اهمیــت شــاهنامه فردوســی در آینــده ایــران و ایرانیــان 
ــای  ــه اســت و برخــی انگاره ه ــظ آن ســخن گفت ــزوم حف و ل
ــه شــاهنامه نســبت داده می شــود را مــورد  نادرســتی کــه ب
نقــد قــرار داده اســت. آنچــه در ادامــه می خوانیــد مختصــری 

از مباحــث طــرح شــده در ایــن گفــت وگــو اســت.
ــا گذشــته و  ــا را ب ــه می شــود کــه شــاهنامه م بســیار گفت
تاریــخ خــود آشــنا می کنــد، امــا آیــا شــاهنامه و شــاهنامه 
خوانــی می توانــد در آینــده مــا نیــز اثربخــش باشــد؟ حــال 

چــه از بُعــد فــردی و چــه از بُعــد ملــی.
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوأل بایــد بــه چنــد جنبــه از تأثیــر 
شــاهنامه و شــاهنامه خوانــی بــر مــردم، حــال چــه در امــروز 
ــخ و  ــا تاری ــنایی ب ــرد. اصــوال آش ــاره ک ــده اش و چــه در آین
فرهنــگ قدیــم یــک وظیفــه اســت. یعنــی هــر فــردی بایــد با 
تاریــخ و فرهنــگ گذشــته خــود آشــنا باشــد و ایــن مختــص 
ــن  ــر ای ــعی ب ــان اصــوال س ــه در جه ــرا ک ــران نیســت چ ای
ــا فرهنــگ و تاریــخ خــود آشــنا شــوند.  اســت کــه مــردم ب
ــی اســت ک  ــار بســیار مهم ــی از آث ــاهنامه فردوســی یک ش
ــد،  ــنا می کن ــود آش ــخ خ ــا بخشــی از تاری ــا را ب ــا م ــه تنه ن
بلکــه بســیاری از اعتقــادات نیــاکان مــان را ترســیم می کنــد. 
مســأله دوم اخاقیــات شــاهنامه ســت کــه بســیار آموزنــده 
اســت. امــروزه اگــر هــر ایرانــی اخاقیات شــاهنامه را داشــته 
باشــد، اوضــاع بهتــر خواهــد شــد، چــرا کــه راســتی، درســتی، 
ــزی را  ــون ری ــم، دروغ و خ ــت، دوری از خش ــر و عطوف مه
پیشــه خــود می کنــد، ســجایای اخاقــی کــه مســائل امــروز 
ــذا  ــود. ل ــا قیامــت نیــز خواهــد ب جامعــه اســت و احتمــاال ت
ــه  ــت ک ــی اس ــی فرهیختگ ــن نوع ــغ و آموخت ــاهنامه تبلی ش
همــراه بــا داســتان های دلچســب اســت نــه بــه صــورت وعظ 
و موعظــه کــه قابــل بــاور نباشــد. تمامــی ایــن صفــات اخاقی 
در طــی داســتان های جــذاب و زیبــا تبلیــغ می شــود. مســأله 
دیگــر در مواجــه بــه شــاهنامه فردوســی، زبان فارســی اســت. 
ــم  ــا آن تکل ــران ب ــه در ای ــی ک ــی زبان های ــه تمام ــن ب م
ــد  ــدم بای ــتم و معتق ــد هس ــه من ــته و عاق ــود، دلبس می ش
ــان فارســی آســیبی  ــه زب ــا جایــی کــه ب حفــظ شــوند امــا ت
نرســانند، زیــرا زبــان فارســی ملیــت مــا را تشــکیل می دهــد. 
ــان واحــد یکدیگــر را درک  ــه یــک زب ــی کــه ب ــا زمان ــا ت م
کنیــم، ملــت واحــد هســتیم امــا مادامــی کــه از زبــان فارســی 
بریــده شــویم، دیگــر ملتــی واحــد نخواهیــم بــود. بــه همیــن 
دلیــل شــاهنامه بــه عنــوان ســتون زبــان فارســی، چــه امــروز 
ــم اســت. مســأله دیگــر در  ــا مه ــرای م ــده، ب و چــه در آین
خوانــدن شــاهنامه، تقویــت ملیــت ماســت. اگــر روزی مرزهــا 
برداشــته شــود و جهانــی بــه وجــود آیــد کــه جهــان - میهــن 
شــکل بگیــرد، مــا نیــز مرزهــای خــود را بــر می داریــم ولــی 
ــا آن زمــان کــه مرزهــا پایــدار اســت، بایــد ملیــت خــود  ت
را حفــظ و از مرزهایمــان پاســداری کنیــم. مســأله دیگــر آن 
کــه هیــچ اثــر حماســی دیگــری در دنیــا وجــود نــدارد کــه 
ماننــد شــاهنامه فردوســی تــا ایــن حــد بــه صلــح بپــردازد. 
ــگ/  ــد ز جن ــر آی ــتی بهت ــرا آش ــم: »ت ــه می خوانی ــی ک زمان
فراخــی مکــن بــر دل خویــش تنــگ« یــا در نمونــه ای دیگــر: 
»همــه ز آشــتی کام مــردم رواســت/ کــه نابــود بــاد آن کــه 
ــد:  ــه می گوی ــر ک ــی دیگ ــا در جای ــگ خواســت«، ی ــن جن ای
ــد  ــان نبای ــد کشــید/ ســر بی گناه ــن دل ببای »ز خــون ریخت

ــه  ــتعداد را دارد ک ــن اس ــی ای ــش پهلوان ــاهنامه در بخ ش
ــی  ــعار پهوان ــا اش ــن معن ــود. در ای ــدل ش ــس ب ــه رمان ب
داســتان های عاشــقانه ای ســت کــه ایــن پیــش زمینــه رمــان 
هــم اســت. امــا ایــن پیــش زمینــه اســت و در مرحلــه بعــدی 
بایــد بــه رمــان تبدیــل شــود کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. 
داســتان هایی مثــل شــاهنامه و ویــس و رامیــن بایــد بعــدا بــه 
نثــر رمــان تبدیــل می شــد ولــی ایــن تحــول در ادبیــات مــا 
وارد نشــد. در واقــع ژانــر ادبیــات نقلــی و روایــی مقطع اســت 
و موضوعــات آن تمــام شــده و در مرحلــه بعــدی نیــز ادبیات 
تغزلــی بــه کلــی جایگزیــن آن شــده اســت. در دوران مــدرن 
امــا رمــان نویســی را از غــرب آموختیــم. متأســفانه در ادبیات 
ــه  ــا ب ــن م ــتان های که ــتیم و داس ــرش هس ــی دارای ب روای

رمــان تبدیــل نشــده اســت.
ــتان  ــوان داس ــه عن ــد ب ــا بای ــاهنامه را تنه ــتان های ش داس
ــه  ــف آن را ب ــخصیت های مختل ــوان ش ــا می ت ــد ی خوان

ــی تفســیر کــرد؟ ــای مختلف ــه نماده مثاب
هــر دو روش ممکــن اســت امــا بایــد مراقــب باشــیم دچــار 
فانتــزی و اغــراق نشــویم و مســیر اصلــی را گــم نکنیــم. البتــه 
ــاد دارم چــرا کــه  ــر اعتق ــن روش تفســیری کمت ــه ای مــن ب
خطــر انحــراف از داســتان اصلــی وجــود دارد. بــه نظــر مــن 
ــتی  ــه درس ــاهنامه را ب ــخصیت های ش ــه ش ــت ک ــر اس بهت
معرفــی کنیــم و اندیشــه آن را بدانیــم، آن گاه ببینیــم 

ــر. ــا خی ــرد ی ــیر ک ــی تفس ــاد خاص ــوان آن را نم می ت
ــا شــاهنامه  در دوره معاصــر، شــاعران برخــورد متفاوتــی ب
داشــته انــد. مثــا از یــک ســو احمــد شــاملو کامــا دیدگاه 
ــه  ــت ک ــد اس ــاهنامه دارد و معتق ــه ش ــبت ب ــه نس منتقدان
شــاهنامه یکســری اوهــام و خیــاالت اســت کــه نبایــد بــه 
آن توجــه کــرد امــا از ســوی دیگــر، اخــوان ثالــث رســالت 
ــی در آن  ــد و حت ــاهنامه می دان ــدد ش ــای مج ــود را احی خ
ــای  ــن برخورده ــت ای ــد. عل ــی می کن ــع آزمای ــب طب قال

دوگانــه چیســت؟
هــر شــاعری کــه خوانــدن شــاهنامه را منــع می کنــد، 
ــن شــعرا  فرهنــگ ســتیز، خودگــرا و خــود مرکــز اســت. ای
دوســت دارنــد خــود در مرکــز بــازار باشــند. آن هایــی کــه 
مــردم را از خوانــدن شــاهنامه منــع می کننــد، تصــور غلطــی 
در مــورد ادبیــات دارنــد. در واقــع تصــور آنــان بــر این اســت 
کــه شــعر نــاب، صرفــا شــعر تغزلــی اســت. بــرای مثــال از 
نظــر آنــان هملــت شکســپیر هــم فاقــد ارزش اســت چــون 
تغزلــی نیســت! چنیــن برداشــتی از ادبیــات نادرســت اســت 
و جهــان آن را نمی پذیــرد و اتفاقــا ادبیــات مــا بــه شــاهنامه 
و آثــار حافــظ و ســعدی شــناخته می شــود. نظــر شــاملو یــک 
نظریــه فــردی اســت کــه لزومــا درســت نیســت. اتفاقــا آثــار 
حماســی ارزش بیشــتری دارنــد چــرا کــه بــر اســاس آن فیلم 
ــای  ــیاری از عرصه ه ــر بس ــود و ب ــاخته می ش ــش س و نمای

هنــری تأثیرگــذار اســت. 
ــه شــاهنامه  ــا غلــط ب یکــی از انگاره هایــی کــه درســت ی
ــن اســت کــه حماســه ســرایی و  نســبت داده می شــود، ای
ســتایش قهرمانــان، در جامعــه ای دموکراتیــک و مبتنــی بــر 
برابــری و تکثــر آراء، خطــر آفریــن اســت چــرا کــه باعــث 
می شــود مــردم منتظــر قهرمــان باشــند. در ایــن خصــوص 

نظرتــان چیســت؟
هــر گامــی کــه در هــر حــوزه ای برداریــم ممکــن اســت فقــط 
ســودمند نباشــد ولــی نمی توانیــم بــرای عملــی کــه ســودمند 
ــق  ــود از طری ــته خ ــا گذش ــا ب ــنایی م ــی آش ــت - یعن اس
ــان  ــادا قهرم ــه مب ــن ک ــر ای ــه خاط ــاهنامه - ب ــدن ش خوان
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بــه گــزارش ایســنا، محمــد فرجــود، مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات شــهرداری تهــران، در حاشــیه ســمینار یــک روزه 
ــن  ــگاران گفــت: درحــال حاضــر 65 درصــد جمعیــت کشــورمان شهرنشــین هســتند و ای شــاخص های شــهر هوشــمند در جمــع خبرن
جمعیــت مــدام درحــال افزایــش اســت بــه طــوری کــه تــا ســال 1430 حــدود 75 درصــد جمعیــت کشــور شهرنشــین خواهنــد شــد. وی 
افــزود:  کان شــهر تهــران نیــز در آینــده نزدیــک بــا جمعیتــی بالــغ بــر ده میلیــون نفــر بــه ابرشــهری تبدیــل خواهــد شــد کــه بر اســاس 
آمارهــا کیفیــت زندگــی در ایــن شــهر 15 درصــد از شــاخص های جهانــی پایین تــر خواهــد بــود. بی تردیــد ایــن کــه در یــک ســال بیــش 
از صــد روز هــوای تهــران ناســالم باشــد، موضــوع خطرناکــی اســت کــه بایــد مــا را بــه ایــن نکتــه برســاند کــه در حــوزه حمل ونقل بســیار 
ضعیــف عمــل کــرده ایــم. وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا تأکیــد بــر لــزوم ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای تحقــق 
شــهر هوشــمند افــزود: مــا نیــاز جــدی بــه تغییــر فرایندهــا و قوانیــن موجــود بــرای تحقــق شــهر هوشــمند داریــم. مســأله شهرنشــینی در 
کان شــهرها یــک موضــوع فزاینــده اســت و در تمــام دنیــا چنیــن شــهرهایی در حــال تبدیــل بــه شــهر هوشــمند پیــش رفته انــد چــرا که 

ایــن مســأله می  توانــد بســیاری از مشــکات آن هــا را حــل و فصــل کنــد.
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و ســرقت نیــز در مناطــق حاشــیه نشــین بــه مســأله اجتماعــی 
تبدیــل شــده انــد. خشــونت ها و درگیری هــای فیزیکــی نیــز از 
دیگــر آســیب های پرتکــرار در مناطــق حاشــیه نشــین اســت. 
ایــن امــر خــود منجــر بــه افزایــش زندانیــان شــده و پیامــد 
آن بی سرپرســت شــدن زنــان در ســطح حاشــیه شــهر اســت.

یکــی از رویکردهایــی کــه در ایــران بــرای مبــارزه بــا پدیــده 
حاشــیه نشــینی همــواره مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، رویکــرد 
تخریــب بــوده اســت. بــه گونــه ای کــه یــک محلــه حاشــیه ای 
ــری  ــیب های آن جلوگی ــروز آس ــا از ب ــود ت ــب می ش تخری
ــای  ــه غربتی ه ــران محل ــهر ته ــه در ش ــرای نمون ــود. ب ش
موســوم بــه خــاک ســفید را مــورد تخریــب قــرار دارنــد. در 
ــدان  ــوش و می ــدان ش ــه می ــا ب ــدام، کولی ه ــن اق ــه ای نتیج
خراســان پنــاه بردنــد. امــروزه وضعیــت محلــه شــوش بســیار 
اســفناک اســت و چنیــن اقداماتــی بــه نوعــی منســوخ شــده 
اســت. در نتیجــه رویکــرد تخریــب تنهــا منجــر بــه افزایــش 
آســیب ها و پراکندگــی بیشــتر حاشــیه نشــینان خواهــد شــد. 
نکتــه اساســی در مناطــق حاشــیه نشــین ایــن اســت کــه نــوع 
خــرده فرهنــگ ســکونتگاه های غیررســمی، بســیار متفــاوت بــا 
طبقــه متوســط اســت. در واقــع تنها بــا رویکــرد توانمندســازی 
ــی اساســی در مناطــق حاشــیه ای ایجــاد کــرد.  ــوان تحول می ت
امــروزه در کشــورهای اروپایــی رویکــرد توانمندســازی در حوزه 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــان و... م ــان، مجرم ــر، زن فق
ــون  ــی همچ ــل اقدامات ــه مقاب ــازی در نقط ــرد توانمندس رویک
ــه  ــارت دیگــر ب ــه عب ــرد. ب ــرار می گی ــه نقــدی ق ــز یاران واری
ــین،  ــیه نش ــر و حاش ــراد فقی ــه اف ــد ب ــه نق ــز وج ــای واری ج
پیــاده ســازی برنامه هــای بلندمــدت و میــان مــدت بــا هــدف 
ــعه  ــی توس ــد از طرف ــامت می توان ــتغال و س ــوزش، اش آم
ــر  ــای ه ــر هزینه ه ــد و از طــرف دیگ ــن کن شــهری را تضمی
جامعــه را در بلندمــدت کاهــش دهــد. در واقــع بــا آمــوزش 

شــخصی در ماشــین نشســته اســت و راننــده ناگهــان پایــش را 
روی ترمــز می گــذارد، بــدن شــخص بــه ســمت جلــو کشــیده 
ــون  ــه قان ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم ــن دقیق ــود و ای می ش
ــده  ــم پدی ــال، فه ــن ح ــا ای ــد. ب ــا می گوی ــه م ــون ب اول نیوت
ــه از  ــر« )permutation invariance(، ک ــی تغییرناپذی »جایگزین
ــردازان مکانیــک کوانتومــی  ــه پ ــه یافته هــای مهــم نظری جمل
اســت، بــرای شــهروندی کــه فیزیــک نخوانــده اســت ممکــن 
نیســت. بنــا بــه تفســیر برخــی متافیزیســین های ســاختارگرا 
ــوان  ــه عن ــزی ب ــه چی ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــده دالل ــن پدی ای

ــدارد. »فردیــت« و »آبِجکــت« وجــود خارجــی ن
تقریــر آنچــه راســل در کتابــش می گویــد تــا همیــن جــا کافی 
اســت. بــه عقیده مــن، مثــال رودخانه راســل کــه در خصوص 
نســبت میــان عقــل ســلیم بــا نظریــات علــم فیزیــک طــرح 
شــده اســت، قابلیــت تعمیــم بــه نظریــات علــوم اجتماعــی را 
نیــز دارد. پــس از جنــگ جهانــی دوم، پــروژه بــه کارگیــری 
ــی  ــا شــدت و حدت ــی ب ــوم اجتماع ــار در عل ــات و آم ریاضی
ــرب  ــه روی واینت ــال، چنانچ ــرای مث ــد. ب ــال ش ــاص دنب خ
)Roy Weintraub( می گویــد، اقتصاددانــان تــا پیــش از جنــگ 
جهانــی دوم »فوبیــای ریاضــی« داشــتند. بــا ایــن حــال، علــم 
ــه  اقتصــاد پــس از جنــگ جهانــی دوم صورتــی ریاضیاتــی ب
 Cowles( خــود گرفــت. بــا تــاش پژوهشــگران نهــاد کولــز
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــات تجرب ــری تحقیق ــه کارگی Foundation( ب
از ریاضیــات آمــاری کــم کــم تبدیــل بــه نوعــی اســتاندارد 
ــان کینــزی  ــرای تحلیــل اقتصــادی شــد و حتــی اقتصاددان ب
- بــر خــاف نظــر پــدر معنــوی خــود - دیــدگاه اقتصــادی 
ــد.  ــزه کردن ــی تئوری ــی ریاضیات ــا چارچوب ــود را ب کان خ
ــم اقتصــاد  ــه عل ــی ب ــوم اجتماع ــی شــدن عل ــد ریاضیات رون
محــدود نبــوده و نیســت. پژوهش هــای تأثیرگــذاری کــه در 
ــای  ــی در دهه ه ــه شناس ــی و جامع ــوم سیاس ــای عل حوزه ه
اخیــر انجــام گرفته انــد نیــز بــه طــور متوســط از ســطح باالیی 
از ریاضیــات و آمــار در کارهــای خــود اســتفاده کرده انــد کــه 
تــا پیــش از ایــن بی ســابقه بــوده اســت. مســتقل از آن کــه 
ایــن رونــد را بــرای علــوم اجتماعــی مثبــت یــا منفــی ارزیابی 
کنیــم، مطابــق بــا متاآنالیزهــای انجــام گرفتــه در خصــوص 
ــوم  ــی در عل ــی های کَم ــری روش شناس ــه کارگی ــزان ب می
اجتماعــی، ایــن رونــدی اســت کــه اقتصــاد، علــوم سیاســی و 

ــد.  ــرده و می کنن ــی ک ــط ط ــته های مرتب ــر رش دیگ
ــه  ــه کار گرفت ــده ب ــات پیچی ــل، ریاضی ــه راس ــه گفت ــا ب بن
شــده در نظریــات فیزیــک مــدرن موجــب شــده تــا ســاخت 
ــم  ــل فه ــه قاب ــگ عام ــرای فرهن ــر ب ــا دیگ ــی آن ه نظریات
نباشــد. حــال بــا توجــه بــه آن کــه افزایــش ســطح پیچیدگــی 

مــواردی نبایــد مانــع از رویکــرد حمایتــی گــردد چــرا کــه در 
ــورت  ــته و در ص ــود نداش ــی وج ــی مدون ــال حمایت ــران کان ای
ــا آســیب های  ــر ب ــه کارگ ــی، طبق ــن کمــک های ــد چنی تحدی
ــه  ــا، ب ــرد توانمندســازی ام ــد شــد. رویک جــدی مواجــه خواه
عنــوان موثرتریــن روش در مبــارزه بــا پدیــده حاشــیه نشــینی، 

همــواره در ایــران مــورد کــم لطفــی اســت.
ــیه شــهر در  ــدن مناطــق حاش ــود آم ــه وج ــل ب ــر عل از دیگ
ــاره  ــی در کشــور اش ــای فضای ــه نابرابری ه ــوان ب ــران، می ت ای
ــه فــردی  کــرد. زمیــن داران در ایــران بــه شــکل منحصــر ب
ــدل شــدن زمیــن  ــا ب ــراد ثروتمنــد جامعــه می باشــند. ب از اف
بــه کاالیــی بــرای خریــد و فــروش و بــا افزایــش قیمــت آن 
بــه شــکل غیــر اصولــی، مناطــق حاشــیه ای بــه تبــع گســترش 
ــس  ــانزلیزه در پاری ــای ش ــال زمین ه ــوان مث ــه عن ــد. ب یافتن
ــه  ــری عرض ــت کمت ــا قیم ــران ب ــه در ته ــای الهی از زمین ه
ــه وجــود آمــدن مناطــق گســترده حاشــیه شــهر  می شــود! ب
در نتیجــه اختــاف طبقاتــی شــدید و همچنیــن مهاجــرت بــه 
ــروزه مســأله حاشــیه  ــه ام ــه این ک ــا توجــه ب شــهر اســت. ب
شــهر از مهمتریــن مســائل اجتماعــی کشــور اســت، رویکــرد 
توانمندســازی حائــز اهمیــت اســت. ایــن رویکــرد بــه معنــای 
توانمنــد کــردن افــراد محــروم و آســیب پذیــر جامعــه اســت. 
ایــن توانمنــدی بــا محتــوای آموزشــی و بــه منظــور افزایــش 
ــد.  ــر می باش ــت و فق ــروج از محرومی ــرای خ ــرد ب ــت ف قابلی
ــا  ــد ام ــه شــکل ســاختاری وجــود دارن ــا ب اگرچــه نابرابری ه
ــه  ــی و در نتیج ــه طبقات ــش فاصل ــبب کاه ــرد س ــن رویک ای
ــادآور شــد  ــد ی ــان بای ــق می گــردد. در پای ــر مطل کاهــش فق
کــه وضعیــت کلــی ســکونت گاه های غیررســمی در ایــران بــه 
هیــچ عنــوان از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســت و بایــد با به 
کارگیــری رویکردهــای علمــی ماننــد توانمندســازی، ســعی در 

ــت. ــود داش ــیب های موج ــش آس کاه

ــن  ــون آمارتیاس ــمندانی چ ــط اندیش ــال توس ــرای مث ــه ب ک
)Amartya Sen( در دهه هــای اخیــر دنبــال شــده اســت امــا 
پیگیــری راه حــل دوم در دســت فعــاالن اجتماعــی- سیاســی 
یــک جامعــه اســت و بــه همیــن دلیــل جــا دارد کــه ایــن 
مطلــب را بــا بحثــی کوتــاه دربــاره ایــن راه حــل بــه پایــان 

ببــرم.
ــوم  ــی عل ــه روش شناس ــیری ک ــتن مس ــر داش ــا در نظ ب
اجتماعــی در دهه هــای اخیــر طــی کــرده اســت، بــه عقیــده 
ــم و  ــهم مه ــئولیت و س ــی مس ــگاران علم ــه ن ــن، روزنام م
ــاخت  ــد: س ــرده ان ــدا ک ــا پی ــر م ــازه ای در دوران معاص ت
یــک پــل میــان فرهنــگ عامــه و نظریــات علــوم اجتماعــِی 
تولیــد شــده در آکادمــی. بــه ایــن معنــا، کار روزنامــه نــگار 
علمــی بازنویســی یــا خاصــه نویســی یافته هــا یــا نظریــات 
ــه اســت.  ــرای فرهنــگ عام ــوم اجتماعــی ب پژوهشــگران عل
ــریات  ــی نش ــط برخ ــه توس ــت ک ــال هاس ــروژه س ــن پ ای
غربــی پیگیــری شــده اســت بــه امیــد آن کــه فرهنــگ عامه 
ارتبــاط حداقلــی خــود را بــا آکادمــی علــوم اجتماعــی حفــظ 
کنــد. بــرای مثــال نشــریه »گاردیــن« گاهــی برخــی مقــاالت 
ــی ســاده  ــا بیان ــی را ب ــد ادب ــا نق ــوم اجتماعــی ی ــده عل پیچی
بــرای خواننــده خــودش توضیــح می دهــد. همچنیــن هــر چــه 
بیشــتر متــداول شــدن جریــان روزنامــه نــگاری داده محــور 
ــن  ــد در ای ــز بای ــر را نی ــال های اخی )data journalism( در س
بافتــار فهمیــد. بــا ایــن حــال، ایــن رویــه همچنــان آن طــور 
کــه بایســته اســت تبدیــل بــه نوعــی عــادت در میــان جامعه 
ــی نشــده اســت. برخــی پژوهشــگران  ــگاران ایران ــه ن روزنام
 conceptual( ــی ــای مفهوم ــا چارچوب ه ــی ب ــوم اجتماع عل
frameworks( بســیار پیچیــده ای کار می کننــد و برخــی 
ــا چارچوب هــای ریاضیاتــی و آمــاری پیچیــده. ایــن  دیگــر ب
ــای  ــن پژوهش ه ــی از ای ــی، اطاع ــه ایران ــگ عام ــه فرهن ک
آکادمیــک نداشــته باشــد و یــا حتــی انگیــزه ای بــرای فهــم 
ــه  ــر ن ــرن حاض ــتاندارد ق ــه اس ــا ب ــد بن ــته باش ــان نداش آن
پدیــده عجیبــی اســت و نــه غریــب. آنچــه عجیــب اســت، 
ســکون و ســکوت آن دســته از افــراد قلیلــی اســت کــه تــوان 
ــن  ــد و در عی ــی را دارن ــوم اجتماع ــای عل ــم پژوهش ه فه
ــود  ــور خ ــی کش ــی- اجتماع ــاخت سیاس ــران س ــال دلنگ ح
نیــز هســتند. بــرای ایــن افــراد تکلیفــی واضــح در دهه هــای 
اخیــر طــرح شــده اســت: نقــش یــک پــل را بــازی کنیــد. بــه 
ــرار  ــن کار ق ــی. ای ــگاری علم ــه ن ــد روزنام ــن کار می گوین ای
اســت جلــوی هــر چــه بیشــتر نحیــف شــدن ســطح درک و 
تحلیــل فرهنــگ عامــه را بگیــرد، فرهنگی کــه روز بــه روز در 

ــد. ــتر می پوس ــکوت بیش س
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امــروزه موضــوع حاشیه نشــینی و ســکونت گاه های غیررســمی، 
بــه عنــوان یکــی از آســیب های جــدی در ســطح کان 
شــهرها مطــرح اســت. همــان طــور کــه دکتــر اســداهلل نقــدی 
ــه  ــرده، مطالع ــاره ک ــودش اش ــر خ ــی اخی ــش تاریخ در پژوه
ــر  ــی در اواخ ــأله اجتماع ــک مس ــوان ی ــه عن حاشیه نشــینی ب
قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم و بــا شــکل گیری مکتــب 
ــد  ــهرها و رش ــترش ش ــت. گس ــه اس ــکل گرفت ــیکاگو ش ش
شهرنشــینی پیامــد طبیعــی صنعتــی شــدن بــود و بــه خــودی 
خــود معضلــی محســوب نمی شــد. امــا انــدک انــدک رشــد 
ســاکنان شــهر از رشــد امکانــات شــهری پیشــی گرفــت. در 
شــهر مشــهد بــه عنــوان دومین کانشــهر ایــران، بیــش از یک 
میلیــون نفــر در حاشــیه شــهر زندگــی می کننــد کــه یکــی از 
دالیــل عمــده آن مهاجرپذیــری، می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، 
پدیــده حاشــیه نشــینی یکــی از مســائل اصلــی شــهر مشــهد 
ــراد  ــن مناطــق حاشــیه نشــین، اف ــردد. در ای محســوب می گ
بســیاری از گروه هــای کــم درآمــد، دارای مســکن نامناســب 
هســتند. بــا توجــه به مهاجــرت پذیــری شــهر مشــهد، مناطق 
بســیاری بــه محــل ســکونت گاه های غیررســمی تبدیــل شــده 
ــر در  ــک نف ــر، ی ــه نف ــر س ــهد از ه ــع در مش ــت. در واق اس
ــا  حاشــیه شــهر زندگــی می کنــد. نکتــه اساســی در ارتبــاط ب
فراوانــی مناطــق حاشــیه شــهری و همچنیــن جمعیــت بــاالی 
ــر در  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــودن آن اس ــر ب ــیب پذی آن، آس
ــیب های  ــواع آس ــروز ان ــرای ب ــه ب ــیه ای، زمین ــق حاش مناط
اجتماعــی و جرایــم مهیاســت. بــه عنــوان مثــال افــراد کارتــن 
خــواب بیشــتر در مناطــق حاشــیه ای، محل هایــی را بــه عنوان 
پاتــوق بــر می گزیننــد. آســیب های دیگــری همچــون اعتیــاد 

ــی و هــر وقــت  ــی قــدم می زن ــار باریکــه آب فــرض کــن کن
ــه  ــر ک ــری. جلوت ــرف آب بپ ــه آن ط ــی ب ــی می توان بخواه
مــی روی کــم کــم باریکــه آب بــه رودخانــه ای بــدل می شــود 
کــه عریــض اســت و مهیــب و نهایت یــک طــرف آن گرفتار 
می شــوی و دیگــر بــه آن طــرف آب دسترســی نــداری. ایــن 
ــل  ــاب »تحلی ــل در کت ــد راس ــه برتران ــت ک ــری اس تصوی
ــل  ــرف آب »عق ــک ط ــد. در ی ــا می ده ــه م ــاده«اش ب م
ســلیم« )common sense( اســت و در طــرف دیگــر نظریــات 
علــم فیزیــک. مادامــی کــه عــرض جریــان آب بــه باریکه ای 
ــرود  ــوی آب ب ــه آن س ــد ب ــلیم می توان ــل س ــد، عق می مان
ــه باریکــه  ــا آن جــا ک ــد. ام ــک را فهــم کن ــات فیزی و نظری
ــت جــای خــودش را  آب کــم کــم عریــض می شــود و نهای
ــد  ــر نمی توان ــلیم دیگ ــل س ــد، عق ــب می ده ــه رودی مهی ب
ــرود  ــات فیزیــک ب ــا همــان وادِی نظری ــه آن ســوی آب ی ب
ــر  ــه آب نمایانگ ــت آورد. آن باریک ــه دس ــی از آن ب و فهم
ــک  ــم فیزی ــی در عل ــطویی و نیوتون ــم ارس ــت پارادای حاکمی
ــدن  ــر از روی کار آم ــب خب ــض و مهی اســت و آن رود عری
ــد.  ــی می ده ــک کوانتوم ــم نســبیت انیشــتین و مکانی پارادای
ــد  ــا می گوی ــه م ــال 1917 ب ــل در س ــب راس ــن ترتی بدی
کــه هــر چنــد عقــل ســلیم تــوان فهــم فیزیــک ارســطویی و 
نیوتونــی را داشــت و می توانســت بــه آن طــرف آب و وادِی 
نظریــات فیزیــک بــرود، بــا روی کار آمــدن فیزیــک مــدرن، 
عقــل ســلیم از وادی نظریــات علــم فیزیــک بی نصیــب مانــده 
اســت و ارتباطــش بــا آن قطــع شــده و در یــک طــرف ایــن 

رودخانــه عریــض گرفتــار مانــده اســت. 
ــض شــدن تدریجــی  ــی عری ــت اصل ــل، عل ــده راس ــه عقی ب
جریــان آب افزایــش ســطح پیچیدگــی چارچوب هــای 
ــی،  ــه عبارت ــت. ب ــدرن اس ــک م ــات فیزی ــی نظری ریاضیات
عقــل ســلیم تــوان فهــم ریاضیــات بــه کار گرفتــه شــده در 
فیزیــک نیوتونــی را دارد، امــا فهــم ریاضیــات فیزیــک مــدرن 
مختــص بــه فیزیــک دانــان اســت، نــه فرهنــگ عامــه. مــراد 
از عبــارت »تــوان فهــم« در ایــن جــا، برخــورداری از پیشــینه 
متناســب ریاضیاتــی بــرای فهــم یــک نظریــه فیزیکی نیســت 
بلکــه توانایــی تشــخیص تحقــق پذیــری داللت هایــی اســت 
ــر فعــل و انفعــاالت  ــه فیزیکــی ب کــه ریاضیــات یــک نظری
زندگــی روزمــره یــک شــهروند عــادی دارد. مدعــای راســل 
را شــاید بتــوان بــا ایــن مثــال ســاده توضیــح داد: عقــل ســلیم 
تــوان فهــم قانــون اول نیوتــن را دارد چــرا کــه هــر زمــان کــه 

ــع آن کاهــش آســیب های اجتماعــی و حــوزه  ــه تب ــراد و ب اف
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــز کاه ــت نی ــای دول ــامت، هزینه ه س
ــه نظریــه  ــرای فهــم بیشــتر اهمیــت توانمندســازی، بایــد ب ب
»اســکار لوئیــس« بــا عنــوان فرهنــگ فقــر اشــاره مختصــری 
ــن  ــه ای ــددی ب ــای متع ــام پژوهش ه ــا انج ــس ب ــرد. لوئی ک
نتیجــه رســید کــه افــراد فقیــر تنهــا از نظــر اقتصــادی دچــار 
محرومیــت نیســتند. بــه ایــن معنا کــه افــراد فقیــر دارای طرز 
تفکــر، فرهنــگ و ارزش هایــی می باشــند کــه نســل بــه نســل 
بــه یکدیگــر منتقل می کننــد. رویکــرد توانمندســازی بــا هدف 
اصــاح نــوع تفکــر در بلندمــدت موفقیــت آمیــز خواهــد بود.

همــان طــور کــه پیــش تــر اشــاره شــد، در ایــران بــرای مبــارزه 
ــون  ــا کن ــی ت ــای متفاوت ــیه نشــینی، رویکرده ــده حاش ــا پدی ب
ــه  ــه ک ــب گرایان ــرد تخری ــت. رویک ــده اس ــازی ش ــاده س پی
نتایــج اســفباری را بــه دنبــال داشــته اســت. رویکــرد توزیعــی 
و حمایتــی نیــز کــه از دوره رضاشــاه آغــاز شــد، تنهــا بــه افــراد 
دربــار تخصیــص می یافت. ایــن رویکــرد در دوره محمدرضاشــاه 
فراگیــر شــد و پوشــش حمایتــی را نهادینه کــرد. پــس از انقاب 
ــا  ــاد مســتضعفان ب ــه امــداد و بنی ــد کمیت ــی مانن ــز نهادهای نی
هــدف کمک هــای حمایتــی بــه فقــرا، جایگزیــن جمعیــت شــیر 
و خورشــید ســرخ شــدند. رویکــرد توزیعــی در زمــان احمــدی 
نــژاد هــم زمــان بــا اوج گیــری افــکار پوپولیســتی به اوج رســید. 
ــدی اگرچــه  ــه نق ــه شــکل یاران ــرا ب ــان فق ــد می ــع درآم توزی
ســبب شــد کــه ایــن قشــر بــه توانایــی خریــد کاالهای اساســی 
نایــل آیــد، امــا دارای اشــکاالت اساســی بــود. بــه عنــوان مثــال 
در مناطــق حاشــیه شــهری، یارانــه نقــدی، منبــع درآمــد بــرای 
تهیــه مــواد مخــدر مصرفــی گردیــد. بنابرایــن رویکــرد حمایتی 
نیــز تنهــا بــه ماننــد مســکن عمــل می نمایــد و درمانــی مقطعی 
دارد. سیاســت های پــول پاشــی نتیجــه ای جــز تثبیــت وضعیــت 
موجــود در پــی نــدارد. هرچنــد بایــد تأکیــد کــرد کــه چنیــن 

چارچوب هــای ریاضیاتــی مختــص به نظریــات متأخــر در علم 
ــود.  ــامل می ش ــز ش ــی را نی ــوم اجتماع ــک نیســت و عل فیزی
ــه  ــگ عام ــان فرهن ــه رابطــه می ــای راســل را ب ــوان ادع می ت
و علــوم اجتماعــی نیــز تعمیــم داد: افزایــش ســطح پیچیدگــی 
ریاضیاتــی علــوم اجتماعــی در دهه هــای اخیــر موجــب شــده 
تــا ســاخت نظریاتــی آن هــا دیگــر بــرای فرهنــگ عامــه قابــل 
فهــم نباشــد. ایــن جملــه دیگــر تنهــا یــک ادعــای معرفــت 
شناســانه نیســت، بلکــه یــک هشــدار اســت. شــاید بــه فهــم 
نیامــدن ســاخت نظریــات فیزیــک توســط فرهنگ عامــه نتایج 
ســهمگینی بــر ســطح رفــاه جامعــه یــا ســاخت سیاســی یــک 
کشــور نداشــته باشــد امــا بــه فهــم نیامــدن ســاخت نظریــات 
علــوم اجتماعــی توســط عامــه مــردم بی شــک تبعاتــی جــدی 
بــرای ســاخت سیاســی- اقتصادی کشــور دارد. آکادمیزه شــدن 
علــوم اجتماعــی، بــه ایــن معنــا، منجــر به واگــذاری مســئولیت 
تحقیــق و تفحــص در مســائل روشــنفکری به اســاتید دانشــگاه 
ــنفکری از  ــای روش ــب، حلقه ه ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ش
صحنــه فضــای عمومــی جامعــه رفتــه رفتــه حــذف شــده اند و 
مخاطــب یــک پژوهشــگر اجتماعــی دیگــر عامه مردم نیســت، 

بلکــه همکارانــش در محیــط آکادمیــک اســت. 
ــل  ــی حاصــل از جداســازی وادِی عق ــج منف ــر نتای ــد ب تأکی
ســلیم از وادی نظریــات علــوم اجتماعــی راه به جایــی نخواهد 
بــرد. بــرای فهــم ایــن نتایــج منفــی، خواننــده کافــی اســت به 
خــود یــادآوری کنــد کــه فرهنــگ عامــه آمریکایی در ســال 
2016 دانلــد ترامــپ را در فراینــدی دموکراتیــک بــه عنوان 
رئیــس جمهــور کشــور آمریــکا انتخــاب کــرد. قطــع ارتبــاط 
وادی فرهنــگ عامــه از وادی نظریــات علــوم اجتماعــی 
ــدن درک و  ــف ش ــتر نحی ــه بیش ــر چ ــز ه ــه ای ج نتیج
آگاهــی شــهروندان یــک جامعــه نــدارد. ایــن رونــد بــه نوبه 
خــود رفتــار سیاســی شــهروندان را بــه ســمتی غیرعاقانــه 
ــأله را  ــا مس ــا تنه ــن ج ــا ای ــاند. ت ــی می کش و غیراخاق
طــرح کــرده ام. امــا راه حــل ایــن مســأله چیســت؟ چطــور 
ــه روز  ــه روز ب ــانی ک ــن رود خروش ــر روی ای ــوان ب می ت
عریــض تــر می شــود و وادی فرهنــگ عامــه را از نظریــات 
علــوم اجتماعــی دور و دورتــر می کنــد پلــی کشــید تــا ایــن 
دو بــا یکدیگــر دوبــاره مرتبــط شــوند؟ بــه زعــم مــن، دو راه 
حــل عمــده بــرای ســاخت ایــن پــل وجــود دارد: 1( تــاش 
 )epistemic culture( ــی ــت شناس ــگ معرف ــر فرهن ــر تغیی ب
حاکــم بــر علــوم اجتماعــی مــدرن بــا تأکیــد بــر اهمیــت در 
نظــر داشــتن عقــل ســلیم بــه عنــوان مخاطــب پژوهــش و 
2( روزنامــه نــگاری علمــی. پیگیــری راه حــل اول بــر عهــده 
فاســفه علــوم اجتماعــی و روش شناســان ایــن علــوم اســت 



در چنین سرزمینی این آمار کتاب خوانی فاجعه آمیز است

میرجال الدیــن کــزازی، پژوهشــگر ادبیــات و شــاهنامه پژوه در گفت وگــو بــا خبرگــزاری کتــاب ایران)ایبنــا(، بیان کــرد: در جــای خود انبوهی کســانی که 
بــه نمایشــگاه می آینــد، ســودمند و نشــانه ای نیکــو اســت، هرچند که بســنده نیســت. ایــن انبوهی هنگامی کارســاز اســت که به پیوند بیشــتر بــا کتاب، 
خریــداری آن و تندتــر و روان تــر شــدن چرخــه کاروســاز کتــاب بینجامــد. انگیزه ای بشــود که بر شــمار خوانندگان کتاب افزوده شــود و پرســمان بســیار 
دریغ انگیــز در آمــار خوانــدن کتــاب بــاال بــرود. شــاید در هیــچ کشــوری از جهــان، مگــر در کشــورهایی که یکســره از فرهیختگی نمایشــگاه کتــاب اگر 
فروشــگاه بــزرگ کتــاب باشــد، تنهــا فروشــگاهی اســت که یافتــن و گاه خریدن کتــاب در آن آســان تر اســت و فرهنــگ بی بهره انــد، آمــار کتاب خواندن 
تــا بدیــن پایــه، پاییــن نیســت. ایران ســرزمین فرهنــگ و فرزانگــی بوده اســت و هنگامی کــه در بســیاری از کشــورهای جهان هنــوز کتابخانــه ای در کار 
نبــوده، کتابخانه هــای بــزرگ در ایــران ســامان داده می شــده اســت. در چنیــن ســرزمینی ایــن آمــار کتاب خوانــی بــه راســتی فاجعه آمیز اســت. کــزازی 
در پایــان گفــت: نمایشــگاه کتــاب هنگامــی بــه راســتی نمایشــگاه اســت کــه پاســخی بــه این پرســمان ها بدهــد. امــا اگر فروشــگاه بــزرگ کتاب باشــد، 
تنهــا فروشــگاهی اســت کــه یافتــن و گاه خریــدن کتــاب در آن آســان تر اســت و آن کتاب فروشــی های پراکنــده در جایــی یگانــه گــرد آورده شــده اند. 
امــا در نمایشــگاه شــما چیــزی را نمایــش می دهیــد بــا این اندیشــه و آهنگ کــه آن چیــز را به بیننــدگان و خواســتاران بشناســانید، در آنان انگیــزه پدید 

آوریــد کــه بــا آن اثــر یا کتاب بیشــتر آشــنا شــوند، بیشــتر پیوند بگیرند و بــدان بیندیشــند و بیشــتر آن را بجوینــد و بخواهند. 
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آنته کریستا
ایــن کــه متعلــق بــه طبقــه فرودســت اســت و هــر موفقیتــی 
کــه کســب کــرده، حاصــل ســخت کوشــی و اراده خــود اوســت، 
امــا بانــش هیــچ نیســت مگــر یــک مرفــه دســت و پــا چلفتی 
ــت و  ــیر اس ــارش اس ــالت ب ــای کس ــار کتاب ه ــه در حص ک
بــه مرحمــت موقعیــت اجتماعــی پــدر و مــادرش - کــه هــر 
دو اســتاد دانشــگاه هســتند - بــه جایــی رســیده اســت. بخــش 
اعظــم داســتان، بــه توصیــف جزئیــات ایــن تعامــل دوجانبــه در 
ــی  ــا نگاه ــف اختصــاص دارد. نویســنده ب ــای مختل موقعیت ه
ــای  ــای انســانی و ارزش ه ــی رفتاره ــه چرای ــگر ب ژرف و کاوش
مغفــول اخاقــی می پــردازد و بــا درون نگــری و باریــک بینــی 

ــیند. ــش می نش ــان های پیرامون ــای انس ــه تماش ــژه ای ب وی
ــا  ــخصیت ها ب ــبت ش ــج نس ــه تدری ــتان، ب ــرده دوم داس در پ
یکدیگــر، شــکل متفاوتــی بــه خــود می گیــرد. رگــه ســیاه امــا 
محــوی کــه در فصــل اول بــر چهــره محبــوب و جذاب کریســتا 
افتــاده بــود، بــه تدریــج واضــح تــر و تیــره تــر می شــود و چهــره 
ســومی صــورت می بنــدد بــه نــام »آنتــه کریســتا«: نیمــه پنهان 
و شــرور کریســتا کــه تنهــا زمانــی خــود را نشــان می دهــد کــه 
ــج کشــیده و  ــا هــم تنهــا می شــوند. کریســتای رن ــر ب دو دخت
محبــوب و توانمنــد، درواقــع صاحــب چهــره ای زشــت و تاریک 
ــا بانــش، از  اســت امــا نقــاب تظاهــرش را تنهــا در خلــوت ب
ــا  ــرد و ب ــده می گی ــا او را ندی ــه ج ــی دارد. هم ــورت برم ص
زیرکــی، ضعف هــای ایــن دوســت بی ریــا را دســتمایه ای بــرای 
ــه داســتان،  ــد. در ادام ــرار می ده ــوه دادن خــودش ق ــر جل برت
مخاطــب، قهرمــان و نویســنده، بــرای رســوا کردن آنته کریســتا 
و شکســت دادن او، هــم قســم می شــوند. بانــش - کــه صاحب 
نامــی نمادیــن بــه معنای ســپید اســت - بــرای کشــف حقیقت 
پــا در راه ســفری یــک روزه می گــذارد. ایــن اولیــن ســفر تنهایــی 
زندگــی اوســت. بــه روســتای کریســتا مــی رود و بــه حقیقــت 
ــت  ــا تهیدس ــه تنه ــتا ن ــرد. کریس ــی می ب ــده ای پ ــکان دهن ت
نیســت، بلکــه فرزنــد یــک کارخانه دار متمکن و مشــهور اســت. 
توصیفــات رویاگونــه او دربــاره عاشــق زیبارویــش نیــز کمتریــن 
قرابتــی بــا واقعیــت موجــود نــدارد. اکنــون بســتر داســتان ایــن 
ــام  ــه انتخــاب ن ــد ک ــر می کن ــک ت ــن نزدی ــه یقی حــدس را ب

ــر  ــه ه ــد ب ــه می کوش ــره ای ک ــس چه ــی در پ ــردارد: گاه ب
ــاری  ــت ب ــدای رق ــرد؛ گ ــرار بگی ــا ق ــون نگاه ه ــو در کان نح
نشســته اســت بــا یــک خــأل هولنــاک درونــی کــه ریشــه تمام 
رفتارهــای بــه ظاهــر مقتدرانــه و اســتقال بلندپروازانــه اش هیچ 
چیــز نیســت مگــر یــک نیــاز کریــه و تأســف بــار و نیــاز مبرم 
بــه دیــده شــدن. نویســنده در فصل هــای متعــددی از داســتان، 
بــه تنهایــی دردنــاک انســان عصــر حاضــر می پــردازد. تنهایــی 
و خاصیــت دو وجهــی آن، بــه عنــوان یکــی از درون مایه هــای 
تکــرار شــونده در رمان هــای »نوتومــب«، در عیــن محبــوب و 
مطلــوب بــودن، ترســناک نیز هســت. عشــق ورزیدن بــه قاب 
پنجــره، بــه عنــوان دریچــه ای رو بــه آســمان، خلــوت کــردن 
ــی و  ــیاحت های درون ــفه، س ــات و فلس ــاهکارهای ادبی ــا ش ب
عشــق بــازی بــا کلمــات، از موهبــات تنهایــی و جســت وجوی 
مــداوم، مســتأصل و ترحــم برانگیــز بــرای یافتــن یــک مونــس 
و البتــه نیافتنــش، از تلخی هــای آن اســت. پایــان بنــدی اثــر، 
بــا نجابتــی غریــب و اشــاره ای پوشــیده، دوبــاره تأکیــد می کند 
ــا اندامــی  ــش، تکــرار اســطوره مســیح اســت کــه ب کــه بان
اســتخوانی و جامــه ای یــک دســت ســفید، از نابــودی دروغ و 

تباهــی بازگشــته اســت.
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ــاه مــدت امــا پیچیــده و  آنتــه کریســتا روایتــی از تعامــل کوت
ــر شــانزده ســاله اســت. خــط داســتان،  ــان دو دخت ــج می بغرن
درســت ماننــد شــخصیت اول آن چنــدان بــرون گــرا و پرهیاهو 
ــاخته،  ــین س ــذاب و دلنش ــاب را ج ــه کت ــا آنچ ــت؛ ام نیس
تأمــات و آراء نویســنده در بــاب تنهایــی، کنش هــای انســانی 
و ارزش هــای فرامــوش شــده ای ماننــد صــدق، خویشــتن داری 
و شــرم اســت. »بانــش« کــه تصویــری از نوجوانــی نویســنده 
را بــه دســت می دهــد، دختــری ســت کــه در تنهایــی عمیــق 
و اجبــاری اش دوران دانشــجویی را تجربــه می کنــد امــا 
همیشــه در آرزوی یافتــن یــک دوســت بــوده اســت. تــا ایــن 
کــه »کریســتا«، دختــری پرجنــب و جــوش و جــذاب، توجــه او 
را بــه خــود جلــب می کنــد. او کــه اهــل شــهر دیگــری ســت، 
هــر روز بــه اجبــار مســیر بیــن خانــه پــدری و دانشــگاه را بــا 
ــد و مــدام در ســفر اســت. بانــش کــه ماننــد  ــرن می پیمای ت
دیگــران مجــذوب شــخصیت و زیبایــی کریســتا شــده اســت، 
محتــاط و خجــول، بــه امیــد تولــد یــک دوســتی، او را بــه تنهایی 
ــاعات  ــن س ــا در اولی ــد. ام ــاق شــخصی اش راه می ده اش و ات
برخــورد، بــه خاطــر رفتارهــای بی رحمانــه و گســتاخ کریســتا، 
ــر،  ــی درون ایــن دخت دچــار تعارضــی کاهنــده می شــود. صدای
ــد و از حســادت و خشــم  ــرا می خوان ــح و مــدارا ف ــه صل او را ب
بــازش مــی دارد؛ امــا صدایــی مخالــف، او را علیــه خودخواهــی 
و دورویــی مهمــان تــازه وارد برمــی شــوراند. کریســتا بــه ایــن 
دلیــل کــه بــر خــاف بانــش تــوان مطــرح کــردن خــودش را 
دارد و صاحــب شــخصیتی تبلیغاتــی و پــر سروصداســت، رفتــه 
ــان  ــش می شــود و هــم زم ــن بان ــب والدی ــوب قل ــه محب رفت
ــرد. عضــو  ــرار می گی ــات ق ــز توجه ــز در مرک در دانشــکده نی
گروه هــای گســترده دوســتی ســت، ظاهــرا شــغلی نیمــه وقــت 
ــی در شــهر خــودش عاشــق  ــد و قامت ــوان خــوش ق دارد و ج
اوســت. مزیت هــا و موهبت هایــی کــه بــه واســطه داشــتن آن 
هــا، نســبت بــه بانــش احســاس برتــری می کنــد. بــه ویــژه 

کریســتا بــرای شــخصیت ضدقهرمــان و تعبیــر آنتــه کریســتا 
ــت  ــادآور روای ــت ی ــرار اس ــاز و کاری ق ــه س ــا چ ــرای او، ب ب
ــاب مســیح و ضدمســیح  ــد« در ب ــون »عهــد جدی اســطوره گ
باشــد. شــرارت اصلی ضدمســیح در انجیــل یوحنا، دروغ اســت. 
او بــا انجــام کارهــای شــگفت انگیز و معجــزه وار بــرای فریــب 
انســان ظهــور می کنــد و بــا آمیختــن حــق و باطــل بــرای خــود 
ــاره  ــت دوب ــیح در رجع ــا مس ــی آورد. ام ــرد م ــی گ هواخواهان
خــود او را مغلــوب خواهــد کــرد. چنــان کــه می بینیــم، جســت 
وجــوی بیرونــی و ســفر حقیقــی بانــش بــرای پــرده بــرداری از 
کاهبــرداری عاطفــی کریســتا، شــباهت می بــرد بــه ظهــور دوم 
مســیح. در قســمتی از داســتان، پــدر بانــش کــه می کوشــد بــه 
انگیــزه کریســتا از دروغ بافــی پی ببرد، مســأله آســیب شناســی 
دروغ را بــه عنــوان یــک بیمــاری رایــج مطــرح می کنــد. »دروغ 
ــی  ــاری اهریمن ــان بیم ــن هم ــن« و ای ــرای دروغ گفت ــن ب گفت
ضدمســیح اســت. تمایل فطــری به ناراســتی و حقیقــت گریزی.

در یــک الیــه پنهــان تــر، برداشــتی در خواننــده جــان می گیــرد: 
گویــا آنتــه کریســتا، تصویر نیمه شــرور و ســیاهی ســت کــه در 
شــخصیت بانــش )ســفید( بــه طــور همزمــان منــدرج اســت و 
کریســتا احتمــال دیگــری از اوســت و شــکل مصــور ذهنیــات، 
نیــات و تمنیــات او، خــوِد دیگــر او. آنتــه کریســتا رمانــی ســت 
دربــاره زاده شــدن همــان دیگــری کــه »ژان پــل ســارتر« دوزخ 
می نامیــدش... . البتــه ممکــن اســت آنتــه کریســتا، در کاربــرد 
ــان  ــه ای پنه ــوان الی ــه عن ــاطیری ب ــات اس ــک درج روای تکنی
در رمــان مــدرن، موفــق تریــن نمونــه بــه حســاب نیایــد امــا 
ــروزی و  ــاده و ام ــر فضــای س ــایه ســترگ ب ــن س ــکاس ای انع
باورپذیــر اثــر، آن را بــه مرزهــای مســتحکم مقولــه ای ازلــی - 
ابــدی نزدیــک می کنــد یعنــی نبــرد پایــان ناپذیــر خیــر و شــر. 
داســتان همــگام بــا پرداختــن بــه انگیزش هــای روان شــناختی 
شــخصیت هــا، بــا لحنــی ســاده و قاطــع و ضــرب آهنگــی تند و 
پیــش رونــده در ســطوح ناپیــدا و مغفــول اخــاق، در پــی الگویی 
آرمانــی بــرای رفتارهــای آدمــی می گــردد و کــم حــرف، تلــخ 
و دردمنــد، بــا خــردی صمیمــی، حماقــت فریبنــده و فریفتــه را 
بــه نظــاره می نشــیند و درصــدد اســت کــه از واقعیتــی پــرده 

قصه قصه  نویسی ما

ســال های پــس از طالبــان، مثــل ســایر اتفاق  هــای اجتماعــی، 
سیاســی و تاریخــی کشــورمان، نقطــه عطفــی در تاریــخ ادبیات 
ــس از  ــا شــمرده می شــود. پ ــات داســتانی م ــع ادبی ــه  تب و ب
ــتان از روی  ــند گان افغانس ــی نویس ــت ادب ــال 1380 فعالی س
ویرانه  هــای برجامانــده آغــاز شــد. البتــه ایــن آغــاز، آغــازی 
پــس از یــک گسســت بــود. البــد جنــگ نــه تنهــا خانــه و 
ــه ســیر طبیعــی  ــود ک ــرده ب ــود ک ــا را ناب ــردم م کاشــانه م
تاریــخ ادبیــات را نیــز از هــم گسســته بــود. بخــش بزرگــی 
از ادبیــات فارســی مــا در تمامــی ســال های دهــه هفتــاد در 
ــد شــده اســت. نویســند گان  ــرب تولی ــران، پاکســتان و غ ای
ــا آن تجربیاتــی کــه  و شــاعران مهاجــر مــا برگشــتند امــا ب
تقریبــاً از ســنت ادبــی پیــش از جنــگ بریــده بودنــد. همزمان 
بــا آن، نســل جدیــدی ســربرآورده بــود کــه بــه هیــچ لحاظی 
نمی  شــد کارشــان را در تــداوم ســنت ادبــی پیــش از جنــگ و 
دوران جنــگ برشــمرد. از جهــت دیگــر، در آغاز غلبه با شــعر 
بــود و ایــن ســلطه - هــر چنــد نــه بــه آن شــدت - تــا کنــون 
ادامــه دارد. طبیعتــاً در ســنت ادبــی زبانــی چــون فارســی چیز 
عجیبــی نیســت. داســتان، فرزند انــدر )ناتنی( اســت. داســتان 
 نویســان مــا در دهــه هشــتاد بــه دو گــروه تقســیم می شــوند: 
پیش کســوتانی کــه پیــش از جنــگ می  نوشــتند و هنــوز هــم 
می  نویســند و جــوان  ترهایــی کــه در محیــط غربــت داســتان  
گویــی را آغــاز کــرده بودنــد. از گــروه نخســت کســانی چــون 
ــاب، ســرور آذرخــش، حســین فخــری و... و از  ــورد زری رهن
ــرا  ــدی، حمی ــین محم ــون محمدحس ــرادی چ ــروه دوم: اف گ

ــام بــرد. ــد نویســا و... را می تــوان ن قــادری، خال
نســل نــو کمتــر بــه داســتان پرداختنــد. کتاب هــای معــدودی 
چــاپ کردنــد. اغلــب نویســند گان نســل نــو بــا همــان یکــی 
دو مجموعــه داســتان محــو شــدند و دیگــر ننوشــتند. کســانی 
چــون فرخنــده آرزو آبــی، ذکــی فاضــل، ســهراب ســامانیان 
و... . بی  مهــری بــا داســتان صرفــاً از ســر ســلطه ســنت ادبــی 
ــی  ــی و حت ــئوالن فرهنگ ــی مس ــی و بی  توجه ــود. بی مباالت نب
گرداننــد گان انجمن هــای ادبــی، مدیــران نشــر و پخــش نیــز 
ــه هشــتاد  ــر ده ــد. از اواخ ــمرده می  ش ــل ش ــر دلی ــزون ب اف
امــا ماجــرا کمــی فــرق کــرد. ایــن تفــاوت را در چنــد جهــت 

ــمرد: ــوان برش می ت
ــات داســتانی  ــه ادبی ــای ب ــا اعتن ــی ب ــا و حلقه  های 1. انجمن  ه
از ســوی شــماری از نویســند گان و فعــاالن فرهنگــی ایجــاد 

ــان فرهنگــی و رســمی افغانســتان  ــن کارهــا متولی یــک از ای
نقشــی نداشــته اند و صرفــاً تــاش کســانی دیــده شــده اســت 
ــه  ــا دغدغ ــد و ی ــس بوده ان ــتان  نوی ــود، داس ــب خ ــه اغل ک
ــه  ــت ک ــت نیس ــد. بی جه ــته ان ــتانی را داش ــات داس ادبی
ــرده شــد،  ــام ب ــاال ن مدیــران همــه ایــن نشــرهایی کــه در ب

خــود از داســتان  نویســان مطــرح افغانســتان انــد.
از اواخــر دهــه هشــتاد بــه بعــد گروهــی از داســتان  نویســان 
تــازه  نفــس نیــز قــد برافراشــته انــد. کســانی چــون عزیــزاهلل 
ــی، ســیامک هــروی، منوچهــر فرادیــس،  ــه، خســرو مان نهفت
ــزاهلل  ــادری، عزی ــرا ق ــرگان، حمی ــد مه ــی، ناهی ــز حکیم عزی
ــی  ــه ابراهیم ــی، معصوم ــیمه بادغیس ــن آرون، وس ــا، آری ایم
و... . پــرکاری و پشــتکار شــماری از ایــن چهره هــا قابــل توجــه 
اســت. افــزون بــر آن، نامبردارترهایــی چــون رهنــورد زریاب، 
حســین فخــری، آصــف ســلطان زاده، محمد حســین محمدی، 
جــواد خــاوری، حســین حیدربیگــی و... کمــاکان می  نویســند و 

ــد. ــر می کنن منتش
دو نکتــه قابــل مکــث دیگــر در ایــن زمینــه آن اســت که فرم 
مســلط داســتانی، نــزد نســل نــو رمــان اســت. نوعــی رمــان 
تجربــی و منحصــر بــه دنیاهــای هــر یــک از ایــن نویســندگان 
کــه تفــاوت زیــادی بــا ســنت داســتان  نویســی در دهه  هــای 
قبــل دارد. نکتــه دیگــر ایــن کــه شــمار قابــل توجهــی از ایــن 
نویســندگان از شــعر بــه داســتان گــذر کــرده انــد. بــه نظــر 
ــم در آن  ــد داشــت. ه ــه خواه ــن روال ادام ــه ای می  رســد ک
راســتا کــه شــاعران جاافتــاده  ای چــون خالــده فــروغ، نوشــتن 
ــم از  ــد و ه ــه کرده ان ــار تجرب ــک ب ــم ی ــت ک ــان را دس رم
آن جهــت کــه شــاعران جــوان  تــری در حــال نوشــتن انــد. 
تــا آن  جــا کــه مــن اطــاع دارم ســه شــاعر دیگــر از نســل 
نــو مشــغول نوشــتن نخســتین اثــر داســتانی  شــان انــد. بــاری 
بــه نظــرم می رســد کــه جوامــع جنــگ  زده اساســاً پرگــوی 
اســت. در چنیــن جایــی دســت کــم شــعر، فرم مســلط ســخن 
ــان  ــا زب ــه ب ــد ک ــی بای ــد. فرم ــد باش ــا نمی توان ــت، ی نیس
ــرد.  ــخنوری ک ــا آن س ــود ب ــری بش ــر و بازیگوش ت خطاکارت
ــن  ــکل داد و مت ــا آن ش ــری را ب ــت  بارت ــای وحش تجربه  ه
ســاخت. چیــزی در نهــاد مــن پیوســته تلقیــن می کنــد کــه 
اگــر اتفاقــی نیفتــد و ایــن جامعــه نیــم  بنــد مــا لنــگان لنــگان 
مســیرش را طــی کنــد، دهه هــای آینــده، دهه  هــای ادبیــات 

داســتانی در ادبیــات فارســی بلــخ و کابــل و هــرات اســت.

کاوه جبران
دکتری ادبیات فارسی 96

یــک ســال دیگر، نخســتین رمان فارســی افغانســتان صدســاله 
ــه  ــز ب ــا نی ــتاِن داســتان  نویســی م ــان داس می شــود و بی گم
ــت.  ــوده اس ــرود ب ــراز و ف ــر از ف ــال پ ــن صدس درازای همی
تاریــخ ادبیــات مــا، دســت کــم پنــج دوره متفــاوت را در ایــن 
صدســال برمــی  شــمارد کــه از ســال 1298 )ســال نشــر جهاد 
اکبــر، نخســتین رمــان فارســی در افغانســتان( آغــاز می شــود 
ــه دوره  ــد و ب ــه پیدا کن ــال های 1308-1309 ادام ــا س و ت
صغــارت شــهرت دارد. ســال های 1328-1330 آخریــن 
ــیاه  ــه س ــا از مرحل ــی م ــه داستان نویس ــت ک ــال  هایی اس س
ــتانی  ــای داس ــوی جهان ه ــت  وج ــه جس ــا ب ــق  بازی ه  مش
ــه  ــه ده ــه ب ــن ک ــا ای ــاید ت ــک راه می گش ــازه و ایدئولوژی ت
چهــل می رســد: درخشــان ترین دهــه تاریــخ داســتان 
 نویســی فارســی مــا. ایــن قصــه تــا دوره پنجــم کــه پــس از 

ــه دارد. ــود، ادام ــاز می ش ــال 1380 آغ س
جالــب امــا این کــه از یــک ســده تــاش بــرای تولیــد ادبیــات 
داســتانی، کمتریــن تجربــه مــا بــه همزبانــان ایــن ســوی مــرز 
ــات  ــا، ادبی ــایه م ــی زبانان همس ــت. فارس ــه اس ــال یافت انتق
داســتانی افغانســتان را یــا مختصــراً از روی تجربه هــای 
داستان نویســی مهاجــران مــا در ایــران شــناخته اند کــه 
البتــه جــای شــکر دارد، یــا هــم جهانی تــر، از روی مهاجرانــی 
ــم زده  ــرب قل ــان غ ــی در جه ــای غیرفارس ــه زبان ه ــه ب ک
انــد، کســانی چــون »خالــد حســینی« و »عتیــق رحیمــی« کــه 
اغلــب الگوهــای معــرف ادبیــات داســتانی افغانســتان بــرای 
ایــران بــوده انــد. حــال  آن  کــه در افغانســتان هنــوز بــر ســر 
ــد  ــی می توانن ــینی و رحیم ــال حس ــا امث ــه آی ــه ک ــن نکت ای
ــت.  ــث اس ــوند، بح ــمرده ش ــی ش ــان فارس ــندگان زب نویس
ماجــرا جایــی جالــب می  شــود کــه بــرای تشــدید چنیــن طرز 
شــناختی، حتــی برخــی آثــار نویســنده معروفــی چــون عتیــق 
رحیمــی کــه از فارســی بــه فرانســه  ترجمــه شــده اســت، بــار 
دیگــر از ســوی مترجــم نامــداری چــون مهــدی غبرایــی بــه 
ــم  ــر صــورت، می خواه ــه ه ــده می شــود. ب فارســی برگردانن
گزارشــی از وضــع داســتان  نویســی امــروز افغانســتان ارائــه 
کنــم و بــه ایــن دلیــل نقــل تاریــخ دورتــر و بــاب شــکایت را 

ــدم. ــا می بن ــن  ج همی

شــدند کــه کارشــان مختــص فعالیــت در زمینــه داســتان بوده 
اســت. خانــه ادبیــات افغانســتان و برنامــه ویــژه آن »شــب های 
کابــل« کــه اختصاصــاً تــا کنــون بــه بازخوانــی آثــار داســتانی 

ــای برجســته آن اســت. ــی از نمونه ه ــردازد، یک می  پ
ــی   ــای ادب ــوی نهاده ــتانی از س ــار داس ــر آث ــاپ و نش 2. چ
ــه  ــهر و... ک ــاد آرمان ش ــتان، بنی ــم افغانس ــن قل ــون انجم چ
تمرکــز زیــادی بــر چــاپ و نشــر آثــار داســتانی کردنــد. بــه 
ــراً  ــین اکث ــال های پس ــه در س ــهر ک ــان  ش ــاد آرم ــژه بنی وی
بــه بازچــاپ شــاهکارهای داســتانی جهــان و پخــش و توزیــع 
ــت  ــوزان هم ــجویان و دانش آم ــان دانش ــگان آن در می رای

گمــارده اســت.
ــتانی:  ــات داس ــر ادبی ــی نش ــای اختصاص ــیس بنگاه  ه 3. تأس
ــت  ــاراتی اس ــاک دو انتش ــارات ت ــاب و انتش ــارات زری انتش
ــتانی  ــار داس ــر آث ــه نش ــر ب ــورت ویژه ت ــه ص ــی ب ــه اول ک
ــر  ــه نش ــد. البت ــان می  پردازن ــتان و جه ــند گان افغانس نویس
زریــاب تنهــا انتشــاراتی اســت کــه در کل حــوزه زبــان فارســی 
ــار نویســندگان ایرانــی کــه  فعالیــت می کنــد و شــماری از آث
در ایــران مجــوز چــاپ نگرفته انــد یــا بازچــاپ نمی شــوند، در 
افغانســتان از ســوی ایــن نشــر منتشــر شــده اند. نســخه اصلی 
ــرج پزشــک زاد،  ــون ای ــی جــان ناپلئ ــت، دای ــوف کــور هدای ب
صدســال تنهایــی با ترجمــه بهمــن فرزانــه، لولیتــای ناباکوف با 
ترجمــه اکــرم پــدرام  نیــا، وای خواهیــم ســاد مهســا محب علی 
ــار در  و... از جملــه آثاری انــد کــه برخی هــا بــرای نخســتین ب
کابــل منتشــر شــده انــد. بــه همیــن منــوال در ایــن یکــی دو 
ســال اخیــر، ایجــاد و فعالیــت پایــگاه الکترونیــک نشــر نبشــت 
کــه ویــژه ادبیــات داســتانی افغانســتان اســت. جــدای از آن که 
ــردازد و زمینــه  ــه نشــر داســتان افغانســتان می پ اختصاصــاً ب
دادوســتد آثــار داســتانی افغانســتان را بــا ســایت  های معتبــر و 
بزرگــی چــون آمــازون میســر کــرده اســت، مرتبــاً بــه کمــک 
نویســندگان دیگــر، بــه ترجمــه و پخــش آثــاری داســتانی از 

ادبیــات جهــان نیــز پرداختــه اســت.
ــان  ــان می ــل رم ــی و تحلی ــای رمان خوان ــش حلقه ه 4. افزای
ــود  ــه ن ــاز ده ــه از آغ ــوان ک ــندگان ج ــجویان و نویس دانش

ــوده اســت. ــده ب ــن  ســو امیدوارکنن بدی
نکتــه قابــل اعتنــا امــا ایــن اســت کــه تمامــی ایــن ماجراهــا 
بــا کمتریــن امکانــات از ســوی کســانی کــه ادبیــات داســتانی 
دغدغــه شــخصی  شــان بــوده اســت، شــروع شــد. در هیــچ 
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