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سینمای فرهادی و
 رازهای مگویی که همه می دانند

صفحه 7

بنزین ناعادل
صفحه 8

ــه  ــت ک ــی اس ــده سیاس ــم لغزن ــی از مفاهی ــی یک بنیادگرای
نحله هــای  و  فرقه هــا  گروه هــا،  بــه  تاریــخ  طــول  در 
ــده  اســت. ایــن مفهــوم ترجمــه واژه  ــاق ش متفاوتــی اط
)fundamentalism( برگرفتــه شــده از واژه ای التیــن، بــه 
معنــای پایــه می باشــد. بنیادگرایــی شــیوه اندیشــیدنی اســت 
ــود  ــی می ش ــلمی تلق ــق مس ــول، حقای ــی اص ــه در آن برخ ک
ــر و  ــاری تغییرناپذی ــان، اعتب ــه محتوایش ــه ب ــدون توج ــه ب ک
ــزرگ،  ــای اساســی و ب ــن، بنیادگرایی ه ــد. بنابرای ــر دارن فراگی
ــور  ــا ش ــت ی ــد صداق ــان می خواهن ــه حامیانش ــر از آن ک غی
ناشــی از قطعیتــی عقیدتــی خــود را نشــان دهنــد، مشــترکات 
ــه  ــد و اگرچ ــترکی ندارن ــه مش ــا وج ــا اص ــد ی ــی دارن کم
ــت محــض  ــا حقیق ــن و ب ــا دی ــول ب ــی به طــور معم بنیادگرای
ــوان آن را در کیش هــای  ــط اســت، می ت ــون مقــدس مرتب مت

ــرد. ــاهده ک ــز مش ــی نی سیاس
ــوارد  ــد و در برخــی م ــادی هم پیون ــم زی ــا مفاهی ــی ب بنیادگرای
ــا،  ــن آن ه ــه می شــود. یکــی از مهم تری ــا در نظــر گرفت هم معن
مفهــوم رادیکالیســم اســت کــه اگرچــه از نظــر معنایــی می تواند 
بــه بنیادگرایــی نزدیــک باشــد، امــا بــا آن تفاوت هایی نیــز دارد. 
به طورکلــی رادیکالیســم در سیاســت را می تــوان به عنــوان 
ــه ای  ــر مجموع ــا ب ــه غالب ــرد ک ــف ک ــی تعری ــیوه ای سیاس ش
از اصــول نظــری اولیــه بــرای حــل مشــکات تاکیــد دارد. بــا 
ــی  ــم سیاس ــه رادیکالیس ــری ک ــول نظ ــوع اص ــر از ن صرف نظ
ــکال  ــای رادی ــدام گروه ه ــل و اق ــد، عم ــوع می کن ــه آن رج ب
ــراط و خشــونت همــراه  ــدروی و اف ــی از تن ــا درجات همیشــه ب
اســت. شــاید بتــوان نقطــه مشــترک رادیکالیســم و  بنیادگرایــی 
را همــان اصــول نظــری ای درنظــر گرفــت کــه بنیادگــرا بیــش 
ــا  ــد. از آن ج ــه می کن ــد دارد و تکی ــه آن تاکی ــکال ب از رادی
کــه در تاریــخ ادیــان مســیحی و اســامی، همــواره دیــن منبــِع 
ــگام ســخن گفتن  ــوده اســت، معمــوال هن ــان ب رجــوع بنیادگرای
از بنیادگرایــی، آن را بــا صفــت دینــی و بــا عنــوان »بنیادگرایــی 
نخســتین  می رســد  نظــر  بــه  می برنــد.  بــه کار  دینــی« 
کاربردهــای مفهــوم بنیادگرایــی، مربــوط بــه مســیحیت باشــد. 
امــا بنیادگرایــی مذهبــی، اعــم از مســیحی و یــا اســامی، تنهــا 
نــوع بنیادگرایــی نیســت. ســخن گفتن از بنیادگرایی فمنیســتی و 
ــی زیســت محیطی نشــان از آن دارد کــه صرف نظــر  بنیادگرای
ــرا  ــک بنیادگ ــد، ی ــه باش ــوع چ ــورد رج ــع م ــه منب از این ک
ــا  ــادی راســتین دارد و ب ــاد خــود، اعتق ــورد اعتق ــه اصــوِل م ب
ــاهل گرایانه  ــه و تس ــای رواداران ــری التقاط ه ــز از جلوگی پرهی
می کوشــد در راه تحقــق بخش هایــی از ایدئولــوژِی مــورد 

قبــول خــود اقدامــات عملــی انجــام دهــد.
امــا آیــا می تــوان از اندیشــه سیاســی بنیادگــرا ســخن گفــت؟ 
ــتردگِی  ــرا و گس ــای بنیادگ ــی گروه ه ــه پراکندگ ــه ب ــا توج ب
شــمول ایــن مفهــوم، چگونــه می تــوان اندیشــه سیاســی 
ــه نظــر می رســد   ــه بنیادگرایــان نســبت داد؟ ب مشــخصی را ب
ــه اصــول نظــری و اندیشــه اِی خاصــی  ــه ب ــان اگرچ بنیادگرای
ــای  ــِد جنبه ه ــه واج ــن اندیش ــا ای ــا لزوم ــد ام ــوع می کنن رج
سیاســی نیســت. امــا بُعــد عمل گرایانــه فعالیــِت ایــن گروه هــا 
ــای سیاســی مســتقر  ــر گروه ه ــا را در براب ــوال آن ه ــه معم -ک
ــرا،  ــروه بنیادگ ــک گ ــه ی ــود ک ــبب می ش ــد- س ــرار می ده ق
ــن نوشــتار  جنبه  هــای سیاســی مشــخصی داشــته باشــد. در ای
کوتــاه بــه بنیادگرایــی اســامی و بعــد سیاســی اندیشــه آنــان 

ــود.  ــه می ش پرداخت
ــا  ــه آن ه ــی هســتند ک ــان اســامی، دارای ویژگی های بنیادگرای
را از ســایر گروه هــای بنیادگــرا متمایــز می کنــد. نخســت 
این کــه بنیادگرایــاِن اســامی تجــدد بــه ســبک و ســیاق غربــی 
و غیراســامی را برنمی تابنــد. تــاش آن هــا بیشــتر معطــوف به 
زدودن اندیشــه ها و باورهایــی اســت کــه در نتیجــه مدرنیســم 
غربــی وارد جوامــع اســامی شــده اســت. آموزه هایــی هم چــون 
سکوالریســم و اومانیســم در مرکــز نقــِد گروه هــای بنیادگــرای 
ــه این کــه برخــی از دولت هــا  ــا توجــه ب ــرار دارد. ب اســامی ق
ــه  ــش ب ــا گرای ــلمان، ب ــع مس ــی در جوام ــای سیاس و نظام ه
ــود  ــتورکار خ ــا را در دس ــن آموزه ه ــِغ ای ــرب تبلی ــمت غ س
ــد، گروه هــای بنیادگــرا در ایــن کشــورها، آشــکارا  قــرار داده ان
چهــره ای سیاســی بــه خــود گرفتــه و در برابــر قــدرت مســتقر 
ــی  ــوارد نظام ــی م ــی، در بعض ــاِت سیاس ــت و اقدام ــه فعالی ب
و خشــونت بار متوســل شــده اند. در حقیقــت بنیادگرایــان 
اســامی مبــارزه بــا غــرب، جهــان مــدرن و دولت هــای کافــر 
ــکاری  ــوی هم ــا به نح ــا آن ه ــه ب ــی را ک ــی و حکومت های غرب
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ماموریت به حراست مجلس برای مشخص شدن منشاء انتشار فیلم جلسه غیرعلنی

ابوالفضــل حســن بیگی، نماینــده دامغــان، از دســتور هیئــت رئیســه مجلــس بــه حراســت مجلــس بــرای پیگیــری منشــاء انتشــار فیلــم 
جلســه غیرعلنــی دیــروز خبــر داد و گفــت قــرار اســت مشــخص شــود کــه ایــن فــرد چــه کســی بــوده و چــرا ایــن فیلــم را منتشــر 

کــرده اســت.
روز دوشــنبه هفتــه گذشــته کلیپــی از نماینــده ســراوان در فضــای مجــازی پخــش شــد کــه نشــان مــی داد نماینــده بــا یکــی از کارکنان 
گمــرک درگیــری لفظــی پیــدا می کنــد، بــه دنبــال آن مجلــس روز گذشــته جلســه غیرعلنــی برگــزار کــرد و در آن بــه بررســی ایــن 

موضــوع بــا حضــور وزیــر اقتصــاد پرداخــت و نماینــده ســراوان پشــت تربیــون توضیحاتــی ارائــه کرد.
یــک روز بعــد فیلمــی از جلســه غیرعلنــی مجلــس منتشــر شــد کــه در آن نماینــده ســراوان در حال توضیح نســبت بــه اتفــاق رخ داده 

اســت، موضوعــی کــه موجــب شــد جلســه چهارشــنبه گذشــته مجلــس، بــرای دقایقی بــه صــورت غیرعلنــی برگزار شــود.
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تغییر دکترین نظامی ایران؛ دستاورد حضور نظامی در سوریه

ــع  ــده وقای ــی باشــد. عوامــل ایجادکنن ــاه م کنشــگران دی م
دی مــاه را می تــوان بــه دو دســته داخلــی و خارجــی تقســیم 

کــرد. عوامــل داخلــی عبارتنــد از:
1( حادثه مترو 25 تیر: اصغر نحوی پور

ــد  ــبب ش ــه س ــی ک ــتین عامل ــده، نخس ــده نگارن ــه عقی ب
اغتشــاش گران خــود را از دولــت جــدا ببیننــد، حادثــه 
ــان  ــه می ــن حادث ــود. در ای ــاه 1396 ب ــرو در 25 تیرم مت
ــر  ــر ســر ام ــور، ب ــام نحوی پ ــه ن ــردی ب ــی و ف ــک روحان ی
ــا  ــت و در انته ــی در گرف ــر، نزاع ــد دخت ــروف چن ــه مع ب
شــخص معتــرض بــه فــرد روحانــی، بــا ضربــه تیــر پلیــس 
کشــته شــد. امــا قبــل از مــرگ خــود، دوبــار جملــه »جانــم 
ــه  ــن واقع ــم ای ــاد زد و به ســرعت فیل ــران« را فری ــدای ای ف
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد. در واقــع ایــن اتفــاق 
اولیــن عاملــی بــود کــه گونــه ای دوقطبــی در ایــران ایجــاد 
ــان  ــه جری ــار ن ــب را این ب ــن قط ــر ای ــه دو س ــرد؛ البت ک
اصاح طلــب تشــکیل مــی داد و نــه جریــان اصولگــرا. 
ــه  ــود این گون ــن خ ــداد را در ذه ــن رخ ــرض ای ــراد معت اف
ــد کــه روحانــی مضــروب، نماینــده مســئولین  تفســیر کردن
و دســت اندرکاران جامعــه اســت و نحوی پــور نماینــده 

ــرار دارد. ــل ق ــب مقاب ــران و در قط ــردم ای م
2( ریش آقای شهریاری: 19 مهرماه

واقعــه تأثیرگــذار بعــدی را می تــوان اقــدام عجیــب مجــری 
معــروف تلویزیــون دانســت. بــرای اولین بــار یــک شــخص 
معــروف کــه از فســاد جامــع گایه منــد بــود، ایــن فســاد را 
منتســب بــه مســئولینی دانســت کــه در لــوای ظاهــر دینــی 
ــای خــود را  ــراض ریش ه ــه نشــانه اعت ــد و ب دزدی می کنن
زد. در واقــع نخســتین بار در ســطح جامعــه بــود کــه فــردی 
ــی  ــف سیاس ــدام از دو طی ــوم، هیچ ک ــگاه عم ــره در ن چه
ــک  ــاب آن ی ــه خط ــد بلک ــرار نمی ده ــاب ق ــور را خط کش
قشــر از طبقــه ای خــاص اســت. در این جــا نیــز جریــان دو 
قطبــی میــان مســئولین و مــردم در ذهــن مخاطــب ایجــاد 

می شــود.
3( زلزله کرمانشاه: 21 آبان )بی کفایتی مسئولین(

ــاه  ــخ 21 آبان م ــاه در تاری ــه کرمانش ــدی، زلزل ــه بع حادث
ــکن  ــده در مس ــود آم ــای به وج ــه در آن خرابی ه ــود ک ب
مهــر و عــدم توانایــی در امداد رســانی به موقــع، ســبب شــد 
ــی -کــه  ــا مخاطــب در ذهــن خــود همــان مســئولین قبل ت
ــادآوری  ــش ی ــرای خوی ــد- را ب ــف بودن ــک طی ــر ی در س
کنــد و این گونــه تصــور کنــد کــه او در قطــب مقابــل ایــن 
ــه همیــن منظــور شــاهد  ــرار دارد. ب مســئولین بی کفایــت ق
ــور  ــد به ط ــح دادن ــردم ترجی ــیعی از م ــف وس ــم طی بودی
مســتقیم بــه زلزلــه زدگان کمــک کننــد و هرگــز بــا نهادهای 

دولتــی همــکاری نکننــد.
4( بوکمال سوریه: 1 آذر

در آذر مــاه کلیپــی میــان مــردم منتشــر شــد و در آن 
ــی  ــای مردم ــه کمک ه ــد ک ــا می ش ــب الق ــه مخاط ــم ب فیل
ــه شــهر بوکمــال ســوریه منتقــل شــده اســت،  کرمانشــاه ب
هرچنــد بارهــا هال احمــر و دیگــر مســئولین آن را تکذیــب 
ــئولین از  ــه مس ــش را ب ــه اطمینان ــی ک ــا مخاطب ــد ام کردن

ــاله  ــگ هشت س ــه جن ــود. تجرب ــخصی ب ــای مش رویکرد ه
بــه فرماندهــان نظامــی ایــران نشــان داد کــه بــرای پیــروزی 
در یــک جنــگ، داشــتن موشــک زمیــن بــه زمیــن و دوربرد 
ــر اســاس همیــن  و هم چنیــن نیــروی زمینــی الزم اســت. ب
ــا  ــرد ب ــتیک و دورب ــک های بالس ــعه موش ــم توس ــل ه اص
قــدرت پیگیــری شــد. حملــه عــراق بــه کویــت و هم چنیــن 
ــت  ــرا اهمی ــان صح ــات طوف ــارس و عملی ــگ خلیج ف جن
ــاخت.  ــکار س ــش آش ــش از پی ــز بی ــدی را نی ــوزه پدافن ح
ــد و دائمــی در  ــکا به عنــوان یــک دشــمن جدی وجــود آمری
منطقــه خاورمیانــه در کنــار اســرائیل باعــث شــد تــا دکترین 
نظامــی ایــران بــرای نخســتین بار تغییــر ماهیــت دهــد. تــا 
پیــش از شــروع بحــران در ســوریه دکتریــن دفاعــی ایــران 
در ســه حــوزه متمرکــز بــود. نخســت بازدارندگــی موشــکی 
ــدات  ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــرد بلن ــک های ب ــا موش ب
ــکا  ــای امری ــا پایگاه ه ــه ب ــرای مقابل ــرد ب ــرائیل و میان ب اس
در کشــور های منطقــه، حــوزه دوم دفــاع در دریــا بــه 
ــناور هایی  ــن ش ــطحی و هم چنی ــک های ضدس ــیله موش وس
نظیــر ناوشــکن ها و قایق هــای تنــدرو و ســومین حــوزه 
ــواع رادار هــا و  هــم توســعه پدافنــدی کشــور بــه وســیله ان
ســامانه های دفــاع هوایــی بــود. حــوزه اول و دوم عمــا پــس 
از حضــور در ســوریه و ســپس عــراق دچــار بازنگری اساســی 

برخــورد قاطــع بــا ایشــان بــر شــائبه حقیقــت داشــتن ایــن 
ــر  ــاش گران پررنگ ت ــن اغتش ــه روز در ذه ــات، روزب اتهام

شــد.
ــان  ــی ســبب دو قطبی شــدن می ــا تنهــا رخدادهــای داخل ام
ــع و  ــه وقای ــود، بلک ــئولین نب ــورش گران و مس ــی از ش برخ
ــر  ــز تأثی ــت( نی ــه نادرس ــت چ ــه درس ــی )چ ــار خارج اخب
ــی  ــه برخ ــه ب ــت ک ــاه داش ــای دی م ــر رویداده ــادی ب زی

ــود: ــاره می ش ــی اش ــل خارج عوام
1( اصالحات عربستان: 11 مهر 

ــای  ــاره در خبرگزاری ه ــه یک ب ــر، ب ــورد نظ ــخ م در تاری
خارجــی و داخلــی دم از اصاحــات ســاختاری اساســی 
ــراد  ــار، اف ــن اخب ــاس همی ــد و بر اس ــتان زده ش در عربس
ــد.  ــاور کردن ــاه آن  را ب ــای دی م ــته در ناآرامی ه نقش داش
اخبــاری هم چــون مبــارزه عربســتان بــا شــاهزادگان فاســد، 
آزادی ورود زنــان به ورزشــگاه، آزادی رانندگــی زنان، آزادی 
خوانندگــی زنــان و... تمــام ایــن موارد ســبب همانندســازی و 
مقایســه میــان ایــن اخبــار -کــه از ســوی عــده ای مــورد باور 
ــران شــد و  ــی ای ــار اوضــاع داخل ــود- و اخب ــه ب ــرار گرفت ق
ناخــودآگاه ســبب جدایــی بیشــتر مســئولین و طیــف مذکــور 

شــد؛ چــرا کــه خواســتار چنیــن اصاحاتــی را بودنــد.
2( وزیر زن ایرانی در امارات: 29 مهر

مــورد آخــر را می تــوان انتخــاب یــک وزیــر زن ایرانــی در 
کابینــه دولــت امــارات متحــده عربــی دانســت. ایــن عامــل 
ــان  ــن مخاطب ــازی در ذه ــاد همانندس ــبب ایج ــا س نه تنه
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد، بلک ــان ش ــال آن ــازی در خی و دو قطبی س
ــران  ــر دخت ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ــوان به ط را می ت
خیابــان انقــاب نیــز موثــر دانســت کــه بررســی آن خــارج 

ــد. ــل می باش ــن تحلی از ای
جمع بندی

وزیــر کشــور در مصاحبــه ای مــورخ 20 اســفند 1396 بیــان 
کــرد کــه 60% کســانی کــه در اعتراضــات دی مــاه حضــور 
ــکاری و فشــار  ــا بی ــد و مســئله صرف داشــتند، شــاغل بودن
ــور  ــر کش ــه وزی ــه گفت ــه ب ــت. باتوج ــوده اس ــادی نب اقتص
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــن یادداش ــور در ای ــوارد مذک و م
ــن  ــه مســئولین در ذه ــادی نســبت ب ــی بی اعتم ایجــاد نوع
ــبب  ــد، س ــان آمدن ــه خیاب ــه ب ــردم ک ــی از م ــف خاص طی
اعتراضــات دی مــاه شــده اســت، به گونــه ای کــه آن دســته 
از مــردم خــود را در یــک قطــب از نــزاع و مســئولین را در 
ــزاع  ــن ن ــروزی در ای ــرای پی ــد و ب ــل می دیدن ــب مقاب قط
ــازی  ــدم شفاف س ــن، ع ــر ای ــاوه ب ــدند. ع ــان ش وارد خیاب
و اقنــاع مــردم در شــبهات ایجادشــده، ســبب تشــدید ایــن 
ــتر  ــوم بیش ــر می ش ــاره متذک ــا دوب ــد. در انته ــا ش رخداده
ــر عــدم  مــوارد مذکــور مــورد تأییــد نویســنده نیســت و ب
ــا  ــل تنه ــن تحلی ــد دارد، هــدف از ای ــز تاکی واقعیــت آن نی
ــال  ــاه س ــراد در دی م ــی اف ــورش خیابان ــی ش ــان چرای بی
96 بــود تــا شــاید بتــوان کمکــی در راســتای چاره اندیشــی 
مســئولین و رفــع موانــع بــرای جلــب اطمینــان آن عــده از 
مــردم ایــران باشــد تــا دیگــر بــار شــاهد ایــن وقایــع تلــخ 

در کشــور نباشــیم.

ایــران تقریبــا نیرویــی تشــریفاتی به شــمار می رفتنــد. 
ــود  ــی در کشــور وج ــران نظام ــان تصمیم گی ــاوری در می ب
ــا  ــه در مرز ه ــدارد ک ــمنی ن ــچ دش ــران هی ــه ای داشــت ک
ــه  ادوات  ــا آن درگیــر شــود. به همیــن خاطــر ب بخواهــد ب
زرهــی در کشــور در حــد و انــدازه تبلیغــات توجــه 
بــه رزمایش هایــی  از آن محــدود  می شــد و اســتفاده 
ــش  ــا نق ــود. ام ــی آن ب ــای قدیم ــلیک گلوله ه ــرای ش ب
زرهــی در جنــگ ســوریه بــرای فرماندهــی نظامــی ایــران 
ــم در  ــریع ه ــی س ــد و خیل ــت ش ــی ثاب ــورت عین ــه ص ب
دســتور کار قــرار گرفــت. تانــک کــرار کــه حاصــل یــک 
ــد  ــی 72 می باش ــای ت ــر روی تانک ه ــنگین ب ــای س ارتق
خروجــی همیــن تصمیــم اســت. در کنــار نیروهــای زرهــی 
روســی،  بالگرد هــای  عملیات هــای  مشــاهده  از  پــس 
ــن  ــات شــد. در همی ــز اثب ــروز نی ــای هوانی ــت یگان ه اهمی
ــروز ســپاه پاســداران  ــگان هوا نی ــوان تشــکیل ی راســتا می ت
ــی  ــادآور شــد حــق ذات ــد ی ــان بای را تفســیر نمــود. در پای
ــاع  ــای دف ــی زمینه ه ــورداری از آمادگ ــوری برخ ــر کش ه
ــای  ــی، ارتق ــن حــق ذات ــر اســاس ای از خــود می باشــد و ب
امنیــت و قــدرت بازدارندگــی در مقابــل تهدیدهــا از اصــول 
ــوری  ــی جهم ــن نظام ــه ناپذیر در دکتری ــردی و خدش راهب

ــران اســت. اســامی ای

وحید بهرامی
دکتری علوم سیاسی 94

سید محمدعلی شاهین
کارشناسی گفتاردرمانی 94

ــد  ــاه 1396 بای ــع دی م ــق وقای ــی دقی ــرای بررس ــدا ب در ابت
ــم  ــوع می نگری ــه موض ــه ای ب ــه زاوی ــم از چ ــخص کنی مش
ــع  ــم. درواق ــرار می دهی ــکاش ق ــورد کن ــوژه ای را م ــه س و چ
ــب  ــه پدیدارشناســی و در قال ــل قصــد دارد از زاوی ــن تحلی ای
پارادایــم هرمونتیــک بــه فهــم، درک و تفهــم ذهنــی افــرادی 
ــراد  ــم اف ــی دریابی ــد. یعن ــد، برس ــا آمدن ــه خیابان ه ــه ب ک
ــود را  ــون خ ــع پیرام ــا... وقای ــورش گر و ی ــا ش ــرض ی معت
ــن  ــد در ای ــدند بای ــاب ش ــه مج ــد ک ــیر کردن ــه تفس چگون
بســتر مکانــی و زمانــی دســت بــه اغتشــاش بزننــد؟ و یــا چــه 
آگاهــی از دنیــای اطــراف خــود داشــتند کــه حاضــر بــه ایــن 
کار شــدند؟ در ابتــدا مختصــری در ارتبــاط بــا چیســتی روش 
پدیدارشناســی هوســرل توضیــح می دهــم تــا ذهــن خواننــده ای 

ــردد. ــاده گ ــدارد، آم ــم سیاســت ن ــته ای در عل ــه سررش ک
پدیدار شناسی چیست؟

ــه  ــوط ب ــود، مرب ــر می ش ــه ذک ــه در ادام ــط ک ــن چندخ ای
ــی کــه دوســت  ــرای عاقه مندان فلســفه سیاســی اســت و ب
دارنــد روش پدیدار شناســی و چگونگــی اســتفاده مــا از آن در 
وقایــع دی مــاه را درک کننــد، ذکــر می شــود. هوســرل یکــی 
از مبدعــان فلســفه پدیدار شناســی اعتقــاد داشــت کــه میــان 
ــا متعلقــات و عینیــات  ــی انســان ب ــا ضمیــر درون آگاهــی ی
خارجــی نســبتی متقابــل وجــود دارد؛ او اعتقــاد داشــت ذهن 
ــام  ــواد خ ــه م ــی اســت ک ــتگاه عظیم ــون دس انســان هم چ
)داده هــای بیرونــی یــا نمودهــا( را بــه شــکل اشــیاء مجســم 
ــی  ــام بیرون ــای خ ــه داده ه ــای آن ب ــر مبن ــازد و ب می س
هویــت می بخشــد، بنابرایــن آگاهــی یــک شــخص موقــوف 
ــه  ــی اســت. ب ــود بیرون ــک نم ــی او از ی ــه برداشــت ذهن ب
ــگاه  ــای ن ــد برمبن ــاده تر پدیدارشناســی می خواه ــارت س عب
هم دالنــه و تفهمــی، بــا ســوژه مــورد بررســی هم ســو شــود 
ــد و آن را  ــرون برس ــان ب ــی از جه ــه آگاه ــه او ب و از زاوی
ــی  ــد از روش بین االذهان ــن کار بای ــرای ای ــد. ب ــف کن کش
اســتفاده کــرد. یعنــی بــرای کشــف و پدیــدار آگاهــی -کــه 
ســبب یــک رخــداد شــده اســت- بایــد از تمامــی زوایــای 
آن رخــداد و تفســیری را کــه فــرد یــا افــراد از آن رخــداد 
دارنــد کشــف کنیــم. حــال در ایــن تحلیــل سیاســی قصــد 
دارم تنهــا آگاهــی و ذهنیــت )چــه درســت و چــه نادرســت( 
افــرادی را کــه در طــول وقایــع دی مــاه بــه خیابــان آمدنــد، 
ــور،  ــات مذک ــتی اعتراض ــا نادرس ــتی ی ــم. درس ــی کن بررس
ــن  ــوآوری ای ــرد. ن ــرار نمی گی ــل ق ــن تحلی در چارچــوب ای
یادداشــت دقیقــا از ایــن جهــت اســت کــه از زاویــه بیرونــی 
بــه رخدادهــای دی مــاه نمی نگــرد کــه مثــًا ایــن کنش هــا 
تحــت تأثیــر تبلیغــات رســانه های خارجی و دشــمنان کشــور 
بــوده یــا خیــر؛ چراکــه هــر فــردی اگــر بدانــد تحــت تأثیــر 
ــان  ــه خیاب ــه می باشــد، ب ــرازی در دســت عوامــل بیگان و اب

نمی آیــد و اغتشــاش نمی کنــد. 
تحلیل و پدیدار وقایع دی ماه در ایران

الزم بــه ذکــر اســت مطالــب ذکرشــده صرفــا تحلیــل ذهــن 

انقــاب ســوریه چالــش بســیار بزرگــی را فــراروی سیاســت 
خارجــی جمهــوری اســامی ایران قــرار داد. حذف ســوریه از 
کریــدور مقاومــت تهدیــدی همه جانبــه بــرای هســته اصلــی 
پــروژه ایــران در منطقــه به شــمار می آمــد. بــه همیــن دلیــل 
از نــگاه مقامــات ایرانــی می بایســت دنبالــه رو دولــت بشــار 
اســد از ایــران، بــه تســلطی همه جانبــه و بــه دســت گرفتــن 
ــی و  ــت های سیاس ــت در پس ــور و دخال ــام ام ــتقیم زم مس
نظامــی آن کشــور تغییــر پیــدا کنــد تــا هم ســویی مواضــع 
ــن  ــران تضمی ــتراتژیک ای ــع اس ــا مناف ــوریه ب ــات س مقام
شــود. حضــور نظامــی مستشــاران ایرانــی در ســوریه هرچند 
ــه  ــرد و ب ــل ک ــران تحمی ــر ای ــیاری را ب ــای بس هزینه ه
ــی  ــتاوردهای مهم ــا دس ــود ام ــده بســیاری نادرســت ب عقی
نیــز داشــت. پرداختــن بــه چرایــی حضــور ایــران در ســوریه 
هــدف نگاشــتن ایــن متــن نیســت و در ایــن نوشــتار ســعی 
ــران  ــی ای ــن نظام ــه در دکتری ــی ک ــا تغییرات شــده  اســت ت
در ســالیان اخیــر اتفــاق افتــاده  اســت مــورد بررســی قــرار 
ــپس  ــوریه و س ــران در س ــروع بح ــش از ش ــا پی ــرد. ت گی
ــر  ــی ب ــران مبتن ــی ای ــن نظام ــن، دکتری ــی یم ــراق و حت ع

ــی  ــای دولت ــه نهاده ــانی ب ــود و در کمک رس ــت داده ب دس
ــود، بــه ظاهــر  نیــز ایــن بی اطمینانــی را بــه چشــم دیــده ب
ــی  ــکاف دوقطب ــرد و ش ــاور نک ــه را ب ــن تکذیبی ــز ای هرگ

ــد. ــق ش ــردم تعمی ــئولین و م مس
5(روز دانشجو: 20 آذر، منصور نظری

حادثــه دیگــر، تعریــف وقایــع عجیبــی بــود کــه بــه صــورت 
کلیــپ میــان مــردم دست به دســت می شــد. در ایــن کلیــپ 
شــخصی بــه نــام منصــور نظــری در دانشــگاه صنعتی شــریف 
و بــه مناســبت روز دانشــجو، ســخنرانی انتقــادی ده دقیقــه ای 
ــا  ــراد و در آن ادع ــه ای ــوه  قضایی ــخنگوی ق ــل س را در مقاب
ــرد،  ــای آن ف ــرده و به ج ــکایت ک ــئول ش ــک مس ــرد از ی ک
ــد. ایــن ســخنرانی چــه درســت و چــه  او را دســتگیر کرده ان
نادرســت، تأثیــر خــود را بــر مخاطبانــی کــه خــود را در طیف 

ــود. ــد، گذاشــته ب و قطــب مقابــل می دیدن
6( الیحه بودجه: 21 آذر 

ــی  ــه به صورت ــه بودج ــار الیح ــرای اولین ب ــخ ب ــن تاری در ای
شــفاف در دســترس عمــوم قــرار گرفــت و موجــی از 
شــگفتی و تحلیل هــای مختلــف از چگونگــی تخصیــص 
ــا  ــد و آن ه ــود آم ــان به وج ــان مخاطب ــی در می ــع مال مناب
ــال  ــده و در س ــال ش ــان پایم ــه حق ش ــد ک ــاس کردن احس
آینــده نیــز شــاهد گرانــی بنزیــن و دیگــر اقــام به صورتــی 

ــتند. ــام آور هس سرس
7( خاتمی: 30 آذر

ــوج پشــیمانی  ــه، م ــه بودج ــه الیح ــای ارائ ــان روزه در هم
ــی از  ــف خاص ــان طی ــی می ــن روحان ــه حس از رأی دادن ب
ــه  ــه ب ــلبریتی ها در جامع ــده ای از س ــی ع ــا همراه ــردم ب م
ــی  ــیدمحمد خاتم ــاره س ــه یک ب ــت ب ــاد و در نهای راه افت
ــوج  ــن م ــرد و در آن ای ــر ک ــه ای را منتش ــپ چنددقیق کلی
پشــیمانی از رأی دادن را دسیســه نامیــد. در چنیــن شــرایطی 
افــراد اغتشــاش گر دی مــاه فاصلــه بیشــتری میــان خــود و 
مســئولین احســاس کردنــد و این گونــه صحبت هــای خاتمــی 
را بــرای خــود برســاخته کردنــد کــه دیگــر حتــی امیــدی به 

اصــاح و اصاحــات هــم نیســت.
ــرای  ــت اهلل هاشــمی شــاهرودی از کشــور ب 8( خــروج آی

ــان: 3 دی درم
مــورد بعــدی کــه می تــوان نــام بــرد و زمزمه هــای 
بســیاری را در میــان مــردم برانگیخــت، ســفر رئیــس مجمع 
ــا اغتشــاش گران  ــود. در این ج ــام ب تشــخیص مصلحــت نظ
ــد  ــا ایشــان همسان ســازی کردن خــود و بیمــاران خــود را ب
و در تصــور و فهــم خویــش، بیــش از پیــش میــان خــود و 

ــد. مســئولین احســاس جدایــی کردن
و  آذر  در  احمدی نــژاد  سلســله وار  ســخنرانی های   )9

ــه( ــاه )زنبیلی دی م
در  احمدی نــژاد  محمــود  ساختارشــکنانه  ســخنرانی های 
ــی را  ــی و اتهامات ــای امنیت ــه و نهاده ــوه قضایی ــا ق ــاط ب ارتب
ــوان  ــرد را می ت ــت وارد ک ــای حاکمی ــن بخش ه ــه ای ــه ب ک
ــرا  ــع دانســت؛ چ ــن سلســله وقای ــی ای ــوارد اصل ــی از م یک
کــه این گونــه در ذهــن مخاطبــان نقــش بســت کــه دیگــر 
بــه تکیــه گاه و دادخــواه مظلومیــن اعتمــادی نیســت و عــدم 

ــود در  ــد خ ــناور های قدرتمن ــا ش ــکا ب ــور آمری ــد. حض ش
منطقــه ســبب شــد تــا فرماندهــان نظامــی ایــران تصمیــم 
ــا  ــد ت ــش دهن ــود را افزای ــطحی خ ــدرت ضدس ــد ق بگیرن
بتواننــد بــا وجــود عــدم در اختیــار داشــتن نیــروی دریایــی 
هم تــراز، بــا قدرت هــای فرامنطقــه ای مقابلــه کننــد. 
ــوان  ــر را می ت ــر قدی ــطحی نظی ــک های ضدس ــد موش تولی
ــوزه  ــن ح ــلح در ای ــای مس ــات نیرو ه ــن اقدام از مهم تری
ــدی از  ــن درک جدی ــوریه هم چنی ــران در س ــت. ای دانس
ــرد  ــه نب ــد ک ــرد. هرچن ــدا ک ــی پی ــن رزم ــیوه های نوی ش
در ســوریه جنــگ بــا گروهک هــا و شــبه نظامیان بــود 
ــی بســیار شــاهد  ــت وجــود بازیگــران بین الملل ــه عل ــا ب ام
همــه نــوع رزم بودیــم کــه کمــک شــایانی بــه فرماندهــان 
ــی  ــت های نظام ــری در سیاس ــرای بازنگ ــران ب ــی ای نظام
خــود کــرد. حضــور در کنــار نظامیــان کارآزمــوده روس و 
ــل  ــان در مقاب ــرادی آن مشــاهده کارآمــدی ســاح های انف
ــه  ــی ب ــر مهم ــی، تلنگ ــای بســیار ســاح های داخل ضعف ه
فرماندهــی نظامــی ایــران وارد آورد. ایــن تلنگر ســبب شــد 
ســتاد کل نیروهــای مســلح عــزم خــود را بــرای نوســازی 
تســلیحات انفــرادی نیرو هــای ویــژه خــود بگیــرد. در کنــار 
ســاح های انفــرادی نیروهــای زرهــی هــم اهمیتــی دوبــاره 
ــی در  ــای زره ــاله نیرو ه ــگ هشت س ــس از جن ــد. پ یافتن



انتصاب دکتر مهدی کرمانی به عنوان مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

دکتــر محمــد کافــی، رئیس دانشــگاه فردوســی مشــهد، در حکمی دکتــر مهدی کرمانــی، اســتادیار گروه آموزشــی علــوم اجتماعی دانشــکده ادبیات 
و علــوم انســانی دانشــگاه را بــه مــدت دو ســال بــه ســمت مدیر فرهنگــی و فعالیت های داوطلبانه دانشــگاه فردوســی مشــهد منصــوب کرد.

الزم بــه ذکــر اســت دکتــر مهــدی کرمانــی، معــاون مرکــز مشــاوره و توانمندســازی و مســئول دفتــر آموزش هــای شــهروندی و مهارت هــای 
اجتماع محــور دانشــگاه، مدیــر برنامه ریــزی و کنتــرل عملکــرد و مدیــر پژوهشــی ســتاد توانمندســازی زنــان شــهرداری تهــران، دبیر اجرایــی اولین 
برنامــه پژوهشــی و همایــش زنــان وزندگی شــهری، مشــاور تحقیق و توســعه شــهردار منطقــه 9 و کارشــناس اداره کل ارزشــیابی مدیران شــهرداری 

تهــران نیز بــوده اســت.
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مناظره فرصتی برای...

کیفیت زندگی در حاشــیه شــهر پایین اســت لــذا امکانات ابتــدا در 
کان شــهرها و مراکــز آن هــا صــرف می شــود و اگــر چیــزی باقی 

بمانــد بــه ســایر مناطــق و حاشــیه ها می رســد.
ــار  ــت و اظه ــت پرداخ ــف هوی ــه تعری ــدا ب ــری ابت ــر ناص دکت
داشــت کــه هویــت بــه معنــای عنصــر تشــخص بخش می باشــد 
و موضوعــی اســت کــه فــرد را از ســایرین جــدا می کنــد. 
جامعه شناســان و مردم شناســان معتقدنــد انســان ها در خــا 
هویتــی نمی تواننــد زندگــی کننــد. هویــت ابعــاد مختلفــی از قبیل 
مذهبــی، سیاســی، اجتماعــی و مکانــی دارد. بــه بعــد مکانــی هویت 
ســرزمین گفتــه می شــود. ســرزمین یکــی از مهم تریــن عناصــر 
هویت بخــش اســت. همــه افــرادی کــه در این کــره خاکــی زندگی 
می کننــد دارای بعــد هویتــی مکانــی هســتند و آن بعــد، ســرزمین 
اســت. مــا بــه ســرزمینی کــه در آن متولــد شــده ایم، تعلــق خاطر 
داریــم و ایــن تعلــق بــه مــا هویــت می بخشــد. درواقــع ســرزمین 
و هویــت ســرزمینی یــک حلقــه اتصــال و یــک زنجیــره عشــق و 
ــد  ــه یک دیگــر پیون ــراد ســاکن آن را ب پیوســتگی اســت کــه اف
ــرزمینی  ــار بی س ــی دچ ــه دالیل ــا ب ــراد بن ــه اف ــد. زمانی ک می ده
می شــوند، آن بخــش از هویت شــان را کــه وابســته بــه ســرزمین 
اســت، از دســت می دهنــد. دقیقــا همیــن اتفــاق بــرای افــرادی که 
از روســتاها و ایــات بــه شــهرها کــوچ می کننــد و از محل زیســت 
خودشــان بــه  اجبــار یــا بــه اختیــار جــدا می شــوند، رخ می دهــد. 
ــه حاشــیه  ــا را ب ــی آن ه ــی و بیرون ــای درون به هرحــال محرک ه
ــپس  ــوند. س ــی می ش ــران بی هویت ــار بح ــد و دچ ــهرها می ران ش
تــاش می کننــد ایــن خــا را بــه نحــوی جبــران کننــد. این کــه 
در ایــن راســتا موفــق هســتند یــا خیــر امــر دیگــری اســت. بدین 
ترتیــب در جســت و جوی هویــت جدیدشــان مســتعد بــه انحراف 
ــه در  ــردم شــریفی ک ــه م ــرام ب ــا احت کشیده شــدن می شــوند. ب
حاشــیه شــهرها زندگــی می کننــد، غالبــا گفتــه می شــود کــه در 
حاشــیه شــهرها پتانســیل بزهــکاری بیشــتر اســت. درواقــع فــرد 
در ســرزمین خــودش از احتــرام، آبــرو، تشــخص، محــل زیســت 
و حمایــت افــراد ســرزمینش برخــوردار اســت امــا زمانی کــه بــه 
شــهر کــوچ می کنــد، زندگــی بــه گونــه دیگــری می شــود.  فــرد، 
نگــران از دســت دادن معیشــت و زندگــی اش اســت و انتظــار دارد 
شــهر از او اســتقبال کنــد امــا شــهر نه تنهــا اســتقبالی بــه عمــل 
نمــی آورد بلکــه بــرای کاهــش رقبــا در بــازار کار، او را بــه حاشــیه 

ــود. ــزار می ش برگ
ــا  ــا ب ــت ت ــی اس ــت مغتنم ــابقات فرص ــر دوره از مس ــان ه پای
ارزیابــی رونــد آن، بتــوان نقــاط ضعــف را جبــران و بــه بهبــود 
ســطح کیفــی ایــن مســابقات کمــک کــرد. یکــی از محمل هــای 
مناســب بــرای ارزیابــی مســابقات مناظــره دانشــجویان، میــزان 
انطبــاق ایــن مســابقات بــا اهدافی اســت کــه برگزارکننــدگان آن 
مد نظــر داشــته اند. در واقــع بایــد دیــد کــه  مســابقات مناظــرات 
دانشــجویان بــه چــه میــزان توانســته اســت در راســتای اهــداف 
خــود گام بــردارد. هفتمیــن دوره از مســابقات مناظــره، بــا توجه به 
تجربیــات حاصــل از شــش دوره پیشــین مســابقات و علی رغــم 
ــی در راســتای افزایــش  ــه کادر اجرای تاش هــای صــورت گرفت
ســطح کیفــی در بخش هــای داوری، گزاره هــای پیشــنهادی 
ــرآورده  و... متأســفانه نتوانســت انتظــارات شــرکت کنندگان را ب
ــا  ــه ب ــال بیگان ــن ح ــا در عی ــره ام ــتفاده از داوران چه ــد. اس کن
ــِز  ــی و بحث برانگی ــای جدل ــد مســابقات، اســتفاده از گزاره ه رون
سیاســِی روز به جــای گزاره هــای علمــی و منطقــی، نحــوه چیدمان 
ــاال  ــای ب ــان تیم ه ــب می ــدم تناس ــرکت کننده و ع ــای ش تیم ه
و پاییــن جــدول مســابقات و... هفتمیــن دوره از مســابقات مناظــره 

بــه معنــای واقعــی فاجعــه ملــی بــود؛ در اثــر ســاخت ایــن ســد 
محوطه هــای تاریخــی بســیار قدیمــی و بناهــای تاریخــی و قدیمی 
از زمــان هخامنشــیان زیر آب رفتند، بســیاری از روســتاها تخریب 
شــد، پاســارگاد در معــرض خطــر قــرار گرفــت، چندهــزار اصلــه 
ــن رفــت، مســیر کــوچ  ــراق از بی درخــت کهن ســال در تنگــه ب
حداقــل چهــار طایفــه از عشــایر بختیــاری و قشــقایی قطــع شــد 
و در مســیر عبــور از دریاچــه ســد بــا مشــکات متعــددی مواجــه 
شــدند و چندیــن نفر از عشــایر کشــته شــدند. اما پس از گذشــت 
چنــد ســال گســل های آهکی در کف ســد ســیوند بــاز شــد و آب 
از کــف ســد فــرو ریخــت و متاســفانه دیگــر ســد پــر نشــد فلــذا 
بــه هــدف مدنظرشــان نرســیدند. در زمــان آب گیــری ایــن ســد، 
شــرکت آب منطقــه ای  تمامــی امــاک روســتاییان اطــراف را از 
آن هــا خریــداری کــرد. اهالــی روســتاها بــه اجبــار سرزمین شــان را 
رهــا کردنــد و به حاشــیه شــهرها پنــاه بردنــد. جدایی از ســرزمین 
و خــا هویتــی منجــر بــه بــروز اضطــراب در افــراد می شــود کــه 
تمایــل بســیاری بــه رجعــت و بازگشــت دارنــد. در مقیــاس کان 
ــده شــده از بهشــت  تاریخــی نیــز می گوینــد انســان ها همــه ران
هســتند و همیشــه جویــای ایــن هســتند که بــه بهشــت بازگردند 
و ایــن موضــوع جهــان شــمول اســت. مثــال دیگــر قابــل ذکــر این 
اســت کــه حــدود یــک مــاه قبــل قاســم ســاعدی، رئیــس مجمع 
نماینــدگان خوزســتان، اعــام کــرد در یــک نظرســنجی کــه بــه 
تازگــی صــورت گرفتــه اســت، 95 درصــد مــردم خوزســتان قصد 
مهاجــرت از خوزســتانی را دارنــد کــه از کهن ترین زیســت گاه های 
ــعه  ــتان را توس ــد خوزس ــاش کردن ــردان ت ــود. دولت م ــر ب بش
دهنــد؛ کارخانــه، فــوالد، ســد و... را احــداث کردنــد امــا حاصلــی 
جــز مهاجــرت مــردم نداشــت. مصــداق بارزتــری کــه می تــوان 
ــزرگ در  ــای ب ــرض کوچ ه ــه در مع ــت ک ــن اس ــرد ای ــان ک بی
کشــور هســتیم و آثــار آن هــم اکنــون شــروع شــده اســت و در 
آینــده قطعــا بیشــتر خواهــد شــد و نتیجــه بهره کشــی نابخردانــه 
از طبیعــت و ســرزمین مان اســت. خیــل عظیمــی از جمعیــت بــه 
ســمت عرض هــای شــمالی در حرکت هســتند و از مناطق دشــتی 
و جنوبــی ایــران بــه ســمت کوهپایه هــای البــرز و زاگــرس حرکت 
می کننــد و در حــال حاضــر حــدودا 80 درصــد جمعیــت مــا در 
حاشــیه البــرز و زاگــرس می باشــند و نتیجــه ایــن امــر تعارضــات 
بیشــتر خواهــد بــود؛ تعارضاتــی کــه امــروزه در رســانه ها مشــاهده 
ــای  ــت. از نزاع ه ــوده اس ــته نب ــد آن در گذش ــد و همانن می کنی
میــان نماینــدگان مجلــس گرفتــه تــا نزاع هــای مردمــی بــر ســر 

ــال آب. لوله هــای خــط انتق
دکتــر ناصــری علــت ایــن مشــکات را از زمانــی می دانــد کــه 
تکنوکرات هــا و مهندســین کشــور، نظریه پردازان توســعه شــدند و 
به جــای این کــه امــر توســعه در کشــور مــا موضــوع مورد بررســی 
ــه  ــد در حالی ک ــین ش ــوع مهندس ــد، موض ــناس ها باش جامعه ش
توســعه موضوعی جامعه شــناختی اســت. هدف توســعه شــادمانی 
اســت نــه پــروژه، امــا توســعه را بــه پــروژه تقلیــل دادیــم و بــه نام 
آوردن توســعه، پــروژه آوردیــم و حاصــل آن مردمانــی افســرده تر، 
آواره تــر، بی هویت تــر و مســتعد تر بــرای بزهــکاری و آســیب های 
ــک  ــت ســرزمینی، ی ــل مســائل شــد. هوی ــن قبی اجتماعــی و ای
بخــش بســیار مهــم از خودآگاهــی ماســت. جــدا شــدن از آن میل 
بازگشــت و رجعــت را در مــا تقویــت می کنــد و ایــن تمایــل حتــی 

پــس از مــرگ از میــان نمــی رود.
ــدان  ــش های عاقه من ــه پرس ــت ب ــن نشس ــی ای ــش پایان بخ
اختصــاص داده شــد و اســاتید محتــرم بــه ســواالت پاســخ دادنــد.

مســابقات، برگــزاری بیــش از یک مســابقه بــرای هر تیــم در روز 
دوم و... از دیگــر مشــکات دوره هفتــم مســابقات مناظــره ملــی 
دانشــجویان بــود کــه منجــر بــه افــت کیفــی مســابقات شــد. هر 
ســاله انتظــار مــی رود کاســتی های ادوار گذشــته بر طرف شــود و 
مســابقات مناظــره رونــد رو بــه رشــدی را طی کنــد، امــا در کمال 
نابــاوری گویــی رفته رفتــه صــرف برگــزاری مســابقات مناظــره و 
مستندســازی آن بــرای اســتفاده از بـُـرد تبلیغاتــی آن بــر مســائل 
ــای ماحظــات مذکــور، در  ــد. شــاید ردپ دیگــر رجحــان می یاب
تمامــی دوره هــای برگــزاری مســابقات مناظره به چشــم می خورد 
امــا به تدریــج حاشــیه بــر متــن غلبــه کــرده و نتیجــه آن در دوره 
هفتــم این مســابقات قابــل رؤیت اســت. مســابقاتی از این دســت 
کــه بــه غلبــه بــر فضــای رخوت آلــود کنونــی دانشــگاه ها کمــک 
می کنــد، اگــر در همــان مســیر اهــداف تعیین شــده اولیــه حرکت 
نکنــد، بــه مــرور کارکردهــای اصلــی خــود را از دســت می دهد و 
از درون تهــی می شــود. بایــد امیــدوار بــود کــه بــا اصــاح نگرش 
متولیــان مســابقات مناظــره در مرحلــه کشــوری، ایــن مســابقات 
هماننــد ســطوح اســتانی و مرحلــه ای، بــا همــان اهداف نخســتین 
مســابقات دنبــال شــود تــا رونــد رو بــه رشــد آن ادامه پیــدا کند. 
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ــران  ــینی در ای ــکل گیری حاشیه نش ــد ش ــزارش: رون ــش گ پی
بــه مولفه هــای مختلفــی از قبیــل مســائل اقتصــادی، اجتماعــی، 
ــه  ــه ده ــت. در س ــته اس ــتی و ... وابس ــط زیس ــی، محی سیاس
گذشــته بــا توســعه صنعــت، پاالیشــگاه های نفــت، صنایــع گاز 
ــع  ــد از مناب ــش از ح ــتفاده بی ــع آن اس ــه تب ــیمی و ب و پتروش
ــای  ــه، دوره ه ــازی های بی روی ــر و سدس ــی و تجدید ناپذی طبیع
خشک ســالی در کشــور طوالنــی شــده اند، رودخانه هــای 
دائمــی و منابــع حیاتــی بیشــتر جوامع روســتایی و بعضا شــهری 
ــر باعــث خالی شــدن بســیاری از  ــن ام ــد و همی ــن رفته ان از بی
روســتاها و رانده شــدن عشــایر به حاشــیه شــهرها شــده اســت. 
ــایر و  ــتایی و عش ــر روس ــراد مهاج ــتر اف ــینان بیش حاشیه نش
کم تــر شــهری هســتند. ایــن افــراد غالبــا به علــت رانــش زادگاه 
خــود و کم تــر به دلیــل عوامــل جــاذب شــهری، زادگاه خــود را 
تــرک کــرده و بــه شــهرها روی می آورنــد. آن هــا از یــک ســو 
بــه دلیــل عــدم تطبیــق بــا محیــط شــهری و از ســوی دیگــر بر 
اثــر عوامــل پــس ران شــهری، از محیط هــای شــهری پــس  زده 
ــا جــدا  ــم پیوســته ی ــای به ه ــج در کانون ه می شــوند و به تدری
از یک دیگــر در قســمت هایی از شــهر ســکنی می گزیننــد. 
ــازمان  ــارکت س ــا مش ــگاهی ب ــجویان جهاددانش ــازمان دانش س
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری مشــهد به منظــور تبییــن پدیــده 
ــوان »در جســت و جوی  ــا عن ــران، نشســتی ب حاشیه نشــینی در ای
ــع  ــکده مناب ــاه در دانش ــخ 18 آذرم ــیه« در تاری ــهر بی حاش ش
طبیعــی و محیــط زیســت دانشــگاه فردوســی بــا حضــور دکتــر 
کمال الدیــن ناصــری، دانشــیار گــروه مرتــع داری دانشــکده منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت و دکتــر احمدرضــا اصغرپــور ماســوله، 
اســتادیار گــروه جامعه شناســی دانشــکده ادبیــات، برگزار کــرد و به 
بیــان چگونگــی شــکل گیری پدیــده حاشیه نشــینی در ایــران از دو 
منظــر محیــط زیســتی و جامعه شناســی پرداخــت. در ادامه شــرح 
مختصــری از ایــن نشســت را کــه بــا اســتقبال بی نظیــر اســاتید و 

دانشــجویان مواجــه شــد، می خوانیــد.
دکتــر اصغرپــور در ایــن نشســت اظهــار داشــت کــه تمرکــز بــر 
ــرا هیــچ گاه  ــد؛ زی حاشــیه، مــا را از اصــل موضــوع گمــراه می کن
نمی توانیم حاشــیه شــهر مشــهد را جدا از مشــهد، تغییرات اقلیمی 
آن، رابطــه مشــهد بــا پایتخت و سیاســت هایی کــه در مرکز گرفته 
می شــود بدانیــم. اگــر غیــر از ایــن باشــد یــک ساده ســازی یــا یک 
تقلیل گرایــی آســیب زننده اســت کــه نتیجــه  آن مقصــر دانســتن 
مــردم ســاکن در آن مناطــق خواهــد بــود و ســبب می شــود آن ها 
را عامــل به هــم خــوردن طبیعــت و اجتمــاع در آن محــل بدانیــم. 
اگــر بــا نگــرش سیســتمی بــه موضــوع نــگاه کنیــم، یــک مقصــر 
وجــود نــدارد و ســاختار را مقصــر می دانیــم امــا نقــدی کــه بــه 
ایــن دیــدگاه وارد می شــود ایــن اســت کــه اگــر همــواره دیــدگاه 
ســاختاری داشــته باشــیم، هیــچ راه حلــی بــرای ایــن موضــوع پیدا 
نخواهیــم کــرد. پرســش قابــل طــرح ایــن اســت کــه چــه کســی 
حاشیه نشــینی و مفهــوم آن را تعییــن و تبییــن کــرده اســت؟ بایــد 
توجــه داشــته باشــیم افــرادی کــه در حاشــیه زندگــی می کننــد، 
ــد و صدایشــان  ــده ندارن ــده ای در ســازمان های تصمیم گیرن نماین
شــنیده نمی شــود. براســاس قانــون اساســی، حــق انتخــاب محــل 
زندگــی بــرای همــه ایرانیــان در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا بــه 
دلیــل اقتصــاد کان بیمــار -که همــان اقتصــاد رانتی نفتی اســت- 

ــه  ــران، ب هفتمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ای
همــت ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی ایــران، در آذرمــاه 
ســال جــاری در دانشــگاه علــم و فرهنــگ تهــران برگزار شــد. 12 
تیــم منتخــب مرحلــه کشــوری کــه از میــان 577 تیم از سراســر 
کشــور پــس از طــی مراحــل اســتانی و منطقــه ای بــه ایســتگاه 
نهایــی رســیده بودنــد، بــرای تصاحــب نشــان خواجــه  نصیرالدین 
ــم  ــت تی ــد. در نهای ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب ــا یک دیگ طوســی ب
»جیــم« از دانشــگاه تهــران بــا غلبــه بــر تیــم »راه ســبز امیــد« از 
دانشــگاه اصفهــان در مســابقه فینــال، موفــق بــه کســب عنــوان 
قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
مســابقات ملــی مناظره دانشــجویی ایــران هــر ســاله در ماراتنی 9 
ماهــه، بــا شــعار »فرصتــی بــرای یادگیــری« و اهدافی نظیــر ارتقاء 
فرهنــگ گفت وگــو، بسترســازی بــرای شــکل گیری تفکــر خاق 
و نقــاد در میــان دانشــجویان، ارتقــاء دانــش و آگاهــی، آمــوزش 
مســائل و مطالــب علمــی بــه صورتــی قابــل پذیــرش و اثربخش 

ــون  ــر پیرام ــن دانشــگاه دیگ ــاروارد و چندی ــد. دانشــگاه  ه می ران
موضــوع ظهــور داعــش تحقیقــات جامعــی انجــام دادنــد و متوجه 
شــدند بخــش زیــادی از افــرادی کــه جــذب بدنــه داعــش و نــه 
رهبــران آن هــا شــده اند، زمانــی انســان های شــریفی بودنــد کــه 
در ســرزمین خــود کشــاورز بودنــد و هویت و شــخصیت مســتقلی 
را داشــتند امــا بــه دالیلــی ازجملــه خشک ســالی، تخریــب منابــع 
ســرزمین، تخریــب منابــع آبــی و تخریــب محیط زیســت مجبور 
بــه مهاجــرت شــدند و بــه خــا هویتــی دچــار شــدند لــذا جذب 
ــان،  ــش، طالب ــای داع ــه نام ه ــری ب ــش دیگ ــر هویت بخ عناص
ــای  ــن گروه ه ــدند. ای ــی ش ــی مذهب ــای افراط ــده و گروه ه القاع
افراطــی در تشخص بخشــی بــه افــرادی کــه ســرگردان هســتند، 
ماهرانــه اقــدام می کننــد و به خوبــی مــی تواننــد عنصــر هویــت را 
بــه ایــن  اشــخاص تزریــق کننــد. بــرای مثــال زمانی که مشــکات 
زیســت محیطی در ســوریه بــه وجــود آمــد، حــدود 1.5 میلیــون 
نفــر مهاجــرت کردنــد و به حاشــیه شــهرها رفتنــد و بــه گروه های 
ــن  ــودان، ازبی ــدودی س ــا ح ــومالی و ت ــتند. در س ــی پیوس افراط
ــی،  ــای اجتماع ــم خــوردن نظام ه ــه ه ــزی، ب ــت مرک ــن دول رفت
ــی  ــران چین ــه ماهی گی ــاوه حمل ــدید به ع ــالی های ش خشک س
به ســواحل ســومالی -کــه باعث تخلیه منابع شــیاتی و معیشــت 
مــردم روســتایی شــد- موجب ظهــور دزدان دریایی ســومالی شــد. 
ایــن دزدان چندیــن ســال بــه تنگــه عــدن و باب المنــدب و مناطق 
اطــراف آن وحشــت افکندنــد و در حــال حاضــر هم چنــان فعالیت 
ــه  ــد ک ــراد، کشــاورزان شــریفی بودن ــن اف ــد.. روزگاری ای می کنن
قســمت عمــده معیشت شــان از دریــا بــود اما متســفانه بخشــی از 

ایــن افــراد بــه دزدان دریایــی تبدیــل شــدند.
دکتــر ناصــری هم چنیــن متذکر شــد کــه در دام فروکاســت گرایی 
و تقلیل گرایــی در توجیــه و تفســیر رفتــار اجتمــاع گرفتــار نشــویم 
و قــرار نیســت همــه مســائل و رفتارهــای اجتماعی حاشــیه شــهر 
را از دیــدگاه محیــط زیســت تفســیر کنیــم. وقتــی در ایــن مقطــع 
می نگریــم، می دانیــم بافتــار بســیار پیچیــده ای دارد کــه عوامــل 
متعــددی بــر یک دیگــر کنــش دارنــد. مثالی کــه در کشــور وجود 
دارد، ســد ســیوند در اســتان فــارس اســت کــه بر رودخانه ســیوند 
ــن ســد پیــش از انقــاب  ــری شــده اســت. مطالعــات ای آب گی
اســامی صــورت گرفــت امــا پــس از انقــاب تغییــر مــکان یافت 
ــن ســد  ــری شــد. ســاخت ای و ســرانجام در ســال 1386 آب گی

دانشــجویان را بــه بحث برانگیزتریــن دوره ایــن مســابقات تبدیــل 
کــرد. ســطح نــازل کیفــی دو مســابقه نیمه نهایــی و البته مســابقه 
فینــال، شــاید مهم تریــن فــرآورده از فرآینــد ضعیــف بخش های 
مختلــف ایــن دوره از مســابقات باشــد. چرایــی عــدم رشــد کیفی 
مســابقات مناظــره دانشــجویان در دوره هفتم در مقایســه بــا ادوار 
مســابقات، از زوایــای مختلفــی قابــل تحلیــل اســت امــا بــه نظــر 
نگارنــده عــدول ایــن مســابقات در مرحلــه کشــوری از اهــداف 
نخســتین خود و تنــزل آن بــه ابزاری برای دســت یابی بــه اهدافی 
دیگــر، مهم تریــن آســیب بــرای ایــن مســابقات اســت. توضیــح 
آن کــه مســابقات مناظــره ملی در دســت متولیــان کشــوری آن، 
بــه ابــزاری برای مانــور تبلیغاتــی ســازمان و چانه زنی در راســتای 
پیشــبرد سیاســت های آن بــدل شــده اســت؛ انتخــاب گزاره هــا و 
داوران مســابقات در دوره هفتــم بــا توجــه بــه همیــن ماحظــات 
قابــل توجیــه اســت. بدیــن ترتیــب مســابقه ای کــه هــدف آن 
یادگیــری و افزایــش شــور و نشــاط در میــان دانشــجویان بــود، با 
ماحظاتــی ســازمانی، بــه ابــزار و وســیله ای بــرای اهــداف دیگری 
تبدیــل شــد و در نهایــت کارکــرد اصلــی مســابقات بــه حاشــیه 
رفــت. تعجیــل در برگــزاری صــرف، ســاعت نامناســب برگزاری 



اندیشه سیاسی بنیادگرا؛ امکان یا امتناع
ــونت ادامه از صفحه 1 ــا خش ــراه ب ــوال هم ــته و معم ــی، بس ــدود، مقطع مح

علیــه ســایر گروه هــای اســامی و غیراســامی باشــد. 
محــدود و مقطعــی، از آن رو کــه تــواِن بســیِج حرکت هــای 
بنیادگرایانــه و به طــور کلــی ایدئولــوژی بنیادگــرا به واســطه 
تعالیــم افراط گرایانــه و ســخت نمی توانــد در طوالنی مــدت 
دوام داشــته باشــد. شــاید بــه همیــن دلیــل در برهه هایــی 
از تاریــخ اوِج غیرمنتظــره و فروکــش ناگهانــِی آن هــا 
ــم  ــر تعالی ــی ب ــون مبتن ــی چ ــود. بنیادگرای ــاهده می ش مش
ــامی را  ــاِص اس ــروه خ ــک گ ــروان ی ــت و پی ــی اس مذهب
ــد گســترده باشــد. ناکامــی  ــرار می دهــد، نمی توان هــدف ق
آن هــا  موضع گیــرِی  و  اهــداف  بــه  دســت نیافتن  از 
ــونت و  ــروز خش ــبب ب ــوال س ــتقر معم ــدرت مس ــه ق علی
ــه از  ــود ک ــدرت می ش ــخت ق ــای س ــری ابزاره به کارگی
یک ســو از جذابیــت بنیادگرایــی می کاهــد و از ســوی 
دیگــر ســرکوِب شــدیِد آن هــا از ســوی نظــام سیاســی را 

می کنــد.  توجیه پذیــر 
از آن جــا کــه هرکــدام از فرقه هــا، نحله هــا، گروه هــا، 

ــود را دارد،  ــاص خ ــای خ ــرا ویژگی ه ــای بنیادگ جنبش ه
به طــور کلــی نمی تــوان دربــاره همــه آن هــا حکمــی 
ــا  ــوان ب ــاال را می ت ــی ب ــا ســه ویژگ ــرد. ام ــی صــادر ک کل
ــرای اســامی  ــای بنیادگ ــب گروه ه ــی تســامح در اغل اندک
مشــاهده کــرد. ایــن پرســش کــه جایــگاه داعــش و القاعــده 
در اندیشــه های بنیادگــرا کجاســت، آیــا می تــوان آن هــا را 
بنیادگــرا دانســت یــا خیــر و پرســش هایی از ایــن قبیــل در 
چارچــوب ایــن نوشــتار نمی گنجــد امــا نکتــه قابــل توجــه 
ایــن اســت کــه ســخن گفتن از اندیشــه سیاســی بنیادگــرا، 
ــتار  ــن نوش ــه در ای ــه ک ــت. همان گون ــد اس ــل تردی قاب
حرکت هــای  سیاســی  بن مایه هــای  از  می تــوان  آمــد، 
بنیادگرایانــه پــرده برداشــت و وجــوه سیاســِی عمــِل 
ــخن گفتن  ــا س ــرد، ام ــی ک ــه و بررس ــه را مطالع بنیادگرایان
ــد  ــی اســت کــه نیازمن از اندیشــه سیاســی بنیادگــرا ادعای
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــتدالل های متقن ــتنادات و اس اس
ــر  ــر، اگ ــال حاض ــا در ح ــه آن ه ــت یافتن ب ــده دس نگارن

ــوار اســت.  ــن نباشــد، بســیار دش غیرممک

ــه  ــی در عرص ــم و تکثرگرای ــرا پلورالیس ــای بنیادگ گروه ه
از  نمی شناســند.  رســمیت  بــه  را  مذهبــی  و  سیاســی 
به نوعــی  و  بــه رسمیت شــناختن  کثرت گرایــی  آن جــا 
تجلیــل تفاوت هــا و احتــرام بــه گروه هــای حاشــیه ای 
ــلک  ــک مس ــوان ی ــا رواج آن به عن ــان ب ــت، بنیادگرای اس
ــاِی  ــی هم پ ــل از اهمیت ــز و اص ــه در آن مرک ــی -ک سیاس
ــت  ــد. مخالف ــدت مخالفن ــت- به ش ــوردار اس ــیه برخ حاش
ــا تفســیر احــکام  ــی کــه در رابطــه ب ــا کثرت گرایــی زمان ب
اســامی باشــد، رنــگ و بــوی خشــونت بیشــتری بــه خــود 
ــرا، زدودن  ــک بنیادگ ــی ی ــدف اصل ــه ه ــرد؛ چراک می گی
ــن را  ــر دی ــه جوه ــت ک ــی اس ــیر و روایات ــذف تفاس و ح
ــان دیــن  ــاور بنیادگرای ــه ب ــاره و چندتکــه می کنــد. ب چندپ
دارای جوهــری ثابــت اســت کــه توســط پیامبــر و صحابــه 
نزدیــک او، بــرای مســلمان تشــریح و تبییــن شــده اســت و 
هــر آن چــه کــه مــورد نیــاز زندگــِی مســلمانان می باشــد، 
ــت.  ــری اس ــی و پیگی ــل ردیاب ــه قاب ــته اولی ــان هس در هم
ــه،  ــای بنیادگرایان ــود حرکت ه ــبب می ش ــاله س ــن مس ای

می کننــد، مدنظــر قــرارداده و از آن جــا کــه برپایــی 
حکومــت اســامی در میــان مســلمانان در سراســر جهــان، 
یــک قاعــده نیســت، ایــن گروه هــای بنیادگــرا وجــه سیاســِی 

ــد.   ــود گرفته ان ــه خ ــه ب براندازان
ــرای  ــا ب ــاش آن ه ــاِن اســامی، ت ــی بنیادگرای ــر ویژگ دیگ
ــاد بحــران  ــا ایج ــه ب ــت اســامی اســت ک تاســیس حکوم
ــط  ــامی توس ــوری اس ــی امپراط ــس از فروپاش ــت پ خاف
ــس از آن  ــرح و پ ــیدرضا مط ــون محمدرش ــی هم چ متفکران
ــال  ــامی دنب ــای اس ــع و نهضت ه ــی از جوام ــط برخ توس
شــد. شــاید بتــوان ایــن وجــه را سیاســی ترین بعــد اندیشــه 
ــه  ــه اوج آن در ده ــه نقط ــت ک ــامی دانس ــی اس بنیادگرای
شــصت و هفتــاد میــادی از ســوی اخوان المســلمین در 
مصــر، جماعــت اســامی در پاکســتان و فدائیــان اســام در 

ــت.  ــرار گرف ــورد توجــه ق ــران م ای
ــود  ــان خ ــه هم نام ــبت ب ــه نس ــامی اگرچ ــان اس بنیادگرای
در مســیحیت از تســاهل بیشــتری برخوردارنــد، امــا اغلــب 

کاخ سفید: بازگشت نظامیان آمریکایی از سوریه آغاز شده است

بــه گــزارش مشــرق بــه نقــل از یورونیــوز، کاخ ســفید بــا صــدور بیانیــه ای اعــام کــرد رونــد بازگردانــد ســربازان آمریکایــی از ســوریه آغــاز 
شــده اســت. بنابرایــن بیانیــه، خــروج نظامیــان آمریکایــی از ایــن کشــور، بــرای گــذار بــه یــک مرحلــه جدیــد از »جنگ علیــه داعش« اســت. 
ســارا هاکبــی ســندرز، ســخنگوی کاخ ســفید در ایــن بیانیــه گفتــه اســت کــه ایــن تغییــر رویکــرد، بــه معنــای پایــان کار ائتــاف بین المللــی 
علیــه داعــش نیســت. رویتــرز بــه نقــل از یــک مقــام آمریکایــی اعــام کــرد جــدول زمانــی پیش بینی شــده بــرای عقب نشــینی نیروهــا از 
ســوریه 60 تــا 100 روزه اســت. پیــش از ایــن دونالــد ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا در حســاب توییتــری خــود نوشــت دیگــر دلیلــی بــرای 
حضــور نیروهــای آمریکایــی در ســوریه وجــود نــدارد. یــک مقــام مســئول در وزارت دفــاع آمریــکا )پنتاگــون( گفتــه اســت ترامــپ تصمیم به 

خــروج از ســوریه را بــا توجــه بــه تمایلــش کــه مدت هاســت در ذهــن دارد اتخــاذ کــرده اســت.
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می شــدند. امــا از آن جــا کــه هیــچ ضمانــت اجتماعــی بــر حفظ 
ایــن پیمــان وجود نداشــت، بســیار شــکننده بودنــد. از ایــن رو در 
ایــن جامعــه بــه دلیــل ایــن شــکنندگی پیمان هــا، جنــگ میــان 
طوایــف و قبایــل امــری متداولــی بــود. ایــن امــر ســبب تمایــل 
جامعــه بــه مــردان جنــگاور شــد. در کنــار ایــن مســئله، شــغل 
ــود. از ایــن رو در  تجــارت هــم مردســاالری را بایســته کــرده ب
راســتای کنتــرل جمعیــت مــرد و زن و جلوگیــری از افزایــش 
زنــان در یــک طایفــه و یــا یــک خانــواده، درصورتی کــه تعــداد 
زایمــان دختــر بیشــتر می شــد، قربانی کــردن دختــران را بــرای 

ــد. ــه می کردن ــت توجی ــان ب خدای
محیــط بیابانــی همــراه بــا بافــت اجتماعــی، جامعه خشــونت گرا 
را شــکل داده بــود. بــر اســاس همیــن رهیافــت بود کــه ادونیس 
ــای  ــیاری از رفتاره ــه بس ــوریه، ریش ــل س ــرب اه ــاعر ع ش
خشــونت بار اجتمــاع مســلمانان را ذهنیــت تکوین یافتــه محیــط 
عربــی می دانســت. وی بســیاری از رفتارهــای خشــونت گرایانه  
را -کــه امــروز در بســیاری از جوامع توســط بنیادگرایان اســامی 
انجــام می شــود- ریشــه در بنیادهــای معرفتــی غیرواقعی محیط 
اســام تلقــی کــرده اســت. نــگاه غیرت ســاز مــرد و زن و نیــز 
بی توجهــی بــه حــق زنــان را بایــد در معرفت هــای مســلمانان 
ــراه  ــر، هم ــرزمین های دیگ ــه س ــام ب ــترش اس ــت. گس جس
ــدید  ــوی در تش ــی ام ــاز و عرب گرای ــت ها غیرت س ــا سیاس ب
رهیافــت خشــونت گرایانه در اســام بی تاثیــر نبــوده اســت. در 
دوره عباســی تــاش بســیاری در تعدیــل ایــن سیاســت صورت 
گرفــت؛ امــا ایــن رهیافــت خشــونت گرایانه خــود را در مواجهــه 
بــا دیدگاه هــای علمــی جدیــد در بســتر تمــدن اســامی خــود 
ــات سیاســی  ــای علمــی و الهی ــرد. ورود داده ه ــد ک ــاز تولی را ب
مســیحی و زرتشــتی به تمــدن اســامی، زمینه خوانش و تفســیر 
از متــن مقــدس را به وجــود آورد. از ایــن رو در راســتای تطبیــق 
نیازهــای جدیــد جامعــه اســامی، مســئله اجتهــاد ســر برآورد. 
اجتهــاد و تفســیر از متــن مقــدس، مطابــق بــا زیســت جهــان 
جدیــد اســام، دگراندیشــی را در تمــدن اســامی به وجــود آورد. 
ــه را شــکل  ــون معتزل ــری چ ــای فک ــن دگراندیشــی نحله ه ای

ــتعماری و  ــت اس ــت های نادرس ــر از سیاس ــلمانان معاص مس
ــت  ــا دق ــی دارد. ب ــا و سیاســت مداران داخل اســتثماری غربی ه
بــه جریــان خشــونت در اســام، دال هــا و واقعیت هــای دینــی 
کــه توجیه کننــده خشــونت باشــد، بســیار انــدک و ناچیز اســت. 
امــا در مقابــل بــا شــکل گیری تضادهــای فکــری، خشــونت در 
پایــان دلیــل بــرای توجیــه مباحــث علمــی تکویــن یافــت. یعنی 
ــف  ــا ضع ــا ب ــه دیدگاه ه ــی در توجی ــث علم ــه مباح آن گاه ک
ادلــه مواجــه شــد، خشــونت بــرای تسویه حســاب ســر بــرآورد. 
تکفیــر ابــزار ضعــف دلیــل علمــی در مواجهــه بــا دیگری اســت 
کــه در دوره اوج علمــی تمــدن اســامی از ســوی ســلفی گرایان 
ــون  ــای گوناگ ــرس از خوانش ه ــل ت ــان به دلی ــت. آن ــود یاف نم
از اســام و شــکل گیری نحله هــا و گروه هــای فکــری مختلــف، 
خواســتار بازگشــت بــه عصــر پیامبــر و یک دست ســازی جامعه 
از لحــاظ فکــری بودنــد. عــدم درک پیشــرفت علمــی در جوامع 
اســامی، آنــان را بــه ســمت رویارویــی خشــونت گرایانه بــا ابزار 
تکفیــر کشــاند. در دوره معاصــر نیــز عــدم توانایــی مســلمانان 
ســلفی از درک و فهــم تحــول پیشــرفت گرایانه جوامع مســلمان 
بــه مقابلــه بــا ایــن جریــان از طریــق تحریــک علیــه هرگونــه 
پیشــرفت مبــادرت ورزیدنــد. اوج ایــن جریان هــا، جریان هایــی 
بودنــد کــه میــدان مبــارزه خشــونت گرایانه خــود را از جوامــع 
مســلمان بــه جوامــع غربــی ســوق دادنــد. بــا تعریــف دشــمن 
جدیــد بــه نــام غــرب -کــه هــم کافــر و هــم ضــد مســلمانان 

هســتند- خشــونت علیــه آنــان را مبــاح دانســتند.
ــه توجــه کــرد  ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای در یــک جمع بنــدی کل
کــه در ابتــدا افــکار مســلمانان را بایــد از اســام تفکیــک کــرد. 
ــلمانان  ــرخوردگی های مس ــی و س ــترهای اجتماع ــپس بس س
ــن خشــونت  ــی تکوی ــل اصل ــه عام ــد به مثاب ــری را بای از دیگ
ــرش  ــی و پذی ــد آگاه ــت. رش ــلمانان دانس ــع مس در جوام
ــا را در مســیر  ــد م ــه می توان ــری ک ــوان هم فک ــری به عن دیگ
پیشــرفت قــرار دهــد؛ امــر بایســته ای اســت کــه بــا پذیــرش 
آن می تــوان جریــان خشــونت گرا در جهــان اســام را منــزوی 

کــرد و بــه حاشــیه بــرد.
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ــا و  ــامی، چالش ه ــن اس ــع امروزی ــونت در جوام ــی خش چرای
گفت وگوهــای بســیاری را در داخل کشــورهای اســامی و خارج 
از آن هــا بــه همــراه داشــته اســت. دانشــگاه ها و عرصــه  جامعــه 
مدنــی همــواره محلــی بــرای گفت وگــوی انتقــادی بــوده اســت. 
ایــن بحــث پــس از حمــات یازدهــم ســپتامبر بــه برج هــای 
تجــارت جهانــی آمریــکا نمــود یافــت. در ایــن میــان عــده ای بر 
ایــن بــاور بودنــد کــه ذات و طبیعــت نفی گرایانــه اســام کــه 
بنیــاد تکفیــری قــوی در درون خــود دارد عامــل این خشــونت ها 
اســت. عــده  دیگــر سیاســت های اســتعماری و نــگاه تحقیرآمیــز 
همــراه بــا اســتثمار غــرب پــس از ســقوط امپراطــوری عثمانی را 
علــت آن قلمــداد کرده انــد. گروهــی دیگــر نیــز ســرخوردگی 
ــان را  ــکام آن ــی و ح ــردمداران سیاس ــلمان از س ــای مس توده ه
دلیلــی بــر ایــن پرخــاش خشــمگینانه تلقــی کرده انــد؛ چــرا کــه 
حــکام و سیاست هایشــان را بیــش از آن کــه معطــوف بــه مردم 
خویــش بداننــد، متمایــل بــه غــرب و منافــع آنــان دانســته اند. 
از ایــن رو عــدم توانایــی در تغییــر مســالمت آمیز حــکام خــود را 
ــه هــر ترتیــب  ــد. ب ــان می دانن ــی آن ــان غرب در حمایــت حامی
اعتقــاد بــه هــر یــک از ایــن رویکردهــا، باعــث طرح جــدی این 
ســوال مهــم می شــد کــه چــرا خشــونت در جوامــع مســلمانان 
بــا تاکیــد ایدئولوژیکــی صــورت می پذیــرد؟ فرضیه این نوشــته 
بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه خشــونت امروزیــن در جوامــع 
مســلمانان، چــه در بعــد مبــارزه بــا دیگــری کــه توســط القاعده 
هدایــت می شــد و چــه در بعــد داخلــی کــه بــه وســیله داعــش 
صــورت می پذیرفــت، ریشــه در بعــد تاریخی اســام از یک ســو 
و تلقــی یکســانی زیســت جهــان امروزین مســلمانان بــا آن دوره 
از ســوی دیگــر ریشــه دارد. بــر ایــن اســاس در دو بعــد تاریخی 
فرآینــد برســازی خشــونت در دل اســام ســنتی از یــک جهــت 
و تلقــی و خوانــش آن تفکــر توســط مســلمانان از جهــت دیگر را 

مــورد بررســی قــرار می دهــم.
ــی  ــول بزرگ ــاز، تح ــره حج ــبه جزی ــام در ش ــور اس ــا ظه ب
ــر  ــد. پیامب ــود آم ــه به وج ــن جامع ــی ای ــه فرهنگ در عرص
اســام )ص( در مقــام یــک مصلــح اجتماعــی، تــاش بســیاری 
در تحــول فرهنگــی و اجتماعــی ایــن جامعــه ســنتی انجــام داد. 
جامعــه پیشااســامی مبتنی بر فرهنــگ طبقاتی تبعیضــی که در 
آن اشــراف طبقــه بــاالی اجتمــاع بودنــد. در عیــن حال اشــراف 
در راس قبایــل وظیفــه هدایــت اجتماعــی و سیاســی را بــر عهده 
داشــتند. طبقــه میانــه و زیریــن جامعــه، الیــه بــزرگ اجتماعــی 
را شــکل می دادنــد. عدالــت مفهومــی طبقاتــی تعریــف می شــد؛ 
ــی  ــود از موهبت های ــگاه خ ــس در جای ــه هرک ــی ک به صورت
ــب  ــرایط طل ــن ش ــق او اســت. در ای ــه ح ــوردار اســت ک برخ
بیــش از اســتحقاق اجتماعــی هــر فــرد در یــک طبقــه، برخــورد 
ــه نظــم  ــرا ک ــی آورد؛ زی ــراه م ــه هم ــاال را ب ــات ب خشــن طبق
ــت  ــر کاســت، عدال ــی به هــم می خــورد. در نتیجــه تغیی طبقات
اجتماعــی از بیــن مــی رود. ایــن رویکــرد طبقاتــی همراه بــا فضای 
خشــن بیابــان، روحیــه عــدم رواداری را بــر ذهنیــت اجتماعــی 
مــردم حاکــم کــرده بــود. اوج ایــن نگــرش خشــونت گرایانه را 
ــران جامعــه مشــاهده کــرد.  ــده به گور کــردن دخت ــد در زن بای
البتــه ایــن فعــل اجتماعــی در راســتای حفظ نظــام مردســاالرانه 
ــتای  ــی در راس ــع قبایل ــت. در جوام ــورت می گرف ــاع ص اجتم
دفــاع از خــود، وارد مناســبات پیمانــی و قــرادادی بــا یک دیگــر 

ــتار  ــنت گرایی خواس ــای س ــان گروه ــن جری ــل ای داد. در مقاب
فهــم اســام مطابــق فهــم عصــر رســول اهلل هــم ســر برآوردنــد. 
ــا  ــه ب ــت مواجه ــر جه ــزار تکفی ــلفی گرا از اب ــان س ــن جری ای
دگراندیشــان بهــره بــرد. علــت اصلــی تکفیــر، ریشــه در ناتوانی 
ــن  ــر ای ــود. ب ــد ب ــه پرســش ها و دیدگاه هــای جدی در پاســخ ب
اســاس جامعــه مســلح بــه ســاح ایمــان، بــا دریافــت تکفیــر 
اقــدام عملــی خشــونت گرایانه را نهادینــه ســاخت. چــه بســیار 
فیلســوفان، شــاعران، متکلمیــن و... بــه دلیــل دگراندیشــی عمــر 
خــود را بــر ســر دیدگاه هــا و اعتقــادات نویــن خــود از دســت 
دادنــد. ایــن رویــه در اســام نــه از بنیــاد دیــن کــه از روش های 
ــت.  ــر برآورده اس ــی س ــا دگراندیش ــه ب ــن داران در مواجه دی
دیــن داران نیــز روش هــای رویارویــی بــا مخالفــان فکــری خــود 
ــیوه  ــن ش ــاختند. ای ــه می س ــر توجی ــیله پیامب ــار به وس را به ناچ

باعــث نهادینگــی بنیــاد تکفیــر در جهــان اســام شــد. 
آن چــه در دو قــرن اولیــه اســام توســط متفکــران دیــن دار در 
مواجهــه بــا دگراندیشــی نهادینــه شــد؛ بعدهــا در مواجهــه بــا 
ــا شــدت بیشــتر  ــاره ب ــدرن دوب ــای م ــن دنی اندیشــه های نوی
خــود را بازتولیــد کــرد. ســقوط امپراطــوری عثمانــی و تقســیم 
جهــان اســام بــه بخش هــای منفــک از یک دیگــر، بــر اســاس 
مذاهــب گوناگــون امــر تکفیــر را بیشــتر کــرد. بــا وجــود آن که 
در اســام بــا روایــت صحیــح از پیامبــر مبنــی بــر حرمــت ترور 
ــه  ــدام ب ــانه اق ــیری دشمن تراش ــا تفس ــت؛ ب ــده اس ــد ش تاکی
توجیــه تــرور و کشــتار و خشــونت در جوامــع مختلــف کردنــد. 
ایــن امــر در دوره معاصــر بــا تــرور رهبــران و روســای جمهــور 
کشــورهای مســلمان در قالــب ضدیــت بــا اســام آغــاز شــد. 
ســپس مســیر در فرآینــد برســازی خــود، در قالب یــک جریان 
به صــورت یــک فکــر تعریــف جدیــد و نوینــی از دشــمن بــرای 
خــود ارائــه داده و بــه اقدام هــای عملــی خشــونت گرایانه 
ــش،  ــد از آن داع ــان و بع ــان طالب ــد. جری ــادرت ورزیدن مب
رویکــرد ســازمان یافته فکــر خشــونت در اســام اســت کــه از 
ــلمانان دارد  ــگ مس ــار فرهن ــخ خون ب ــه در تاری ــو ریش یک س
ــرخوردگی های  ــا و س ــر ریشــه در محرومیت ه ــوی دیگ و از س



روایت وزیر اطالعات از تجهیز جریان های تروریستی در خارج از مرزهای ایران

وزیــر اطاعــات بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر تروریســت ها از مراکــز آموزشــی مجهــز و انبارهــای عظیــم اســلحه برخوردارنــد گفــت: 
اگــر قبــا تروریســت ها بــا یــک پیــکان وانــت و چنــد اســلحه کاشــینکف وارد کشــور می شــدند امــروز بــا موتورهــای قــوی، ماشــین های 

شاســی بلنــد، اســلحه تیربــار و یــا توپ هــای ضــد هوایــی بــه مرزهــا تعــرض می کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســید محمــود علــوی در جریــان طــرح ســوال نماینــده میانــدوآب در خصــوص تمهیــدات امنیتــی وزارت اطاعــات برای 
رفــع اقدامــات مخــل امنیــت اظهــار کــرد: شــرایط امنیتــی امــروز مــا متفــاوت بــا ســال های گذشــته اســت مــا بــا شــرایطی مواجهیــم کــه 
ســرویس های امنیتــی کشــورهای همســایه و حتــی کشــورهای دور دســت مســتقیم علیــه امنیــت کشــور وارد عمــل شــده اند و از جریان هــای 
و گروه هــای تروریســتی بــا تمــام وجــود هــم بــه صــورت نقــدی و هــم کاالیــی و هــم آموزشــی حمایــت تمــام عیــار می کننــد. وی اضافــه 
ــود  ــده تشــکیل داده ب ــم کــه یکــی از حامیــان تروریســت ها یعنــی داعــش، دولــت خودخوان کــرد: مــا ســال هایی را پشــت ســر می گذاری
ــدا  ــت پی ــراق دس ــوریه و ع ــش س ــلحه های ارت ــم اس ــای عظی ــه انباره ــد و ب ــوردار بودن ــز برخ ــی مجه ــز آموزش ــت ها از مراک و تروریس

کرده بودنــد. امــروز هــم داعــش زمیــن را از دســت داده ولــی اســلحه را زمیــن نگذاشــته اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و چهارم / نیمه دوم آذر 597 نگاه ویژه
آیت اهلل غرویان در گفت و گو با وقایع اتفاقیه  مطرح کرد:

ــل و  ــف تعق ــدیدا مخال ــه ش ــرادی ک ــال اف ــور مث ــه ط ب
فلســفه هســتند؛ ایــن چنیــن افــراد نیــز نزدیــک بــه تفکــرات 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــا توج ــنت اند ام ــل س ــی اه بنیادگرای
نبایــد پدیــد آمــدن گــروه مذکــور را بــه پــای فرهنــگ و فقه 

شــیعه بنویســم.
اشــاره کردیــد کــه گروه هایــی افراطــی در مذهــب 
ــارز و  ــال ب ــرای گروه هــای فــوق مث ــد. ب شــیعه وجــود دارن
مشــخصی بیــان کنیــد و عقایــد ایــن گروه هــا را در مخالفت 

ــا عقــل و فلســفه شــرح دهیــد؟ ب
گروه هــای منتســب بــه مکتــب تفکیک -کــه غالبا در خراســان 
ــان  ــلفی و عرف ــل فس ــا عق ــدت ب ــد- به ش ــدا کردن ــد پی رش
ــی  ــا تفســیرهای عرفان ــد؛ به نوعــی ب نظــری مخالفــت می کنن
آیــات قــرآن مخالف انــد و ایــن مخالفــت آنــان بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه اگــر فلســفه مــورد تائیــد اهــل بیــت بــود، از ســوی 
ــز وارد  ــان نی ــت و خــود آن ــرار می گرف ــورد اشــاره ق ــان م آن
ایــن قبیــل مســائل می شــدند؛ بــرای مثــال می گوینــد از آن جــا 
کــه در کلمــات و ســخنان اهــل بیــت، روایاتــی پیــدا کرده ایــم 
ــذا نبایســتی بــه ســمت  ــا فلســفه مخالفــت کرده انــد ل کــه ب
افــکار فلســفی رفــت. در حقیقــت ایــن قبیــل اســتدالل ها همان 

تمایــل بــه نفــی عقــل و عقانیــت اســت. 
بــه تمایــز میــان فقــه شــیعه و اهــل تســنن اشــاره کردیــد و 
مســئله توجــه بــه عقــل فلســفی را بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــاوت  ــن تف ــه شــیعه و اهــل ســنت دانســتید. ای ــاوت فق تف

ــد؟ ــود آم ــه به وج چگون
از نظــر علمــای شــیعه، فقــه شــیعه منتســب بــه خــود پیامبر 

ــی از  ــت و به نوع ــه اس و ائم
سرچشــمه برآمــده اســت. 
از  تعقــل  و  عقــل  مســئله 
ــده و  ــاز ش ــرآن آغ ــود ق خ
دســتورات فراوانــی بــه تعقــل 
و تدبــر در قــرآن اســت. 
در قــرآن مســائل فلســفی 
ــده  ــت. بن ــده اس ــی آم فراوان
یــک نظریــه در فلســفه تحت 
ــوت در  ــت ملک ــوان اصال عن

مقابــل اصالــت ماهیــت و وجــود مطــرح کــرده ام کــه از آیات 
قــرآن برآمــده اســت. معتقــدم فلســفه در ســنت پیامبــر و 
اهــل بیــت نیــز وجــود دارد. اوج توجــه بــه مباحــث فلســفی و 
فکــری در دوران امــام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( اســت. 
از آغــاز اســام توجــه بــه عقــل و عقانیــت وجــود داشــته و 
در فقــه شــیعه نیــز این موضــوع هویداســت. البتــه در دوران 
ــش بیشــتری  ــا گرای ــی از فقه ــخ تشــیع، برخ ــف تاری مختل
ــد کــه  ــز بوده ان ــی نی ــه فلســفه داشــتند و از ســویی فقهای ب
ــت  ــریعت اهمی ــر ش ــه ظواه ــد و ب ــاری بوده ان ــتر اخب بیش

بیشــتری می داده انــد.
بنیادگرایــی اســالمی تــا چــه انــدازه مولــود غــرب و اهداف 
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــران بنیادگرای ــا رهب ــت؟ آی ــرب اس غ
ــه  ــد ک ــره می جوین ــزاری به ــر اب ــود از ه ــد خ ــه مقاص ب
ممکــن اســت یکــی از ابــزار آن هــا تعامــل بــا قدرت هــای 
ــرای ســرکوب و اعمــال خشــونت باشــد؟ چــه  خارجــی ب
ــد  ــرب می توان ــالمی و غ ــی اس ــان بنیادگرای ــدی می پیون

وجــود داشــته باشــد؟

دهنــد. به طــور مثــال به دنبــال ســاخت یــک جامعــه بــا تنبیــه 
هســتند و گرایشــی بــه ترغیــب و تشــویق ندارنــد. این هــا بــه 
نظــر مــن بــه خلقیــات و ذوقیــات علمــا بازمی  گــردد تــا بــه 
خــود دیــن. برخــی به دنبــال آن هســتند جهنــم را بــه یــاد مرم 
بیاورنــد تــا بهشــت. امــا قرائــت مقابلــی نیــز وجــود دارد کــه 
بیشــتر مایــل بــه تشــویق مــردم بــه اســام اســت و ایــن دو 

قرائــت در جامعــه ایرانــی وجــود دارد.
ــا  ــی ب ــی ارتباط ــونت گرایی فعل ــه خش ــد ک ــاره کردی اش
بنیادگرایــی نــدارد. امــا چگونــه ایــن قرائــت خــاص از فقــه 
شــیعه به وجــود آمــده و خشــونت گرایی را تائیــد می کنــد؟

ــت  ــن قرائ ــاد ای ــوه ایج ــوان نح ــدان نمی ت ــن چن ــر م از نظ
ــرد  ــان ک ــوان بی ــویی نمی ت ــرد و از س ــخص ک ــاص را مش خ
کــه افــراد مایــل بــه خشــونت بنیادگــرا هســتند. بــه نظــرم 
تعریــف بنیادگرایــی متفــاوت اســت. یعنــی خشــونت گرایی و 
روش اســتفاده از خشــونت، روش پیامبــر و ائمــه بــوده اســت؛ 
ــای  ــراد روش ه ــن اف ــه ای ــن این ک ــر م ــه نظ ــه ب در حالی ک
خودشــان را بــه پیامبــر انتســاب می دهنــد، ناشــی از فقاهــت 
ــو  ــت را به نح ــل بی ــر و اه ــوان روش پیامب ــان اســت. می ت آن
دیگــری اســتنباط کرد. این مســئله بیشــتر بــه ذوق اســتنباطی 
را  جاذبــه دار  روش هــای  می تــوان  باز می گــردد.  آنــان 

اســتنباط کنیــم.
ــونت گرا و  ــرات خش ــاعه تفک ــرل اش ــما راه کنت ــر ش به نظ

بنیادگــرا در جامعــه ایرانــی چیســت؟ 
راه کنتــرل اشــاعه تفکــرات خشــونت گرا و بنیادگــرا در 
جامعــه ایرانــی، شــکل گیری بحــث و گفت وگــو اســت. 
بهــا دادن بــه عقــل و عقانیــت بایســتی توســط کســانی کــه 
ــه شــود. بایســتی مباحــث روز در  ــا ارائ ــد، دائم ــاد دارن اعتق
نهادهــای منتقدانــه ماننــد دانشــگاه و حــوزه مــورد بحــث و 
ــه  ــاری -ک ــرات اشــاعره و اخب ــا تفک ــرد ت ــرار گی بررســی ق
ــی عرضــه در  ــب اســت- توانای ــرا و عوام فری از قضــا ظاهرگ
ــل ســنت  ــان دانشــگاهیان اه ــد. در می ــدا نکن ــاع را پی اجتم
ــار  ــه از حص ــود دارد ک ــز وج ــفی نی ــای فلس ــز چهره ه نی
ــب  ــه مکت ــش ب ــد و گرای ــا کرده ان ــود را ره ــی خ بنیادگرای
ــا  ــا و گفت وگوه ــتی بحث ه ــد. بایس ــدا کرده ان ــت پی عقانی
وجــود داشــته باشــد. اندکــی ســعه صــدر می توانــد مســائل را 
حل و فصــل کنــد و نبایســتی بــه واســطه اندیشــیدن متفــاوت 
ــاف  ــی زد. اخت ــب انحراف ــت و برچس ــر تهم ــه یک دیگ ب
قرائت هــا وجــود دارد؛ چــرا کــه هیچ کــدام معصــوم نیســتیم 

ــرای همــه محفــوظ اســت. و حــق نقــد ب
ــه  ــود و چ ــد ب ــه خواه ــالمی چ ــای اس ــده بنیادگراه آین
ــم در  ــی و رادیکالیس ــرل بنیادگرای ــرای کنت ــازوکاری ب س

جهــان می تــوان تعریــف کــرد؟
ایــن حرکت هــا راه بــه هیــچ جایــی نخواهند بــرد ولــی لطمــه 
ــده  ــد. در آین ــلمانان می زنن ــام و مس ــه اس ــه وجه ــادی ب زی
می شــوند  اســتحاله  گروه هــا  ایــن  می شــود  پیش بینــی 
و به جــای آن هــا از نــو  گروه هــای جدیــد تنــدرو شــکل 
ــی از  ــت واقع ــت از قرائ ــلمانان حمای ــه مس ــرد. وظیف می گی
اســام اســت وگرنــه همیشــه در گــرداب تنــدروی و خشــونت 
گرفتــار خواهنــد مانــد. دولت هــای اســامی هــم نبایــد بــرای 
مقابلــه بــا غــرب از ایــن گروه هــا اســتفاده کننــد یــا بــه آن هــا 
ــا  ــود آن ه ــدی خ ــم ج ــدا مزاح ــه بع ــد ک ــال بدهن ــر و ب پ

خواهنــد بــود.

پیش مصاحبــه: بنیادگرایــی اســامی به عنــوان یــک ایدئولوژی، 
ــای فکری-سیاســی خاصــی  ــا و بنیان ه ــا، گزاره ه دارای مؤلفه ه
اســت و تفســیری جدیــد و مغایــر بــا قرائــت مدرنیتــه از روابط 
میــان انســان، خداونــد و جامعــه ارائــه می دهــد و مدعــی اســت 
تنهــا همیــن آمــوزه می توانــد ســعادت دنیــوی و اخــروی بشــر 
را تأمیــن کنــد. افــرادی کــه »بنیادگــرا« شــناخته می شــوند همه 
در یــک ســطح و دارای یــک روش فکری نیســتند. برخــی از آن 
هــا را تنهــا می تــوان در قالــب »متحّجــران« و »دگم اندیشــان« 
ــد،  ــن برنمی تابن ــی را در دی ــچ انعطاف ــدی کــرد کــه هی رده بن
امــا گروهــی از آنــان نیــز اندیشــورانی هســتند کــه بــه هــر دو 
عنصــر »لــزوم بازگشــت بــه مبانــی اصیــل دینــی« و »واقعیات 
ــاش در  ــرده و ت ــه ک ــان« توج ــول زم ــه در ط ــر یافت تغیی
هم خوانــی میــان آن هــا دارنــد. بــرای آشــنایی بــا بنیادگرایــی 
ــور  ــه ط ــب آن ب ــام و در مذاه ــورت ع ــه ص ــام ب در اس
خــاص، شناســایی ریشــه هــای آن و وجــوه تمایــز بنیادگرایــی 
در مذاهــب مختلــف اســام، بــر آن شــدیم گفــت وگویــی بــا 
آیــت اهلل محســن غرویــان، اســتاد حــوزه علمیــه قــم، داشـــته 

باشــیم کـــه مشــروح آن را در ادامــه مطالعــه خواهیــد کــرد.
ــت  ــه دس ــن نکت ــه ای ــته، ب ــای گذش ــی رخداده ــا بررس ب
ــنن  ــل تس ــان اه ــتر در می ــی بیش ــه بنیادگرای ــم ک می یابی
مشــاهده شــده اســت. آیــا ایــن مشــاهدات بیانگــر وجــود 

ــت؟ ــنت اس ــل س ــه اه ــص در فق نق
مشــکل اساســی کــه در فقــه اهــل ســنت وجــود دارد، ارزش 
ــع  ــک منب ــوان ی ــل به عن ــرای عق ــدن ب ــل نش ــار قائ و اعتب
فقهــی اســت. فقــه اهــل ســنت بیشــتر بــر پایــه کتــاب بــه 
معنــای قــرآن و ســنت بــه معنــای احادیــث نبــوی تکیــه دارد 
ــان  ــه عقــل و منطــق اهمیــت نمی دهــد. در وهلــه دوم، آن و ب
ســنت را تنهــا محــدود بــه پیامبــر می داننــد و در احادیــث نیز 
بــه اهــل بیــت و امامــان شــیعه مراجعــه نمی کننــد و صرفــا 
احادیــث نبــوی مــورد وثــوق را مــاک نظــر قــرار می دهنــد. 
البتــه قابــل ذکــر اســت کــه احادیــث حضــرت علــی )ع( را 

تحــت عنــوان خلیفــه چهــارم معتبــر می داننــد. 
ــت. در  ــنن اس ــل تس ــه اه ــی فق ــدی، ظاهرگرای ــئله بع مس
ــه ظاهــر احادیــث و  حقیقــت فقهــای اهــل تســنن بیشــتر ب
روایــات توجــه می کننــد و اهــل دقت هــای عقلــی در معانــی 
آیــات و روایــات نیســتند. بــرای مثــال از آن جــا کــه در قرآن 
ــد  ــد خداون ــه می گیرن ــداهلل...« نتیج ــت: »ی ــده اس ــم آم کری
دســت دارد. آنــان چنــدان اهــل تفســیرهای فلســفی آیــات 
ــنت  ــل س ــه اه ــت، فق ــن عل ــه همی ــتند و ب ــات نیس و روای
بســیار ســنت گرا و بــه اصطــاح ظاهرگــرا اســت. بــر همیــن 
ــتنباط های  ــل و اس ــنت، عق ــی اهل س ــه سیاس ــاس در فق اس
ــن  ــه اســت. قــرآن مهم تری ــرار نگرفت ــی مــورد توجــه ق عقل
منبــع روش شــناختی و ســنت مهم تریــن مفســر ایــن منبــع و 
اجمــاع معتبرتریــن راه دســت یابی بــه احــکام غیرصریــح امــا 
مکتــوب در قــرآن و ســنت اســت. در ایــن دیــدگاه اجمــاع و 
ــان بلکــه  ــودن آن ــاب مجتهد ب ــه از ب ــه ن عمــل و رای صحاب
از ایــن جهــت کــه آنــان در واقــع آشــنا بــه ســنت هســتند، 
ــتدالل  ــل و اس ــز تعق ــاع نی ــن در اجم ــت دارد. بنابرای حجی
ــه در  ــرد؛ چراک ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج ــه م ــی صحاب عقل
ــت.  ــد اس ــا بعی ــن ی ــاع غیرممک ــا اجم ــورت عم ــن ص ای
ــد  طــرح قیــاس در فقــه سیاســی اهــل ســنت نیــز نمی توان
بــه مفهــوم توجــه بــه عقــل و روش عقلــی در اســتنباط های 
فقهــی باشــد. مشــخص اســت در چنیــن روشــی، عقــل بــه 
ــرار  ــر ق ــع دیگ ــار مناب ــتقل در کن ــع مس ــک منب ــوان ی عن
نمی گیــرد و درنتیجــه طــرح قیــاس در فقــه سیاســی اهــل 
به کارگیــری  بــرای  الزم  زمینه هــای  نمی توانــد  ســنت 
ــه همــراه آورد . در نتیجــه  عقــل در اســتنباط های فقهــی را ب
ــاظ  ــه لح ــنت ب ــل س ــی اه ــه سیاس ــت فق ــوان گف می ت
روش شــناختی اساســا گرایــش بــه متــون دارد و بــه لحــاظ 

ــی دارد. ــدم م ــل مق ــر عق ــل را ب ــناختی نق معرفت ش
ــر  ــرا نظی ــای بنیادگ ــدرت گروه ه ــیعیان به ن ــان ش در می
ــیعه  ــه ش ــا در فق ــود. آی ــاهده می ش ــده مش ــش و القاع داع
بــرای جلوگیــری از پدیدآمــدن تفکــرات بنیادگرایــی، ابــزار 

کنترل کننــده ای وجــود دارد؟
ــه شــیعه عقــل و  ــده فق ــزار کنترل کنن ــه نظــر مــن، اب ــه. ب بل
ــیعه  ــای ش ــه فقه ــا ک ــوع از آن ج ــت. در مجم ــت اس عقانی
بــه عقــل و فلســفه اهمیــت بســیاری می دهنــد، امــکان رشــد 
ــته  ــود نداش ــیعه وج ــه ش ــری در فق ــطحی و قش ــرات س تفک
اســت. البتــه یک ســری تفکــرات افراطــی و بســیار ســنتی در 
شــیعه بــوده و هســت کــه تقریبــا مشــابه تفکــرات افراطــی در 
اهــل ســنت اســت امــا بــه ســطح مــوارد مذکــور نمی رســد. 

ــک  ــه و ی ــک وج ــامی ی ــی اس ــر بنیادگرای ــروزه دیگ ام
جریــان نــدارد. هــر جریانــی را بایــد جداگانــه مورد بررســی 
ــعودی را  ــتان س ــه عربس ــتند ک ــی هس ــرار داد. گروه های ق
ــه  ــکا رابط ــا آمری ــر ب ــد اگ ــر می کنن ــرار داده و فک ــو ق الگ
ــه  ــدرت آن ب ــو ق ــد در پرت ــد، می توانن ــرار کنن ــی برق خوب
ــلمین  ــا اخوان المس ــد. مث ــود بپردازن ــه های خ ــر اندیش نش
یکــی از ایــن گروه هاســت. آمریــکا هــم فکــر می کنــد مهــار 
اخــوان را در دســت دارد و می توانــد از آن هــا بــرای کنتــرل 
ــی  ــم زمان ــده ه ــد. القاع ــتفاده کن ــدرو اس ــای تن جریان ه
همیــن برداشــت را داشــت ولــی امــروز اســتراتژی معارضــه 
بــا غــرب را در پیــش گرفتــه اســت. اگــر کســی فکــر کنــد 
می توانــد از یــک گــروه ایدئولوژیــک اســتفاده کنــد ســخت 
ــت  ــد در خدم ــرکار کنن ــا ه ــن گروه ه ــتباه اســت. ای در اش
ــم  ــی ه ــان گروه های ــن می ــد. درای ــود می کنن ــوژی خ ایدئول
مثــل »بوکوحــرام« در آفریقــا هســتند کــه هیــچ رابطــه ای 

بــا غــرب ندارنــد.
از نظر شــما ریشــه ایــن تفــاوت در مســئله امامت اســت. در 
میــان اهــل تســنن نیــز گرایــش بــه فلســفه و تفکــر فلســفی 
نیــز وجــود داشــته و مهم تریــن آن هــا گــروه معتزلــه بــوده 
اســت. چگونــه ایــن گرایــش در میــان اهــل ســنت ایجــاد 

شــده اســت؟
پیشــوایان شــیعه پــس از پیامبــر و در راس آنــان حضرت علی 
ــد را  ــود خداون ــه وج ــفی راجع ب ــنگین فلس ــای س )ع(، بحث ه
مطــرح می کنــد کــه احتیــاج بــه شــرح و بســط های فلســفی 
دارد. در میــان علمــای اهــل ســنت نیــز علمــای متمایــل بــه 
ــت  ــر و عقانی ــفه و تفک فلس
وجــود داشــته اند امــا بــه 
ــع مناســب،  ــود مناب ســبب نب
ــرا  ــت ظاهرگ ــوب اکثری مغل
ــل  ــزرگان اه ــد. ب ــرار گرفتن ق
ــی  ــه تفکرات ــا این ک ــزال ب اعت
نزدیــک بــه شــیعه داشــته اند، 
ــت را  ــل امام ــتند اص نتوانس
ــب  ــر غال ــوند. تفک ــرا ش پذی
ــر  ــنت، تفک ــل س ــان اه در می
اشــعری و ظاهــری اســت. گروه هــای اعتزالــی به ســبب همیــن 
اقلیــت و شــرایط زمانــه مغلــوب واقع شــدند. البته ســخنان این 
گــروه بــا وجــود غلبــه گرایش هــای اشــعری در تاریــخ ماندگار 
شــده اســت. بــا بررســی تاریــخ کام اســامی، ایــن نکتــه بــه 
ــل  ــنت، تمای ــای اهل س ــر حکومت ه ــه اکث ــد ک دســت می آی
ــرات  ــرای تفک ــی ب ــذا مجال ــته اند ل ــاعره داش ــب اش ــه مکت ب

ــتند. ــی نگذاش ــه باق معتزل
ــردن  ــال تئوریزه ک ــه دنب ــراد ب ــی اف ــران برخ ــروزه در ای ام
قتل هــای  هم چــون  نمودهایــی  و  هســتند  خشــونت 
زنجیــره ای وجــود داشــته اســت. آیــا می تــوان قرابتــی میــان 

ــت؟ ــنت یاف ــل س ــی اه ــا و بنیادگرای ــل  گروه ه ــن قبی ای
بایســتی بحــث خشــونت گرایی را بــا یــک زاویــه جدیــد مــورد 
بررســی قــرار دهیــم؛ چرا کــه از قضــا در میان خشــونت گرایان 
افــرادی یافــت می شــوند کــه فیلســوف هســتند امــا برداشــتی 
ــه  ــن ارائ ــه از دی ــی افراط  گون ــد و قرائت ــن دارن ــاوت از دی متف
می دهنــد. قابــل قبــول اســت کــه ایــن افــراد بــه تفکر فلســفی 
بــاور دارنــد امــا تمایــل دارنــد که فهمــی تنبیهــی از دیــن ارائه 
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کنتـــرل بنیادگرایـــی اشـــاعه تفکـــرات خشـــونت گرا [ راه 
شکل گیـــــری  ایرانــــــــــی،  جامعــــــــــه  در  بنیادگـــــــرا  و 
ــل و  ــه عقـــ ــا دادن بـ ــو اســـــت. بهـــ گفت وگـــ بحـــــث و 
کـــه اعتقـــاد  کســـــانی  عقالنیـــــت بایســـــتی توســـــط 
ــا ارائـــــــه شــــــود. بایســــــتی مباحــــــث  دارنـــــــد، دائمــــــ
دانشــــــگاه  ماننـــــــــد  منتقدانــــــــــه  نهادهـــــای  در  روز 
گیــــــــرد. و حــــــوزه مـــــورد بحـــــــث و بررســــــی قـــــــــرار 

]
گفت وگو، راه کنترل
اشاعه تفکرات خشونت گرا 
و بنیادگرا در جامعه ایرانــݡی



بررسی حادثه تروریستی چابهار در کمیسیون امنیت ملی

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس از بررســی ابعــاد حادثــه تروریســتی چابهار بــا حضور مســئوالن دســتگاه های 
مربوطــه در جلســه این کمیســیون خبــر داد.

بــه گــزارش ایســنا، علــی نجفــی خوشــرودی در توضیــح جلســه امــروز کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس گفــت: در ایــن 
نشســت حادثــه تروریســتی حملــه بــه ســتاد فرماندهــی نیــروی انتظامــی در چابهــار بــا حضــور نماینــدگان و مســئوالن دســتگاه های ذیربــط 
همچــون وزارت کشــور، وزارت اطاعــات، ســپاه و نیــروی انتظامــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــه گفتــه وی در ایــن نشســت مســئوالن 
مربوطــه گزارشــی از شــرح ماجــرا، اقدامــات و طراحی هــای بــه عمــل آمــده بعــد از حادثــه ارائــه کردنــد. نماینــدگان کمیســیون نیــز نقطــه 

نظــرات خــود را بــرای مدیریــت و مقابلــه بــا این گونــه اقدامــات تروریســتی بیــان نمودنــد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و چهارم / نیمه دوم آذر 697 نگاه ویژه
کات و افتراقات بنیادگرایی در منطقه خاورمیانه اشترا

تروریسم به مثابه پدیده ای اجتماعی

6. بــرای محافظــت از خــود در برابــر غیــر مرزهــای فرهنگــی، 
ایدئولوژیکــی و اجتماعــی محکمــی پیرامــون خود قــرار می دهند.

ــر  ــض از رهب ــروی مح ــر پی ــا ب ــل آن ه ــه و عم 7. اندیش
ــون کاســیک  ــن حــال مفســر مت کاریزماتیــک -کــه در عی

ــت. ــتوار اس ــت- اس ــز هس ــا نی ــی آن ه مذهب
ــن  ــراوالن ای ــی از پیش ق ــگاه یک ــده درجای ــال القاع ــرای مث ب
ــه ای  ــوان نمون ــش به عن ــر و داع ــای اخی ــش در دهه ه جنب
فرارادیــکال در دو ســال اخیــر، دارای زیربنایــی به طــور 
تقریبــی مشــابه در جهــت نیــل بــه اســتقرار دولــت )خافت( 

اســامی مدنظــر خــود هســتند.
به رغــم وجــود وجــوه اشــتراک اساســی در میــان بنیادگرایــان 
فعــال در منطقــه خاورمیانــه، تفاوت هــای چشــم گیری در  
ــای  ــان گروه ه ــی در می ــردی و ایدئولوژیک ــای عملک عرصه ه
بنیادگــرا وجــود دارد کــه آن هــا را از یک دیگــر متمایــز 
می ســازد. وجــوه افتــراق بنیادگرایــان را بــه صــورت چکیــده وار 
ــرار داد؛  ــی ق ــورد بررس ــی م ــور اصل ــد مح ــوان در چن می ت
ــی  ــه بنیادگرای ــر ک ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــه، ب ــت این ک نخس
ــع  ــاز در جوام ــع هویت س ــن منب ــامی مهم تری ــی ـ اس دین
ــر  ــه گذشــته و تأکیــد ب ــا رجــوع ب شــبکه ای اســت، آن هــا ب
ــلطه آن را  ــند س ــام می کوش ــن اس ــی انحصــاری از دی معنای
در امــور قضایــی، اقتصــادی و حکومتــی بازگرداننــد. گروه هــای 
ــزج و  ــه ن ــورهای خاورمیان ــه از کش ــی ک ــرای متنوع بنیادگ
گســترش یافتــه انــد، هرکــدام بــر معنــای انحصــاری خویــش 
ــش و  ــد داع ــی مانن ــال گروه های ــوان مث ــد. به عن ــد دارن تأکی
جبهه النصــره و جمعیــت علمــای اســام )گــروه فضل الرحمــن(، 
جمعیــت علمــای اســام )گــروه ســمیع الحق(، ســپاه صحابــه، 
لشــگر جنگــوی، و غیــره بــا وجــود برخــورداری از ویژگی هــای 

ــای  ــان دادن نابرابری ه ــرای نش ــی ب ــاری، راه ــات انتح ــا عملی ب
ــز  ــدرن نی ــدا، اندیشــمند پســت م ــوده اســت. دری ــاختاری ب س
ــرال اشــاره دارد.  ــه نقــش نابرابری هــای موجــود در نظــام نولیب ب
ــی  ــای موجــود در نظــام جهان ــه نابرابری ه ــاس ب ــدا و هابرم دری
و تبعــات آن اشــاره می کننــد. تروریســم تنهــا بــه عصــر مــدرن 
محــدود نمی شــود. پدیده تروریســم در ایــران تاریخچــه ای طوالنی 
دارد. تــرور پادشــاهان بــه قصــد بــه قــدرت رســیدن دیگــران از 
اصلی تریــن مصادیــق تروریســم در پیشــینه تاریخــی ایران اســت. 
امــروزه با فرآیند دموکراتیزاســیون، کشــتن پادشــاهان و بــه قدرت 
رســیدن افــرادی جدید به آســانی میســر نیســت. ســاختار پیچیده 
نظام های سیاســی و دموکراســی هرچنــد نمایشــی در آن، تغییرات 
را بــا دشــواری هایی همــراه ســاخته کــه تروریســم مــدرن در پــی 
ــه چالــش کشــیدن آن اســت. تروریســت، فــردی اســت کــه  ب
دموکراســی موجود را برنتابیده و ســعی در تغییر الگوی موجود دارد. 
او بــا عملیــات انتحــاری در پــی آرمان هایــی اســت کــه در ذهنش 
برســاخته شــده اســت. بــه نقــل از وایــت، آن چــه کــه امــروزه در 
تروریســم مــدرن مطــرح اســت، قربانی شــدن عــوام اســت. مــردم 
عــادی نیــز قربانــی تروریســم می شــوند. تروریســت هایی کــه در 
مجلــس شــورای اســامی قصــد کشــتن نماینــدگان را داشــتند، 
ــرار  ــدف ق ــز ه ــادی را نی ــردم ع ــدرن م در بســتر تروریســم م
دادنــد. اگرچــه در ایــن خصــوص روایت هــای متعــددی مطــرح 
اســت، امــا واضــح اســت کــه تروریســم مــدرن مــردم عــادی را 
نیــز مــورد هــدف قــرار داده اســت. براســاس گــزارش موسســه 
اقتصــاد و صلــح، آمــار حمــات تروریســتی در ســال های 2001 
ــوده اســت. ایــن تعــداد در ســال های  ــا 2014، بیســت مــورد ب ت
ــا  ــدا کــرده اســت. ب ــش پی ــورد افزای ــه 61 م ــا 2017 ب 2015 ت

نــدارد و مــردم عمومــا موظــف بــه پیــروی از کلمــات و گفتار 
ــا از  ــه آن ه ــت تقلیدگرایان ــند. برداش ــلف می باش ــای س علم
ــی و  ــا زندگــی غرب ــان ب ــن، ســبب بدبینــی و دشــمنی آن دی
ــگ  ــد فرهن ــا مفاس ــت ب ــت. مخالف ــن اس ــدن دی عرفی ش
ــی  ــی تمام ــعارهای اساس ــی از ش ــی در کل، یک ــدن غرب و تم
گروه هــای بنیادگــرا اســت؛ امــا آن چــه بنیادگرایــی افراطــی از 
نــوع طالبــان را از ســایر گروه هــای اســامی جــدا می ســازد، 
نفــی مطلــق مدنیــت غربــی بــه وســیله آن هاســت. مخالفــت 
طالبــان بــا تلویزیــون، وســایل تصویربــرداری، لبــاس فرنگــی، 
ســینما و امثــال آن، نشــانه آشــکاری بــر روحیــه ســتیزه جویی 

ــا مظاهــر تمــدن غربــی اســت. ــان ب آن
ســومین محــور مــورد اختــاف و تفــاوت بنیادگرایــان 
ــی  ــای سیاس ــتراتژی و راهکاره ــتی در اس ــه را بایس خاورمیان
ــان  ــی بنیادگرای ــرد. به طورکل ــت و  جو ک ــدف جس ــق ه تحق
ــا  ــرای برنامه ه ــی در اج ــتراتژی های متفاوت ــا و اس راهکاره
ــه  ــا ب ــن تفاوت ه ــد. گاه ای ــال می کنن ــود دنب ــداف خ و اه
ــی درون گروهــی  ــدازه ای اســت کــه حتــی ســبب رویاروی ان
میــان خــود بنیادگرایــان می گــردد. بــرای مثــال تفاوت هــای 
چشــم گیر عملکــردی و ایدئولوژیکــی داعــش بــا ســایر 
گروه هــای بنیادگــرا هماننــد القاعــده، از آغــاز عصــری 
ــر  ــه و حتــی فرات ــی در خاورمیان ــارزات بنیادگرای ــن از مب نوی
ــونت  ــزار خش ــه اب ــروه ب ــن گ ــد ای ــد؛ تأکی از آن خبرمی ده
ــای(  ــای )تاکتیک ه ــی، راهبرده ــدرت نظام ــیخته، ق لجام گس
ــر رســانه های  ــاد ب منظــم و نویــن جنگــی و البتــه تأکیــد زی
اجتماعــی و اینترنــت ســبب  شــده تــا ایــن گــروه به ســرعت 
ــت  ــان جمعی ــوی در می ــی ق ــی و اجتماع ــی سیاس پایگاه های
مســلمان کشــورهای مختلــف جهــان و خاورمیانــه بــرای خود 
ایجــاد کنــد؛ درواقــع، نگــرش متفــاوت داعــش بــه مســائل 
دینــی، سیاســی و فرهنگــی، زمینــه ا ی به وجــود آورده کــه ایــن 
ــرد و  ــرا پیشــی  بگی ــای بنیادگ ــد از ســایر گروه ه ــروه بتوان گ
ــال  ــرا و درعین ح ــروه بنیادگ ــن گ ــه قوی تری ــت ب در حقیق

ــل  شــود. تروریســتی جهــان تبدی
در مجمــوع بــه نظــر مــی رســد نزدیکــی دیدگاه هــا 
مســائل  در  به ویــژه  بنیادگرایــان  فکــری  اشــتراکات  و 
ــرد دال  ــر به ف ــاز و منحص ــش ممت ــی  و نق ــه و زیربنای اولی
اســام در شکل بخشــی و مفصل بنــدی عناصــر گفتمانــی 
ــی  ــه جریان ــامی را ب ــی اس ــت بنیادگرای ــته اس آن نتوانس
یک پارچــه بــدل ســازد، بلکــه تکثــر سیاســی و نظــری 
ســبب شــکل گیری جریانــات بنیادگــرای متعــدد بــا معانــی 
گردیــده  منطقــه  در  متفــاوت  اســتراتژی های  و  ذهنــی 
اســت کــه هریــک کوشــیده اند بــا تاکیــد بــر وجــوه 
ــی   ــار و به عبارت ــه تک گفت ــش ب ــه خوی ــراق برتری جویان افت

تک گفتمــان غالــب در منطقــه تبدیــل شــوند.

مظنونیــن اصلــی فعالیت هــای تروریســتی بــه شــمار می آورنــد. 
تجــارب موجــود درخصوص تروریســم بســیاری از کشــورها را به 
نقــش مذهــب در تروریســم ســوق داده اســت. تبییــن اجتماعــی 
امــا بــه مــا می گوید کــه عمومــا تروریســت ها افــراد 20 ســاله ای 
هســتند کــه درخصــوص عمــل کشــتن آمــوزش دیده انــد. ایــن 
آموزش هــا بــه میزانــی زیــاد حرفــه ای بــوده اســت. ایــن رهیافت 
بــه مــا می گویــد کــه افــراد تروریســت عمومــا بــا جامعــه خــود 
پیونــد عمیقــی نداشــته اند. با توجــه به طیف ســنی تروریســت ها، 
ــردد.  ــز شکســت خورده محســوب می گ ــت نی ــوع رهیاف ــن ن ای
گفتمــان فلســفی نیــز در پــی تبییــن تروریســم به وســیله گفتمان 
بــوده اســت. گفتمان هــای موجــود در خصــوص جنگ، زمینه ســاز 
فعالیت هــای تروریســتی بــوده اســت. فــارغ از همــه دیدگاه هــا، 
ــه  ــات خــود را عاقان ــه اقدام ــرادی هســتند ک تروریســت ها اف
ارزیابــی می کننــد. گروه هــای القاعــده و حمــاس، اساســا عملیــات 
ــد. تروریســت ها حــرکات  ــی می کنن خــود را اســتراتژیک معرف
ــت  ــد. در نهای ــی می کنن ــده ارزیاب ــه و حساب ش ــود را عاقان خ
ــد. در  ــد می دانن ــود را کارآم ــات تروریســتی خ ــک از اقدام هری
نهایــت بایــد توجه داشــت کــه فعالیت هــای تروریســتی از منظر 
کنشــگران، عملی منطقــی بوده کــه دارای کارآمدی خاصی اســت. 
در پایــان بایــد اشــاره داشــت که تروریســت ها فعالیت هــای خود 
را بــا مقاصــد سیاســی و به قصــد به چالش کشــیدن دموکراســی 
ــای  ــی آرمان ه ــت ها در پ ــد. تروریس ــام می دهن ــزه انج مدرنی
خــود، اهدافــی را دنبــال می کننــد کــه در ذهنیــت آن هــا کارآمد، 
عقانــی و اســتراتژیک اســت. به طــور کلــی ویژگی هــای اصلــی 
تروریســت ها را می تــوان در بیــکاری، فقــر، عاقــه بــه برهــم زدن 

نظــم موجــود و نشــان دادن اعتــراض خاصــه کــرد. 
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تردیدی نیســت در بســیاری از کشــورهای منطقــه خاورمیانه، 
پدیــده بنیادگرایــی اســامی روبــه رشــد اســت. بنیادگرایــی 
اســامی یک پارچــه )Monolithic( نیســت و بــر طبــق شــرایط 
مختلــف در کشــورهای گوناگــون جلوه هــای گوناگونــی دارد. 
دربــاره بنیادگرایــی تعریــف جامــع و یک دســتی وجود نــدارد. 
بنیادگرایــی به نحــو ســلبی نــه یــک مانــور سیاســی محــض 
ــه احــزاب اقلیــت  ــدرت از خــال توســل ب ــرای کســب ق ب
ــع مجــدد  ــرای توزی ــه یــک تاکتیــک اقتصــادی ب اســت و ن
منابــع در میــان اقشــار و طبقــات ضعیــف جامعــه. عــاوه بــر 
ایــن بنیادگرایــی، اســتراتژی اعطــای شــخصیت اجتماعــی بــه 
جمعیت هــای ناراضــی نیــز نیســت. بــا ایــن حــال، بنیادگرایــی 
خــود را بــه عرصــه عمومــی متصــل ســاخته اســت و توجــه 
ــت  ــت اقتصــادی و منزل ــی، عدال ــدرت سیاس ــه ق خاصــی ب
اجتماعــی دارد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بنیادگرایــی نیــل 
ــر را  ــای فوق الذک ــه عرصه ه ــوب در هم ــت مطل ــه وضعی ب
ــن  ــرد. از ای ــی می گی ــراد پ ــی اف ــای مذهب ــق انگیزه ه از طری
رو، افــراد را بــه تشــکل های ایدئولوژیــک بــرای محافظــت از 
منبــع مشــروعیت الهــی تشــویق می کنــد. هرچنــد بنیادگرایی 
اســامی از لحــاظ نظــری )تئوریک( و سیاســی، جنبشــی متحد 
نیســت لیکــن در ســطح روبنــا و زیربنــا اشــتراکات بســیاری 
میــان انــواع مختلــف بنیادگرایــی اســامی وجــود دارد؛ 
ماننــد    »برتــری توحیــد به مثابــه بنیــادی راهبــردی، سیاســی، 
اساســی و حیاتــی، تفــوق شــریعت، ضــرورت اســتقرار دولــت 
ــخن،  ــر س ــه دیگ ــر«؛ ب ــم دیگ ــای مه ــامی و موضوع ه اس
ــه  ــی هســتند ک ــی مذهب ــرا گروه های ــای بنیادگ ــه گروه ه هم

ــارت اســت از:  ــا عب ــن وجــوه اشــتراک آن ه مهم تری
ــت  ــد هوی ــور می کنن ــه تص ــی ک ــه بحران ــش ب 1. در واکن

گروهــی آن هــا را تهدیــد می کنــد ظاهــر می شــوند.
2. خــود را درگیــر بــا مجموعــه ای از دیگــران شــامل 
و  ناسیونالیســت های ســکوالر  نوگراهــا،  سکوالریســت ها، 
نمادهــای مدرنیســتی و سکوالریســتی -کــه توســط مدافعــان 

ایــن ارزش هــای ایجــاد شــده اســت- می بینــد.
ــی  ــه ای خیال ــه گون ــا ب ــتند ت ــد آن هس ــواره مترص 3. هم
دیگــران را شــیطانی جلــوه دهنــد و از طریــق نفــی دیگــران و 
ــرای خــود هویــت کســب کننــد. ــی ب دشمن ســازی های خیال

4. رویدادهــای تاریخــی را اغلــب بخشــی از یــک الگــوی بزرگ 
ــز در  ــو آن همه چی ــه در پرت ــد ک ــانه می دانن و رستاخیزشناس

جهــت هــدف غایــی مــورد نظــر آن هــا ســیر می کنــد.
ــه  ــل مناقش ــی و غیرقاب ــه های جزم ــر اندیش ــه ب ــا تکی 5. ب

ــد. ــی را رد می کنن ــی تاریخ ــه خودآگاه ــود، هرگون خ

در ابتدا ضروری اســت با مفهوم تروریســم آشــنا شــویم. تروریســم 
به معنــای خشــونت اســت و به منظــور دســت یابی بــه هــدف بــا 
نوعــی خشــونت، ارعــاب و وحشــت همــراه اســت. درواقــع ایــن 
پدیــده به منظــور اهــداف سیاســی تعبیــه می شــود. حــال این کــه 
تروریســم دارای وجــوه مختلفــی از ابعــاد اجتماعی اســت. به صورت 
ــف واژه  ــوص تعری ــران درخص ــان صاحب نظ ــی می ــی توافق کل
تروریســم وجــود نــدارد. بــه نقــل از داوود فیرحی، پژوهشــگر علوم 
سیاســی و اندیشــه سیاســی اســام، تعریــف وزارت دفــاع ایــاالت 
ــرد  ــارت اســت از »کارب متحــده در ســال 1990 از تروریســم عب
غیرقانونــی یــا تهدیــد بــه کاربــرد زور یــا خشــونت بــر ضــد افراد 
یــا امــوال بــرای مجبور یــا مرعــوب ســاختن حکومت ها یــا جوامع 
کــه اغلــب بــه قصــد دســت یابی بــه اهــداف سیاســی، مذهبــی یا 
ایدئولوژیــک صــورت می پذیــرد«. هابرمــاس بــا تــز جهانی شــدن، 
ــت.  ــازی کرده اس ــوح تصویرس ــاز را به وض ــترهای نابرابری س بس
نتایــج پژوهــش دانشــگاه زوریــخ نشــان می دهــد کــه اغلــب افراد 
ــته  و  ــات نداش ــه تحصی ــد ک ــی بوده ان ــت از خانواده  های تروریس
ــاز  ــی و نی ــه آرمان گرای ــد. روحی ــکار بوده ان ــراد بی ــن اف ــب ای اغل
ــای  ــروز رفتاره ــراض، به نوعــی زمینه ســاز ب ــه نشــان دادن اعت ب
تروریســتی بــوده اســت. این پژوهــش کــه در ســال 2014 صورت 
گرفتــه اســت، نشــان می دهــد مهم تریــن ویژگــی مشــترک افــراد 
تروریســت، بیــکاری بوده اســت. افرادی که در پاکســتان و ســوریه 
بــه عضویــت گروه هــای تروریســتی درآمده انــد، اغلــب بــا بیکاری 
ــان  ــی از جه ــی رهای ــد. گوی ــرم کرده ان ــت و پنجه ن ــر دس و فق

مشــترک، هــر یــک بــر هویــت ویــژه خــود تأکیــد می کننــد. 
اعضــاء گروه هــای بنیادگــرای اســامی از یــک ســو بــر هویــت 
و معنــای متمایــز گــروه خــود اصــرار دارنــد و از ســوی دیگــر، 
ــت و  ــه هوی ــد ک ــرا مواجه ان ــای بنیادگ ــی از گروه ه ــا طیف ب
معنایــی متفــاوت بــا آن هــا دارنــد. تکثر هویتــی، معانــی متعدد 
ــج  ــی رای ــر، ویژگ ــاوت یک دیگ ــرش تفاســیر متف ــدم پذی و ع

ــرا در عصــر حاضــر اســت. ــای بنیادگ گروه ه
ــاف  ــع اخت ــن مرج ــدد، دومی ــرب و تج ــه غ ــگاه ب ــوع ن ن
میــان گروه هــای بنیادگــرای منطقــه اســت. به طــوری 
ــدید  ــت ش ــرو خصوم ــان  پی ــد طالب ــی مانن ــه گروه های ک
ــه  ــی علی ــری و نظام ــاد فک ــگ و جه ــام جن ــم و اع و تحری
ــا  ــد اخوانی ه ــامی مانن ــر اس ــای دیگ ــوده و گروه ه ــرب ب غ
وحزب التحریــر، بــا دیــد نقادانــه بــه تمــدن غربــی نگریســته 
و ضمــن رد جنبه هــای منفــی آن، از پذیــرش جنبه هــای 
مثبــت آن اســتقبال می نماینــد؛ افغانســتان و گروه هــای 
ــت  ــروه نخس ــارز گ ــال ب ــان، مث ــون طالب ــی هم چ بنیادگرای
ــه ای  ــا داعی ــور ب ــن کش ــی ای ــان افراط ــتند. بنیادگرای هس
دینــی، خواســتار تشــکیل حکومــت اســامی بــر پایــه تفاســیر 
ــود  ــی خ ــرژی مبارزات ــا ان ــد. آن ه ــاص خویش ان ــی خ مذهب
ــن و  ــودی دی ــا ناب ــد ی ــون تهدی ــت هایی هم چ را از پنداش
ــن  ــد. از ای ــد می گیرن ــر جدی ــام در عص ــر اس ــنت پیامب س
ــی و  ــان، روح تعبد گرای ــش طالب ــی بین ــده ویژگ ــر عم منظ
ــی  ــی و فقه ــتاوردهای کام ــه دس ــبت ب ــی نس قداست بخش
پیشــینیان می باشــد. آن ها دوران صدر اســام و میانــه را دوره 
طایــی و مصــون از هــر نــوع خطــا تلقــی نمــوده و راجع بــه 
ــه  ــاد جزم گرایان ــن دوره، اعتق ــی ای ــای دین ــیر و تأویل ه تفاس
ــد. اجتهــاد و اســتنباط نویــن در ایــن مکتــب جایگاهــی  دارن

ایــن حــال تعــداد قربانیــان در ســال 2018 کاهــش پیــدا کــرده 
اســت. نکتــه اساســی در جــذب افــراد در گروه هــای تروریســتی، 
ــاء  ــع اعض ــد. درواق ــت ها می باش ــی تروریس ــان ذهن ــم جه فه
گروه هــای تروریســتی به دنبــال اهــداف آرمان گرایانــه و جبــران 
نابرابری هــای متحمــل شــده، ســعی در ســاختن جهانــی مطلوب 
و موردنظــر از نــگاه خــود را دارنــد. تروریســت ها در مواقعــی در 
ــای  ــت گروه ه ــه عضوی ــی ب ــکل خانوادگ ــراق به ش ــوریه و ع س
تروریســتی درآمده انــد. وجــود فســادهای گســترده و نظــام نابرابر 
اقتصــادی ســبب جذب گســترده در ســوریه شــده اســت. اگرچه 
در ایــران نیــز ماننــد ســایر کشــورها ابعــادی از نابرابــری وجــود 
ــتی  ــای تروریس ــروز فعالیت ه ــدم ب ــی ع ــل اصل ــا دلی دارد، ام
ــه تشــیع در  ــت اســت؛ نخســت این ک ــز اهمی ــه حائ ــد نکت چن
ــوده اســت. نکتــه دوم امــا وجــود  ــا حــدودی فراگیــر ب ایــران ت
شــهرهای مهــم در مراکــز کشــور اســت. حضــور مستشــاران در 
کشــورهای تروریســت محــور نیــز در خنثی ســازی فعالیت هــای 
تروریســتی بی تاثیــر نبــوده اســت. هم چنیــن مســافت شــهرهای 
مــرزی تــا شــهرهای مرکــزی به قــدری زیــاد بــوده کــه ســبب 
ــن  ــت. مهم تری ــده اس ــتی ش ــای تروریس ــازی فعالیت ه خنثی س
ــای تروریســتی،  ــت در گروه ه ــه عضوی ــراد ب ــش اف ــل گرای دلی
ــان  ــا نش ــت. پژوهش ه ــوده اس ــر ب ــری و فق ــاس نابراب احس
می دهــد کــه تروریســت ها بــه منظــور داشــتن جهانــی بهتــر، به 
دنبــال آرمان شــهر خــود بوده انــد. بــه نقــل از فیرحــی، یکــی از 
تبیین هــای موجــود در خصــوص تروریســم، مذهــب بوده اســت. 
نظریــه هانتینگتــون درخصــوص برخــورد تمدن هــا از ایــن جنس 
اســت. به عنــوان مثــال تمــدن اســامی مــورد هجمــه بوده اســت. 
ــود را از  ــور خ ــلمان در کش ــای مس ــا اقلیت ه ــا اساس تایلندی ه
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ــن  ــم غیرانگلیســی زبان، بهتری ــن فیل ــای 9 بخــش بهتری ــاه نامزده ــکار«، فهرســت کوت ــینمایی »اس ــای س ــوم و هنره ــی عل آکادم
چهره پــردازی، بهتریــن موســیقی متــن، بهتریــن ترانــه، بهتریــن مســتند بلنــد، بهتریــن مســتند کوتــاه، بهتریــن فیلــم کوتــاه، بهتریــن 
انیمیشــن کوتــاه و بهتریــن جلوه هــای تصویــری را در نــود و یکمیــن دوره جوایــز اســکار اعــام کــرد و مشــخص شــد فیلــم »بــدون 

تاریــخ بــدون امضــا« از گردونــه رقابــت بــرای جایــزه بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی زبان نــود و یکمیــن دوره اســکار حــذف شــد.
»بــدون تاریــخ، بــدون امضــاء« بــه کارگردانــی وحیــد جلیلونــد -کــه بــه نمایندگــی از ایــران بــرای رقابــت در ایــن بخــش معرفــی 
شــده بــود- موفــق نشــد بــه فهرســت نهایــی راه پیــدا کنــد. امســال 87 کشــور نماینــدگان خــود را بــرای رقابــت در بخــش فیلــم 

خارجی زبــان نــود و یکمیــن دوره جوایــز اســکار معرفــی کردنــد.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و چهارم / نیمه دوم آذر 797 فر هنگ و هنر
سینمای فرهادی و رازهای مگویی که همه می دانند

مراسمی برای یک سقراط، بدون پرسش!
نگاهی به نمایش »مراسمی برای یک دوست«

کاراکتر هــای فرهــادی بــا کل نظام هــای فــردی و اجتماعــی 
ــخاص  ــن اش ــت. ای ــه اس ــا را در برگرفت ــه آن ه ــت ک اس
ــط  ــا محی ــود ب ــبت خ ــاب نس ــه در ب ــا ناآگاهان ــه ی آگاهان
پیرامــون فکــر می کننــد، می پرســند، پاســخ نمی گیرنــد 
ــا  ــه این ه ــت ک ــم آن اس ــه مه ــوند. نکت ــرخورده می ش و س
گرچــه ظاهــرا درگیــر داســتان های عجیــب و تصادف هــای 
ــمبلیک و  ــی، س ــز غیرواقع ــا هرگ ــوند ام ــول می ش غیرمعم

ــند.   ــر نمی رس ــه نظ ــی ب انتزاع
فرهــادی  ســینمای  در  حــال  لذت هــای  از  یکــی   -2
ــف  ــتعاره ها و کش ــا، اس ــف نماده ــرای کش ــت و جو ب جس
شــبکه روابــط میــان ایــن استعاره هاســت. ایــن بــازی اســت 
کــه یــک ســر آن خــود فرهــادی ایســتاده و در ســر دیگــر 
ــور  ــاد کیف ــر نم ــف ه ــا کش ــه ب ــاگر/منتقدانی ک آن تماش
ــان  ــای پنه ــی از معماه ــه معمای ــد ک ــاور دارن می شــوند و ب
اثــر را کشــف کرده انــد. در ابتــدای چهارشنبه ســوری، 
ــد و  ــا می پیچ ــور عبدالرض ــرخ موت ــی دور چ ــادر روح چ
ــنده،  ــدای فروش ــا در ابت ــد ی ــن می خورن ــر زمی ــوان ب دو ج
ترکــی بــر دیــوار اتــاق خــواب زوج جــوان افتــاده و شــکافی 
میــان جــای خــواب آن دو ایجــاد کــرده اســت. در ابتــدای 
جدایــی نــادر زیــر بــار پــول زور بــه متصــدی پمــپ بنزیــن 
ــران  ــی کارگ ــه زورگوی ــی ب ــیمین به راحت ــا س ــی رود ام نم
ــا  ــن اســتعاره ها و نماده ــد. نظــام ای ــن می کن بارکــش تمکی
ــد  ــا از ح ــون اســت. بیشــتر آن ه ــامان و همگ ــی به س نظام
یــک نشــانه جزئــی فراتــر مــی رود و بــه عنصــری معناســاز 
بــدل می شــود. به طــور خاصــه می تــوان گفــت ایــن 
ــال  ــرای مث ــی. ب ــم و هندس ــت و منظ ــده اس ــا فکر ش نماده
ــم  ــار می یابی ــط در آث ــی واس ــت و جو عامل ــی جس ــا کم ب
ــد و  ــل دارن ــد و قابلیــت تأوی ــد، ناظرن کــه ســخن نمی گوین
ــب  ــد؛ ش ــک می کنن ــم کم ــام فیل ــی در نظ ــط معان ــه بس ب
چهارشــنبه  آخــر ســال بــا ســرو صداها و تنش هایــش 
)چهارشنبه ســوری(، دریــا کــه از یــک ســو بی رحــم و قاتــل 
ــاره  ــش )درب ــوینده و رهایی بخ ــر ش ــوی دیگ ــت و از س اس
ــگاه معصــوم و خردکننــده اش )جدایــی  ــا آن ن ــی(، پــدر ب ال
نــادر از ســیمین(، زمیــن کــه در رابطــه اولیــه پاکــو و الئــورا 
خشــک و ســترون اســت و در رابطــه بعــدی پاکــو بــه زمینی 
بــارور بــدل می شــود و اســباب نجــات ایرنــه را هــم فراهــم 
ــار  ــوش و فاجعه ب ــور خام ــد(، حض ــه می دانن ــد )هم می کن
ــا حضــور اوســت کــه  ــده نمــی شــود ام ــام کــه دی زن بدن
ــن حــال  ــخ را ســبب می شــود و در عی همــه حادثه هــای تل
همــه بــاور می کنیــم او معصومــی اســت کــه قربانــی فضــای 

ــه اش شــده اســت )فروشــنده(. دهشــتناک جامع
ــه تکــرار  ــاز اصطاحــی اســت کــه ب ــان ب 3- اصطــاح پای
ــد و  ــه کار می برن ــادی ب ــینمای فره ــاره س ــراف درب و اس
ــینمای  ــوم در س ــن مفه ــن و کلیدی تری ــا آن را مهم تری گوی
ــای مشــخص  ــک معن ــا ی ــاز در این ج ــان ب ــد. پای او می دانن

ــد  ــدا می کن ــه پی ــن تضــاد مادامــی ادام ــد. ای دیگــر می کنن
ــازات  ــه مج ــی ب ــه همگ ــن جامع ــاد ای ــت آح ــه در نهای ک
ــش از  ــی بی ــی کلب ــتان زندگ ــد. داس ــدام او رای می دهن اع
هــر چیــز مــرا بــه یــاد سرنوشــت ســقراط در مردم ســاالری 
ــاد و  ــش از می ــه 399 پی ــی ب ــال های منته ــی س ــن ط آت
محاکمــه  وی در ســال مذکــور می انــدازد. بــا این کــه 
عــدم وجــود نوشــته ای از خــود ســقراط و تمجیدهــای 
غلوآمیــز افاطــون از وی و تفــاوت آن بــا روایــات گزنوفــون، 
آخیلیــس و ارســطو از زندگانــی اش ابهامــات زیــادی را 
ــاال  ــا احتم ــی آورد ام ــود م ــش و روش او به وج ــاره  من درب
بتــوان از ایــن واقعیــت مطمئــن بــود کــه خــوی نقاد ســقراط 
در برابــر هیــچ حــد و شــخص و شمشــیر و تازیانــه ای 
ــرداران  ــه  س ــان محاکم ــت. در جری ــوده اس ــدنی نب رام ش
ــس  ــری در مجل ــوزای، او از رای گی ــگ آرگین ــروز در جن پی
ــورد غضــب  ــرد و م ــری ک ــذاری جلوگی ــره قانون گ 500 نف
صاحبــان قــدرت و خشــم گروهــی از مــردم قــرار گرفــت. 
در زمــان قــدرت گرفتــن الیگارشــی حاکــم بــر آتــن، حتــی 
ــی  تحــت فشــار جبــاران ســی گانه از امضــای دســتور زندان
شــدن دلــون ســر بــاز زد. در نهایــت او بــا یــک رشــته اتهام 
ازجملــه بــه بیراهــه کشــاندن جوانــان بــه محکمــه خوانــده 
می شــود؛ از کمــک کریتــون بــرای فــرار اســتقبال نمی  کنــد 
ــه خــود  ــک -ک ــد در ســاختاری دموکراتی ــح می ده و ترجی
بــرای برپایــی اش کوشــیده اســت- از حقــوق و حــدود خــود 
دفــاع کنــد و اگــر موفــق بــه متقاعــد کــردن شــورا نشــد، 

چــه موضعــی بایــد بگیــرد؟ آیــا اخاقــی اســت کــه دختری 
ــرد؟ ــام ک ــت، بدن ــم دانس ــوان مته ــی می ت ــه به راحت را ک

ــادی  ــینمای فره ــورانگیز س ــر و ش ــارز، دل پذی ــه ب ــن  وج ای
ــن  ــت همی ــی هس ــۀ قوت ــای او نقط ــر در قصه ه ــت. اگ اس
ــد آن را  ــه بای ــت ک ــده ای اس ــم و خردکنن ــای مبه نکته ه
وجــه تمایــز درام  هــای فرهــادی بــا همــه نمونه هــای مشــابه 
ــتند  ــم هس ــیار مه ــه بس ــه اگرچ ــی ک ــت. گره های آن دانس
امــا به دقتــی مینیاتــوری در دل داســتان تنیــده شــده اند تــا 

ــد. ــر کنن ــی درگی ــب را به خوب ــن مخاط ذه
خاص پسند، شیک و مجلسی: 

ســینمای فرهــادی انگیزاننده تریــن جریــان ســینمایِی جــدی 
در دو دهــه اخیــر ســینمای ایــران بــوده اســت. هیــچ 
ــد.  ــه او نمی رس ــوج ب ــاد م ــذاری و ایج ــازی در اثرگ فیلمس
ــه تقلیــد صــرف از فیلم هــای  ــاری کــه ب امــروز ســیاهه آث
ــت  ــه اس ــر رفت ــت فرات ــتان دو دس ــد، از انگش او پرداخته ان
)ملبــورن، آدت می کنیــم، بــرف روی کاج هــا، ســعادت آبــاد 
ــده  ــای کپی ش ــن فیلم ه ــه ای ــت ک ــکل این جاس و ...(. مش
ــا وجــود  ــا فاقــد خاقیــت، ســرد و ســطحی هســتند. ب غالب
ــون  ــرا؟ چ ــد. چ ــود را دارن ــان خ ــم مخاطب ــاز ه ــن، ب ای
امــروز برنــدی بــه نــام اصغــر فرهــادی داریــم کــه حرکــِت 
ــی اســت  ــاختن فیلم ــی س ــه معن ــه او، ب بی واســطه در دنبال
ــی  ــاگران را راض ــن و تماش ــی از منتقدی ــل بخش ــه حداق ک
ــوان ادعــای  ــا آن می ت ــان ســاده تر، ب ــه زب خواهــد کــرد. )ب
ــدرت  ــدر ق ــذار آن ق ــوِج اثرگ ــن م ــرد(. ای ــنفکری ک روش
ــد تبدیــل  ــه برن ــا بعضــی از بازیگــران او را هــم ب داشــته ت
کنــد. )ترانــه علیدوســتی، بابــک کریمــی، پیمــان معــادی و 
ــورانه  از  ــی جس ــن تجربه های ــات(. هم چنی ــاره بی ــی س حت
بعضــی اصــول تکنیکــی ســینما مثل جامــپ کات )برشــی بین 
دو نمــا کــه غیــر منتظــره و پرشــی بــه نظــر آیــد( و دوربیــن 

ــه جــا بگــذارد.  ــاران ب روی دســت در ســینمای ی
اصغر فرهادی اول و اصغر فرهادی ثانی

ــم نخســت او  ــا ســه فیل ــرد تنه ــوان ک ــد عن ــت بای در نهای
ــه  ــد عقب ــی مانن ــش گاه ــایر فیلم های ــتند و س ــق هس عمی
ــول آن  ــه ق ــود و ب ــل کننده می ش ــرد و کس ــش، س ناموفق
ــادی  ــر فره ــم آخ ــد«. ســه فیل ــروف: »درنمی آی ــد مع منتق
)گذشــته، فروشــنده و همــه می داننــد( اصــا بــه قلمــرو پــر 
رمــز و راز ســه فیلــم نخســت وارد نمی شــوند. پرســش های 
اخاقــی هــول آور در فیلم هــای اول بــه گزاره هایــی رو و 
خنــک بــدل می شــوند کــه می تــوان بــا آن هــا یــک 
ــال،  ــرای مث ــاخت. ب ــاق س ــاب اخ ــی در ب ــم تلویزیون فیل
ــه  ــای قص ــت قهرمان ه ــز الزم نیس ــم اول هرگ ــه فیل در س
ــد.  ــود بدهن ــی موج ــش های اخاق ــه پرس ــح ب ــخ صری پاس
ــان را  ــری قهرم ــت موضع گی ــه صراح ــنده ب ــا در فروش ام
می شــنویم کــه متاســفانه بــه پیــام نهایــی فیلــم هــم تبدیــل 

می شــود: »آدم هــا به تدریــج گاو می شــوند«.

ســیاه داســتان مــورد تعــرض منطقــی دربــاره مســئله قانون و 
حــد قــرار می گیــرد و قانــع می شــود کــه متخلــف اســت و 
مجــازات شــود. کاســتی دیگــر متــن -کــه شــاید می توانســت 
نبــوِد گره هــا را جبــران کنــد- چالــش منطــق نداشــتن بــرای 
مخاطــب اســت. در چنیــن متنــی کــه ایــن چنیــن بــر پایــه 
تقســیم حــق، صحیــح و غلــط، و عدالــت برپاســت و عاقــه ای 
ــه  ــود ک ــر ب ــدارد، بهت ــتر ن ــای بیش ــردن گره ه ــه اضافه ک ب
ــه از نمایــش شــاهد پاســاژ حــق در  مخاطــب در هــر صحن
ــی  ــرای لحظات ــل ب ــا حداق ــد و دیالوگ ه ــن باش ــان طرفی می
می توانســتند مخاطــب را مجبــور بــه تقســیم حــق متفــاوت 
ــب را  ــن مخاط ــد و هم چنی ــش کن ــان و پیرامون ــان قهرم می
از جمــات نخســت بــه انتخــاب هدایــت شــده  جنــاح حــق 

ــرد. ــویق نمی ک تش
ــیاری را  ــای بس ــی محدودیت ه ــن حفره های ــاال این چنی احتم
ــختی هایی را  ــر و س ــق تصوی ــی در خل ــم کارگردان ــرای تی ب
ــر  ــدف ه ــدی ه ــق صد در ص ــری در تطاب ــم بازیگ ــرای تی ب
ــه همــراه داشــته  ــان مفــروض نمایشــنامه ب ــا پای ــوگ ب دیال
اســت. عــاوه بــر ایــن، علی رغــم پیچیدگــی ماهــوی داســتان، 
ایــن کاســتی ها در جهــت ســطحی بــه نظــر رســیدن محتوای 
ــر  ــه، تئات ــن هم ــا ای ــته اند. ب ــی داش ــل توجه ــش قاب ــر، نق اث
ــا شایســتگی  ــن روزهــا ب ــرای یــک دوســت« ای »مراســمی ب
از پــس بــر دوش کشــیدن بــار رضایــت و تفکــر مخاطبیــن 
برآمــده اســت؛ مهمــی کــه شــاید امــروزه بــه ایــن ســادگی ها 

یافــت نشــود.
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ــت؛  ــن اس ــاده و بنیادی ــل س ــک اص ــه ی ــن مقال ــای ای مبن
ســینمای فرهــادی ســینمایی اســت قابل تأمــل و تأثیرگــذار. 
ــودن و همیشــه  ــه معنــای بی نقــص ب امــا ایــن دو صفــت ب
ــای  ــد فیلم ه ــر می رس ــه به نظ ــت، بلک ــودن نیس در اوج ب
ــار  ــد؛ بعضــی  آث ــرار ندارن ــراز ق ــک ت ــه در ی ــادی هم فره
ــبند و  ــی دلچس ــه. برخ ــی در دامن ــتند و بعض در اوج هس
برخــی این گونــه نیســتند. بعضــی شــاهکارند و بعضــی 
ــل  ــز هســتند و در محاف ــی. جشنواره پســند نی بســیار معمول
ــل بحــث می باشــند. امــا پــس از ســه  روشــنفکری هــم قاب
ــه ای درخشــان،  ــه دســت دادن کارنام ــازی و ب ــه فیلم س ده
بــا نگاهــی بــه رونــد فیلم ســازی او دو نکتــه آشــکار به نظــر 
محــور  یــک  بــر  او  فیلم هــای  این کــه  اول  می رســد؛ 
مشــترک حرکــت می کننــد و مؤلفه هایــی تکرارشــونده 
ــض در کار او  ــا دو دوره اوج و حضی ــه ب ــد. دوم این ک دارن
روبــه رو هســتیم . در دوره اوج »چهارشنبه ســوری«، »دربــاره 
ــادر از ســیمین« را داریــم و در دوره دوم  الــی« و »جدایــی ن
»گذشــته«، »فروشــنده« و »همــه می داننــد«. در گفتــار 
ــای  ــه مؤلفه ه ــم، ب ــه برمی آی ــن دو نکت ــن همی ــر در تبیی زی
ــری از  ــردازم و تصوی ــادی می پ ــینمای فره ــونده س تکرارش

ــم. ــه می ده ــرود کارش را ارائ ــود و ف صع
انگاره های تکرارشونده

ــار  ــترک آث ــل مش ــه فص ــی ک ــی مؤلفه های ــه بعض ــدا ب ابت
فرهــادی هســتند، می پــردازم:

1- قهرمان هــای فرهــادی متعلــق بــه طبقــه متوســط 
ــادی  ــم م ــان ه ــا دغدغه ش ــتند ام ــه نیس ــد؛ مرف جامعه ان
نیســت؛ یــا حداقــل مســئله مــادی علــت کنش هــای درون 
ــی  ــت عاطف ــه بن بس ــی ب ــژده و مرتض ــت: م ــتان نیس داس
ــع  ــی از وض ــیمین ناراض ــوری(؛ س ــیده اند )چهارشنبه س رس
ــه  ــه رابط ــته ب ــادر وابس ــرت دارد و ن ــد مهاج ــود قص موج
عاطفــی بــا پــدرش اســت )جدایــی نــادر از ســیمین(؛  احمــد 
و مــاری و ســمیر در برقــراری یــک رابطــه گــرم و پرشــوِر 
عاطفــی ناکامنــد )گذشــته(. حتــی گــره مرکــزی در »همــه 
ــه  ــت بلک ــان نیس ــرای آدم ربای ــول ب ــه پ ــد« تهی می دانن
مســئله، شــبکه پیچیــده ای از روابــط عاطفــی اســت کــه در 

ــت.  ــده اس ــی رو ش ــرای جنای ــن ماج ــه ای پس زمین
بــه تعبیــر دیگــر، در فیلم هــای ایرانــی فرهادی صــدای طبقه 
ــرده  ــه تحصیل ک ــد ک ــوش می رس ــه گ ــه ب ــط جامع متوس
ــا گفتمــان رســمی جامعــه در تعــارض قــرار دارد،  اســت، ب
بــاور بســیار شــخصی نســبت بــه مذهــب، سیاســت، اقتصــاد 
ــد  ــی دارد، می خواه ــمی و حکومت ــگ رس ــزی و فرهن مرک
ــرای معمــای زیســتن پیــدا کنــد و در حــل ایــن  معنایــی ب
ــکِل  ــر، مش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوان اس ــیار نات ــا بس معم

تئاتــر »مراســمی بــرای یــک دوســت« کــه ایــن روزهــا بــر 
صحنــه  تماشــاخانه پردیــس مســتقل تئاتــر در حال اجراســت، 
بــه روایــت معمولــی داســتان روزهــای آخــر زندگی شــخصی 
بــه نــام ویلیــام کلبــی، ناســازگاری وی بــا قوانیــن شــهر محل 
ــش  ــن نمای ــردازد. ای ــی او می پ ــازات نهای ــی اش و مج زندگ
ــک  ــأت ی ــود در هی ــف خ ــه وظای ــت ب ــا موفقی ــته ب توانس
تمثیــل یــک بــه یکــی بــه نقیضه ســرایی حــول محــور جهــان 
ــردن  ــر ک ــه فک ــه ب ــاگری ک ــردازد و تماش ــی اش بپ پیرامون
ــرون از  ــه بی ــب ب ــر ل ــدی ب ــا لبخن وادار شــده را راضــی و ب
ــت  ــای به دق ــر و قاب ه ــد. تصاوی ــه کن ــش بدرق ــالن نمای س
معمــوال  کــه  مدیریت شــده ای  بازی هــای  طراحی شــده، 
از قالــب مطلــوب ســبک اثــر بیــرون نمی زدنــد، نبــود 
ــا  ــه تقریب ــری ک ــی عناص ــور کل ــدف و به ط ــی بی ه حواش
ــه ای  ــد، تجرب ــش بودن ــی نمای ــدف کل ــت ه ــه در خدم هم
ــم  ــن رق ــیعی از مخاطبی ــف وس ــرای طی ــتنی را ب دوست داش
ــد در  ــه نمی توان ــهروندی ک ــوان ش ــه عن ــی ب ــی زد. کلب م
چهارچــوب قوانیــن »ایــن شــهر« رفتــار کنــد، در تــاش برای 
زندگــی مطابــق بــا مبــادی و اصــول اخاقــی شــخصی اش، گاه 
و بــی گاه »از حــد می گذرانــد«. ایــن در حالــی اســت کــه بقیــه 
اعضــای ایــن جامعــه متظاهــر خــود نیــز دســتی بــر آتــش از 
ــد آن کار  ــه خلــوت می رون ــد و چــون ب ــدن دارن حــد گذران

ــف  ــدن تکلی ــن نش ــه، معی ــان قص ــدن پای ــته نش دارد:»بس
حــوادث و بــاز بــودن بــاب تأویــل در ســرانجام قهرمانــان«. 
امــا بــه جــز جدایی نــادر از ســیمین -کــه ایــن گــزاره درباره 
آن کامــا صــادق اســت- در کــدام اثــر دیگــر فرهــادی مــا 
ــی، گذشــته،  ــاره ال ــه رو هســتیم؟ در درب ــاز روب ــان ب ــا پای ب
ــای  ــه ج ــا ب ــد، قهرمان ه ــه می دانن ــوری و هم چهارشنبه س
ــدی  ــه پایان بن ــا ب ــه ماجراه ــد و هم ــود بازمی گردن اول خ
فیلــم ختــم می شــود. آن هــا از مســیری از آزمــون و ابتــاء 
ــد؛  ــتناک تری روبه روین ــر وحش ــا ام ــاال ب ــته اند  و ح گذش
ــِد  ــِن جدی ــا م ــه، ب ــن قص ــس ای ــا از پ ــی. آن ه خودآگاه
ــد. به نظــر  ــد آن را بپذیرن ــه رو شــده اند و بای خودشــان روب
می رســد اگــر قــرار باشــد یــک عامــل شــاخص در 
ــل  ــن عام ــرد، همی ــرار گی ــر ق ــادی مدنظ ــدِی فره پایان بن
خودآگاهــی اســت؛ خودآگاهــِی ترســناکی کــه هیــچ درمانــی 
نــدارد. بــا ایــن نــگاه، فیلم هــای فرهــادی فیلم هایــی بســیار 
ســاده هســتند، قصه هایــی از اتقاقــات روزمــره کــه در زندگی 
هــر کســی ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد امــا نتیجۀ آن بســیار 
ــم و  ــان زنده ای ــا غفلت هایم ــا ب ــا م ــت. گوی ــاک اس خطرن
ــا  ــم. ام ــی بگریزی ــم از آگاه ــی می خواهی ــدام به نوع ــر ک ه

ــز نیســت. ــز موفقیت آمی ــن گری همیشــه ای
4- گره هــای ناگشــوده: آیــا واقعــا پیرمــرد بــه رعنــا تجــاوز 
ــو  ــر پاک ــا دخت ــه واقع ــا ایرن ــنده(، آی ــرده اســت؟ )فروش ک
ــه در  ــد راضی ــا فرزن ــا واقع ــد( آی ــه می دانن ــت؟ )هم اس
ــر اثــر تصــادف  ــا از قبــل و ب ــادر مــرده ی اثــر هــل دادن ن
ــا  ــیمین( آی ــادر از س ــده اســت؟)جدایی ن ــقط ش ــه س راضی
الــی در آمــدن بــه ســفر شــمال و دروغ گفتــن بــه نامــزدش 
ــر  ــش ها و نظای ــن  پرس ــی( ای ــاره ال ــت؟ )درب ــر نیس مقص
ــتند کــه نقطــه عزیمــت  ــدی هس آن، پرســش هایی کلی
ــرار  ــادی اص ــد. فره ــمار می رون ــادی به ش ــای فره قصه ه
ــد  ــه کن ــتانش تعبی ــای ناگشــوده ای در داس ــه گره ه دارد ک
ــا  ــد. قاعدت ــتانش ببخش ــه داس ــی ب ــی چندوجه ــا ماهیت ت
ــرد  ــد. پیرم ــگاه نمی کن ــوادث ن ــه ح ــفید ب ــا س ــیاه ی او س
فیلــم فروشــنده بــا چاشــنی ای از صداقــت و تحقیــر اعتــراف 
ــا مــا حــق داریــم  می کنــد کــه »وسوســه« شــده اســت. آی
ــه ای -کــه هــر روز  ــاب چنیــن حادث قضــاوت اخاقــی در ب
بــرای خــود مــا ممکــن اســت اتفــاق بیافتد- داشــته باشــیم؟ 
ــه  ــا فاجع ــی ب ــی وقت ــاره ال ــم درب ــروه در فیل ــای گ بچه ه
ــش  ــک پرس ــه از ی ــد ک ــازه می فهمن ــوند ت ــه رو می ش روب
بســیار ســاده غفلــت کرده انــد: »نــام واقعــِی الــی چــه بــود؟« 
حــاال بایــد چــه پاســخی بــه پلیــس بدهنــد؟ تــازه این ســوال 
ــر  ــن دخت ــا آوردن ای ــت: آی ــر اس ــوال بزرگ ت ــه س مقدم
بــه شــمال اخاقــی بــوده اســت یــا خیــر؟ امــا صداقــت و 
خوش نیتــِی ســپیده کــه بانــی ایــن ســفر شــده اســت قابــل 
کتمــان نیســت. این جــا چــه کســی را بایــد ســرزنش کــرد؟ 
قانــون چــه نقشــی در ایــن ماجــرای بــه ظاهــر ســاده دارد و 

ــه ســوی جاودانگــی ســر کشــد. جــام شــوکران را ب
متــون نمایشــی و ادبــی متعــددی در طــول تاریــخ از این محل 
ــر  ــی موفق ت ــان آن های ــن می ــا در ای ــد، ام ــتفاده کرده ان اس
ــازگار  ــل ناس ــوع »عام ــر از موض ــی فرات ــه گام ــد ک بوده ان
ــدم  ــته اند. ع ــی متضــاد« گذاش ــل پیرامون در محاصــره عوام
وجــود اتفاقــات ثانویــه، پیش بینــی راحــت ســیر بخش هــای 
ــتان از  ــیر داس ــت مس ــی راح ــور پیش بین ــت و همین ط روای
ــدت  ــری به ش ــرادی جعف ــم م ــنامه خان پتانســیل های نمایش
ــاور آلگــرداس گریمــاس، معناشــناس  ــه ب کاســته اســت.  ب
ــات  ــاختارگرای فرانســوی، پیشــروندگی پ ــناس س و زبان ش
حرکــت از گــره بــه گره گشــایی، تضــاد بــه ســکون، جدایــی 
ــا شــئ(  ــت ی ــی )کیفی ــال مفهوم ــرو انتق ــه اتحــاد و... در گ ب
از عملگــر )actant( اولیــه بــه عملگــر ثانویــه اســت. در متــن 
نمایشــنامه  »مراســمی بــرای یــک دوســت« به ســختی 
فقــط دو عملگــر از عملگرهــای شــش گانه  گریمــاس یافــت 
ــِر  ــه  عملگ ــون در جام ــاد قان ــتان نه ــن داس ــود. در ای می ش
ــِر  ــوان عملگ ــه عن ــی ب ــام کلب ــال کننده )Sender(، و ویلی ارس
ایــن  کــه  می کننــد  تعامــل   )Receiver( دریافت کننــده 
ــت  ــوع عدال ــت موض ــه دریاف ــر ب ــت منج ــل در نهای تعام
ــتان و  ــول داس ــام ط ــود. در تم ــی می ش ــام کلب ــط ویلی توس
ــت  ــتین دوئ ــم. نخس ــن دوگانه ای ــاهد همی ــط ش ــت فق روای
بیــن باغبــان و کلبــی پیشــگوی )foreshadow( تمــام اتفاقــات 
ــوم  ــاه، مظل ــا بی گن ــان کام ــش اســت؛ قهرم ــان نمای ــا پای ت
ــر و  ــا متظاه ــای کام ــک تیپ ه ــا از یکای ــه  م ــفید قص و س



تعلیق بزرگترین قرارداد آب شیرین کن ایران به خاطر تحریم های آمریکا

شــرکت Hyflux اعــام  کــرد کــه مجبــور اســت قــرارداد شیرین ســازی آب دریــای عمــان جهــت انتقــال بــه ســه شــرکت بــزرگ معدنــی 
ــی از طریــق شــبکه بانکی بین الملــل متوقــف کنــد. گل گهــر، سرچشــمه چادرملــو را به دلیــل تحریم هــای آمریــکا و نبــود امــکان تامین مال

ایــن پــروژه، یکــی از حیاتی تریــن و بزرگتریــن پــروژه زیرســاخت در حــوزه آب کشــور اســت کــه اگــر بــه موقــع اجرایــی نشــود، احتمــال 
ایــن کــه امنیــت ملــی کشــور را نیــز بــه چالــش بکشــاند، دور از ذهــن به نظــر نمی رســد. الزم بــه ذکــر اســت مرکــز شــرکت Hyflux در 

ســنگاپور اســت.
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فضای مجازی؛ تکرار سیاست های شکست خورده

بنزین ناعادل

جزئیــات دارای اشــکاالت زیــادی اســت کــه البتــه این مــوارد را 
به کمیســیون فرهنگــی اطــاع داده ام«. 

ــای  ــاماندهی فض ــرح »س ــد ط ــر می رس ــه به نظ ــور ک آن ط
ــه رو اســت؛  ــددی روب ــف و متع ــات مختل ــا ابهام مجــازی« ب
ــرای  ــده ب ــای پیش بینی ش ــه مجازات ه ــوان ب ــه می ت از جمل
ــوان  ــه نت ــال درصورتی ک ــرای مث ــرد؛ ب ــاره ک ــن اش متخلفی
مجــوز الزم را از هیــات نظــارت پیش بینی شــده اخــذ کــرد و 
اقــدام بــه تشــکیل گــروه ســاده در پیام رســان اجتماعــی نمــود، 
مجــازات حبــس و جــزای نقــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
در واقــع ارائــه چنیــن طرح هــا و قوانینــی کــه ماهیــت ســلبی، 
امنیتــی و مجازات هــای ســنگینی را بــرای امــوری کــه بعضــا 
شــامل حــوزه خصوصــی افــراد می شــود داراســت، نتیجــه ای 
جــز شــکل گرفتن قوانیــن متروکــه نخواهد داشــت و از ســوی 
دیگــر باعــث از بیــن رفتــن اعتمــاد میــان قانونگــذار، مجــری 
قانــون و مــردم خواهــد شــد کــه دقیقــا خــاف یکــی از اهداف 
ــی از  ــه قوانین ــد. تجرب ــرح می باش ــن ط ــده در ای پیش بینی ش
ایــن دســت هماننــد ممنوعیــت ماهــواره، ممنوعیــت ویدئــو و 
ــه  ــر ک ــرام و توییت ــون تلگ ــان هایی هم چ ــگ پیام رس فیلترین
مــورد اســتفاده مســئولین کشــور و خــود قانونگذاران می باشــد، 

گواهــی بــر ایــن مدعاســت.
هم چنیــن ترکیــب هیــات نظــارت تعریف شــده بــرای بررســی 
ــران در پیام رســان ها اعــم از داخلــی و  محتــوا و فعالیــت کارب
خارجــی کــه شــامل نماینــده یــا بــه عبــارت بهتــر، نمایندگانی 
از جانــب پیام رســان های داخلــی می باشــد نیــز بســیار بحــث 

ــه  ــت ک ــور اس ــطح کش ــی در س ــل عموم ــت حمل و نق قیم
ــبب  ــرای دولــت به س ــم ب ــایندی ه ــئله خوش ــا مس قطع
ــرای مــردم به ســبب  افزایــش محبوبیــت اجتماعــی و هــم ب
ــد  ــاه خواه ــش ســطح رف ــل و افزای ــه حمل و نق کاهــش هزین
بــود. امــا اثراتــی که مــورد غفلــت اقتصاددانــان دســته اول در 
ایــن حــوزه قــرار گرفتــه، هزینه هــای بســیاری را بــر جامعــه 
تحمیــل کــرده اســت. مهم تریــن ایــن آســیب ها را می تــوان 
قاچــاق بنزیــن عنــوان کــرد. در حــال حاضــر طبــق گــزارش 
خبرگزاری هــای داخلــی روزانــه بیــن 20 تــا 35 میلیــون لیتــر 
ــزان قاچــاق  ــن از مرزهــای کشــور قاچــاق می شــود. می بنزی
ــه حــدی رســیده اســت کــه  ــران ب ــن و گازوئیــل در ای بنزی
ممکــن اســت دولــت را دوبــاره بــه واردات بنزیــن وادار نماید. 
ــای  ــت تحریم ه ــه وضعی ــه ب ــد باتوج ــده می توان ــن پدی ای
ــار  ــری را در اختی ــار دیگ ــرم فش ــران، اه ــه ای ــکا علی آمری
آمریــکا بــرای فشــار بیــش از پیــش بــر ایــران قــرار دهــد. 
از طــرف دیگــر وضعیــت محیــط زیســتی ایــران در ســالیان 
اخیــر به شــدت تحــت تاثیــر مصــرف ســوخت قــرار گرفتــه 
ــد، از  ــی می کنن ــهرها زندگ ــه در کان ش ــی ک ــت. مردم اس
وضعیت هــای ناســالم و بحرانــی آالینده هــای موجــود در 
هــوا به شــدت رنــج می برنــد. پــر واضــح اســت کــه یکــی از 
دالیــل اصلــی آلودگــی هــوا از طریــق ســوخت های فســیلی، 
ــن سوخت هاســت کــه  ــدازه مــردم از ای اســتفاده بیــش از ان
ــل  ــل قاب ــور کام ــه به ط ــازی جامع ــا فرهنگ س ــاد ی ــا ارش ب
ــودرو  ــدن در خ ــوار ش ــردم س ــه م ــت. مادامی ک ــل نیس ح
حمل و نقــل  از  اســتفاده  از  به صرفه تــر  را  تک سرنشــین 
ــای  ــتفاده از خودروه ــه اس ــل ب ــا می ــد، قطع ــی بدانن عموم
شــخصی تک سرنشــین بســیار بیشــتر خواهــد شــد و به تبــع 

بــه رقابــت بــا نمونه هــای خارجــی خویــش نیســتند و هنــوز 
ــد.  ــت را دارن هــم انتظــار حمایت هــای بیشــتر از ســمت دول
اعطــای دوبــاره کمک هــای مختلــف مــادی و معنــوی بــه ایــن 
پیام رســان ها بایســتی بــا توجــه بــه عملکــرد گذشــته آن هــا 
ــب  ــه و تصوی ــا اســتفاده از ارائ ــه ب ــه آن ک ــرد ن صــورت گی
ــرای ایــن  قوانیــن دســت و پا گیر و ســلبی زمینــه انحصــار را ب

ــرد.  ــم ک ــان ها فراه پیام رس
در انتهــا بایســتی یــادآور شــد کــه ســاماندهی فضــای مجــازی 
ــده  ــن محدود کنن ــازات و قوانی ــال مج ــیله اعم نبایســتی به وس
ــود-  ــراد می ش ــاب اف ــق انتخ ــلب آزادی و ح ــث س ــه باع -ک
صــورت گیــرد و بــه عبــارت دیگــر نبایــد از طریــق اعمــال این 
دســت از قوانیــن محدود کننــده، صــورت مســئله پــاک شــود و 
یــا این کــه بــه بهانــه حمایــت از پیام ر ســان های داخلــی زمینــه 
انحصــار و بســتن فضــای رقابتــی که نتیجــه آن باز هــم تحمیل 
ــد.  ــود آی ــراد اســت به وج ــن حــق انتخــاب از اف نظــر و گرفت
ســاماندهی فضــای مجــازی بایســتی در ابتــدا از طریــق آموزش 
صــورت گیــرد، در ایــن زمینــه نقــش نهــادی هم چــون وزارت 
آموزش و پــرورش بســیار پر رنــگ اســت و به جــای هــدر دادن 
ســرمایه ها در حمایــت بی چــون و چــرا و غیرعقانــی از برخــی 
ــطایی،  ــرون وس ــی ق ــه طرح های ــی و ارائ ــان های داخل پیام  رس
بایــد از از طریــق معلمــان، مربیان آموزشــی، اســاتید دانشــگاهی 
و ســایر پتانســیل هایی کــه در نهادهــای آموزشــی کشــور وجود 
دارد اســتفاده کــرد و بــا تصویــب قوانیــن حمایتــی بــه تقویــت و 

پشــتیبانی از آن هــا پرداخت.  

ــا  ــران ب ــه دام نقدینگــی کــه در حــال حاضــر ای و باتوجــه ب
ــر  ــه نظ ــبی ب ــد، روش مناس ــرم می کن ــه ن آن دســت و پنج
نمی رســد. راهــکار ســوم، آزادســازی قیمت هــا، به طــور 
قطــع بهتریــن روش بــرای اقتصــاد در بلندمــدت اســت. نظــم 
ــطح  ــع را در س ــن توزی ــد بهتری ــازار می توان ــه ب خودانگیخت
ــی  ــوارض جانب ــه ع ــن این ک ــردد. در عی ــب گ ــور موج کش
ــدت  ــا در کوتاه م ــد داشــت. ام ــرای کشــور خواه ــری ب کم ت
ــه  ــد جامع ــار کم درآم ــه اقش ــیب هایی ب ــع آس ــور قط به ط
ــش  ــی و افزای ــای عموم ــطح قیمت ه ــش س ــت افزای به عل
قیمــت حمل و نقــل تحمیــل خواهــد شــد کــه طبیعتــا باعــث 
افزایــش نارضایتــی در ســطح جامعــه خواهــد شــد. عــاوه بــر 
ایــن، الزمــه آزاد ســازی نــرخ بنزیــن، آزاد ســازی نــرخ ارز و 
ــه  ــا ب ــت ی ــن اس ــادرات بنزی ــای واردات و ص محدودیت ه
عبــارت دیگــر حرکــت کلــی اقتصــاد بــه ســمت بــازار آزاد.

اعتقــاد نگارنــده بــر ایــن اســت کــه اقتصــاد ایــران باتوجــه 
ــود، راه  ــف خ ــای مختل ــدد در بخش ه ــای متع ــه بحران ه ب
نجاتــی جــز حرکــت بــه ســمت بــازار آزاد نخواهــد داشــت. 
ــال آن  ــهمیه بندی و امث ــای س ــاید روش ه ــه ش ــد ک هرچن
ــر  ــب تر و محبوب ت ــردم مناس ــه م ــت و عام ــر دول در نظ
بــه نظــر برســند، آثــار جانبــی آن هــا در بلند مــدت 
ــران وارد  ــاد ای ــره اقتص ــر پیک ــیاری را ب ــیب های بس آس
از  بســیاری  هزینه هــای  آن هــا  جبــران  کــه  می کنــد 
ــه آن  هــم در حوصلــه  آینــدگان می طلبــد و البتــه اشــاره ب
ایــن مطلــب نمی گنجــد و هــم بارهــا توســط بــزرگان 
اقتصــاد ایــران و جهــان گوشــزد شــده اســت. امیــد اســت 
سیاســت مداران ایرانــی بــا اتخــاذ سیاســت های مناســب در 
ایــن مســیر، بــرای بهبــود وضعیــت کشــور قدمــی بردارنــد.

حسین مهدویان
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ــان  ــگ پیام رس ــال از فیلترین ــا یک س ــت تقریب ــس از گذش پ
تلگــرام، اخیــرا بــا امضــای 95 نفــر از نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی طرحــی بــه هیأت رئیســه مجلــس ارائــه شــد کــه در 
صــورت تصویــب آن کاربــران پیام رســان های اجتماعــی بیــش 
از پیــش و این بــار بــا پشــتوانه قانونــی تحــت نظــارت و کنتــرل 
نهادهــای امنیتــی و نظارتــی قــرار می گیرنــد. هرچنــد طــی ایــن 
ــر  ــی وزی ــف و حت ــا و از ســوی کارشناســان مختل مــدت باره
ارتباطــات شکســت فیلترینــگ تلگــرام اعــام شــده امــا ارائــه 
ایــن طــرح توســط نماینــدگان مجلــس مهــر دیگــری بــر تایید 

شکســت پــروژه فیلترینــگ تلگرام اســت.
حمایــت تعــدادی از نماینــدگان لیســت امیــد از ایــن طــرح نیز 
باعــث شــگفتی افــکار عمومــی شــد که بــه امیــد تغییــر، اصاح 
و از میــان رفتــن چنیــن طرح هــا و روش هایــی در انتخابات ســال 
1394 بــه لیســت امیــد رای دادنــد. تعــدادی از ایــن نمایندگان 
در مصاحبه هــای صورت گرفتــه اعــام کردنــد کــه صرفــا بــا 
کلیــات طــرح موافقنــد و بــه برخــی از جزئیــات طــرح هماننــد 
ــرای متخلفین،اشــکاالتی را وارد  ــای پیش بینی شــده ب مجازات ه
می داننــد. در ایــن خصــوص حمیــده زرآبــادی، نماینــده مــردم 
ــار داشــت:»من  ــران اظه ــه ای ــا روزنام ــو ب ــن، در گفت وگ قزوی
طــرح »ســاماندهی پیام رســان های اجتماعــی« را امضــا کــردم 
ولــی فقــط بــا کلیــات آن موافــق هســتم؛ چرا کــه این طــرح در 

کشــور ایــران بــا قیمت گــذاری رســمی دولــت بــرای بنزیــن، 
هــر لیتــر 7 ســنت آمریــکا، پــس از ونزوئــا کم تریــن قیمــت 
بنزیــن در جهــان را دارد. بــا توجــه بــه قیمــت تولیــد بنزیــن 
ــزار  ــاالنه 60 ه ــت س ــر دول ــال حاض ــران، در ح ــط ای توس
ــد.  ــاص می ده ــن اختص ــه بنزی ــه ب ــان یاران ــارد توم میلی
ــر ســر  ــا مطرح شــدن الیحــه بودجــه، صحبــت ب هرســاله ب
قیمــت بنزیــن در ســال آتــی مطــرح می شــود کــه مخالفــان 
و موافقــان بســیاری را بــه صحبــت در ایــن مــورد وا مــی دارد. 
ــه جهــت  ــران پیــش از انقــاب اســامی 57، ب ــت در ای دول
مصالــح سیاســی )نظیــر اشــتغال و محبوبیــت سیاســی( و بــه 
بهانــه رفــاه عمومــی همــواره بــه کنتــرل قیمــت حامل هــای 
ــواالت  ــا س ــت. ام ــه اس ــن پرداخت ــه بنزی ــرژی از جمل ان
ــا  بســیاری در ایــن مــورد همــواره مطــرح می گــردد کــه آی
ــع  ــه جهــت توزی ــن، راهــکاری عادالن ــه سراســری بنزی یاران
رفــاه در کشــور اســت؟ آثــار ایــن سیاســت اقتصــادی قدیمی 

ــت؟ ــران چیس ــت مداران ای ــوب سیاس و محب
ــن  ــم. ای ــوق می نگری ــئله ف ــه مس ــت ب ــر عدال ــدا از منظ ابت
مهــم، جزئــی از بدیهیــات حــوزه انــرژی و رفــاه عمومــی بــه 
ــران،  ــردم ای ــال حاضــر 40 درصــد م ــی رود. در ح ــمار م ش
ــه شــخصی  ــه، وســیله نقلی ــد جامع ــا از قشــر کم درآم عموم
ندارنــد. طبیعتــا در طــرف دیگــر جامعــه، بــا افــراد پردرآمــد 
بــا وســایل نقلیــه شــخصی متعــدد روبــه رو هســتیم. حــال اگر 
ــا ایــن واقعیــت  ــه صــورت  مســئله بازگردیــم به ســادگی ب ب
مواجــه می شــویم کــه افــراد پردرآمــد اجتمــاع بیــش از تمــام 
ــه ازای  ــوند )ب ــد می ش ــه بهره من ــن یاران ــه از ای ــراد جامع اف
هــر لیتــر 38 ســنت(. طبــق گزارش هــا ســه دهــک پردرآمــد 
جامعــه بیــش از نیمــی از بنزیــن موجــود در کشــور را مصرف 
ــع  ــیوه توزی ــرایطی ش ــن ش ــی اســت در چنی ــد. بدیه می کنن
ــن  ــت ناعادالنه تری ــن در کشــور، در حقیق ــه بنزی ــی یاران فعل

سیســتم موجــود اســت.
فردریــک باســتیا، اقتصــاددان کاســیک فرانســوی، در 
ــود  ــده می ش ــه دی ــام »آن چ ــه ن ــود ب ــروف خ ــاله مع رس
ــته  ــه دو دس ــان را ب ــود« اقتصاددان ــده نمی ش ــه دی و آن چ
تقســیم می کنــد؛ عــده ای کــه آثــار آنــی و لحظــه ای 
ــاری  ــده ای آث ــد و ع ــادی را می بینن ــای اقتص تصمیم گیری ه
ــر  ــدد متذک ــوع می پیون ــه به وق ــر اولی ــس از تاثی ــه پ را ک
ــه  ــد ک ــی می دان ــته اول را اقتصاددانان ــتیا دس ــوند. باس می ش
ــه جامعــه وارد می ســازند. آن چــه  آســیب های بســیاری را ب
از وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران برمی آیــد، نشــان از وفــور 
ــی دارد.  ــاز دولت ــه تصمیم س ــوع اول در بدن ــان ن اقتصاددان
نخســتین و آنی تریــن اثــر سیاســت فعلــی یارانــه بنزیــن در 
ــران، افزایــش قــدرت اســتفاده مــردم از بنزیــن و کنتــرل  ای

برانگیــز شــده اســت؛ چــرا کــه ایــن هیــات وظیفــه بررســی و 
ــران در پیام رســان ها را دارد. حــال  ــرای کارب صــدور مجــوز ب
حضــور نماینــدگان پیام رســان هایی کــه هنــوز مجــوز فعالیــت 
کســب نکردنــد و هم چنیــن در شــرایطی کــه پیام رســان های 
خارجــی هــم بایــد بــرای فعالیــت مجــوز اخــذ کننــد، شــائبه 
برخوردهــای ســلیقه ای بــرای تحقــق منافــع شــخصی و گروهی 
ــت.  ــود آورده اس ــوز را به وج ــای مج ــدور و اعط ــد ص در رون
ــن فصــل  ــن طــرح و هم چنی ــه ای ــه مقدم ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــه  ــت ب ــود و به صراح ــاده می ش ــامل 11 م ــه ش ــوم آن ک س
ــتی  ــد بایس ــاره می کن ــی اش ــان های داخل ــت از پیام رس حمای
انتظــار چنیــن هیاتــی را از پیــش داشــت. امــا مســئله اصلــی 
آن اســت کــه از ایــن طریــق راه بــرای انحصارگرایــی در حــوزه 
ــی  ــن موضوع ــد و ای ــود می آی ــی به وج ــان های داخل پیام رس
ــه  ــی زمانی ک ــران پیام رســان های داخل ــا مدی ــه دقیق اســت ک
اســتفاده از تلگــرام و اینســتاگرام بــدون هیــچ محدودیتی مقدور 
بــود، نســبت بــه آن بســیار حســاس بودنــد و ابــراز نگرانــی 
ــن  ــت ای ــا فعالی ــه آی ــد در خصــوص این ک ــد. هرچن می کردن
ــا خیــر نظــرات  شــبکه ها در کشــور انحصــار ایجــاد کــرده ی
ــن  ــه ای ــت ک ــد گف ــا بای ــود دارد ام ــیاری وج ــاوت بس متف
ــرای پیام رســان های  ــا ب ــه ایجــاد انحصــار را قطع طــرح زمین
ــل توجــه دیگــر در  ــه قاب ــد آورد. نکت ــی به وجــود خواه داخل
ــای  ــز حمایت ه ــته نی ــه در گذش ــت ک ــورد آن اس ــن م ای
گســترده ای از ایــن پیام رســان ها صــورت گرفتــه امــا اکنــون 
شــاهد آن هســتیم کــه هیچ کــدام از ایــن پیام رســان ها قــادر 

ــی پیــش خواهــد آمــد. آن، وضعیــت محیــط زیســتی فعل
حــال شــاید بهتریــن فرصــت بــرای پرداختــن بــه ایــن ســوال 
ــع  ــت توزی ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــکار فعل ــه راه ــت ک اس

ســوخت در کشــور چیســت؟
در ماه هــای اخیــر، بــا افزایــش صحبت هــا در مــورد 
افزایــش قیمــت بنزیــن، اقتصاددانــان ســه راه حــل را بــرای 
پایــان ایــن بحــران پیشــنهاد دادنــد؛ ســهمیه بندی، تشــکیل 
بــازار بــرای فــروش ســهمیه و آزادســازی قیمت هــا. 
ســاده ترین  قطــع  به طــور  ســهمیه بندی،  اول،  راه حــل 
و در دســترس ترین انتخــاب بــرای دولــت در شــرایط 
ــاره کارت هــای ســوخت  ــود. بازگشــت دوب فعلــی خواهــد ب
ــار  ــرای اقش ــدد ب ــهمیه های متع ــا س ــی ب ــن دونرخ و بنزی
ــن  ــر مطلوب تری ــی به نظ ــابقه تاریخ ــبب س ــف به س مختل
روش دولــت بــرای کنتــرل قاچــاق بنزیــن و افزایــش 
ــی  ــور قطــع تاثیرات ــل به ط ــن عم ــا ای قیمــت آن اســت. ام
ــهمیه و  ــروش س ــد و ف ــیاه خری ــازار س ــکیل ب ــه تش ازجمل
ــود  ــاف بهب ــه، برخ ــع عادالن ــکل توزی ــدن مش ــل نش ح
وضعیــت آن خواهــد داشــت. دولــت در حــال حاضــر ایــن 
ــت.  ــده اس ــت برگزی ــن وضعی ــود ای ــرای بهب ــل را ب راه ح
ــن مســئله در روش ســهمیه بندی،  ــن، مهم تری ــر ای عــاوه ب
ــه آن  ــد ب ــه بای ــود ک ــد ب ــذاری خواه ــم قیمت گ مکانیس
توجــه ویــژه ای شــود. راهــکار دوم، ارائــه ســهمیه ســرانه از 
طریــق کارت هــای ملــی و روش هایــی ماننــد آن و پــس از 
ــروش  ــا ف ــد ی ــرای مــردم جهــت خری ــازار ب آن تشــکیل ب
ســهمیه خــود اســت. ایــن روش کــه بی شــباهت بــه توزیــع 
یارانــه نقــدی در دولــت نهــم و دهــم نیســت، بــه طــور قطع 
نتیجــه ای جــز افزایــش نقدینگــی در کشــور نخواهــد داشــت 
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غ سحر« آواز »وطن« از حنجره »مر
نگاهی به اندیشه وطن دوستی ملک الشعرای بهار

چاپ دولتی و شبه دولتی آسیب رسان است

رئیــس ســابق اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کاشــان گفــت: صنعــت چــاپ و نشــر کشــور مــا بیشــتر دولتــی یــا شــبه دولتــی اســت و 
ایــن آسیب رســان اســت. مصطفــی جــوادی در حاشــیه برگــزاری نخســتین جشــنواره کتــاب کــودک و نوجــوان کاشــان بــه ایســنا گفت: 
امــروز صرفــا کتــاب منتشــر و چــاپ می شــود؛ چــه خوانــده شــود و چــه نشــود. آن هایــی کــه متولــی هســتند و قــدرت را در دســت 

دارنــد افــراد را بــه ســمت کتاب هــای خاصــی ســوق می دهنــد و ایــن درســت نیســت.
رئیــس ســابق اداره ارشــاد کاشــان گفــت: تولیــد و نشــر کتــاب مــا امــروز موضوعــی ســلیقه ای شــده اســت. صنعــت چــاپ و نشــر ما به 
جایگاهــی رســیده اســت کــه نویســندگان بیشــتر غــم نــان و نــام دارنــد. البتــه هســتند کســانی کــه خــوب کار می کننــد ولــی یــا دیــده 
نمی شــوند و یــا کم تــر دیــده می شــوند. این هــا اتفاقــا همان هایــی هســتند کــه عاشــقانه کار می کننــد و بــه گروهــی وابســته نیســتند.
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اساطیر ایران )قسمت پنجم(
جوانــی از صخــره زاده می شــود، بــا دشــنه ای کــه روزی بــا آن گاو 
نــر را می کشــد و مشــعل آتشــی کــه نمــاد نــوری اســت کــه بــا 

ــد. ــه جهــان می آی او ب
در اســطوره ای روایــت شــده اســت کــه مهــر پــس از زاده شــدن، 
تصمیــم گرفــت تــا نیــروی خــود را بســنجد. از ایــن رو نخســت 
بــا خورشــید زورآزمایــی کــرد و در ایــن برخــورد، خورشــید تاب 
نیــروی مهــر را نیــاورد و بــر زمیــن افتــاد. ســپس مهــر او را یاری 
داد تــا برخیــزد و دســت راســت خــود را بــه ســوی او دراز کــرد و 
ایــن دو ایــزد بــا یک دیگــر دســت دادنــد. ایــن نشــان از بیعــت 
خورشــید بــا مهــر اســت. پــس مهــر تاجــی بــر ســر خورشــید 

نهــاد و از آن پــس آن دو یــاران وفــادار شــدند.
در اســطوره مهــر و گاو چنیــن آمــده اســت کــه مهــر گاو را در 
چراگاهــی می یابــد، شــاخ او را بــه دســت می گیــرد، بــر او ســوار 
ــر  ــد و مه ــرو می افکن ــود ف ــی گاو او را از پشــت خ ــود، ول می ش
ــار گام برمــی دارد و او را  -کــه شــاخ او را در دســت دارد- در کن
بــه غــار می کشــاند. گاو می گریــزد و مهــر بــه دنبــال او مــی رود 
تــا ســرانجام او را می یابــد و می کشــد و از تــن او حیــات گیاهــی 
ــم  ــد غــات فراه ــای تولی ــد و زیربن ــود می آی ــوری به وج و جان
ــان از آســمان صــورت  ــه دســتور خدای می شــود. کشــتن گاو ب
می گیــرد و مهــر خــود بــه ایــن کار رغبتــی نــدارد و شــاید بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه در نگاره هــا، چهــره مهــر غمگین اســت.

ــس  ــای خــاص و پ ــا آیین ه ــرب، ب ــر در غ ــش مه ــروان کی پی
ــه می شــدند و ســپس  ــی ســخت پذیرفت از انجــام  آزمایش های
مراحلــی هفت گانــه در انتظارشــان بــود. ایــن هفــت مرحلــه کــه 
هرکــدام شــرایط و آیین هایــی داشــت، چنیــن نام گــذاری شــده 
بود: کاغ، همســر/عروس، ســرباز، شــیر، پارســی، پیک خورشید و 
ســرانجام پیــر یــا پــدر کــه عالی تریــن پایــه بــه حســاب می آمد 
و کســی کــه بــه ایــن مرتبــه می رســید، نماینــده خــدای مهــر در 

بعدهــا جــای ســرس وتــی را -کــه در اصــل رودخانه ای بــوده- دو 
صفــت آن یعنــی »اردوی« و »ســوره« گرفــت.

ایــن ایزدبانــو در کتیبــه اردشــیر دوم هخامنشــی و در بســیاری از 
متن هــا بــه صــورت خاصــه شــده آناهیتــا در می آیــد. او کــه 
ــه  ــرور هم ــج س ــود، به تدری ــۀ اردوی ب ــرور رودخان ــت س نخس
آب هــا گشــت و از اپــام نپــات نیــز پیشــی گرفــت و شــخصیت 

اپــام نپــات در شــخصیت او تحلیــل رفــت.
ایــن ایــزد بانــو بــا صفــات نیرومنــدی، زیبایــی و خردمنــدی بــه 
صــورت الهــه عشــق و بــاروری نیــز می آیــد؛ همتــای آفرودیــت 
یونانــی. زنــان در هنــگام زایمــان، بــرای زایــش خــوب و دختــران 
ــه درگاه او نیایــش می کننــد. او  ــرای یافتــن شــوهر مناســب ب ب
ــارور  ــز و ب ــود دشــت ها را حاصل خی ــای خ ــا آب ه ــن ب هم چنی
می ســازد.وی تمــام دالوران نخســتین را نیــرو بخشــید و ســبب 

توفیــق آنــان در غلبــه در دشــمنان شــد.
آناهیــد یــا اردوی ســوره اناهیتــا، گردونــه ای با چهار اســب ســفید 
دارد. اســب های گردونــه او ابــر، بــاران، بــرف و تگــرگ هســتند. 
او در بلندتریــن طبقــه آســمان ســکنی گزیــده و بــر کرانــه هــر 
دریاچــه ای خانــه ای زیبــا بــا صد پنجــره درخشــان و هزار ســتون 
خــوش تــراش دارد. او از فــراز ابرهــا بــه فرمــان اورمــزد بــاران 
ــد. او خدایــی محبــوب اســت  ــرف و تگــرگ را فــرو می باران و ب
و همیشــه عاقــه و احتــرام پیــروان بســیاری را بــه خــود جلــب 

کــرده اســت.
هــرودوت، مــورخ مشــهور، می نویســد کــه ایرانیــان خورشــید و 
مــاه و زمیــن و آتــش و آب و بــاد را گرامــی داشــته و بــرای آن ها 
ــان در  ــد: »ایرانی ــن می گوی ــد. او هم چنی ــار می آورن ــه و نث فدی
میــان رود ادرار نمی کننــد و آب دهــان در آن نمی اندازنــد، در آن 
دســت نمی شــویند و متحمــل هــم نمی شــوند کــه دیگــری آن را 

بــه کثافاتــی آلــوده کند«.
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در شــماره قبــل به نحــوه آفرینــش ایــزدان و دیوان پرداخته شــد. 
در ایــن شــماره نیــز هم چنــان به معرفــی ایــزدان می پــردازم.

مهــر: نــام مهــر در هفتمیــن مــاه ســال و شــانزدهمین روز مــاه 
ــرگان در  ــه جشــن مه ــود دارد ک ــتان وج ــران باس ــم ای در تقوی
همیــن روز، یعنــی شــانزدهم مهرمــاه، برگــزار می گــردد. نامیــدن 
شــانزدهمین روز مــاه بــه نــام مهر،بــه تعبیــری بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه نظــارت نیمــه دوم مــا بــر عهــده او گذاشــته شــود. 
همان طــور کــه نــام مهــر بــر هفتمیــن مــاه ســال نیــز حاکــی از 
ایــن اســت کــه نظــارت بــر نیمــه دوم ســال از وظایــف اوســت.

ــاز  ــاد ب ــش از می ــه 1350 پی ــر ب ــتش مه ــی پرس دیرینگ
می گــردد. بــا ســقوط هخامنشــیان در ســال 331 ق.م. آیین میترا 
بــه آســیای صغیر منتقل شــد و بــه صورت آییــن ســّری درآمد. 
این کــه بعدهــا معابــد مهــری تقریبــا همگــی بــه صــورت غــار یا 
در اعمــاق زمیــن بنــا شــد )مهرابــه( شــاید بــه همین دلیل باشــد. 
بنابــر روایتــی ســربازان رومــی آییــن مهــر را بــه ُرم بردنــد و بــه 
ــد  ــرای خوش آم ــور ُرم ب ــا کودومــوس امپرات ــد. مث آن گرویدن
ســربازان خــود، از مهرپرســتی حمایــت کــرد و خود بــه این آیین 
گرویــد. در ســده ســوم میــادی تنهــا در ُرم -کــه یــک میلیــون 

جمعیــت داشــت- پنجــاه معبــد میترایی شــناخته شــده اســت.
آییــن مهــری بعدهــا مغلــوب مســیحیت شــد و از ســال 400 
ــر آموزه هــا  ــر آن ب ــا تأثی ــاد، ام ــق افت ــی از رون ــه کل میــادی ب
و باورهــای مســیحی انکارناپذیــر اســت. کافــی اســت بدانیــم 25 
دســامبر در اصــل روز تولــد مهــر بــوده کــه بعدهــا هــم در همین 
روز تثبیــت شــده اســت. بنابــر نگاره هــای نقــش بســته بــر دیوار 
مهرابه هــا در کشــورهای غربــی، مهــر بــه صــورت کــودک یــا 

زمیــن بــه شــمار می آمــد.
اپــام نپــات: معنــی لفظــی اپــام نپــات، نــاف زاده آب اســت کــه 
واژه نــوه یــا نبیــره نیــز بــا نپــات از یــک ریشــه اســت. او ایــزد 
آب هــا اســت. او یکــی از ســه خــدای بزرگــی اســت کــه لقــب 
»اهورا«)=ســرور( را دارد کــه اینامــر خــود گویــای مقــام اوســت. 
بـُـرز ایــزد از القــاب دیگــر ایــن ایــزد بــه معنــی بلندباال می باشــد. 
در متــون پهلــوی، بـُـرز، نــام خــاص او گشــته اســت. تیشــتر، ایزد 
ــج  ــان به تدری ــذر زم ــزد در گ ــن ای ــت. ای ــژاد اوس ــاران، از ن ب
ــوره  ــه اردوی س ــای او ب ــدرت و ویژگی ه ــود و ق ــگ می ش کم رن

آناهیتــا منتقــل می شــود.
ناهیــد/ اَناهیــد )اَردوی ســوره اَناهیتــا Ardavi Sura Anahita(: ایــزد 
بانــو با شــخصیتی بســیار برجســته که مقــام مهمــی در آیین های 
ایــران باســتان بــه خــود اختصــاص می دهــد و قدمــت ســتایش 
او حتــی بــه پیــش از زردشــت نیــز می رســد. اردوی )بــه معنــی 
رطوبــت( ابتــدا نــام رودخانــه مقدســی بــود و ســپس شــخصیت 

ــی یافت. خدای
ــش و آب و  ــه )آت ــر چهارگان ــه عناص ــتی کلی ــش زردش در کی
ــش  ــس از آت ــد. آب پ ــد و گرامی ان ــوا( و خــاک( ارجمن ــاد )ه ب
گرامی تریــن عنصــر اســت. اردوی ســور اناهیتــا بــه معنــی رود 
نیرومنــد و زالل )نیالــوده و پــاک( اســت و آن طــور کــه در اوســتا 
از ایــن رود تعریــف شــده، بایــد آن را آبــی مینــوی تصــور کــرد، 
زیــرا رودی اســت بــه بزرگــی تمــام آب هــای روی زمیــن کــه به 
دریــای فراخکــرت )دریــای اســاطیری ایــران( می ریــزد و هفــت 

ــد. ــن را ســیراب می کن کشــور روی زمی
 )Sarasvati( شــخصیت خدایــی او را همتــای ایزدبانو َســَرس وَتــی
در آییــن ودایــی می داننــد و برخــی بــر ایــن باورنــد کــه اردوی 
در اصــل صفــت ســرس وتــی بــوده کــه در هنــد بــه رودخانــه 
ــد.  ــی اطــاق می ش ــه پنجــاب کنون ــی در ناحی کوچــک مقدس

این یلدای کهن در سرزمین باستانی من!

 چند گویی چرا مانده ویران/ هند و افغان و خوارزم و ایران
چند گویی چرا ما اسیریم/ زآن که آزادی ما اسیران

 جنبش و دوستی و داد است/ روز یک رنگی و اتحاد است
ــا  ــی اســامی ب ــر جهان وطن ــاوه ب ــوم وطــن ع ــن دوره، مفه در ای
ــا  ــز گــره می خــورد. مردمــی کــه ت حضــور مــردم در جامعــه نی
دیــروز نمی توانســتند حتــی دربــاره زندگــی خــود تصمیــم بگیرنــد، 
در عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی وارد می شــوند و بــرای 
سیاســت مداران و کارگــزاران حکومتــی تعییــن تکلیــف می کننــد. 
آن هــا بــرای وطــن خــود ارزش  قائــل هســتند و می خواهنــد آزادی 
ــد:  ــاره می گوی ــد. ملک الشــعرای بهــار در این ب ــه دهن ــه او هدی را ب
پادشــاها ز اســتبداد چــه داری مقصــود/ کــه از ایــن کار جــز ادبــار 

نگــردد مشــهود 
ملــکا جــور مکــن پیشــه و مشــکن پیمــان/ کــه مکافــات خداییت 

بگیــرد دامــان
 ملــکا خودســری و جــور تــو ایران ســوز اســت/ بــه مکافــات تــو 

امــروز وطــن فیــروز اســت
عامــل دیگــری کــه در ایــن دوره وطــن را تعریــف می کنــد، هویــت 
ایرانــی اســت. شــاعران ایــن دوره هم چنــان کــه بــه هویت اســامی 
ــد.  ــاد نمی برن ــود را از ی ــودن خ ــتند، ایرانی ب ــد هس ــود پای بن خ
ــد  ــی تأکی ــوع هویت شناس ــن ن ــر ای ــز ب ــار نی ــعرای به ملک الش
دارد. او در قصیــده وطنیــه ای کــه دور از ایــران و در لــوزان پاریــس 
ســروده  اســت، بــر ایــران عصــر خــود حســرت می خــورد و از همــه  

تقابــل ســیری و گرســنگی می فهمنــد، احتمــاال جنبه هــای نمادین 
ــد و  ــدا را درک نمی کنن ــان یل ــا هم ــه« ی ــب چل ــزی »ش و رم
به همیــن دلیــل اســت هنگامی  تحــوالت تنــد و طوفانــی اجتماعی 
سیاســی از راه می رســند کــه بــه دنبال آن مناســبات روســتایی از 
هــم می پاشــد و مــا شــاهد یــک دوره غیبــت این رســم کهــن در 
تاریــخ کشــورمان هســتیم. بــه ایــن معنــا کــه گزارش هایــی بــر 
عــرف مراســم برگــزاری شــب چلــه در محیط هــای روســتایی از 
گذشــته های دور تــا بــه امــروز گواهــی می دهنــد امــا ایــن عــرف 
ــد؛ چــرا  ــاب می افت ــر از تب و ت ــی جنگ هــای متوات پــس از برپای

کــه امنیــت از نــان نیــز مهم تــر اســت.
گزارش هــا نشــان می دهنــد کــه جشــن »شــب چلــه« در خاطــر 
مــردم روســتا، جشــن امیــد اســت؛ جشــن روزهــای نه چنــدان 
دور و کســب و کار. ایــن مراســم بــا ســفره انــار، تربــوز )هندوانــه( و 
آتــش رنگیــن می شــده اســت چــرا کــه ایــن اعتقــاد میــان مردم 
وجــود داشــته کــه هــر  کــس در شــب چلــه تربــوز بخــورد از 
تشــنگی و گرمــای تابســتان در امــان خواهــد مانــد. شــعر و قصه، 
عناصــر دیگــری از ایــن ســفره بوده انــد کــه بزرگ ســاالن بــرای 
کــودکان و کهن ســاالن بــرای جوانــان آن را نقــل می کردنــد تــا 

شــبی بــه درازای یلــدا را بــه صبــح چلــه برســانند.
یلــدا امــا در ســال های کنونــی مانند هــر پدیــده کهنــی، از زند گی 

ــظ کند: را حف
ای حکیــم نامــی ای فردوســی ســحرآفرین/ ای بــه هر فن در ســخن 

چــون مــرِد یک فــن اوســتاد
شــور احیــای وطــن گــر در دل پاکــت نبــود/ رفتــه بــود از تــرک و 

تــازی هســتی ایــران بــه بــاد
خلقــی از نــو زنــده کــردی، ُملکــی از نو ســاختی/ عالمی آبــاد کردی  

خانــه ات آبــاد باد
ــم  ــد او خت ــه قصای ــا ب ــار تنه ــعرای به ــتی ملک الش وطن دوس
نمی شــود؛ تصنیــف شــورانگیز »مرغ ســحر«، داغ دل همه عاشــقان 
وطــن را تــازه می کنــد. این سرگشــتگی و شــوریدگی ایرانیان اســت 
کــه هم چــون بلبلــی پربســته از قفــس تنــگ اســتبداد و اســتعمار 
ــم  ــک ظل ــد. شــب  های تاری ــد و آزادی می طلب ــر می ده ــه س نال
چنــان بــر ایــران ســایه افکنده اســت کــه روشــنایی را بــه آن راهی 
نیســت و بهــار از طبیعــت و فلــک می خواهدکــه ســحر را برایــش 
بــه ارمغــان آورنــد. واژه  هــای ایــن تصنیــف، ایرانــی را بــه تصویــر 
می کشــد کــه روح آزادی از آن کوچیــده اســت و دســتی بایــد و 
دوســت داری تــا جــان رفتــه را بــه او بازگردانــد. بهــار در هجــران 
آزادی گریــان اســت و در دلــش »ای کاش « هاســت کــه این شــرح 

فــراق و هجــران بــه پایــان آیــد:
دســت طبیعــت گل عمــر مــرا مچیــن/ جانــب عشــاق نگــه ای 
تــازه گل از ایــن، بیشــتر کــن/  مــرغ بیدل شــرح هجــران/ مختصر  

ــر کن مختص

ــدا،  ــرای یل ــه ب ــر نســبت دادن و فلســفه بافی محققان ــارغ از ه ف
ــد و  ــتمرار امی ــتقرار و اس ــن، اس ــن جش ــرد ای ــن کارک مهم تری
شــادی بــرای باســتانیان بــوده کــه در کــوران تیرگی و تیــره روزی 
ــر ســختی ها  ــه ، در براب ــن بهان ــه ای ــد. ب ــار بوده ان طبیعــت گرفت
ــود  ــد و خ ــت می کردن ــی مقاوم ــی واقع ــواری های زند گ و دش
را بــرای روزهــای نیامــده، امیــد  می دادنــد. زمینی تریــن تفســیر 
شــب یلــدا، فراخوانــدن و امیدبخشــیدن بــه آینده اســت؛ خــود را 
بــه شــادکامی و شــادخواری مشغول داشــتن و انــدوه زمــان و زمانه 
را از دل زدودن اســت. رویکــردی کــه می توانــد نســبت امروزیــن 

مــا بــا ایــن ســنت کهــن باســتانی  را برقــرار و منطقــی ســازد. 
امــا بــه نظــر می رســد کــه فرهنــگ شادی ســتیز و اندوه پرســت 
مــا از چنیــن تفســیری فرســنگ ها بــه دور اســت. یلــدا به رغــم 
ــخ باســتانی اش، در چنیــن فرهنگــی رابطــه منطقــی ایجــاد  تاری
ــانه اش از  ــی و هستی شناس ــای واقع ــه پیونده ــرا ک ــد چ نمی کن
جامعــه امــروز جــدا شــده اســت. حتــی دیگر اقتصــاد کشــاورزی 
متکــی بــه نیروهــای طبیعــت نیســت تــا انســان روســتایی را بــه 
فــردای آفتابــی و آینــده بــارور امیــد ببخشــد. پــس هــر آن چــه 
کــه هســت، نمــودی کاذب از امــری نمادیــن اســت کــه هرگــز 
در شــرایط واقعــی امــروز معنــا نمی یابــد و صرفــاً بــه تکــراری از 

مکــررات خاصــه شــده اســت. 

فاطمه محمدزاده
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مفهــوم وطــن را بایــد در ایــران باســتان جســت. درســت از همان جا 
کــه در اوج زیبایــی و لطافــت در اوســتا، ایرانویــچ بهتریــن ســرزمین 
نامیده شــده  اســت. ســرزمینی با جغرافیای مشــخص کــه مردمانی 
بــا نــژاد آریایــی در آن زندگــی می کننــد. بــا ورود اســام بــه ایــران، 
مفهــوم وطن تغییــر می کند. با گســترش اندیشــه وحدت اســامی، 
وطــن بــه ســرزمینی اطــاق می شــود کــه مســلمانان در آن زندگی 
می کننــد و دیگــر فرقــی نمی کنــد کــه ایــن مســلمانان در ایــران یــا 
در دورتریــن نقطــه جهــان باشــند. بــه ایــن ترتیــب، وطــن بــا دیــن 
اســام برابــر می شــود. ایــن رونــد تاآن جــا ادامــه دارد کــه در دوره 
مشــروطه نیــز دیــن اســام مبیــن وطــن اســامی اســت و هم چنان 
ــوری در  ــال اله ــه اقب ــد؛ چنان ک ــظ می کن ــود را حف ــای خ ارزش ه
هنــد نیــز در اشــعار خــود به همیــن مفهــوم از وطــن اشــاره می کند:

ما مسلمانیم و اوالد خلیل/ از »ابیُکم« گیر اگر خواهی دلیل
با وطن وابسته تقدیر اُمم/ بر نَسب بنیاد تعمیر اُمم   

ــی و اتحــاد  ــر یک رنگ ــای آن ب ــه پایه ه ــن وحــدت اســامی ک ای
مســلمانان اســت، در شــعر شــاعران دوره مشــروطه به روشــنی دیده  
می شــود. ملک الشــعرای بهــار نیــز از شــاعرانی اســت کــه بســیاری 
از اشــعارش بــه وطنش، ایــران، اختصــاص دارد. او درباره هم بســتگی 

ــراید: مسلمانان می س

ــام دیگــر و معروف تــری نیــز دارد؛ شــب  یلــدا در افغانســتان ن
چلــه. شــبی کــه فــردای آن چهــل روز نخســت زمســتان آغــاز 
می شــود و ایــن چهــل روز در عــرف مــردم بــه »چلــه« معــروف 
اســت. حــدودا تــا همیــن چهــل ســال قبــل کــه زندگی بســیاری 
از مــردم افغانســتان هنــوز بــر اقتصــاد کشــاورزی اســتوار بــود و 
جنگ هــای پیاپــی و دیگــر تحــوالت سیاســی اجتماعــی، شــهرها 
ــود،  ــرده ب ــتایی نک ــت روس ــو از جمعی ــروزی ممل ــد ام ــا ح را ت
تقویــم زندگــی واقعــی نیــز بــر بنیــان همــان متغیرهــای اقتصــاد 

ــد. ــاورزی می چرخی کش
از ایــن رو »شــب چلــه« نــام بــا مســمایی بــرای ایــن جشــن کهن 
و باســتانی بــه نظــر می رســید و بی جهــت نمی نمایــد کــه هنــوز 
جــز پایتخت نشــینان و ســاکنان شــهرهای بــزرگ، ســایر مــردم 

چنــدان بــا نــام »یلــدا« مأنوس نیســتند.
ــب  ــن ش ــتان، طوالنی تری ــردم افغانس ــرف م ــه در ع ــب  چل ش
ــد  ــه کوتاهــی می رون ســال اســت کــه پــس از آن شــب ها رو ب
ــب و کار و  ــل کس ــا، فص ــدن روزه ــا طوالنی ترش ــه ب و بدین گون
ــان را در  ــه جه ــی ک ــد. مردم کشــت و کشــاورزی از راه می رس

می خواهــد کــه روزگار پیشــین ایــران را بــه یــاد داشــته باشــند.
شــد داغ دلــم تــازه کــه آورد بــه یــادم/ تاریکــی و بــدروزی، ایــران 

کهــن را
ــر و  ــت منوچه ــدون/ برخاس ــال فری ــخ کهن س ــه از بی آن روز ک

بگســترد فنــن را
ایــن قصیــده ادامــه دارد تــا جایــی کــه او بــا تأســف بســیار از ایــران 

ــد: زمــان خــود می گوی
ایــران بـُـود آن چشــمه صافــی کــه به تدریــج/ بگرفتــه لجــن تا گلو 

و زیــِر ذقــن را
بهــار به همــه اوضاع جامعــه زمان خــود، آگاهــی کامــل دارد و آن را 
در اشــعار خــود بازمی تابانــد. او هم چنــان کــه دربــاره اوضــاع جامعه 
شــعر ســروده و وطنــش را پیــش چشــم داشــته  اســت ، بــه همــان 
انــدازه نیــز در مــدح و منقبــت ائمه )علیهم الســام( شــعر ســروده  و 
از کام آن هــا بــرای بیــان اندیشــه های خــود بهــره بــرده  اســت. در 
قصیــده »حب الوطــن«، مفهــوم وطــن را بــا اشــاره بــه ســخن پیامبر 

)حبّ الوطــن ِمــن االیمــان( چنیــن ســروده  اســت:
هرکــه را مهــر وطــن در دل نباشــد کافــر اســت/ معنــی حبّ الوطن، 

ــت فرموده پیغمبر اس
هرکــه بهــر پــاس ِعــرض و مــال و مســکن داد جان/ چون شــهیدان 

از مــِی فخرش لبالب ســاغر اســت
بهــار، فردوســی را ســرآمد همــه وطن دوســتان معرفــی می کنــد. 
شــاعری کــه بــا احیای زبان فارســی توانســته  اســت هویــت ایرانیان 

واقعــی و ملمــوس دور بوده و بیشــتر بهانه نمایش هــای تلویزیونی 
ــدای  ــب های یل ــت. ش ــده اس ــی ش ــی فرهنگ ــای ادب و برنامه ه
ایــن ســال ها محصــور نهادهــای ادبــی و فرهنگی اســت. دســتاویز 
نهادهــای خبررســانی برای تهیــه گزارش هــای تکراری از مراســم 
و ســنتی کــه ماهیــت واقعــی و مناســبت اصیلــش را بــا امــروز 
ــد،  ــی دارن ــای یلدای ــا دکوره ــت. تلویزیون ه ــت داده اس از دس
ــندگان،  ــاعران، نویس ــد، ش ــرا می کنن ــبتی اج ــای مناس برنامه ه
فعــاالن مدنــی و... بــه نهادهــای فرهنگــی دعوت می شــوند، شــعر 
می ســرایند، ســخن رانی می کننــد و در نهایــت از اهمیــت نمادیــن 
و ارزش هستی شناســانه ایــن جشــن در متــون تاریخــی و گذشــته 
ــا امــروز ســخن  باســتانی می گوینــد امــا هرگــز از نســبت آن ب

ــد. نمی رانن
بســیاری از فعــاالن شــبکه های اجتماعــی از ســفره های رنگیــن و 
تزئین شــده یلدایی شــان عکــس و اســتوری منتشــر می کننــد و 
آن را بــه ســایرین خجســته و تبریــک می گوینــد امــا گاهــی بــه 
سرشــت آن به مثابــه بهانــه ای بــرای شــادی و شــادخواری توجــه 

ــد. نمی کنن
ــاد باســتانی فرهنگــی  ــن اســت اگــر جشــن ها و اعی پرســش ای
ــاد و  ــند، ی ــته باش ــبت نداش ــان مناس ــروز واقعی م ــا ام ــا ب م

گرامی داشــت آن چــه ســودی خواهــد داشــت؟
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 رنگ یکی از مهم ترین نکات ترکیب بندی در عکاســی اســت. گاهی وجود رنگ ها تاثیرگذاری بیشــتری نســبت به ســوژه یک عکس دارند و دانســتن نکات مربوط به چگونگی اســتفاده از رنگ ها در تصاویر می تواند ما را در ثبت تصاویری اثرگذارتر یاری دهد. 
رنگ هــای مختلــف از احساســات و عواطــف متفاوتــی حکایــت دارنــد؛ بنابرایــن نحــوه به کارگیــری رنــگ در عکس هــا می توانــد بــر واکنــش و احســاس افــراد نســبت بــه عکــس تاثیــر بگــذارد. در ایــن شــماره نشــریه بــه موضــوع رنــگ در عکاســی 

پرداخته ایــم و تــاش شــده اســت نقــش رنــگ در تصاویــر، مقــدم بــر ســوژه اصلــی باشــد.

محمدحسین سمندری
کارشناسی مهندسی آب 94


