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ــر و  ــات معاص ــران« در ادبی ــف »بح تعری
ــی از  ــای مختلف ــر مفهوم ه ــد، ب ــی جدی اجتماع
رشــته های علمــی گوناگــون داللــت دارد و بــرای 
ــاوت و  ــی متف ــوم تعریف ــن مفه ــته، ای ــر رش ه
پیچیــده ای دارد. بــرای هویت شناســی بحــران بــه 
چنــد نکتــه نیازمندیــم؛ نخســتین نکتــه، »اضطراب 
و نگرانــی ناشــی از دگرگونــی وضع فعلی« اســت. 
ــا  ــد، ب ــت باش ــی مثب ــن دگرگون ــر ای ــی اگ حتّ
ــدا  ــت پی ــه در این جــا اهمّی ایــن حــال چیــزی ک
ــل  ــی حاص ــراب و نگران ــت اضط ــد، ذهنی می کن
ــت.  ــده اس ــرای تصمیم گیرن ــی  ب ــن دگرگون از ای
نکتــۀ دوم، »ذهنــی بــودن« ایــن مفهــوم اســت؛ 
ــی«  ــا »بی ثبات ــادل« ی ــدم تع ــت »ع ــی ذهنی یعن
یکــی از ویژگی هــای بحــران اســت، بدیــن 
ــت  ــن اس ــاص ممک ــرایط خ ــک ش ــه ی ــی ک معن
بــرای برخــی بحرانــی و بــرای برخــی بحرانــی 
ــد«  ــر »تهدی ــود عناص ــدی، وج ــۀ بع ــد. نکت نباش
و »فرصــت«، بــه طــور هم زمــان، در شــرایط 
ــی،  ــرایط بحران ــی در ش ــت؛ یعن ــی اس بحران
عناصــر بحــران زدا امــکان تبدیــل »تهدیــد واقــع« 
بــه »فرصــت حاصــل« را دارنــد. بــه طــور کلّــی 
ــی را  ــی ذهن ــران، حالت ــدگاه، بح ــن دی در ای
ــه در آن اضطــراب و نگرانــی  ــد ک منعکــس می کن
ناشــی از تنــوع وجــوه متفــاوت تهدیــد و فرصــت  

ــود دارد . وج
ــران،  ــی بح ــر در هویت شناس ــۀ آخ نکت
ــود  ــت. وج ــی« اس ــر و دگرگون ــت »تغیی ماهی
ــرای  ــر الزم ب ــی عنص ــور منطق ــه ط ــر ب تغیی
وضعیــت بحرانــی اســت، امّــا نکتــۀ مهــم 
ــت.  ــّول« اس ــر« و »تح ــم »تغیی ــاوت در مفاهی تف
ــی  ــی اساس ــر دگرگون ــر ب ــّول، ناظ ــوم تح مفه
در مــّدت زمــان زیــاد و اندک انــدک اســت، 
کــه ایــن ســیر آهســته ســبب محســوس نبــودن 
دگرگونــی می شــود. تغییــر امّــا، جــزوی از 
ــه  ــه ب ــی  ک ــی اساس ــک دگرگون ــت؛ ی ــران اس بح
ــن  ــّول ممک ــد. تح ــاق می افت ــان اتّف ــور ناگه ط
ــی  ــدم آمادگ ــل ع ــه دلی ــدت ب ــت در بلندم اس
ــا  بــرای دگرگونــی، بــه بحــران تبدیــل شــود امّ
بــه طــور مســتقیم بــه بحــران مربــوط نیســت. در 
دیــدِ محافظــه کارِی صــرف، هــر دگرگونــی )اعــم 
ــار  ــراف از هنج ــی انح ــّول(، نوع ــر و تح از تغیی
ــه،  ــار جامع ــت بهنج ــی رود و حال ــمار م ــه ش ب
ــا و ارزش هاســت.  ــا، نهاده ــام الگوه ــات در تم ثب
در محافظــه کاری صــرف، خــود نگــرش منفــی بــه 
ــا  ــدید دگرگونی ه ــی تش ــل اصل ــی، عام دگرگون
ــی در  ــت؛ یعن ــران اس ــه بح ــان ب ــل آن و تبدی
ــناخته    ــیب زا ش ــی، آس ــه دگرگون ــه ای ک جامع

می شــود، برخــورد غیرمنطقــی بــا تغییــرات 
ــاز و  ــود زمینه س ــی، خ ــّوالت طبیع ــی و تح اجتماع

ــت.  ــران  اس ــأ بح منش
مشــترکی  ویژگی هــای  بحران هــا،  در 
ناگهانــی  یافــت می شــود. بحران هــا عمومــاً 
ــد درون  ــت و تهدی ــود فرص ــر وج ــتند و بناب هس
آن، موقعیتــی حســاس را رقــم می زنــد کــه 
ــد  ــد روی خواه ــد ب ــا پیام ــد آی ــن می کن تعیی
ــی  ــران حالت ــی بح ــور کل ــه ط ــوب. ب ــا خ داد ی
ــه ی  ــوان هم ــت. می ت ــامت اس ــی و س ــن تباه بی
ــرد  ــل دو رویک ــوع ، در ذی ــم تن ــا را به رغ بحران ه

سیســتمی و تصمیم گیــری قــرار داد:
رویکــرد سیســتمی: در ایــن رویکــرد، 
ــت.  ــن اس ــن رک ــران مهم تری ــوع بح ــی وق چگونگ
ــت  ــران وضعیتی س ــرد، بح ــن رویک ــق ای ــر طب ب
ــل  ــتم مخت ــک سیس ــی از ی ــه در آن بخش های ک
می شــوند و ایــن اختــاالت باعــث بی ثباتــی 
ــدار و  ــدن مق ــرای فهمی ــود. ب ــتم می ش کل سیس
ــا شــکل گیری بحــران،  ــال در سیســتم ت جــای اخت
ــادل  ــرد؛ تع ــی را بررســی ک ــد دو مفهــوم اصل بای

ــات. و ثب
ــه  ــت ک ــی اس ــن عامل ــادل« مهم تری »تع
ــرایط  ــدن ش ــی ش ــث بحران ــود آن باع ــدم وج ع
ــر  ــادل، تغیی ــدم تع ــی ع ــوم اصل ــود. مفه می ش
عناصــر یــک سیســتم فراتــر از مــرز برگشــت پذیری 
اســت. شــرایط عــدم تعــادل در یــک سیســتم باعــث 
به وجــود آمــدن سیســتمی جدیــد می شــود. 
جدیــد  سیســتم  تغییــراِت  شــرایط،  ایــن  در 
ــد  ــی جدی ــه تعادل ــت و در نتیج ــت پذیر اس برگش
ــا بیشــتر یــک مفهــوم  شــکل می گیــرد. »ثبــات« امّ
نســبی اســت. مفهــوم ثبــات را می تــوان برحســب 
تعــداد تغییــرات )عمومــاً معیــار از صفــر تــا صــد( 
ــر  ــرد. ه ــی ک ــاختار، عملیات ــا س ــد ی در فراین
ــتم  ــی سیس ــث بی ثبات ــرات باع ــداری از تغیی مق
ــرات  ــوان تغیی ــه عن ــاً ب ــی عموم ــود. بی ثبات می ش
در حــّدی باالتــر از حــّد نرمــال یــا دامنــۀ نوســانات 
معمولــی تعریــف می شــود، کــه ایــن دامنــه بــرای 

ــی دارد.  ــدار متفاوت ــتمی، مق ــر سیس ه
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ایــن  ســاختار  تصمیم گیــری:  رویکــرد 
براســاس  و  ذهنیت گــرا  ســاختاری  رویکــرد، 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــخص تصمیم گیرن ــت ش برداش
ــر  ــت مگ ــی نیس ــرایطی بحران ــچ ش ــرد هی رویک
ــان  ــش را اذع ــی بودن ــده بحران ــخص تصمیم گیرن ش

ــه دارد: ــوم اّولی ــه مفه ــرد س ــن رویک ــد. ای کن
ــی  ــن اصل ــرد رک ــن رویک ــد«، در ای »تهدی
بحرانــی قلمــداد کــردن شــرایط اســت. ارزش تهدید 
شــده و یــا شــّدت تهدیــد، هــر چــه  بیشــتر باشــد، 
ــت.  ــتر اس ــرایط بیش ــدن ش ــی ش ــال بحران احتم
از جنبــه ای می تــوان  تهدیدهــای بحرانــی را 
ــد  ــی تهدی ــرا وقت ــد؛ زی ــی« نامی ــراب جمع »اضط
بحرانــی می شــود، عــاوه بــر ارزشــی کــه تهدیــد 
ــوس  ــد غیرملم ــی تهدی ــه، نوع ــانه رفت آن را نش
کــه  می شــود  مشــاهده  جامعــه  کّل  در  نیــز 
ــه آن اضطــراب جمعــی گفــت. مفهــوم  می تــوان ب
دوم، »غافلگیــری« اســت؛ بــه معنــی شــکاف زمانــی 
بیــن وقتــی کــه تصمیم گیرنــدۀ بحــران زده، 
انتظــار دارد اتّفاقــی بیفتــد تــا زمانــی کــه واقعــاً 
ــه  ــن معنــی اســت ک ــز بدی ــد. گاه نی ــاق می افت اتف
ــده در  ــه تصمیم گیرن ــزی ک ــا چی ــد ب ــاج تهدی آم
ســر داشــته ، تفــاوت داشــته  باشــد. مفهــوم ســوم، 
»فشــار زمانــی« اســت کــه نســبت بــه هــر تهدیــد 
یــا بحرانــی، متفــاوت خواهــد بــود. فشــار زمانــی، 
ــری و  ــرای تصمیم گی ــان الزم ب ــن زم ــکاف بی ش
ــه  ــری اســت. البت ــرای تصمیم گی ــت موجــود ب مهل
ــت. در  ــبی اس ــق نس ــن تعری ــان در ای ــوم زم مفه
ایــن رویکــرد فشــار زمانــی ادراک شــده )نــه فشــار 
واقعــی( ســبب ایجــاد محدودیــت می شــود. 
محدودیــت زمانــی باعــث ایجــاد اســترس مضاعــف 
ــس  ــی می شــود. پ ــی ادراک ــار زمان ــن فش و باالرفت
ــد  ــری در تهدی ــه غافل گی ــرد، ب ــوع رویک ــن ن ای
ــا  ــترس آن ه ــه اس ــی ک ــائل حیات ــه مس ــبت ب نس
باعــث شــتاب زدگی در تصمیم گیــری می شــود، 

داللــت می کنــد.
بــه طــور کلّــی، بــه نظــر می رســد 
ــرف  ــور ص ــه ط ــرد ب ــن دو رویک ــدام از ای هیچ ک
قابــل پیاده ســازی روی یــک مســئلۀ واقعــی 
نیســت و هــر بحــران جــدی را می تــوان تلفیقــی 
ــن دو  ــب ای ــا ترکی ــرد دانســت. ب ــن دو رویک از ای
ــران  ــۀ بح ــی از کلم ــی تقریب ــه تعریف ــرد، ب رویک
ــاختار  ــه س ــبت ب ــدی نس ــدی ج ــیم: »تهدی می رس
ــتم،  ــک سیس ــای ی ــا و هنجاره ــی و ارزش ه زیربنای
ــن  ــود. ای ــتم می ش ــادل سیس ــدم تع ــث ع ــه باع ک
عــدم تعــادل در شــرایط محدودیــت زمانــی و عــدم 
ــی  ــی را الزام ــی حیات ــاذ تصمیمات ــت، اتّخ قطعی

می ســازد.«
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بــا گذشــت بیــش از ســه مــاه از آغــاز اعتراضــات آبان مــاه 98، هنــوز 
ــت؛  ــت نیس ــن در دس ــۀ خونی ــدگان آن هفت ــی از کشته ش ــار دقیق ــچ آم هی
ــن  ــازی ای ــه و شفاف س ــت مطالب ــانه جه ــر رس ــش مؤث ــه نق ــت ک ــا اس این  ج
ــئله ورود  ــن مس ــه ای ــی ب ــانه های داخل ــر رس ــود. اگ ــکار می ش ــرا آش ماج
ــب،  ــمرده و بی رقی ــت ش ــت را غنیم ــی، فرص ــانه های خارج ــد، آن گاه رس نکنن
شــروع بــه خبرپراکنــی می کننــد؛ و چــون تنهــا منبــع رســمی مــردم، همیــن 
رســانه  ها اســت، بــه آنــان اعتمــاد می کننــد. اگــر خارجی نشــینان هــم اقدامــی 
نکننــد، بــا توجــه بــه شــیوع پدیــدۀ »شــهروند-خبرنگار« و افزایــش اســتفاده 
ــی  ــد و حت ــی نمی مانَ ــه ای مخف ــچ واقع ــگان، هی ــان هم ــازی می ــای مج از فض
ــا  ــردد؛ مخصوصــاً ب ــه آن تشــدید می گ ــن زدن ب ــکان افزایــش بحــران و دام ام
ــت  ــیوۀ روای ــب به ش ــه مطال ــار این گون ــادۀ انتش ــه آم ــرادی ک ــتفادۀ اف سوءاس
ــۀ  ــیاری، از صحن ــای بس ــه گروه ه ــا ک ــور م ــن در کش ــتند! هم چنی ــود هس خ
ــرات و  ــان نظ ــرای بی ــمی ب ــانه ای رس ــده اند و رس ــاع دور ش ــت و اجتم سیاس
ــی  ــبکه های اجتماع ــا از ش ــن گروه ه ــدای ای ــد، ص ــود ندارن ــای خ دیدگاه ه

ــود. ــنیده می ش ش
ــی  ــود، توانای ــل می ش ــه حاص ــه ای ک ــتین نتیج ــاال، نخس ــد ب از بن
ــراً به طــور فزاینــده ای در  رســانه در »مدیریــت بحــران« اســت. موردی کــه اخی
کشــورمان شــاهد آن هســتیم، اســتفادۀ نادرســت از اســتراتژی »سکوت رســانه ای« 
ــزار  ــزاران ه ــا ه ــه م ــی هنگامی ک ــی؛ یعن ــاظ زمان ــت از لح ــت؛ نادرس اس
خبرنــگار غیرحرفــه ای داریــم )شــهروندان عــادی(، دیگــر ایــن شــیوه تأثیــری 
نــدارد و بالعکــس، بحــران زا اســت؛ زیــرا ایــن خبرنــگاران غیرحرفــه ای، بعضــاً 
ــی«  ــار اطاعات ــدۀ »انفج ــوع پدی ــبب وق ــتند و س ــر هس ــر و ناآگاه ت کم توان ت
می شــوند؛ یعنــی کاربــر ایــن فضــا، بــا موجــی از اخبــار درســت و نادرســت 
کــه در هــم تنیــده شــده اند، روبــه رو خواهدشــد. جــدا از ایــن قضیــه، هربــار، 
ــاد«  ــور، »اعتم ــمی کش ــانه های رس ــط رس ــح توس ــار صحی ــار اخب ــدم انتش ــا ع ب
ــی  ــان تداع ــو برایم ــان دروغ گ ــت چوپ ــده و حکای ــش ش ــر از پی کم رنگ ت

می گــردد.
ــد،  ــا و بع ــی م ــیمای میل ــه صداوس ــی ک ــداد اتفاقات ــتند تع ــم نیس ک
ــت  ــب واقعی ــا قل ــرده و ی ــه ک ــکوت پیش ــران، س ــمی ای ــای رس خبرگزاری ه
انجــام داده انــد! از آبــان امســال کــه به عنــوان فاجعه  بارتریــن مثــال بگذریــم، 
ــری اعتراضــات کارگــران هفت تپــۀ  ــش خب ــا تغییــر در پوش نقــص و ی
ــتان  ــردگاِن اس ــهر ل ــودی ش ــتای چنارمحم ــدز در روس ــیوع ای ــواز، ش اه
چهارمحال وبختیــاری، تجــاوز بــه تعــدادی نوجــوان در شوشــتر و...، از جملــۀ 
اشــتباهات اســتراتژیک موجــود هســتند. بــا توجــه بــه تمایــل مــا ایرانیــان بــه 
ــۀ خــود  ــرای تخلی ــن راه ب ــان، فضــای مجــازی، بهتری ــز نظردادن م در همه چی
ــا در  ــع  م ــام موض ــرای اع ــی ب ــۀ تریبون ــخصی مان، به مثاب ــات ش ــت. صفح اس
ــردد  ــی می گ ــی و... تلق ــائل سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگ ــورد مس م
ــا نقــش  ــم کــه در معــادالت دنی ــا دنبال کــردن و اظهارنظــر، حــس می کنی و ب
ــط  ــتاد« توس ــرا اس ــل »میت ــه قت ــا ب ــب واکنش ه ــال، اغل ــرای مث ــم؛ ب داری

ــه  ــت ب ــدن و بازگش ــای بخشیده ش ــی«، و ماجراه ــی نجف ــرش، »محمدعل همس
زندانــش، جهــت تغییــر رویــه ای نبــود؛ بلکــه تنهــا »اهمیــت« ماجــرا برایشــان 
ــن  ــده و ای ــرا ش ــر ماج ــان درگی ــدر ذهن ش ــد چق ــه بگوین ــود؛ این ک ــرح ب مط

ــد. ــال می کنن ــو دنب ــاق را موبه م اتف
یکــی از دوگانه هایــی کــه در بحــث مــا بــه میــان می آیــد، 
»اثرگــذاری« یــا »تخلیــۀ هیجــان« اســت؛ وقتــی یــک بحــران پیــش می آیــد، 
ــو،  ــردن ج ــس از فروکش ک ــته و پ ــود را روی آن گذاش ــز خ ــده ای تمرک ع
فراموشــش می کننــد تــا بحــران بعــدی! ایــن مــورد، کامــاً بــاب میــل و طبــع 
ــا  ــد ام ــتقبال می کنن ــردم اس ــش م ــر از کن ــان به ظاه ــت؛ آن ــت مداران اس سیاس
ــود  ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــرا ب ــریع ماج ــه خیلی س ــن، از این ک در باط
و معترضــان، گوشی به دســت و پای ِرایانه نشســته هســتند و نــه حاضــر در 

ــادمان اند. ــرور و ش ــان، مس خیاب
ــی  ــت خودنمای ــاً جه ــازی، صرف ــش مج ــن کن ــز ای ــه نی ــه همیش البت
ــتگ  ــن هش ــارزش، همی ــال ب ــی دارد؛ مث ــی در پ ــرات بزرگ ــت و گاه ثم نیس
»دختــر آبــی«. خودســوزی »ســحر خدایــاری«، فاجعــه ای بــود کــه واکنش هــای 
بســیاری را در ایــران و جهــان برانگیخــت؛ از »عمــر مومنــی«، کاریکاتوریســت 
ــا  ــای توییتری ه ــا. تاش ه ــس فیف ــو«، رئی ــی اینفانتین ــا »جیوان ــروف، ت مع
)کاربرانــی کــه غالبــاً به ســرعت و باجدیــت، بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی 
ــت(  ــال و خو ش بخ ــران خوش ح ــتاگرامی ها )کارب ــد( و اینس ــش می دهن واکن
کــور نبــود و ســرانجام در بــازی »ایران-کامبــوج«، بــرای نخســتین بــار پــس 
از انقــاب، بانــوان ایرانــی به طــور رســمی اجــازۀ حضــور در ورزشــگاه را پیــدا 
کردنــد. در زمــان اعتراضــات عــراق، لبنــان و شــیلی نیــز مشــخصات اعتــراض 
ــای  ــا کمک ه ــد و ی ــن می ش ــق تعیی ــن طری ــعارها( از همی ــان و ش ــکان، زم )م
مــردم در ســیل سراســرِی فروردیــن امســال در ایــران هــم از همیــن راه گســیل 
ــازی الزم  ــای مج ــه از فض ــتفادۀ بهین ــرای اس ــر ب ــه نظ ــه ب ــس آنچ ــد؛ پ ش
می آیــد، »فهــم درســت« اتفاقــات ایــن فضــا اســت. نکتــۀ دیگــری کــه بایــد 
ــانه های اجتماعــی  ــش رس ــوان نق ــه نمی ت ــن اســت ک ــم، ای ــاره کنی ــه آن اش ب
ــارت و  ــه، و مه ــک جامع ــی ی ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــرایط سیاس ــدا از ش را ج
دانــش کاربــران واکاوی نمــود؛ ایــن دو عامــل، بســترهایی هســتند کــه بایــد 

فضــای مجــازی را در نســبت بــا آن هــا تجزیــه و تحلیــل کــرد.

 «نقش دوگانۀ« رسانه
در بحران زایی
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دی
ــران  ــگاه های ای دانش
ــر  ــر تصاوی ــای اخی در ماه ه
متفاوتــی را تجربــه کردنــد. 
ــگاه  ــع ۱9 آذر دانش در تجم
ــت  ــه در محکومی ــران ک ته
زحمت کشــان  کشــتار 
شــکل  آبان مــاه  در 
ــجویان  ــود، دانش ــه ب گرفت
ــه بنرهــای  سوسیالیســتی ک
حمــل  رنــگ  ســرخ 
ــان  ــن نش ــد ضم می نمودن
ــام ارکان  دادن مســئولیت تم
حاکمیــت ســرمایه داری ایران 
در ایــن کشــتار، در اعتراض 
ــه و  ــای ظالمان ــه تحریم ه مداخــات نظامــی امپریالیســم در جهــان، پرچــم ب

ــهید  ــگاه ش ــد در دانش ــاه بع ــک م ــدود ی ــا ح ــیدند. ام ــش کش ــکا را به آت آمری
ــی  ــا وسواس ــرال ب ــجویان لیب ــی دانش ــه برخ ــم ک ــاهد آن بودی ــتی ش بهش
ــن  ــر زمی ــه ب ــرائیل را ک ــکا و اس ــم آمری ــا پرچ ــد ت ــب بودن ــی مراق مثال زدن
ــاوت  ــکارا متف ــای آش ــن گرایش ه ــا ای ــد. طبع ــا نگذارن ــر پ ــته بود زی نقش بس
را نمی تــوان تنهــا در محیــط دانشــگاه تحلیــل نمــود و بــرای فهــم آن بایــد 
بــه ابعــاد اجتماعــی تحوالتــی پرداخــت کــه جامعــه ایــران در ماه هــای اخیــر 

ــاه. ــاه و دی  م ــان  م ــوالت آب ــی تح ــت. یعن ــه بوده اس ــا آن مواج ب
ــزش  ــت. خی ــی شناخته شده اس ــرای هرکس ــا ب ــن اعتراض ه ــت ای عل
ــت  ــکل گرف ــن ش ــرخ بنزی ــری ن ــی ۳ براب ــه گران ــراض ب ــاه در اعت ــان م آب
و اعتراضــات دی مــاه در واکنــش بــه ســقوط هواپیمــای بویینــگ خــط هوایــی 
اوکرایــن توســط پدافنــد هوایــی ســپاه پاســداران. امــا بــرای تحلیــل دقیق تــر 
ــدا شــواهد میدانــی را فهرســت  ــا یک دیگــر، ابت ایــن حــوادث و نسبت شــان ب
ــن  ــاوت ای ــا متف ــی و کام ــای اساس ــه ها و افق ه ــه ریش ــپس ب ــرده و س ک

ــم. ــات می پردازی اعتراض
ــاه  ــان م ــزش آب تفــاوت پایــگاه اجتماعــی و شــکل اعتراضــات: در خی
حــدود ۲۰۰ شــهر کشــور درگیــر بودنــد کــه عمدتــا شــامل شــهرهای کوچــک و 
ــگاه اجتماعــی ایــن اعتراضــات، طبقــات  حاشــیه شــهرهای بــزرگ می شــد. پای
زحمت کــش و فقیــر جامعــه بودنــد کــه در برابــر تهاجــم افسارگســیخته دولــت 
ــم  ــاهد بودی ــاه ش ــا در دی م ــتادند. ام ــود ایس ــت خ ــه معیش ــرمایه داری ب س
ــد و  ــت بودن ــتاز حرک ــگاه ها پیش ــال ۷8 و 88، دانش ــات س ــد اعتراض ــه مانن ک
ــز اســتان و آن هــم در مناطــق مرکــزی آن خاصــه  ــد مرک ــه چن اعتراضــات ب

ــت. ــه داش ــط« و مرف ــه متوس ــت »طبق ــان از مرکزی ــه نش ــد ک می ش
در یــک ســو خیــزش آبــان را داشــتیم کــه مولفه هــای یــک شــورش کــور 
ــوش  ــخصی از درون آن به گ ــه مش ــا مطالب ــعار ی ــر ش ــته و کمت ــی را داش طبقات
ــی  ــه شــعارهای قدیم ــود ک ــاه ب ــر، اعتراضــات دی م می رســید. در ســوی دیگ
جنبــش ســبز از آن بــه گــوش رســید. شــعارهایی کــه خواســته »رفرانــدوم« را 
ــان  ــی هم ــان می کشــید. یعن ــه می ــات خــود ب ــی مطالب ــه محــور اصل ــه مثاب ب
مطالبــه ای کــه جنــاح غرب گــرای حاکمیــت، بــه مثابــه راه حلــی بــرای تکمیــل 
ــدان  ــه ای ب ــکی و منطق ــوزه موش ــود  در ح ــی خ ــت های برجام ــاع سیاس اض

نگریســته و بارهــا از ســوی 
حســن روحانــی مطــرح 

شــده بود.
 تفــاوت برخــورد حکومــت 

بــا اعتراضــات: 
ــا  ــت ب ــورد حکوم در برخ
نیــز  اعتراض هــا  ایــن 
چشــمگیری  تفاو ت هــای 
ــان  ــت. در آب ــود داش وج
اول،  روز  همــان  از  مــاه 
ــاز  ــدیدی آغ ــرکوب ش س
ــه  ــت ب ــه در نهای ــد ک ش
کشته شــدن صدهــا نفــر 
ــن  ــزاران ت ــتگیری ه و دس
انجامیــد. امــا در اعتراضــات دی مــاه نــه تنهــا هیــچ گزارشــی از کشــته شــدن 
ــود  ــز ب ــدری ناچی ــز به ق ــتی ها نی ــار بازداش ــه آم ــد، بلک ــر نش ــی منتش کس
کــه حتــی دســت رســانه های اپوزوســیون بــرای مانــور روی آن بســته بــود. 
ــلیمانی  ــردار س ــتر از س ــا بیش ــامی ارزش بانک ه ــوری اس ــرای جمه ــی ب گوی
ــب  ــرمایه داران صاح ــود را از س ــت رنج خ ــل دس ــه حاص ــانی ک ــود. زحمت کش ب
ــم  ــورد تهاج ــی را م ــا بانک های ــد و ی ــس می گرفتن ــره ای پ ــگاه های زنجی فروش
ــدان  ــار ثروتمن ــور را در اختی ــی کش ــع مال ــام مناب ــه تم ــد ک ــی دادن ــرار م ق
ــانی  ــا کس ــدند، ام ــته ش ــر کش ــه س ــی ب ــلیک گلوله های ــا ش ــد، ب ــرار داده ان ق
ــرده و  ــاره ک ــده بود پ ــرور ش ــکا ت ــه به دســت آمری ــرداری را ک ــر س ــه تصوی ک
مــورد تمجیــد مقامــات آمریکایــی قــرار گرفتنــد، بــدون دردســر چندانــی بــه 

ــتند.  ــه بازگش ــود در جامع ــگاه خ جای
ایــن برخــورد مایــم حاکمیــت بــا اعتراضــات دی مــاه و برخــورد خشــن 
ــود.  ــل نم ــوان تحلی ــوب می ت ــک چارچ ــا در ی ــاه را تنه ــان م ــزش آب ــا خی ب
ــش و  ــات زحمت ک ــرمایه دار و طبق ــم س ــه حاک ــان طبق ــاد می ــودن تض ــی ب اصل
فرعــی بــودن تضــاد میــان جناح هــای درونــی طبقــه حاکــم ســرمایه دار. اگــر 
کشته شــدگان آبــان، بیــکاران و فقرایــی بودنــد کــه از ســوی حاکمیــت، افــراد 
بی ســوادی معرفــی شــدند کــه بــرای جامعــه فایــده ای نداشــته و مســتحق مــرگ 
بودنــد امــا معترضــان دی مــاه، هــر درجــه ای از تعــارض بــا ایدئولــوژی مســلط 
بــر طبقــه حاکــم را هــم حمــل می نمودنــد، بــاز هــم »نخبگانــی« بودنــد کــه 
ــان  ــد و وجودش ــش در می آوردن ــه چرخ ــور ب ــرمایه را در کش ــای س چرخ ه
بــرای تحکیــم نظــم طبقاتــی و انقیــاد زحمت کشــان جامعــه ضــروری بــود. ایــن 
ــش  ــگاه مشــترک جمهــوری اســامی و معترضــان غرب گرای ــری را در ن جهت گی
ــا نیــز می شــد دیــد. درحالیکــه حاکمیــت، خانــواده  بــه حادثــه ســقوط هواپیم
ــه  ــا در واقع ــرد ام ــع ک ــم من ــم ترحی ــزاری مراس ــان را از برگ ــدگان آب کشته ش
دی مــاه،  هــر دو جنــاح بــا تاکیــد بــر »نخبــه« بــودن کشته شــدگان ســعی در 

ــد. ــر نمودن ــزاداری از یک دیگ ــوی ع ــودن گ رب
ــق  ــدگان: در منط ــته ش ــا کش ــاوت ب ــورد متف ــی و برخ ــه گرای  نخب
ــه  ــانی بلک ــه انس ــه جامع ــت ب ــرو خدم ــه درگ ــان ها ن ــرمایه داری ارزش انس س
ــی  ــود؛ نانوای ــف می ش ــرمایه تعری ــودآوری س ــان در س ــا نقش ش ــب ب متناس
ــلبریتی  ــد ارزشــش از س ــه می کن ــذا تهی ــادی غ ــراد زی ــرای اف ــه ب ــه روزان ک

آباناز خیزش آبان ماه تا بلوای دی از خیزش آبان ماه تا بلوای دی از خیزش آبان ماه تا بلوای دی از خیزش آبان ماه تا بلوای دی 
تحریریهء نشریهء پایدیا
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ــای  ــغ کااله ــرای تبلی ــی ب ــش فرصت ــا و نمایش های ــا ریاکاری ه ــه ب ــی ک دلقک
بنجــل ســرمایه داری فراهــم می کنــد کمتــر اســت. در حادثــه ســقوط هواپیمــا، 
کشته شــدگان عمدتــا از ثروتمنــدان جامعــه و دانشــجویان محصــل در دانشــگاه های 
ــق  ــر منط ــه از نظ ــی ک ــادی و علم ــگان« اقتص ــی »نخب ــد. یعن ــی بودن غرب
ــدس  ــم مق ــرمایه داری عل ــرای س ــوند۱.  ب ــاارزش شمرده می ش ــراد ب ــرمایه اف س
اســت و صاحــب آن نخبــه و ارزشــمند تلقــی می شــود. امــا ایــن کــه علــم در 
چــه جهتــی رشــد می کنــد و در چــه امــوری بــه کار بســته می شــود از ســوی 
ایــن منطــق پوشــانده می شــود؛ مهنــدس عمرانــی کــه در شــمال شــهر بــرج 
می ســازد، دانــش همــان مهنــدس عمرانــی را دارد کــه در ونزوئــا بــرای فقــرا 
ــک  ــاح های بیولوژی ــا و س ــه ویروس ه ــی ک ــک آمریکای ــازد. پزش ــه می س خان
ــرای سراســر  ــه فق ــی را دارد ک ــان پزشــک کوبای ــش هم ــد، دان طراحــی می کن
ــان  ــا یکس ــت و ارزش این ه ــا ماهی ــد. ام ــان می کن ــی را درم ــکای جنوب آمری
ــته دوم  ــد و دس ــت می کنن ــرمایه داران خدم ــع س ــه مناف ــته ب ــک دس ــت، ی نیس
ــم  ــی حاک ــادی و سیاس ــق اقتص ــن منط ــریت. ای ــان و بش ــع زحمت کش ــه مناف ب
ــا  ــود و ت ــه کار بسته ش ــی ب ــه زمینه های ــم در چ ــد عل ــن می کن ــه تعیی ــت ک اس
ــا باشــد، هــر دانــش و دانشــمندی تنهــا  ــه منطــق ســرمایه حکم فرم ــی ک زمان
ــداوم  ــد ت ــتمگرانه می توان ــق س ــن منط ــا ای ــود ب ــق دادن خ ــورت تطبی در ص

حیــات یابــد.
ــراض دی  ــی اعت ــه های اصل ــان دادن ریش ــا نش ــم ب حــال ســعی می کنی

ــم. ــاه افق هــای پیــش روی آن را نشــان دهی م
بســتر شــکل گیــری و افــق پیــش روی اعتراضــات دی مــاه: پــس از آن 
کــه لشکرکشــی خیابانــی ســبزها در ســال 88، بــرای تســریع پیوســتن ایــران 
بــه آغــوش آمریــکا بــا شکســت مواجــه شــد، ایــن جنبــش بــا تغییــر رنــگ 
بــه بنفــش و تعریــف خــود در چارچــوب انتخاباتــی حاکمیــت توانســت کنتــرل 
قــوای مجریــه و مقننــه را بــه دســت گرفتــه و بخــش زیــادی از خواســته های 
ــی  ــای اجتماع ــام تراژدی ه ــرد. در تم ــش بب ــاری پی ــن مج ــود را، از ای خ
ــن  ــا مبره ــران کام ــرمایه داری ای ــت س ــودن حاکمی ــر ب ــه مقص ــر ک ــه اخی ده
ــرمایه داری  ــان و س ــه اصاح طلب ــوی بدن ــدی ای از س ــراض ج ــچ اعت ــود، هی ب
طرفــدار غــرب بــه گــوش نرســید. در حادثــه ســال 9۶ در معــدن یــورت کــه 
ــم  ــب، تهاج ــانه های اصاح طل ــدند، رس ــون ش ــر آوار مدف ــدن زی ــران مع کارگ
خشــمگینانه کارگــران یــورت بــه حســن روحانــی در هنــگام بازدیــدش از معــدن 
ــی  ــی روحان ــای انتخابات ــران از رقب ــن کارگ ــول گرفت ــزدوری و پ را نتیجــه م
معرفــی نمودنــد. اینــان درحالی کــه اوج آرمــان سیاســی خــود را رســیدن بــه 
دموکراســی و رفرانــدوم اعــام می کننــد، در برابــر کودتاهــای آمریکایــی 
علیــه دولت هــای ونزوئــا و بولیــوی ســکوت پیشــه کــرده و یــا 
حتــی بــه دفــاع از کودتــا بــر علیــه دولت هــای قانونــی 
ــه  ــد، تنهــا ب ــن کشــورها پرداختن ــک ای و دموکراتی
ــع  ــا مناف ــن دولت ه ــه ای ــت ک ــن عل ای
زحمت کشــان و فقیــران جامعــه را بــر 
منافــع ثروتمنــدان ارجحیــت 
ــه  ــد. در ده می دادن
9۰ کــه طبقــه 

کارگر 

رنج 
فاکتــی  و 

بیــش از دهه هــای 
ــد،  ــل می ش ــین متحم پیش

طبقــه ســرمایه دار بــا شــتابی 
فزاینــده، به واســطه اســتثمار کارگــران بر 

ثروتــش افــزود و در کنــار هــر خانــه مجلــل یــا 
مگامــال افســانه ای در ایــران، حداقــل یــک خانــه زیبــا 

در اروپــا، کانــادا، آمریــکا و ترکیــه تهیــه نمــود. قــرار بــود 
بــا ســازش خفــت بــار برجــام، ســرمایه های غربــی نیــز بــه یــاری 

کشــیدن شــیره جــان کارگــران بیاینــد و آذیــن بنــدی کاخ هــای ســرمایه داران 
ایرانــی را     پررنگ تــر کننــد. 

ــوری  ــان جمه ــای هم پیم ــی نیروه ــی و سیاس ــای نظام ــا پیش روی ه ام
اســامی در ســوریه، عــراق، یمــن و لبنــان، آمریــکا را واداشــت تــا بــا خــروج 
از برجــام و اعمــال فشــارهای اقتصــادی، کمپیــن فشــار حداکثــری علیــه ایــران 
را آغــاز کنــد. طبقــه ای کــه امیــدوار بــود جمهــوری اســامی پــس از توافــق 
ــه  ــار ب ــت اعتب ــه ای،  بازگش ــکی و منطق ــور موش ــازش در ام ــا س ــته ای، ب هس
پاســپورت های ایرانــی را تکمیــل کنــد بــا خــروج آمریــکا از برجــام، امیدهایــش 
ــلیمانی و  ــردار س ــرور س ــا ت ــرانجام ب ــد و س ــدن می دی ــال دور ش را در ح
ــت  ــی رف ــکا، م ــران و آمری ــان ای ــا می ــطح تنش ه ــابقه س ــی س ــش ب افزای
ــال  ــا اعم ــه ب ــرمایه دارانی ک ــد. س ــده بیاب ــا محوش ــا را کام ــن آرزوه ــه ای ک
ــد در  ــخت تر می توانن ــی را س ــران ایران ــت رنج کارگ ــل دس ــا، حاص تحریم ه
بــازار جهانــی فروختــه و تبدیــل بــه پورشــه و ویــا بکننــد، حــال بــا پدیــدار 
ــد  ــی رفت وآم ــکا حت ــران و آمری ــان ای ــی می ــای نظام ــق درگیری ه ــدن اف ش
عــادی هوایــی خــود بــه غــرب را نیــز در حــال اختــال یافتنــد. رد صاحیــت 
نماینــدگان مــورد حمایــت BCC از ســوی شــورای نگهبــان و برداشــتن آخریــن 
گام کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و متعاقبــا آغــاز فرآینــد خــروج اروپــا 
از برجــام نیــز امــکان بازگشــت روابــط بــا بلــوک مســلط ســرمایه داری جهانــی 
ــاح  ــه جن ــود ک ــتر ب ــن بس ــود. در ای ــر می نم ــین را کم رنگ ت ــطوح پیش ــه س ب
ــازی  ــن ب ــا زمی ــت ت ــه ای می گش ــال بهان ــرب، دنب ــا غ ــازش ب ــدار س طرف
ــدری  ــم زده و ق ــود را به ه ــادن از آن ب ــرون افت ــال بی ــه در ح ــتی ک سیاس
ــدری  ــرمایه به ق ــق س ــرد۲.  منط ــود بخ ــور خ ــرای حض ــان ب ــر زم بیش ت
ــه  ــت های جنگ طلبان ــی سیاس ــئولیت اصل ــه مس ــود ک ــور کرده ب ــان را ک آن
ــر  ــر را ب ــام تقصی ــد و تم ــافربری را ندیدن ــای مس ــقوط هواپیم ــکا در س آمری
ــد. در ایــن بیــن  گــردن نقــص سیســتم پدافنــدی جمهــوری اســامی انداختن
بودنــد کســانی کــه صرفــا از روی دلســوزی و یــا همــدردی بــا کشته شــدگان، 
ــک های  ــه اش ــانی ک ــا کس ــد. ام ــرکت کردن ــجویی ش ــای دانش در اعتراض ه
ــع  ــانه های مرتج ــای رس ــخوان دوربین ه ــه پیش ــه ب ــوی آین ــود را از جل خ
ــا  ــک های آن ه ــا اش ــه ب ــند ک ــب باش ــد مواظ ــد بای ــتی می برن امپریالیس
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــت خون های ــرار اس ــه ق ــود ک ــس می ش ــتمال هایی خی دس
ــای  ــاهِ خیابان ه ــان  م ــای آب ــه خون ه ــد. چ ــاک کن ــده را پ ــتمگران ریخته ش س

ــداد.  ــرودگاه بغ ــای ف ــه خون ه ــران و چ ای

ــال  ــا انتق ــز ب ــی نی ــرایط تحریم ــی در ســخت ترین ش ــه جمهــوری اســامی حت ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای   ۲.  البت
بیشــترین حــد ممکــن از فشــار تحریم هــا بــه طبقــات زحمت کــش، منابــع الزم بــرای تــداوم زیســت انــگل وار طبقــه 
ــر  ــز در اعتراضــات خیابانــی، ســطح فشــار ب ــاه نی ــان دی م ــه همیــن جهــت مخالف ــوده و ب ســرمایه دار را تامیــن نم

جمهــوری اســامی را در محــدوده تحــت کنتــرل نــگاه داشــتند.

۱.  جالــب اســت کــه در برنامه هــای صداوســیما معیــار نخبــه بــودن یکــی از کشــته شــدگان، پذیــرش برنامه هــای او 
ــن ارکان اقتصــادی  ــه از اصلی تری ــکا ک ــن شــرکت های ســرمایه داری آمری ــود. یکــی از بزرگ تری ــازون ب از شــرکت آم
همــان نظــم امپریالیســتی اســت کــه بــازوان نظامــی اش در خاورمیانــه، کــودکان فلســطینی، یمنــی، ســوری، عراقــی 

ــاند. ــرگ می کش ــه کام م ــی را ب و افغان
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ــن ۱۳5۷، وجهــی فرهنگــی  انقــاب بهم
ــام  ــا ن ــتر ب ــه بیش ــت ک ــن روس ــت؛ از همی داش
ــی  ــود. انقاب ــناخته می ش ــامی ش ــاب اس انق
کــه برخــاف الگــوی مارکسیســتی، مظهــر نــزاع 
طبقاتــی نبــود و حتّــی بــا تحلیل هــای طبقاتــی 
نیــز، ایــن قشــر متوّســط جامعــه بــود کــه بــرای 
ــر در قــدرت و  ــی بلندت ــه صدای ــتیابی ب دس
رســیدن بــه حقــوق سیاســی در انقــاب، نقشــی 
ــاب و  ــور کت ــه سانس ــان ب ــت. آن ــگ داش پررن
مطبوعــات در رژیــم اعتــراض داشــتند، هم چنیــن 
زندانــی شــدن نویســندگان، روشــن فکران و 

پژوهشــگران را اشــتباه می دانســتند 
ــی  ــاد حکومت ــرای ایج ــاش ب و در ت
جدیــد، دســت بــه اقــدام زدنــد. یکــی 
ــا  ــردم ب ــاف م ــر اخت ــر از مظاه دیگ

ــود. ــگاه ها ب ــت دانش ــم، وضعی رژی
ــه  ــدی ک ــاب، نق ــل از انق قب
ــۀ  ــد، فاصل ــگاهی می ش ــام دانش ــه نظ ب
ــود  ــور ب ــای کش ــا نیازه ــگاه ب دانش
ــده  ــی ش ــه ازخودبیگانگ ــر ب ــه منج ک
اســت و مــا را دچــار غرب زدگــی 
ــد از  ــته نق ــن دس ــت. ای ــرده اس ک
ــمّ از  ــرا، اع ــن فکران چپ گ ــوی روش س

ــز  ــادی نی ــی زی ــای تحقیقات ــد و پروژه ه ــان می ش ــی و مارکسیســتی بی مذهب
حــول فاصلــۀ مرکز-پیرامــون شــکل  گرفتــه  بــود. نابرابــری موجــود در کشــور، 
گســترۀ وســیعی از زیســت را رقــم مــی زد. شــهری ها )علی الخصــوص شــمال 
تهــران( دارای مراکــز مــدرن بودنــد و حاشــیه )نــه فقــط شــهرهای دورافتــاده 
ــود. دانشــگاه  ــد نب ــات، بهره من ــی جنــوب تهــران( از کم تریــن امکان ــه حتّ ک
نیــز بــه جــای آن کــه ایــن فاصلــه را کــم کنــد، تنهــا بــه جــدا شــدن جمعیتی 
ــل  ــی نق ــز دولت ــه مراک ــر دانشــگاه می توانســتند ب ــه از معب منجــر می شــد ک
مــکان کننــد. از ایــن رو انقابیــون می خواســتند دانشــگاهی بســازند کــه ایــن 
وضعیــت را بــه نفــع محرومیــن تغییــر دهــد. آن هــا معتقــد بودنــد کــه در 
یــک نظــام آرمانــی، نیروهــای دانشــگاه در خدمــت محرومــان خواهنــد بــود. 
ایــده ای جــّذاب کــه دانشــجویان را بــرای یــاری گروه هــای مســتضعف تشــویق 
ــه  ــی داد ک ــط م ــگاهی رب ــای دانش ــه آموزه ه ــان را ب ــی آن ــرد و ناتوان می ک
نهــادی متعّهــد -بــه طبقــات فرودســت یــا ارزش هــای اســامی- نیســت و 
گاه بــا بیــاِن در خدمــت ســرمایه داری بــودِن دانشــگاه، و گاه بــا برچســب بــر 
ــر  ــد تغیی ــد، آن را نیازمن ــم جدی ــودِن عل ــادی ب ــان محور و الح ــاِن انس بنی
ــد  ــد از صافــی ارزشــی تعّه ــم و تخّصــص بای ــا، عل ــر ایــن مبن ــد. ب می دیدن
عبــور می کــرد تــا مفیــد باشــد. نقــش اندیشــمندانی مثــل »علــی شــریعتی«، 
»جــال آل احمــد« و »احمــد فردیــد« در ایــن میــان غیرقابــل کتمــان اســت. 
ــد.  ــه دادن ــی« را ارائ ــت »غرب زدگ ــه روای ــر ک ــر آخ ــوص دو نف علی الخص
ــود  ــروف خ ــاب مع ــا کت ــت و ب ــد وام گرف ــد از فردی ــه آل احم ــی ک عبارت
ــن فکران«،  ــت روش ــت و خیان ــاب »در خدم ــه کت ــوان و البت ــن عن ــا همی ب
پروژه هــای  گرفــت.  برعهــده  را  ایرانــی  روشــن فکری  جریان ســازی 
ــی  ــز روایت های ــی« نی ــان نراق ــادمان« و »احس ــن ش ــی »فخرالّدی بومی گرای
دیگــر از ایــن زمینــه بودنــد کــه حتـّـی در حکومــت پهلــوی مؤثــر بودنــد و 
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شورا
در آن جــا نیــز تغییــر علــم و فرهنــگ را خواســتار 
ــروژۀ باســتان گرایی پهلــوی در قالــب  ــد. پ بودن
ــیراز و  ــر ش ــن هن ــاله، جش ــن های ۲5۰۰س جش
مــوارد نظیــر آن در دفتــر »فــرح« )بــا مدیریّــت 
ــیّد  ــای »س ــن تاش ه ــاری«(، هم چنی ــرخ غف »ف
حســین نصــر« در معرفــی وجــه اســام عرفانــی، 
ــودن  ــت ایرانی ب ــرای تقوی ــا ب ــر تاش ه از دیگ
ــاب،  ــروزی انق ــا پی ــه ب ــدند ک ــوب می ش محس
ــیدند  ــت رس ــه بن بس ــر ب ــای آخ ــن پروژه ه ای
ــد در کام  ــای آل احم ــدند و بحث ه ــف ش و متوقّ
ــود  ــه خ ــی ب ــکلی عملیات ــی، ش ــران انقاب رهب

می گرفــت. 
ــود  ــا ب ــن بحث ه ــۀ ای در نتیج
ــرح  ــاب، مط ــس از انق ــه در دوران پ ک
ــم،  ــر عل ــاوه ب ــت ع ــه الزم اس ــد ک ش
عالــم نیــز از ایــن صافــی عبــور کنــد 
و دانشــگاه ها از اســاتید و نیروهایــی 
کــه در رژیــم پیشــین در خدمــت 
ــود.  ــازی ش ــد، پاک س ــتگاه بوده ان دس
پاک ســازی دانشــگاه، فقــط گریبــان 
الزم  نگرفــت.  را  طاغوتــی  اســاتید 
نبــود کــه غیرخــودی باشــد تــا حــذف 
ــودی  ــوی خ ــه نح ــس ب ــر ک ــود، ه ش
ــون  ــاتیدی هم چ ــان اس ــن می ــد. در ای ــذف می ش ــد، ح ــوب نمی ش محس
»زریاب خویــی« کــه روزگاری شــاگرد رهبــر انقــاب بــود و در دیــدار اســاتید 
ــزو  ــود، ج ــه ب ــرار گرفت ــتاد ق ــاب اس ــورد خط ــز م ــان نی ــا ایش ــگاه ب دانش

ــود. ــن ب محذوفی
ــای  ــرد. گروه ه ــر ک ــز تغیی ــگاه نی ــرۀ دانش ــاب، چه ــس از انق پ
دانشــجویی کــه پیش تــر بنابــر مشــی چریکــی دهــۀ چهــل و پنجــاه در زیــر 
ــی و  ــت علن ــد، فرصــت فعّالی ــه  بودن ــکل گرفت ــه ش ــگاه مخفیان پوســت دانش
بحث هــای جــّدی سیاســی پیــدا کردنــد و هــم در عرصــۀ عمومــی در قالــب 
ــد.  ــت می کردن ــجویی فعّالی ــای دانش ــورت گروه ه ــه ص ــم ب ــزاب و ه اح
رقابــت نیروهــای اســامی و چــپ در دانشــگاه بیشــتر شــد. جــوش و خــروش 
ــه  ــن 59 ک ــود و در فروردی ــز ب ــیه هایی نی ــا حاش ــراه ب ــا هم ــن فعّالیت ه ای
»هاشــمی رفســنجانی« قصــد داشــت تــا در دانشــگاه تبریــز ســخنرانی کنــد، 
اختــال از ســوی نیروهــای چــپ ســبب شــد کــه او نتوانــد صحبــت کنــد. در 
ــت  ــت« و »تربی ــم  و صنع ــگاه »عل ــامی دو دانش ــای اس ــز انجمن ه ــران نی ته
ــۀ  ــای بقی ــد. انجمن ه ــت کردن ــی حمای ــاب فرهنگ ــرح انق ــم« از ط معلّ
دانشــگاه ها، بــا توجــه بــه فضــای مثبــت ذهنــی خــود نســبت بــه چپ هــا، 
ــورای  ــت ش ــه دخال ــز ب ــه چی ــاً هم ــد؛ نهایت ــی نکردن ــرح حمایت ــن ط از ای
انجامیــد.  »ابوالحســن بنی صــدر«، ریاســت جمهوری وقــت  و  انقــاب 
ــن  ــۀ ۲9 فروردی ــام در بیانی ــا ام ــات ب ــال ماق ــه دنب ــاب ب ــورای انق ش
ــای  ــی گروه  ه ــتاد عملیات ــت س ــد از حال ــگاه بای ــه دانش ــرد ک ــّرر ک 59، مق
گوناگــون خــارج شــود. در ایــن بیانیــه، ســه روز مهلــت بــرای برچیــده  شــدن 
ــه  ــود ک ــده  ب ــزوده ش ــن و اف ــگاه  ها تعیی ــا در دانش ــکیات گروه  ه ــر و تش دفات
ــان برســد و از ۱5خــرداد  ــه پای ــا ۱۴خــرداد ب ــد ت ــات دانشــگاهی بای امتحان
ــگاه،  ــد آن در دانش ــتخدامی و مانن ــدام اس ــه اق ــل و هرگون ــگاه  ها تعطی دانش
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متوقّــف گشــته و نظــام آموزشــی کشــور بــر اســاس موازیــن انقابــی و اســامی طرح ریــزی شــود. پــس 
ــد و  ــه کردن ــگاه را تخلی ــود در دانش ــر خ ــی، دفات ــای سیاس ــی گروه ه ــراوان، تمام ــای ف از کش وقوس ه
ــدی  ــاز جدی ــگاه وارد ف ــران، دانش ــگاه ته ــت در دانش ــم اردیبهش ــدر در یک ــخنرانی بنی ص ــا س ــاً ب نهایت
شــد و آمــادۀ تعطیاتــی شــد کــه مشــّخص نبــود تــا کــی ادامــه دارد. پــس از ایــن و در ۲۳ خــرداد آن 
ســال، امــام در فرمانــی، »محمّدجــواد باهنــر«، »مهــدی ربّانــی املشــی«، »حســن حبیبــی«، »عبدالکریــم 
ــا در  ــد ت ــور کردن ــریعت مداری« را مأم ــی ش ــی« و »عل ــن فارس ــد«، »جال الّدی ــمس آل احم ــروش«، »ش س
ــد. ــه ای بچینن ــرای گزینــش اســتاد، دانشــجو و طــرح  درس دانشــگاهی، برنام ــاب فرهنگــی ب ســتاد انق

دو نفــر اول، دو روحانــی مطــرح بودنــد. باهنــر در زمــان رژیــم گذشــته، از مؤلفــان کتــاب درســی 
بــود. حبیبــی، حقــوق دان بــود و در فرانســه از نزدیــکان رهبــری انقــاب شــده بــود. ســروش، فیلســوف 
ــرده  ــه مطــرح ک ــن زمین ــم و ارزش« را در ای ــود و کتاب هــا و ســخنرانی های مهمــی هم چــون »عل ــم ب عل
بــود. شــریعت مداری، از اســاتید علــوم تربیتــی بــود. جــال فارســی، نویســندۀ مذهبــی کتــاب »انقــاب 
تکاملــی اســام« بــود و شــمس، بــه نوعــی وارث جــال آل احمــد بــود. وارثــی کــه پــس از مّدتــی، از 

جمــع کنــار گذاشــته شــد.
ــوی  ــگ از س ــی فرهن ــورای  عال ــرح ش ــه ط ــر ب ــی منج ــوزش عال ــتاد و وزارت آم ــای س چالش ه
»محمّدعلــی نجفــی«، وزیــر وقــت آمــوزش عالــی شــد کــه البتــه بــه نتیجــه نرســید و نهایتــاً از ســوی 
ــه شــورای  عالــی ســتاد انقــاب فرهنگــی تبدیــل شــد. در ایــن  ــر کــرد و ب ــام، ترکیــب شــورا تغیی ام
ــام متشــکّل  ــِی منتخــب ام ــرد حقیق ــی و چهــار ف ــوزش عال ــگ و آم ســاختار، نخســت وزیر، وزرای فرهن
از علــی شــریعتمداری، »احمــد احمــدی«، عبدالکریــم ســروش و »مصطفــی معیــن« و دو نفــر دانشــجو بــه 
انتخــاب جهــاد دانشــگاهی عضــو می شــدند و آن گونــه کــه مصطفــی معیــن بیــان کــرده اســت، در ایــن 
ــن  ــرار گرفــت. در ای ــورد بررســی ق ــز م ــاب نی ــط نشــر کت ــر ضواب دوره، مســئلۀ فرهنــگ عمومــی نظی
ــای  ــه معن ــگاه ها ب ــدن دانش ــاز ش ــه ب ــد. البت ــاز ش ــدداً ب ــگاه ها مج ــاً دانش ــال ۶۲، نهایت ــان و  در س زم
ورود آزاد بــه دانشــگاه نبــود. قــرار بــود دانشــگاهیان متعّهــد باشــند و اولیــن تعّهــد، بــه نظــام مســتقر 
ــس  ــز پ ــور نی ــی کش ــای سیاس ــود. فض ــه ب ــکل گرفت ــن دوران ش ــخت گیرانه در ای ــای س ــود. گزینش ه ب
ــاد  ــه در اتّح ــا ک ــی توده ای ه ــای سیاســی را، حتّ ــی گروه ه ــن ۶۱، تمام ــا بهم ــتان ۶۰ ت از حــوادث تابس
بــا حــزب جمهــوری اســامی بودنــد، حــذف کــرده بــود. امّــا بــه مــرور زمــان، گزینش هــای سیاســی-

عقیدتــی در دورۀ کارشناســی محــدود شــد و حتـّـی شــورا آن را بــه »اســتعام صاحیـّـت داوطلبان کارشناســی 
ارشــد و دکتــری از وزارت اّطاعــات« محــدود و قانونــی کــرد. 

ــر  ــام در آذر ۶۳ دیگ ــاً ام ــد و نهایت ــب ش ــر ترکی ــه تغیی ــر ب ــاد منج ــن نه ــای ای ــۀ چالش ه ادام
ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ــّوه، وزی ــه ق ــای س ــت رؤس ــا عضوی ــد و ب ــترده تر کردن ــورا را گس ــای ش اعض
اشــخاص حقیقــی از جملــه »مهــدوی کنــی«، »رضــا داوری«، »نصــراهلل پورجــوادی« و »محمّدرضــا هاشــمی 
گلپایگانــی«، شــورای  عالــی انقــاب فرهنگــی شــکل گرفــت. بحث هــای رضــا داوری )اســتاد فلســفه و از 
شــاگردان مطــرح فردیــد( بــا ســروش در مــورد »هایدگــر« و »پوپــر« در سیاســت رســمی ایــران نیــز بــه 
یــک جانشــینی ختــم شــد. ســروش مّدت هــا بــود محفــل انقــاب فرهنگــی را تــرک کــرده بــود و دوبــاره 

از »حلقــۀ فردیدیّــه« کســی در جمــع بــود.
یکــی از اّولیــن موضوعاتــی کــه از ســتاد و شــورا خواســته شــده  بــود، تدویــن برنامــه درســی بــود. 
ــه  ــن آن ب ــر در عناوی ــا تغیی ــا ب ــرد و باره ــی ک ــگاه ها طراح ــی را در دانش ــورا دروس عموم ــن ش بنابرای
اصــاح آن پرداخــت. بــه هــر حــال قــرار بــود کــه دانشــگاه، متعّهــد تحویــل دهــد و ایــن تعّهــد، بایــد 
بــا آگاهــی از مبانــی اســامی باشــد. قــرار گرفتــن درس هــای معــارف در چــارت آموزشــی دانشــجویان از 
ایــن پروژه هــا بــود کــه در طــرح بزرگتــری بــه نــام تصویــب طــرح دروس رشــته های دانشــگاهی جــای 
ــر  ــمت« زیرنظ ــه »س ــوم ب ــانی موس ــوم انس ــب عل ــن کت ــه و تدوی ــازمان مطالع ــدازی س ــت. راه ان می گرف

ــن  ــی از اعضــای شــورا، از ای ــدی، یک ــد احم احم
اقدامــات بــود.

ــط در  ــی، فق ــاب فرهنگ ــدازی انق راه ان
دانشــگاه محــدود نمانــد. عرصه هــای دیگــر 
ــینما  ــات، س ــاب، مطبوع ــون کت ــگ هم چ فرهن
ــی  ــدند. محدودیت های ــی ش ــم انقاب ــر ه و تئات
ــد. در  ــع ش ــی وض ــر فرهنگ ــر اث ــر ه ــرای نش ب
ــام  ــت از ام ــوری وق ــت جمه ــال ۶۳، ریاس س
ــؤالی  ــورا، س ــی ش ــگاه قانون ــه جای ــبت ب نس
مطــرح می کننــد کــه پاســخ امــام این گونــه 
اســت: »ضوابــط و قواعــدی را کــه شــورای محتــرم 
عالــی انقــاب فرهنگــی وضــع می نماینــد، بایــد 
ــی  ــت تأسیس ــود«. وضعی ــار داده ش ــب آث ترتی
تشــخیص  مجمــع  عالــی هم چــون  شــورای  
ــای  ــر مبن ــدا ب ــه در ابت ــام اســت ک مصلحــت نظ
ــۀ کار  ــا ادام ــرد، امّ ــکل  می گی ــام ش ــان ام فرم
ــع  ــون مجم ــت، چ ــاوت اس ــع متف ــا مجم آن ب
ــه  ــال ۶8 ب ــی در س ــون اساس ــری قان در بازنگ
قانــون اساســی اضافــه شــد و جایــگاه قانونــی آن 
مشــّخص شــد، امــا شــورا همچنــان بنــا بــه حکــم 
ــل  ــد. در اوای ــت می ده ــۀ فعّالی ــی ادام حکومت
ــبت  ــه نس ــی ک ــا نگرانی های ــاد و ب ــۀ هفت ده
ــف  ــت، وظای ــود داش ــی وج ــم فرهنگ ــه تهاج ب
ــورا  ــر ش ــی ب ــگ عموم ــوزۀ فرهن ــتری در ح بیش
ــه  ــود را در جلس ــرد خ ــورا کارک ــد و ش ــّول ش مح
۴۰9 خــود در ســال ۷۶ بــه عنــوان مرجــع عالــی 
سیاســت گذاری، تعییــن خــّط مشــی، تصمیم گیــری 
و هماهنگــی و هدایــت امــور فرهنگــی، آموزشــی 
ــت های  ــوب سیاس ــور در چارچ ــی کش و پژوهش
کلـّـی نظــام اعــام کــرد و مقــّرر شــد، تصمیمــات و 
مصّوبــات آن الزم االجــرا و »در حکــم قانون« باشــد 
و بــا اســتفاده از ایــن عبــارت هــم جایــگاه تقنینی 
ــذاری در  ــاری قانون گ ــع انحص ــه مرج ــس ک مجل
ــظ  ــون اساســی اســت، حف ــاس قان ــر اس ــور ب کش
ــد. ــذاری کن ــد قانون گ ــورا بتوان ــم ش ــود و ه ش

وضعیــت  و  شــورا  عملکــرد  مــرور 
فرهنگــی، نشــان می دهــد کــه توصیــف شــریعتی 
ــد  ــه روی می ده ــش چگون ــاد و جنب ــل نه از تقاب
ــی  ــش انقاب ــک جنب ــگ در ی ــت فرهن و وضعی
راه  بوروکراتیــک  پیچ وخم هــای  در  مردمــی، 
ــن  ــد و ای ــت می رس ــه بن بس ــد و ب ــم می کن گ
ــاالً  ــو دارد و احتم ــر س ــی در ه ــن، ناراضیان چنی
ــت  ــی از وضعی ــا، کس ــان بوروکرات ه ــز هم ج

ــت. ــی نیس ــود، راض موج
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  بالتکلیفی
حاکمیت،موسیقی،موسیقی،موسیقی،

هم چون بسیاری از مفاهیم دیگر، »هنر« هم با وقوع انقاب اسامی، دست خوش 
تغییراتی شد؛ موسیقی نیز از این تحوالت در امان نماند؛ از محدودیت های 

اعمال شده گرفته تا کوچ بسیاری از خوانندگان و نوازندگان ایرانی به خارج. سال 
گذشته، سحر سخایی، قوم موسیقی شناس و نوازندۀ تار، با نگارش چهل یادداشت 

در روزنامۀ همشهری، به بررسی سیر موسیقی ایران پس از انقاب پرداخت. 
مصاحبۀ ترنج با او را در ادامه می خوانید؛ متن کامل مصاحبه، در کانال نشریه 

«سحر سخایی« ازمنتشر خواهدشد.
1.تغییر محتوایی موسیقی در اثر انقالب و تفاوت دیدگاه رژیم پهلوی و  موسیقی ایران، پیش و پس از انقالب می گوید:

جمهوری اسالمی نسبت به موسیقی چه بود؟
ــائل  ــیاری از مس ــرای بس ــاب، ب ــد از انق ــم در دورۀ بع ــام حاک نظ
ــده بود.  ــاب ش ــت، انق ــمش پیداس ــه از اس ــور ک ــت؛ همان ط ــه ای نداش برنام
ــا حکومتــی کــه برنامــه ای داشته باشــد طــرف نبودیــم  ــا در انقــاب ب پــس م
ــای  ــه از ماه ه ــکی ک ــال ها در ش ــا س ــم ت ــیقی ه ــل موس ــن دلی ــه ای و ب
ــل  ــرادی مث ــور اف ــد. حض ــی مان ــده بود، باق ــروع ش ــن 5۷ ش ــل از بهم قب
آقایــان قطبــی و برومنــد یــا دکتــر صفــت در رأس امــور موســیقیایی کشــور 
ــای  ــگاه و حوزه ه ــا دانش ــون ت ــو تلویزی ــف، از رادی ــای مختل در بخش ه
ــد.  ــان می ده ــوی را نش ــی پهل ــگاه فرهنگ ــودن ن خصوصــی، تخصص محورترب
حضــور ایــن افــراد در جاهــای مناســب، ســبب افتــادن اتفاقــات بهتــر از طریق 
ــد،  ــایی نبودن ــث گره گش ــم باع ــان ه ــر خودش ــی اگ ــد؛ یعن ــان می ش آن
ــاً در  ــد. مث ــش را دارن ــه دانش ــد ک ــانی برون ــراغ کس ــد س ــتند بای می دانس
جشــن هنــر شــیراز، اگــر هنــر روز اروپــا و ایــران حضــور دارد، »علی اصغــر 
بهــاری« هــم حضــور دارد. ولــی وقتــی مــا بــا وقــوع انقــاب تــازه در مــورد 
ــی  ــا فرهیختگ ــاً ت ــم، قطع ــت می کنی ــه صحب ــودن کل قضی ــا نب ــودن ی حرام ب

ــم!  ــادی داری ــای زی صحبت ه
ــیقی الزم  ــام موس ــه ن ــزی ب ــتند چی ــاب، چــون می دانس ــل از انق  قب
اســت و در کشــورهای دیگــر و به خصــوص الگوهــای غربــی هــم ایــن مطلــب 
ــس، از  ــا انگلی ــان ی ــه، آلم ــاً در فرانس ــه مث ــد ک ــد و می دیدن را دیده بودن
ــن  ــا ای ــنا ب ــرادی آش ــور اف ــا حض ــود، ب ــت می ش ــتقل حمای ــیقی مس موس
حال وهــوا و البتــه واقعــاً دل ســوز در رأس امــور، ســعی در تقلیــد و تبعیــت 
ــا  ــنا ب ــوز و آش ــراد دل س ــن اف ــاب، ای ــس از انق ــد. پ ــم کردن ــا ه از آن ه
ــا  ــت ب ــبت حاکمی ــه نس ــد ک ــن ش ــد. ای ــار رفتن ــور کن ــیقی، از رأس ام موس
موســیقی در همــۀ دوره هــا مبهــم و تــار شــد. ببینیــد بایــد توجــه داشته باشــیم 
کــه موســیقی موســوم بــه کاســیک در غــرب، اگــر کمــک نهادهــای دولتــی 
ــش  ــران پی ــرض، در ای ــن ف ــا همی ــده بود. ب ــود ش ــود، ناب ــی نب و خصوص
ــیقی دان های  ــت. موس ــود داش ــادی وج ــگاه اقتص ــدادی بن ــم تع ــاب ه از انق
برجســته و پــرکار عمومــاً کارمنــد رادیــو و تلویزیــون، وزارت خانه هــای دیگــر 
ــا مرکــز »حفــظ و اشــاعه« بودنــد و از دولــت حقــوق دریافــت می کردنــد.  ی
ــه حــوزۀ  ــز از حــوزۀ نهــادی ب ــا قطــع شــد و همه چی ــاب این ه ــس از انق پ
فــردی رفــت. چیــزی کــه واضــح اســت و اعتقــاد همــۀ افرادیســت کــه در ایــن 
ــوه  ــه موســیقی کاســیک مخاطــب انب ــن اســت ک ــد، ای ــت دارن حــوزه  فعالی
ــاس  ــینمای »عب ــب س ــانی که مخاط ــاً کس ــد. مث ــم داشته باش ــد ه ــدارد و نبای ن
ــند  ــم عامه پس ــک فیل ــان ی ــر از مخاطب ــیار کم ت ــتند، بس ــتمی« هس کیارس

هســتند.
پــس از قطــع ایــن حمایت هــای اقتصــادی، موســیقی مجبــور 
ــیقی  ــه موس ــه در مدرس ــی ک ــی مخاطب ــرود؛ یعن ــب ب ــمت مخاط ــه س ــد ب ش
یادنگرفته بــود، در رادیــو یــا تلویزیــون موســیقی نمی شــنید و از یــک جایــی 
ــدش از  ــنید و قص ــت می ش ــازل و بی کیفی ــیقی ن ــنید، موس ــه می ش ــم ک ه
ــۀ  ــه کارۀ چرخ ــد هم ــود، ش ــدن ب ــط سرگرم ش ــم فق ــرت ه ــه کنس ــدن ب آم

موســیقی؛ چــون پــول همــان کنســرت اســت کــه باعــث ازبین نرفتــن هنرمنــد 
ــود دارد؛  ــته ها وج ــۀ رش ــا و در هم ــای دنی ــره در همه ج ــن زنجی ــود! ای می ش
ــزایی  ــر بس ــاب تأثی ــس از انق ــیِک پ ــیقی کاس ــژه روی موس ــور وی ــا به ط ام
ــل  ــی قب ــم. ول ــاً می بینی ــا را عین ــن تأثیره ــم ای ــم داری ــت و اآلن کم ک گذاش
ــیقی  ــار موس ــند در کن ــازاری و عامه پس ــیقی ب ــزا موس ــور مج ــاب به ط از انق
کاســیک اصیــل وجــود داشــت. البتــه فقــط مســائل اقتصــادی باعــث افتــادن 
ایــن اتفــاق نشــد؛ امــا خــب اقتصــاد تأثیــر بســیاری در ایــن مســئله داشــت.

2.در مورد رادیوی قبل از انقالب، برنامۀ گل ها وجود داشت که برای 
دوره ای، برنامۀ اصلی موسیقایی مردم بود و آن را به طور جدی دنبال 

می کردند؛ تأثیر این برنامه در بالندگی موسیقی ایران، و ضربه ای که حذف 
آن به موسیقِی بعد از انقالب زد، چه بود؟

ــه  ــا« -ک ــط »داوود پیرنی ــۀ ۳۰ توس ــه در ده ــن برنام ای
ــد.  ــاخته  ش ــود- س ــت ب ــر و سیاس ــش رو در هن ــرۀ پی ــک چه ی
ارکســتر ایــن برنامــه ارکســتر رادیــو بــود و بخش هــای مختلفــی 

ــه،  ــدۀ برنام ــر ای ــا، عاوه ب ــی پیرنی ــع کار اصل ــت. درواق داش
بخش هــای  از  بــود.  موســیقایی  گونه هــای  به رسمیت شــناختن 

مختلــف ایــن برنامــه، می تــوان بــه تک نــوازی، کام 
ــل   ــی )مث ــیقی غرب ــتر و موس ــی روی ارکس ایران

کارهــای خالقــی بــا صــدای بنــان( یــا کارهــای 
تجویــدی،  کارهــای  )مثــل  مردمی تــر 

ــا  ــرد. ب ــاره ک ــرا( اش ــا حمی ــی ی یاحق
ــع  ــا درواق ــوغ، پیرنی ــن نب ای

ــاختن در  ــه ستاره س ــروع ب ش
ــل  ــرد. از دالی ــیقی ک موس

ســاختن ایــن برنامــه، آن 
ــه  ــا ب ــه پیرنی ــود ک ب
ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــذرد،  ــال بگ ــر چندس اگ
شــاخه های  همیــن 

رو به خشک شدن 
کاســیک،  موســیقی 
ــوند  ــک می ش ــل خش کام
از  اثــری  دیگــر  و 
»جــدی«  موســیقی 

ایرانــی نمی مانــد. ایــن 
ــت  ــه اس ــم قابل توج ــه ه نکت

ــیاهی  ــۀ س ــۀ ۳۰، ده ــه ده ک
ــران  ــخ ای ــی در تاری و رخوتناک

)جــدا از اتفاقــات مــرداد ۳۲( 

/

حسین ارشادی

  بالتکلیفی
موسیقی،

حاکمیت،
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  بالتکلیفی
ــوی  ــر در پهل ــه هن ــر ب ــه جدی ت ــت و توج اس
هــم از دهــۀ ۴۰ آغــاز شــده. پیرنیــا در ایــن فضــا 
ــر به شــدت  ــرد و تأثی ــد ک ــا را تولی ــۀ گل ه برنام
ــد  ــراد متول ــر اف ــه اکث ــت؛ کمااین ک ــی داش مثبت
ــا  ــه ب ــن برنام ــا ای ــران، ب ــۀ ۲۰ و ۳۰ در ای ده
ــو  ــه آن خ ــدند و ب ــنا ش ــی آش ــیقی ایران موس
ــوی  ــتی به س ــم بازگش ــراً ه ــه اخی ــد. البت گرفتن
ــای  ــم و در کاره ــا داری ــبک گل ه ــیقی س موس
ــوان  ــی« می ت ــاالر عقیل ــدی« و »س ــد معتم »محم
ــای  ــک فض ــه ی ــت ب ــرای  بازگش ــی ب تاش های
ــا  ــتاره های آن دورۀ گل ه ــد. س ــت رفته را دی ازدس
ــای  ــر نوازنده ه ــرم و دیگ ــدی و خ ــم تجوی ه
ــده  ــان خوانن ــوص زن ــو و به خص ــون و پیان ویال
بودنــد؛ دقیقــاً بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه 
نخســتین وجــه موســیقایی 
ــاب،  ــس از انق ــه پ ک
زده  ریشــه  از 
همیــن   می شــود، 
گل هــا  موســیقی 
اســت. در واقــع 
گل هــا نابــود شــد 
ــه دار  ــون طلیع چ

شناخته شدۀ 
ــت فرهنگی  سیاس
پهلــوی  دوران 
ــه  ــده بود. البت ش

خیلی ها 
ــف برنامۀ  مخال

گل ها 

هســتند و می گوینــد موســیقی را مبتــذل کــرد؛ اما 
بــه نظر مــن گل هــا  یــک فضــای خاکســتری ایجاد 
ــن موســیقی کاســیک و »خیلی جــدی« و  ــرد بی ک
ــرِ  ــه بیش ت موســیقی »غیرجــدی«؛ آن قســمتی ک
جامعــه همان جــا هســتند. بــرای مثــال در ســینما، 
»ســعید روســتایی« نســبت به ســینمای کیارســتمی 
ــا  ــری دارد؛ ام ــِی کم ت ــری و فرهیختگ ــوه هن وج
ــن  ــکاف بی ــن ش ــردن همی ــده اش پُرک ــرگ برن ب
ســینمای تمام هنــری و ســینمای تمام تجــاری 
اســت کــه خــب اکثــر مخاطبــان ســینما در آن فضا 
قــرار دارنــد. بــه هرحــال یــک ســینما نمی توانــد 
ــا ســینمای کیارســتمی در  ــه لحــاظ اقتصــادی ب ب
ایــن جهــاِن ســرمایه داری زنــده بمانــد؛ امــا بــه 
ــروش و  ــای به ف ــا فیلم ه ــم ب ــدازه  ه ــان ان هم
عامه پســند، فرهنــگ می خشــکد. پــس مثــل 
ــرده  ــع افس ــک موض ــه ی ــه ب ــی ک ــدِ روان رش
ــد  ــا بتوان ــاز دارد ت ــه( نی ــاح روانکاوان )در اصط
جهــان را چندوجهــی درک کنــد و ســامت 
ــای  ــئلۀ فض ــم مس ــر ه ــد، در هن روان داشته باش

ــت.  ــی اس ــئلۀ مهم ــتری مس خاکس
3.حکومت استقراریافتۀ جمهوری اسالمی، چه 

برخوردی با موسیقی مستقل دارد؟ حمایت 
حاکمیّت یا بخش  خصوصی از هنر، چگونه باید 

باشد که آزادی هنر حفظ شود؟
به نظر ناممکن است. )خنده(

4.در دنیا چه رفتاری می کنند؟
ــت؛  ــه اس ــد همین گون ــز رون ــا نی در دنی
بــرای همیــن همه چیــز به ســمت عقیم شــدن 
ــی  ــتم دولت ــۀ سیس ــه وظیف ــی رود. گرچ ــش م پی
ــات  ــم آوردن امکان ــات، فراه ــذ مالی ــال اخ در قب
بــرای شــهروندان اســت و حکومــت حــق نــدارد 
ــه  ــور ب ــد، او را مجب ــت از هنرمن ــر حمای در براب
ــان  ــش از زم ــد. پی ــود کن ــرف خ ــروی از ح پی
ــیدا« و  ــای »ش ــای گروه ه ــۀ اعض ــاب، هم انق
ــد  ــه کار بودن ــغول ب ــو مش ــارف« در رادی »ع
ــم  ــر اشــتباه نکن ــای »ابتهــاج« هــم اگ و آق
چیــزی حــدود 9 ســال رئیــس موســیقی 
رادیــو بــود. در زمــان انقــاب، همگــی 
اســتعفا دادنــد و از سیســتم خــارج 
ــوی  ــت پهل ــب حکوم ــه جال ــدند. وج ش
بیش تــر  کــه هســتۀ  بــود  ایــن 
کارهــای فرهنگــی و هنــری اش  بــر 
دوش جریان هــای ضــدِ نظــام 
بــود؛ بیــش از همــه شــاید 
ــی  ــا؛ یعن ــا و توده ای ه چپ ه
همــان کســانی که شــاه از آن هــا 
می ترســید.  همــه  از  بیــش 
ــوب  ــی خ ــازی خیل خصوصی س

اســت؛ ولــی نهایتــاً، تهیه کننــده ای کــه در 
پــروژه ای ســینمایی ســرمایه گذاری می کنــد، 
ــود  ــل می ش ــق را قائ ــن ح ــودش ای ــرای خ ب
ــی  ــی زندگ ــا در جهان ــد. م ــر کن ــه اظهارنظ ک
می کنیــم کــه در آن تحمـّـل مخالــف نداریــم. ایــن 
تنهــا مختــص ایــران نیســت؛ البتــه کــه بیــن مــا 
شــدیدتر و روتــر اســت. بــه همــان میزانــی کــه 
ــازی  ــد فرهنگ س ــم و بای ــر عقبی ــائل دیگ در مس
ــتثنی  ــز مس ــئله نی ــن مس ــرد، ای ــورت بگی ص
ــد  ــول در تولی ــه پ ــزان ک ــان می ــه هم ــت. ب نیس
ــم  ــد ک ــدرت هنرمن ــود، ق ــذار می ش ــر تأثیرگ هن
ــدان  ــز از هنرمن ــی ناچی ــا جریان های ــود. م می ش
ــم.  ــر داری ــف هن ــای مختل ــتقل در حوزه ه مس
ــر از  ــای تئات ــال، گروه ه ــر امس ــنوارۀ فج در جش
می کننــد.  کناره گیــری  راحت تــر  جشــنواره 
بیــن  در  افــرادی  حتمــاً  این کــه  عاوه  بــر 
ــر  ــت ه ــه تح ــتند ک ــدگان هس ــن انصراف دهن ای
ــنواره  ــدن از جش ــان بیرون آم ــرایطی تصمیم ش ش
ــزاِن  ــه می ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ــود؛ ام ب
ســرمایه ای کــه پشــت یــک تولیــد تئاتــر امــروزی 
اســت، بــا ســینما قابل مقایســه نیســت. یــک فیلــم 
ــاخته  ــرمایه س ــارد س ــل ۳میلی ــا حداق ــینمایی ب س
می شــود؛ ۳میلیــارد را در ایــن روزگار، فقــط 
می توانــد  درست و حســابی  تهیه کننــدۀ  یــک 
ــده  ــل، تهیه کنن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن کن تأمی
ــی  ــن نوع ــود. ای ــر می ش ــاّدی اث ــب م صاح
ــال  ــتقال و آزادی تمام وکم ــت و اس ــتد اس دادوس
ــت.  ــش نیس ــتی بی ــعاری ایده آلیس ــد، ش هنرمن
ــی  ــد رأِی قطع ــنجید و بع ــت را س ــد واقعی بای
داد. مــا بایــد مــدام بــا خودمــان تکــرار کنیــم کــه 
ــل  ــدارد. ســهم دالی ــل ن ــک دلی ــی ی ــچ اتفاق هی
در شــکل گیری یــک اتفــاق، آ ن قــدر زیــاد اســت 
ــگاه سیاه و ســفیدکردن  ــا موظــف هســتیم از ن کــه م
ــم  ــر می خواهی ــم؛ اگ ــت برداری ــات دس ــه اتفاق ب

داشته باشــیم. پیش رفتــی 
5.این مسئله به سلطۀ «لیبرالیسم« برمی گردد یا 

این که قبل از آن هم وجود داشته است؟ 
قبــل از آن بــه ایــن شــّدت وجــود 
ــت و  ــی اس ــد جهان ــک رون ــن ی ــت. ای نداشته اس
ــۀ  ــد. نکت ــرق می کن ــف آن ف ــّدت و ضع ــط ش فق
مهــم دیگــر، پوســته های بیرونــی آن اســت کــه 
ــدرا«  ــان کون ــد. »می ــیارزیبا باش ــد بس می توان
ــه  ــی ب ــی آلمان ــه اصطاح ــتی« ب ــار هس در »ب
ــک  ــاً ی ــچ، مث ــد. کی ــاره می کن ــچ« اش ــام »کی ن
ــگ  ــا رن ــه ب ــی نامرغــوب اســت ک صندلــی چوب
ــبیه  ــی ش ــاخت مبلمان ــرای س ــی از آن ب طای
ــن در  ــود. همی ــتفاده می ش ــاری اس ــان درب مبلم
هنــر هــم هســت؛ بــرای مثــال وقتــی از خیلــی 
ــادی«  ــن قب ــه »بهم ــود ک ــوال ش ــردم س از م

محمدحسین قاسمی
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ــا  ــادی؛ امّ ــد قب ــه بگوین ــاید هم ــاس کیارســتمی«، ش ــا »عب ــر اســت ی تندروت
مــن کاری بــه رفتــار هنرمنــد نــدارم؛ بلکــه بــه اثــر هنــری او نــگاه می کنــم. 
کیارســتمی در بحبوحــۀ جنــگ و دفــاع مقــّدس، »خانــۀ دوســت کجاســت؟« و 
ــی  ــگ، روی زندگ ــه جن ــا ب ــازد؛ بی اعتن ــچ« را می س ــر هی ــی و دیگ »زندگ
تأکیــد می کنــد. ایــن بــه نظــر مــن خیلــی هنرمندانــه و تندروانه تــر اســت 
تــا هــر قصــه ی دیگــری؛ یــا در عرصــۀ موســیقی، اعضــای گــروه »پالــت« را 
ــم  ــه توّه ــد ک ــکیل می دهن ــوآوری تش ــیک پوش و cool و ن ــی ش جوان های
آزادی را در ذهــن متبلــور می کننــد؛ امـّـا متــن کارهایشــان را کــه می خوانــی، 
همــان شــعرهای »حافــظ«، ابتهــاج و »خونــۀ مادربزرگــه« اســت. آخــر شــما باید 
ــن«؟  ــد شــهر م ــه؟ »بخن ــا ن ــی ی ــه کن ــه مخاطــب ارائ ــری ب ــک خــّط فک ی
ــک فضــای ســالم،  ــم در ی ــاً می گوی ــن اتفاق ــچ اســت. م این هــا نمونه هــای کی
ــروز،  ــت ام ــا در وضعی ــد؛ ام ــان را بکنن ــند و کارش ــد باش ــم بای ــا ه پالتی ه
موســیقی مــا را موســیقی کوچه بــازاری و »شــهرام شــب پره« تهدیــد نمی کنــد؛ 
کیچ هــا هســتند کــه جهــان مــا را تهدیــد می کننــد؛ چراکــه در صــف کارهــای 
روشــن فکرانه خــود را جــا می زننــد؛ ولــی در الیه هــای زیریــن ایــن آثــار، 

و  جهان بینــی  از  خبــری 
تفکــر نیســت. آن موســیقی 
ــه »شــجریان« و  کاســیکی ک
ــد،  ــرا می کنن ــی« اج »لطف
ــر دوش دارد؛  ــنّت ب ــار س ب
امّــا فضایــی کــه می ســازند، 
ــه  ــته، واپس رفت ــی بس فضای
و ســنّتی نیســت. دقیقــاً در 
ــی  ــل کارهای ــا خی ــل ب تقاب
ــم  ــه اس ــا ب ــن روزه ــه ای ک

ــک  ــر ی ــد. اگ ــش رو می نمای ــیار پی ــان بس ــوند و ظاهرش ــر می ش ــاپ« منتش »پ
ــچ  ــن کی ــد، همی ــد کن ــا را تهدی ــان م ــم جه ــتناک تر از لیبرالیس ــز وحش چی
اســت، کــه رّدپــای مناســبات اقتصــادی و پول هــای هنگفــت در آن هــا دیــده 
می شــود. در دنیــای لیبرالیســم و »نئولیبرالیســم«، شــرایط و هزینه هــا 
به گونــه ای تغییــر کــرده کــه بــرای تولیــد اثــر، حتمــاً نیــاز بــه ســرمایه گذار 
اســت؛ کــه تعییــن می کنــد اثــر چگونــه باشــد و چگونــه نباشــد. در ایــن میــان 
هســتند افــرادی کــه بــه لحــاظ هنــری، از چنــان جایــگاه واالیــی برخوردارنــد 
ــتگاری، از  ــد رس ــا امی ــد و تنه ــی را نمی دهن ــن دخالت های ــازۀ چنی ــه اج ک
جانــب آن هــا اســت. بــرای مثــال، در ایــن بــازار خــراب اگــر کســی بتوانــد 
ــدۀ خیلــی کاردرســت  ــه آن خوانن ــون شــجریان« اســت؛ ن ــد، »همای کاری کن
ــرآورده  ــده را ب ــد خواســتۀ تهیه کنن ــه بای ــدرت، ک ــف از منظــر ق ــی ضعی ول
ــا منظــورم اشــتباه گرفتــه نشــود. مــن  کنــد. روی حرفــم تأکیــد می گــذارم ت
ــار  ــده رفت ــک نجات دهن ــش ی ــجریان اآلن دارد در نق ــون  ش ــم همای نمی گوی
ــد،  ــایی ای باش ــه راه گش ــد ب ــر امی ــم اگ ــن می گوی ــد. م ــا نمی کن ــد ی می کن
از ســوی کســانی اســت کــه مجبــور نیســتند مقابــل تهیه کننــده گــردن خــم 
کننــد؛ بلکــه آن قــدر قــدرت دارنــد کــه می تواننــد مســیر را بــه ســمتی کــه 

ــد. ــد ببرن ــان می خواهن خودش
6.آیا یک هنرمند صرفاً باید به تولید اثر بپردازد؟ یا جدا از این کار، 

می تواند به اظهارنظر در مورد وقایع روز بپردازد؟ تعریف مسئولیت اجتماعی 
در زمان بحران چیست؟

ــوب  ــر کاری را خ ــه اگ ــم ک ــن را می دان ــا ای ــم؛ ام ــق نمی دان دقی
انجــام بدهــی، لزومــی نــدارد کار دیگــری را بــه همــان خوبــی انجــام بدهــی! 
ــال،  ــرای مث ــم؛ ب ــیار می بینی ــخ معاصــر بس ــن موضــوع را در تاری ــای ای رّدپ

ــی  ــورد موســیقی ایران ــد شــاملو« شــاعر خوبیســت؛ ولــی وقتــی در م »احم
ــد  ــما بای ــؤال ش ــن س ــه ای ــد. ب ــم می زن ــه رق ــک فاجع ــد، ی ــت می کن صحب
این گونــه پاســخ داد کــه اگــر شــخصی یــک دیــدگاه سیاســی-اجتماعی خــوب 
داشته باشــد، یــک »امتیــاز« اســت و نــه »وظیفــه«؛ قطعــاً کســی از »محمدرضــا 
شــجریان« انتظــار نداشــت ســال 88، وســط خیابــان انقــاب عامــت پیــروزی 
نشــان دهــد. امــا بــاز بــا خــود فکــر می کنــم کــه اگــر محمدرضــا شــجریان، 
ــر  ــد بهت ــم می خوان ــر ه ــک دیگ ــۀ ی ــه آواز درج ــال ها، دو س ــن س در ای
ــدی  ــه هــر هنرمن ــا این ک ــخ می دهــد. ب ــن ســؤال را تاری نمی شــد؟ پاســخ ای
ــجریان«  ــون ش ــم؛ »همای ــاً مخالف ــت، کام ــر اس ــد بهت ــر باش ــه رادیکال ت ک
ــوم از  ــن می ش ــارد و م ــر می ب ــا »اب ــردار« ی ــای خب ــر »آه ــاری نظی آث
ــرکوب در راه  ــس از س ــن اعتراضــات، کســی که پ ــه در همی ــار جــدا« دارد ک ی
منــزل باشــد، می توانــد بــه آن گــوش بدهــد؛ پــس همایــون از ایــن طریــق 
ــط  ــرود وس ــد ب ــاً نبای ــد و لزوم ــام می ده ــود را انج ــی خ ــالت اجتماع رس
خیابــان. ایــن مســئله چیــزی نیســت کــه بشــود برایــش نســخه پیچیــد؛ یعنی 
ــد و آدم هــا را به راحتــی قضــاوت  ــاد از ایــن نســخه ها می پیچن ــاً اآلن زی اتفاق
ــد، اهــل  ــورد هنرمن ــن دســت کم در م ــا م ــد؛ ام ــته بندی می کنن و دس

ــتم. ــا نیس ــور چیزه این ج

7.مهم ترین فردی که در حفظ موسیقی کالسیک در ایران در این سال ها 
تأثیرگذار بوده چه کسی است؟

شــاید بتوانــم بگویــم یکــی از آن افــراد مهــم »داریــوش طایی« 
بــوده ؛ او از همــان سیســتم برومنــد و حفــظ و اشــاعه، همــراه بــا علیزاده 
و لطفــی بیــرون آمــد و هنــوز هــم در دانشــگاه تهــران مشــغول بــه 
ــته ترین  ــون از برجس ــراد هم اکن ــن اف ــاگردان ای ــت. ش ــس اس تدری
ــف،  ــب مختل ــه در مکات ــه ک ــتند. البت ــه هس ــار و کمانچ ــدگان ت نوازن
افــراد دیگــری هــم بوده انــد. »مجیــد کیانــی« هــم در شــکل دیگــری پاســدار 
ــه  ــم ک ــاد نبری ــته. از ی ــودش دوست داش ــه خ ــوده ک ــیکی ب ــیقی کاس موس
ــود.  ــار ب ــی پرب ــال خیل ــد س ــان چن ــم در هم ــی ه ــتن محمدرضــا لطف برگش

ــکل داد لطفــی برگشــت و نســلی را کــه  ــود، ش ــده ب ــوزش دی آم
ــی  ــش مهم ــل و اآلن بخ ــیقی نس ــاِن موس از معلم

همیــن  را  افــراد تشــکیل می دهنــد. جدیــد 
نام بــردن  یــک واقعــاً  خاصه کــردن  و 
یــک  در  کار اتفــاق  فــرد  یــا  اســم 
ــی  ــت. کل دست به دســت غلطیس آدم 
ــا  ــد ت ــم می دهن ــده ه ــزی زن ــک چی ی

بماند.

امیرمهدی اصالحچی
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از «طیاطر« تااز «طیاطر« تا
تفنّن مکروه درباری

ــای  ــت زده و نگاه ه ــمان به ــاالً چش ــری، احتم ــری قم ــال ۱۲9۰ هج س
ســرگردان »ناصرالّدیــن میــرزا« در ســالنی قطع به یقیــن مجلّــل و پــر 
زرق وبــرق، تقلیــد حــرکات و اطــوار انســانی را ضبــط می کنــد. حــرکات و ادا 
ــا ســال های  ســال توســط قشــریون، مکــروه شــمرده می شــد و  اطــواری کــه ت
تــا جایــی از آن کراهــت داشــتند کــه بــا فشارهایشــان، ســبب تعطیلــی اّولین 
ــون« در ســال ۱۳۰8  ــاالر »دارالفن ــاالر نمایــش به شــیوۀ اروپایــی، یعنــی ت ت
ــر  ــر، گریبان گی ــۀ تئات ــط در زمین ــی فق ــن تنگ بین ــه ای ــدند. البت ه.ق. ش
ــی داشــت  ــی غرب ــه رنگ وبوی ــزی ک ــود؛ اصــوالً هــر چی ــی نب ــۀ ایران جامع
را در تقابــل بــا اصــول اعتقــادی خــود ارزیابــی می کردنــد و ایــن رویکــرد، 
ــام! در هــر صــورت  ــا دوش حم ــر ت شــامل طیــف گســترده ای می شــد؛ از تئات

ــود. ــزی از آن نب ــود و گری ــده ب ــاز ش ــدن آغ ــد جهانی ش رون
ــد  ــار را عاقه من ــدر او و درب ــاه، آن ق ــه گانۀ ناصرالّدین ش ــفر های س س
بــه تئاتــر غربــی کــرده بــود کــه راه را بــرای ورود آن بــه ایــران همــوار کند. 
ــفرنامه های  ــدن »س ــا خوان ــوان ب ــری را می ت ــۀ هن ــه این گون ــاه ب ــۀ ش عاق
ناصــری« دریافــت؛ چــه آن جــا کــه بــا دقـّـت بســیار، شــنبه 8 جمادی الثّانــی 
ــف  ــرا« را توصی ــاخانۀ »گران اپ ــی تماش ــکوه و زیبای ــس، ش ۱۲95 ه.ق. در پاری
ــد:  ــه می کن ــه خاص ــط این گون ــد خ ــش را در چن ــا، نمای ــد و در انته می کن
»بالــۀ بســیار خــوب دادنــد، یــک کشــتی بــزرگ هــم نشــان دادنــد کــه غــرق 
ــت...« و  ــا داش ــی تماش ــد. خیل ــارت کردن ــتی را غ ــباب کش ــد. دزدان، اس ش
ــان ســال در  چــه آن جــا کــه حوالــی ســاعت 9 شــب پنج شــنبه ۶ شــوال هم
ــک  ــد: »ی ــه می نویس ــود ک ــی می ش ــازی دخترک ــق ب ــدر عاش ــتان، آن ق لهس
طاقــه شــال بــه دختــره دادم«. ایــن حکایــات ســرآغاز ورود تئاتــر غربــی بــه 

دربــار بــود؛ البتــه بــه هــدف تفنـّـن و ســرگرمی شــاه.
ــاب  ــان انق ــا زم ت
ــّد  ــر در ح ــروطه، تئات مش
همــان ســرگرمی شــاهانۀ 
مختــص دربــار باقــی مانــد؛ 
همیــن ســرگرمی  البتــه 
و تفنّــن، باعــث آغــاز 
ادبیــات  ترجمــۀ  رونــد 
نمایشــی غــرب شــد. بیــش 
ــر«  ــار »مولی ــران، آث از دیگ
)Molière( بــود کــه مــورد 
)کــه  مترجمــان  توّجــه 
ــراف و  ــۀ اش ــاً از طبق عمدت
ــرار  ــد(، ق ــان بودن درباری
ترجمه هــا  ایــن  گرفــت. 
صرفــاً بــرای اجــرا اســتفاده 
در  تاشــی  و  می شــد 
آن هــا  حفــظ  جهــت 

صــورت نگرفــت.

تئاتر یا «مانیفست« سیاسی؟
انقــاب مشــروطه ســبب تحــّول و آزاد شــدن نیــروی اجتماعی شــگرفی 
ــود.  ــتثنی نب ــر، مس ــن ام ــز از ای ــر نی ــد و هن ــف ش ــای مختل در زمینه ه
ــا آســمان  ــا اهدافــی زمیــن  ت ــار بــود، اکنــون ب تئاتــر کــه در انحصــار درب
ــرد.  ــان روشــن فکران و احــزاب سیاســی، رســوخ ک ــاوت به ســرعت در می متف
ــد  ــزاری نیرومن ــه اب ــل ب ــرای ســرگرمی، تبدی ــر را از اســبابی ب ــا تئات آن ه
ــی  ــای سیاس ــد. گروه ه ــی کردن ــی و اجتماع ــای سیاس ــال پیام ه ــت انتق جه
ــای  ــاد گروه ه ــه ایج ــت ب ــش، دس ــدگاه خوی ــور دی ــه فراخ ــن فکری، ب و روش
ــه  ــا توّج ــد. در اوایــل دوران مشــروطه، ب ــون می یازیدن ــۀ مت نمایشــی و ترجم
ــر  ــاط بیش ت ــاد ارتب ــرای ایج ــن ب ــر و هم چنی ــالن تئات ــود س ــدم وج ــه ع ب
ــد.  ــرا می ش ــازل اج ــا و من ــا، باغ ه ــا در پارک ه ــردم، نمایش ه ــودۀ م ــا ت ب
در آن  ســال ها، اگــر چــه ترجمــۀ آثــار و اجراهــا رونــق نســبی پیــدا کــرده 
ــا  ــه ای ب ــود نمایش نام ــته ب ــی نتوانس ــوز کس ــود هن ــن وج ــا ای ــود، ب ب
ــی  ــا نمایش نامه نویس ــد؛ امّ ــد کن ــرا تولی ــرای اج ــی ب ــتاندارد های حداقل اس
ــار  ــک از آث ــرف و بی تکنی ــی ص ــد و اقتباس ــود را از تقلی ــودی خ ــد صع رون
غربــی، بــه ســمت نــوآوری مفهومــی و توانمنــدی تکنیکــی، آرام آرام طــی 
ــن  ــوان اّولی ــاید بت ــودی« را ش ــوزراه محم ــان کمال ال ــرزا احمدخ ــرد. »می می ک
اجــرا  و  درام  صــورت  هــر  در  دانســت.  به تمام معنــا  نمایش نامه نویــس 
ــۀ  ــا هم ــود را ب ــی خ ــی و اجتماع ــی سیاس ــب مفهوم ــروطه، قال در دورۀ مش
ــه  ــر ب ــوذ تئات ــرآغاز نف ــروطه، س ــود. دورۀ مش ــظ نم ــتی ها، حف کم وکاس
ــن  ــد، در ای ــاال برمی آی ــطور ب ــه از س ــه ک ــود. همان گون ــه ب ــت جامع باف
ــنامه ها  ــا و نمایش ــی-اجتماعی، تئاتره ــای سیاس ــه رخداده ــه ب ــا توّج دوره ب
بیش تــر بــه لحــاظ محتوایــی اهمیــت داشــت تــا بــه لحــاظ هنــری، و همیــن 

ــا تئاتــر در ایــن دوره، خــام و ابتدایــی بمانــد. باعــث شــد ت

تئاترتئاترتئاترتئاترتئاتر
حسین ارشادی

س از کامران عدل
ش دورقوز آباد، عک

ن هرن شیراز، منای
ش

ج
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خشت اّول
ــناخته  ــج« ش ــان میرپن ــام »رضاخ ــه ن ــون ب ــه اکن ــوادکوهی« ک ــا س »رض

ــپه«. ــردارِ س ــود؛ »س ــدش ب ــب جدی ــتاق لق ــد، مش می ش
کودتــای ســوم اســفند ســال ۱۲99 ه.ش. اعامیـّـۀ کودتــا بــا نشــان »شــیر و 

خورشــید« در بــاال و عبــارت ضخیــم  )bold( کوتــاهِ »حکــم میکنــم:
و  تئاتــر  عرق فروشــی،  و  شــراب  مغازه هــای  تمــام  ششــم-  مــادۀ 
ــده شــود،  ــد بســته شــود و هــر مســت دی ــار بای ســینماتگراف ها و کلوب هــای قم

ــد«. ــد ش ــب خواه ــی جل ــۀ نظام ــه محکم ب
ــران  ــای ای ــر نوپ ــدن تئات ــزه و نهادی ش ــر بروکراتی ــرآغازی ب ــن س ای
ــا  ــه ب ــود ک ــزی ب ــد مرک ــت قدرتمن ــک دول ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــاه ب ــود. رضاش ب
هیــچ گــروه، نهــاد و قــدرت دیگــری محــدود نشــود و درعــوض بــا نهادهایــش و 
توّســل بــه تهدیــد و ارعــاب، معارضــان را در هــر عرصــه ای ســرکوب نمایــد. او بــه 
ــه آن، روشــی  ــا بــرای دســت یافتــن ب ــال ایجــاد کشــوری مــدرن بــود، امّ دنب
ــه  ــاه، ک ــداف رضاش ــت ها و اه ــرو سیاس ــود. پی ــده ب ــتوری را برگزی ــری و دس قه
بررســی آن خــارج از حوصلــۀ ایــن مقالــه اســت، دولــت مرکــزی بــا اســتفاده از 
قــوۀ قهریــه، تئاتــر را تحــت سانســور شــدید قــرار داد و بــا تدویــن قانون هــای 
مشــّخص ممیّــزی و سانســور در ســال های ۱۳۰۶، ۱۳۱۱ و ۱۳۱۶ ه.ش. ایــن 
ــا، از  ــن محدودیت ه ــترۀ ای ــت. گس ــود گرف ــه خ ــمی ب ــی رس ــور، صورت سانس
ــخاص  ــش و اش ــل نمای ــری عوام ــا به کارگی ــاز و ت ــی آغ ــار نمایش ــوای آث محت
ــروژۀ  ــوردن پ ــد خ ــال کلی ــه دنب ــت. ب ــه داش ــا، ادام ــن فعّالیت ه ــر در ای حاض
ــتی و  ــای وطن پرس ــج روحیه ه ــۀ تروی ــر وظیف ــتان گرایی، تئات ــی و باس ملّی گرای
ــت های  ــازی سیاس ــغ و نهادینه س ــن تبلی ــت. هم چنی ــده گرف ــتی را برعه نژادپرس
ــر در  ــب، تئات ــن ترتی ــود. بدی ــر ب ــر دوش تئات ــت، ب ــی حکوم فرهنگی-اجتماع
مســیر مســئولیت تحمیلــی جدیــد، حرکــت خــود را از ســر گرفــت. در ایــن دوره، 

ــا مضامیــن عشــقی افزایــش یافــت. ــا شــّدت گرفتــن اختنــاق، تئاترهایــی ب ب
ــگ و  ــر فرهن ــلطه ب ــتای س ــوی اّول در راس ــمّ پهل ــات مه ــر اقدام از دیگ
ــنهاد  ــه پیش ــال ۱۳۱۷ ه.ش. ب ــکار« در س ــرورش اف ــازمان پ ــیس »س ــر، تأس هن
»متیــن دفتــری« -و بــه گفتــۀ خــود او، جهــت فراهــم کــردن بســتری کــه مــردم 

ــود. ــد- ب ــی را درک کنن ــات حکومت ــد در آن اصاح بتوانن
ــیس  ــن، تأس ــر و هم چنی ــدن تئات ــال نهادی ش ــه دنب ــن دوره، ب در ای
»هنرســتان هنرپیشــگی«، اّولیــن نهــاد رســمی آمــوزش تئاتــر توّســط »ســیّد علــی 
نصــر«، -منتصــب دولــت در ســازمان پــرورش افــکار- تکنیــک، مهــارت و ســاختار، 

ــرد. ــدا ک ــا پی ــی، ارتق ــۀ نمایش نامه نویس ــه در زمین ــرا و چ ــۀ اج ــه در زمین چ

نفت ملّی یا هنر ملّی
شــهریور ۱۳۲۰ ه.ش. بریتانیــا پیامــی بــه ایــن مضمــون بــه رضاشــاه 
ــری  ــلطنت کناره گی ــاً از س ــرت، لطف ــت اعلی حض ــن اس ــرد: » ممک ــال ک ارس
کــرده و تخــت را بــه پســر ارشــد و ولی عهــد واگــذار نماینــد؟ مــا نســبت 
بــه ولی عهــد نظــر مســاعدی داریــم و از ســلطنتش حمایــت خواهیــم کــرد. 

مبــادا اعلی حضــرت تصــّور کننــد راه حــّل دیگــری وجــود دارد«.
ــود را  ــن خ ــای آهنی ــاه، پوتین ه ــه رضاش ــود ک ــیده ب ــان آن رس زم
ــت  ــود خش ــرده ب ــعی ک ــا س ــا همان ه ــه ب ــی ک ــای درآورد. پوتین های از پ
اّول ایــران نویــن را بنهــد. کــج یــا راســت بودنــش را کارشناســان بررســی 

کننــد، امّــا ایــن اّولیــن خشــت در تئاتــر هــم نهــاده شــده بــود.
ــد  ــۀ فرآین ــه ادام ــود ک ــده ب ــث ش ــوان باع ــاه ج ــع ش ــی طب  نرم
ــال ۱۳۲۰  ــود. از س ــی ش ــتری ط ــر بیش ــر، باآرامش خاط ــدن تئات نهادی ش
ــف  ــان نمایش نامه نویســی متوقّ ــد جری ــد رش ــال، رون ــّدت ۱5 س ــه م ه.ش. ب
می شــود، امّــا در عــوض پیش رفت هــای عمــده ای در عرصــۀ صحنــه، 
بازیگــری و کارگردانــی رخ می دهــد. ســال ۱۳۲9 ه.ش. و مبــارزات در 
ــش را  ــور و الهام بخ ــرایطی پرش ــاز ش ــت، ب ــت نف ــدن صنع ــت ملّی ش جه
در تئاتــر ایجــاد کــرد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه اکنــون تئاتــر بســیار پیش رفــت 
ــن  ــا ای ــت. امّ ــود را داش ــی خ ــدان تخصص ــش، هنرمن ــود و کم وبی ــرده ب ک
ــی و  ــه خمودگ ــه ب ــت ک ــری نگذش ــی، دی ــی و اجتماع ــاط سیاس ــور و نش ش
ناامیــدی گراییــد. »مصــدق شــاه را مجبــور کــرد کــه ایــران را تــرک نمایــد، 

.اعالمیه رضاخان پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ه.ش
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ــاه را  ــت ش ــت. ملّ ــد بازگش ــد روز بع ــت، چن ــّزت و محبوبی ــا ع ــاه ب ــا ش امّ
ــن  ــی ای ــا کس ــت«. آی ــران نیس ــب ای ــوری مناس ــم جمه ــت دارد و رژی دوس
ــه  ــی ک ــته خربزه های ــرد؟ پوس ــاور می ک ــانی« ب ــات »کاش ــادی را در کلم ش
»طالقانــی« جــوان، هشــدارش را بــه کاشــانی داده بــود، کار خــودش را کــرد. 
ســردی و کرختــی بــر جامعــۀ نوپــای تئاتــر ایــران حاکــم شــد و تعــداد آثــار 
ــا،  ــس از کودت ــال های پ ــت. در س ــش یاف ــدیداً کاه ــده، ش ــرا و ترجمه ش اج
ــد،  ــژن مفی ــان، بی ــی نصیری ــی )عل ــان ایران ــازه ای از نمایش نویس ــل ت نس
ــا را در  ــم کودت ــخ طع ــوان رد تل ــه می ت ــد ک ــد آمدن ــور( پدی ــورس سلحش ک
ــا قلــم نســل جدیــد  فضــای ســیاه و بدبینانــۀ حاکــم بــر آثارشــان یافــت. امّ
ــای  ــد پیش رفت ه ــژه، نوی ــکلی وی ــه ش ــت یابی ب ــت دس ــان جه و تاشش

ــی داد. ــده م ــم گیری را در آین چش

ــت  ــان پیش رف ــه جری ــر، ب ــود و تئات ــده ب ــا خوابی ــاب کودت الته
ــا  ــی«، ب ــر ملّ ــر »هن ــروه تئات ــکل گیری گ ــت. ش ــاز می گش ــود ب آرام خ
هــدف دســت یابی بــه نمایش هــای باهویّــت ایرانــی، در ســال ۱۳۳5 
ــون  ــی هم چ ــاری جوانان ــیان« و ی ــاهین سرکیس ــتی »ش ــه سرپرس ه.ش. ب
»عبــاس جوان مــرد«، »بهــرام بیضایــی«، »علــی نصیریــان«، »محمــود 
ــال بــود  دولت آبــادی«و... شــکل گرفــت کــه تــا ســال ۱۳5۷ ه.ش. رســماً فعّ
و نمایش هــای فراوانــی، اغلــب از نویســندگان ایرانــی، بــه نمایــش درآورد. 
ــر،  ــمّ دیگ ــی، دو رخ داد مه ــوش مردم ــت خودج ــن حرک ــار ای درکن
ــت های  ــا سیاس ــال ۱۳۳۶ ه.ش. ب ــش« در س ــای نمای ــیس »ادارۀ برنامه ه تاس
ــر  ــر و مهم ت ــدی تئات ــردن و هدفمن ــت قانونمند ک ــی، جه ــی و هدایت حمایت
از آن، تاســیس »ادارۀ هنرهــای دراماتیــک« در ســال ۱۳۳۷ ه.ش. بــود. دکتــر 
ــری از  ــا بهر ه گی ــت ب ــت یاف ــال ۱۳۳۶ ه.ش. مأموری ــروغ« در س ــدی ف »مه
ــر در  ــر تئات ــاعۀ هن ــت اش ــازمان را جه ــن س ــق، ای ــتعد و الی ــدان مس هنرمن
ــال ۱۳۳۴ ه.ش.  ــر در س ــار دیگ ــن ب ــروغ هم چنی ــد. ف ــیس نمای ــران، تأس ای
مأموریــت یافــت مقّدمــات ایجــاد دانشــکده ای بــرای آمــوزش هنــر و فنــون 
ــال  ــد از س ــبب ش ــاش او س ــم آورد. ت ــون را فراه ــو و تلویزی ــر، رادی تئات
۱۳۴۳ ه.ش. دانشــکدۀ هنرهــای دراماتیــک بــا پنــج رشــتۀ تحصیلــی، فعّالیــت 
ــر دانشــکدۀ  ــن در ســال ۱۳۴5 ه.ش. رشــتۀ تئات ــد. هم چنی ــاز کن خــود را آغ

هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران نیــز ایجــاد شــد.
ــات،  ــن اقدام ــف همی ــه لط ــوی دوم، ب ــم در پهل ــران کم ک ــر ای طیاط
ــه زور  ــی و ب ــا تلخ کام ــه ب ــی ک ــال اصاحات ــت. نه ــدل می گش ــر ب ــه تئات ب
در پهلــوی اّول کاشــته شــده بــود، اکنــون اندک انــدک داشــت میــوۀ شــیرین 
ــرا و  ــم گیر اج ــد چش ــیرین، رش ــوۀ ش ــن می ــای ای ــی داد. نمونه ه ــود را م خ

ــه  ــود ک ــن دوره ب ــان در ای ــم  هایی درخش ــور اس ــی و ظه نمایش نامه نویس
ــوان گفــت تاکنــون بدیلــی بــرای آن هــا پدیــد نیامــده  شــاید به جــرأت بت
ــاخت های  ــاد زیرس ــاهد ایج ــال ۱۳5۷ ه.ش. ش ــا س ــال ها ت ــن س ــت. در ای اس
موردنیــاز بــرای اجــرا، از جملــه ســالن های متعــددی هســتیم، کــه هم اکنــون 
ــی  ــای گوناگون ــد. جریان ه ــتفاده ان ــورد اس ــی م ــالن های اصل ــزء س ــز ج نی
ــر  ــاوت، در تئات ــه متف ــاً ۱8۰ درج ــوگیری هایی بعض ــا س ــال ها، ب ــن س در ای
ایجــاد شــد کــه برخــی در مــردم، و برخــی دیگــر در حکومــت ریشــه داشــتند. 
ــن  ــود چنی ــوگیری ها، وج ــن س ــودن ای ــط ب ــت و غل ــدای از درس ــا ج امّ
ــدی  ــت و تایی ــر پیش رف ــی ب ــود علّت ــت خ ــی، می توانس ــارب آرای تض

ــد. ــم باش ــت های حاک ــت و سیاس ــیر حرک ــر مس ــی ب ــد حداقل هرچن

هم سیخ سوخت و هم کباب!
ســال ۱۳5۷ ه.ش. »محمدرضــا« پهلــوی نیــز پیــام انقــاب ملـّـت ایــران 
را شــنیده اســت؛ امـّـا شــاید کمــی دیــر! البتــه کســی فکــرش را هــم نمی کــرد 
کــه فقــط 98روز دیگــر، شــاه بــرای همیشــه تختــش را تــرک خواهــد کــرد. خأل 
قدرتــی کــه در اثــر فروپاشــی رژیــم قبلــی به وجــود آمــده بــود و زمان بــر 
ــا  ــه ت ــط روحانیــون، ک ــان قــدرت توّس بــودن پروســۀ در دســت گرفتــن عن
ــبب  ــتند، س ــت نداش ــۀ حکوم ــّدی در عرص ــه ای ج ــچ تجرب ــن هی ــش از ای پی
ــران،  ــنۀ آزادی ای ــۀ تش ــرای جامع ــه از دور ب ــد ک ــفته بازاری ش ــاد آش ایج
به ســان ســرابی در برهــوت بــود. »بهــار آزادی«، ترکیبــی کــه اگــر نخواهیــم 
ــان  ــد اذع ــم، بای ــه بدانی ــال ها متوّهمان ــفته بازار آن س ــه آش ــاق آن را ب اط
ــد،  ــه از واژۀ انقــاب برمی آی ــه ک ــود. همان گون ــم کــه خیلــی زودگــذر ب کنی
انقــاب تمــام زیرســاخت های نهــادی تئاتــر را از بیــن بــرد و شــاید تنهــا، 
ســتارگان آســمان تئاتــر کــه در دورۀ قبــل متولـّـد شــده بودنــد، ســاختمان ها و 
ســالن ها، باقــی مانــد. همیــن میــراث به ظاهــر انــدک، ســبب شــد در همــان 
ــه مرجــع نظارتــی،  یکــی دو ســال ابتدایــی پــس از انقــاب، در خــأل هرگون
یــک رشــته فعالیت هــای تئاتــری، کــه هــم بــه لحــاظ کیفیــت و هــم کمیّــت 
ــد  ــر و دی ــا هن ــد ب ــکّام جدی ــی ح ــا بیگانگ ــود؛ امّ ــام ش ــود، انج ــم گیر ب چش
ــه  ــی ک ــا مدیران ــدان، به ســرعت ســبب شــد ت ــه هنرمن ــن ب ــه پایی ــاال ب از ب
ــن و  ــه از متخّصصی ــوند، ن ــاب می ش ــری انتخ ــای هن ــّدی نهاده ــرای تص ب
ــه  ــند ک ــی باش ــه حکومت ــکان ب ــه از نزدی ــر، بلک ــۀ هن ــگان عرص دانش آموخت

کمتریــن ســنخیتی بــا هنــر نــدارد.
ــرا اگرچــه هنــر درگذشــته  ــاده بــود؛ زی لــرزه ای بــر انــدام هنــر افت
هــم بســیار تحت  تاثیــر تحــّوالت سیاســی، دچــار نوســان شــده بــود، ولــی 
ــا  ــه ب ــچ گاه مواج ــلک ها، هی ــرام و مس ــی م ــا و دگرگون ــر حکومت ه ــا تغیی ب
ــر  ــا هن ــوی ب ــورت ماه ــه به ص ــوده ک ــت نب ــر در رأس حکوم ــه ای تفکّ گون
ــاید  ــان داد. ش ــود را نش ــوارض خ ــم ع ــارض کم ک ــن تع ــد. ای ــارض باش در تع
حــذف مدیــران توانمنــد و متخّصــص عرصــۀ هنــر بعــد از انقــاب را بتــوان 
به ســختی توجیــه کــرد امّــا حــذف بدنــۀ قابل توجهــی از هنرمنــدان 
ــت.  ــه نیس ــل توجی ــن، قاب ــارض بنیادی ــان تع ــول هم ــا قب ــز ب ــته، ج شایس
اگــر »جمهــوری اســامی« در مواجهــه بــا مســائل مختلــف، بعــد از ســال های  
ســال دچــار بحــران شــد، ایــن بحــران در عرصــۀ هنــر از همــان ابتــدای امــر 
ــی  ــن موضع ــال تعیی ــه  دنب ــم ب ــال، رژی ــن ۴۰ س ــی ای ــت و ط ــود داش وج
مشــّخص دربرابــر هنــر بــوده، به گونــه ای کــه بــه قــول معــروف »نــه ســیخ 
ــا  ــا هنــوز »انــدر خــم یــک کوچــه« مانــده: حــال ی بســوزد، نــه کبــاب« امّ

حــرام؟

سیان
رسکی

ن 
شاهی
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موج نوی سینمای ایران، سینما
یک سونامی نجات بخش1 

ســینمای ایــران طــی ســال های متمــادی، فــراز و نشــیب های 
ــده  ــر آن ش ــعی ب ــته، س ــن نوش ــت. در ای ــده اس ــود دی ــه خ ــیاری را ب بس
تــا بــا مــرور اتّفاقــات سیاســی-اجتماعی، تاثیــر آن هــا بــر جریــان ســینمای 
ایــران و هم چنیــن تاثیــرات مــوج نــوی ســینمای ایــران بــر اجتمــاع ایــران 
ــرآغاز  ــه س ــیدن ب ــرای رس ــاله، ب ــرد ۷۰ س ــک عقب گ ــس ی ــود. پ ــو ش بازگ

ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــه، اجتناب ناپذی ــار کهن ــن قط ای

«فیلمفارسی«، مهمان ناخواندۀ سینمای ایران
ــازی در  ــتودیو فیلم س ــن اس ــاخت چندی ــا س ــان« ب ــماعیل کوش »اس
اواخــر دهــۀ ۲۰، نطفــۀ تولّــد فیلمفارســی را شــکل داد. از ویژگی هــای بــارز 
فیلمفارســی ها می تــوان بــه موضوعــات جنســی، روابــط بســیار سســت علّــی 
ــس  ــرد. پ ــاره ک ــق اش ــطحی و بی منط ــخصیت پردازی های س ــی و ش و معلول
از کودتــای ســال ۳۲، هماهنگــی موزونــی میــان محتــوا و تــم فیلمفارســی ها 

ــه چشــم می خــورد. ــر کشــور ب ــم ب و شــرایط سیاســی و اجتماعــی حاک

سوسوی چراغ کم جان هنر در سینمای ایران
»خانــه ســیاه اســت«، شــاهکار »فــروغ فرخــزاد« در ســال ۴۱ شمســی، 
اّولیــن بارقــۀ امیــدواری را بــه کالبــد ســینمای ایــران بازگردانــد. فــروغ بــا 
ــه  ــتند خان ــده، مس ــوان تهیه کنن ــه عن ــتان« ب ــم گلس ــغ »ابراهی ــک بی دری کم
ســیاه اســت را بــه جهــان هدیــه داد. مســتندی از درد و رنــج جذامیــان یــک 
آسایشــگاه در تبریــز، کــه تبدیــل بــه یکــی از آبرومندتریــن آثــار ســینمای 
ایــران، در ســطح جهانــی شــد. بــه تعبیــر یکــی از منتقــدان غربــی، خانــه 

ســیاه اســت راه مــوج نــوی ایــران را همــوار کــرد.
ــه«  ــت و آین ــون »خش ــی هم چ ــد فیلم های ــا تولی ــس از آن، ب      پ
ســاختۀ ابراهیــم گلســتان، »شــب قــوزی« ســاختۀ »فــرخ غفّــاری« و »ســیاوش 
ــدرن  ــن فکری و م ــینمای روش ــا«، س ــدون رهنم ــر »فری ــید« اث ــت جمش در تخ
ــینمای  ــب س ــان غال ــا جری ــارض ب ــکارا در تع ــه آش ــد ک ــران زاده ش در ای
ــن  ــر ای ــا ب ــینمای اروپ ــر س ــود. تاثی ــی ب ــی فیلمفارس ــران، یعن آن روز ای

آشــکارا بــود. بــرای مثــال جریــان هنــری نوپــا کامــاً 
ــینمای فیلــم خشــت و آینــه  ــادی از س ــات زی الهام

ــان«     ــار برگم )Ingmar Bergman( سوئدی، »اینگم
مــوج  نوی جریــان 

ــه،  ــینمای فرانس س
نئورئالیسم 
و  ایتالیــا 

ــا  ــه و ب ــی گرفت ــی« )Antonioni( ایتالیای ــینمای »آنتونیون ــوص س به خص
ــت. ــرده اس ــظ ک ــز حف ــود را نی ــی خ ــت ایران ــال اصال ــن ح ای

سینمای آزاد، گلخانه ای بدون گل
در اواخــر دهــۀ ۴۰، دو جریــان عمــده در ســینمای ایــران ســر و شــکل 
گرفتنــد. جریــان اّول کــه خــود را »ســینما آزاد« می نامیــد، تقّایــی بــرای بــه 
عاریــت گرفتــن جهــان هنــری و مدرنیســم غربــی بــود. جریانــی کــه نتیجــۀ 
ــا نمایــش  ــه شــمار می رفــت. ب فعّالیت هــای »فــرح پهلــوی« و اطرافیانــش ب
آثــار هنــری ســینمای اروپــا در ایــران، جوانانــی ذوق زده بــا دوربین هایــی 
ــتباه از  ــتی اش ــا برداش ــر، ب ــت در تصاوی ــای بی علّ ــرب و بی قراری ه مضط
ســینمای هنــری، دســت بــه ســاخت فیلــم زدنــد. اتّفاقــی کــه بــه صــورت 
ــا خّاقیــت اهالــی »خانــه  مشــابهی در تئاتــر نیــز در حــال رخ دادن بــود امّ
ــل و  ــا اصی ــدرن امّ ــی م ــت جریان ــینما، توانس ــی س ــاف اهال ــش«، برخ نمای

ــد. ــم بزن ــی رق ــنت های وطن ــه س ــورده ب گره  خ
     البتــه مدرنیتــه در ایــران، همــواره به صــورت ترجمــه ای شــکل گرفته 
اســت و جریــان ســینمایی مذکــور، در فضــای »گلخانــه ای« حیــات پیــدا کــرد. 
ســینما آزاد پــس از اعــام موجودیــت در ســال ۴8، حمایــت تلویزیــون ایــران 
ــرای  ــرد. ب ــدا ک ــه آن وابســتگی پی ــد و از ســال 5۰ ب را پشــت خــود می دی
ــری  ــون سراس ــینما آزاد« از تلویزی ــام »س ــا ن ــه ای ب ــه برنام ــر هفت ــال ه مث
ــاب  ــه حس ــون ب ــای تلویزی ــر کمک ه ــی ب ــود گواه ــه خ ــد، ک ــش می ش پخ

می آمــد.
ــرد  ــینما آزاد، رویک ــان س ــای جری ــن ضعف ه ــی از اصلی تری      یک
ــاد.  ــه انتق ــد هرگون ــوژه و فاق ــدون س ــی ب ــود. فیلم های ــی گریز آن ب سیاس
نــوآوری و خّاقیــت در فــرم امّــا در بســتری عاریــه ای و خــارج از 
پس زمینه هــای تاریخــی. پوســته هایی بی جــان کــه نشــان از تاشــی 

می دادنــد. شکســت خورده 

موجی که گلخانه را ویران کرد
ــود  ــکل گیری ب ــال ش ــر در ح ــی دیگ ــینمای آزاد، جریان ــل س در مقاب
ــا دو  ــه ب ــده شــد. موجــی ک ــران« خوان ــه بعدهــا »مــوج نــوی ســینمای ای ک
ــعود  ــاختۀ »مس ــر« س ــی« و »قیص ــوش مهرجوی ــر »داری ــدگار »گاو« اث ــر مان اث
ــه  ــب توّج ــر جل ــاوه ب ــو ع ــوج ن ــورد. م ــد خ ــال ۴8، کلی ــی« در س کیمیای
ــه  ــوارد گیش ــی م ــات، در بعض ــر و ادبی ــزرگان هن ــن فکران و ب روش
ــان  ــا جری ــاد ب ــوح در تض ــان به وض ــن جری ــرد. ای ــح ک ــز فت را نی
موردحمایــت از ســمت دربــار در حرکــت بــود. شــاخصۀ اصلــی مــوج 
ــات  ــا ادبی ــق ب ــاط عمی ــوان ارتب ــران را می ت ــینمای ای ــوی س ن

ــت. ــر دانس معاص
ــاس  ــور »عب ــر، حض ــم قیص ــه فیل ــل توّج ــکات قاب      از ن
کیارســتمی« بــه عنــوان طــراح تیتــراژ و »امیــر نــادری« بــه عنــوان 

موج نوی سینمای ایران، 
یک سونامی نجات بخش1 
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ــز  ــی« نی ــی حاتم ــن »عل ــت. هم چنی ــکاس اس ع
ــانده  ــک رس ــی کم ــه کیمیای ــو ب ــه نگاتی در تهی
بــود. فیلــم »تنگنــا« ســاختۀ امیــر نــادری، تولـّـد 
ــود.  ــران ب ــرای ای ــنامه ای ب ــم شناس ــک فیل ی
ــال 5۲؛  ــران س ــرای ته ــی ب ــنامه ای تاریخ شناس

ــب. ــف و غری ــیاه، کثی س
دانش آموختــۀ  گلــه«،  »فریــدون       
فیلم ســازی در آمریــکا، بــا اســتفاده از نشــانه های 
ــری  ــا بهره گی ــی و ب ــرای مخاطــب ایران ــنا ب آش
مختصــر از فیلمفارســی، در کنــار تمهیــدات 
ــتی،  ــی اگزیستانسیالیس ــبکی و روای ــی، س تکنیک
ــه  ــری گل ــرد. تاثیرپذی ــق ک ــدو« را خل ــم »کن فیل
 )Jean Pierre Melville( »از »ژان پیــر ملویــل
ــزۀ  ــدۀ جای ــدو، برن فرانســوی مشــهود اســت. کن
ــه  ــران ب ــم ته ــنواره فیل ــم از جش ــن فیل بهتری
داوری آنتونیونــی شــد! اوج تضــاد میــان ســینمای 
»رضــا  روشــن فکری.  ســینمای  و  گلخانــه ای 
کرم رضایــی« در ضمــن تعریــف خاطره هایــش 
از آن جشــنواره، نقل قولــی از فــرح پهلــوی 
ــب  ــرح، باتعّج ــه ف ــه ای ک ــد؛ لحظ ــر می کن ذک
ــد  ــگاه می کن ــی اش ن ــه داوران موردســتایش غرب ب
ــون  ــی می گوید:»آبروم ــه کرم رضای ــته ب و آهس
رو بــا ایــن فیلم هــای بزن بزنــی و لمپنــی 

ــد.« نبری
     نــگاه بســیاری از روشــن فکران آن 
ــه ای و  ــی ترجم ــود؛ نگاه ــرح ب ــابه ف ــان مش زم
ــا از درک  ــی آن ه ــس. ناتوان ــدون اعتمادبه نف ب
ــث  ــاری، باع ــن آث ــی چنی ــای روای ظرافت ه
ــدون  ــون فری ــتعدادهایی هم چ ــدن اس ــف ش تل

ــد.  ــاب ش ــش از انق ــی پی ــه، حتّ گل

ظهور هنرمندانی تکرارنشدنی در سینمای ایران
»بهــرام بیضایــی«، »ناصــر تقوایــی« و عبــاس کیارســتمی، ســینماگرانی کــه هــر ملّتــی بــه داشــتن 
ــاوا« )Kurosawa( و  ــه »کوروس ــتگی ب ــا دل بس ــی ب ــورد. بیضای ــه می خ ــا غبط ــی از آن ه ــی یک حتّ
ــۀ  ــرا، فیلم هــای روشــن فکرانه اش را روان ــی و نمادگ ــاً در فضایــی تمثیل »هیچــکاک« )Hitchcock(، و عمدت

ســینمای در حــال اوج ایــران کــرد؛ »رگبــار«، »کاغ«، »چریکــه تــارا« و ... 
     اصالــت فکــری آثــار بیضایــی، همــواره او را مقابل جریانــات گلخانــه ای و هنرمنــدان خودباخته و 
هدایت شــده قــرار مــی داد. در تقابــل بــا بیضایــی امّــا، می تــوان بــه »کیمیــاوی« اشــاره کــرد. کیمیــاوی 
ــم »مغول هــا« را ســاخت.  ــدار« )Jean Luc Godard(، فیل ــوک گ ــار دهــۀ شــصت »ژان ل ــر آث تحــت تاثی
ــی  ــی ذهن ــتر هذیان های ــز در بس ــارش را نی ــۀ آث ــوی! و بقی ــن فکران فرانس ــای روش ــان دغدغه ه ــا هم ب
ــار  ــه آث ــت ک ــازانی دانس ــه ای از فیلم س ــوان نمون ــاوی را می ت ــرد. کیمی ــد ک ــرج تولی ــر از هرج وم و پ

ــد. ــل می دادن ــب تحوی ــه مخاط ــد و ب ــه می کردن ــاً ترجم ــی را عین اروپای
ــم کار و  ــی ک ــود. کارگردان ــی ب ــران، تقوای ــینمای ای ــوی س ــوج ن ــازل م ــری از پ ــۀ دیگ      قطع
ــۀ  ــن«، هدی ــران« و »نفری ــور دیگ ــش در حض ــیک. »آرام ــو و کاس ــینمای قصه گ ــه س ــد ب ــّدت متعّه به ش
تقوایــی بــه دوســت داران ســینما بــود. تقوایــی در اّولیــن دهــه پــس از انقــاب نیــز رشــد خــود را ادامــه 

داد.
ــم، نامــی  ــر را بیافزایی ــم و غلظــت چاشــنی هن ــه بگیری ــر کمــی از گیشــه ســینما فاصل ــا اگ      امّ
ــو و  ــوج ن ــان م ــرۀ جری ــوان در زم ــار او را می ت ــت. آث ــم یاف ــهیدثالث« نخواهی ــهراب ش ــر از »س باالت
اعتراضــی ســینمای ایــران قــرار داد. شــهیدثالث اکثــر فعّالیــت حرفــه ای  خــود را خــارج از ایــران و در 
ــز کســب  ــره ای جشــنواره برلیــن را نی ــا »طبیعــت بی جــان« او، کــه خــرس نق ــان ســپری کــرد، امّ آلم
ــر  ــت بی جــان، روایت گ ــر می کشــد. طبیع ــه تصوی ــی را ب ــیدۀ ایران ــر رنج کش ــۀ کارگ ــی طبق ــرد، زندگ ک
ســوزنبانی پیــر اســت کــه حکــم بازنشســتگی اش را دریافــت می کنــد و بایــد جایــش را بــه یــک جــوان دهد. 
ــا ســن خــود را نمی دانــد!  ســوزنبانی آن چنــان خودباختــه کــه از زمــان خدمــت خویــش آگاه اســت، امّ
     عبــاس کیارســتمی کــه بعدهــا نامــی جهانــی بــرای ســینمای ایــران بــه ارمغــان آورد و به زعــم 
ــود، در آن  ــوب می ش ــا محس ــری دنی ــینمای هن ــاز س ــازان جریان س ــی از فیلم س ــی، یک ــدان غرب منتق

ســال ها بــه شــّدت تحــت تاثیــر ســینمای شــهیدثالث بــود.

انقالب و برزخ
پــس از ســقوط ســلطنت و بــا روی  کار آمــدن حکومتــی مذهبــی، بســیاری از مــردم و ســینماگران 
ــاق  ــه اتّف ــا آن چ ــد. امّ ــد ش ــده خواه ــه برچی ــرای همیش ــران ب ــینمای ای ــاط س ــه بس ــد ک ــان می کردن گم
افتــاد، خــاف تصــّورات بــود. ســینمای ایــران پــس از انقــاب زنــده مانــد، اگرچــه تــا چنــد ســال گرفتــار 
ســردرگمی و باتکلیفــی بــود و هنــوز کســی از خطــوط قرمــز و مــرز سانســور باخبــر نبــود. بــرزخ حاکــم 

ث
ب شهیدثال

سهرا
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ــرگردان  ــر و س ــه را متحیّ ــران، هم ــینمای ای ــر س ب
ــده  ــتی از آین ــس درک درس ــود و هیچ ک ــرده ب ک
ــت زهرا،  ــاب در بهش ــر انق ــوای رهب ــت. فت نداش
ــود؛  ــرزخ ب ــن ب ــر ای ــوش ب ــراً خ ــی ظاه پایان
ــا  ــا فحش ــا ب ــتیم، م ــف نیس ــینما مخال ــا س ــا ب »م

ــم«. مخالفی
بیشــتر  انقــاب،  اول  در ســال های       
ســینماگران خــاّق قبــل از انقــاب، از صحنــۀ ســینما 
دور ماندنــد و میــدان، بــرای چنــد ســال در دســت 
ــای  ــدک فیلم ه ــاد. ان ــابق افت ــازان س فیلمفارسی س
ارزشــمندی هم چــون »خــط قرمــز« کیمیایــی، 
»مــرگ یزدگــرد« و »چریکــه تــارا« بیضایــی، »حاجی 
واشــنگتن« حاتمــی و »حیــاط پشــتی مدرســه عــدل 
آفــاق« مهرجویــی نیــز قربانــی سانســور شــدند و 
اکثرشــان هرگــز طعــم اکــران عمومــی را نچشــیدند.

تاسیس گلخانۀ اسالمی
بــا گذشــت چنــد ســال از انقــاب، نهادهایی 
ســینمایی بــرای ایجــاد ســینمای اســامی و گلخانــۀ 
تــازه ای تاســیس شــد. وضــع محدودیت هایــی مثــل 
ــت  ــی، پرداخ ــدات داخل ــوارض از تولی ــذف ع ح
وام هــای بانکــی بــه تهیه کننــدگان ســینمایی 
از جملــه  و تحدیــد ورود فیلم هــای خارجــی، 
ــت  ــود وضعی ــت بهب ــت جه ــات مثب ــدک اقدام ان
ــا از  اقتصــادی بحــران زدۀ ســینمای ایــران بــود. امّ
ــنگین  ــایه س ــی و س ــش خصوص ــذف بخ ــویی، ح س
ــیب های  ــران، آس ــینمای ای ــر س ــر س ــت ب دول
ــرد.  ــران وارد ک ــینمای ای ــه س ــری ب جبران ناپذی
ــده، در  ــب ش ــد تصوی ــررات جدی ــن و مق قوانی
ــم  ــی و مبه ــیار کلّ ــزی، بس ــور و ممیّ ــه سانس زمین
ــی داد.  ــینماگران نم ــه س ــی ب ــد واضح ــود و دی ب
عمــدۀ تمرکــز و حساســیت ادارۀ ممیـّـزی و سانســور، 
ــۀ زن و  ــط آزادان ــکس و رواب ــش س ــون نمای پیرام
ــوده  ــدی فرس ــه به کن ــواری ک ــد. دی ــرد می چرخی م

ــت. ــن اس ــال فروریخت ــده و در ح ش

ــی  ــردان؛ از چریک ــک کارگ ــّول ی ــیر تح س
ــکن ــی تابوش ــا معترض ــی ت انقالب

»محســن مخملبــاف« یکــی از ســینماگرانی بود 
کــه بــا درک رادیکالــی از ســینما و اســام، ســعی در 
تبییــن ســینمای اســامی موردنظــر خــود را داشــت. 
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ــاب  ــش از انق ــه پی ــاه، ک ــی دورۀ ش ــک انقاب چری
هیــچ تجربــه ای در زمینــۀ ســینما و تصویــر کســب 
ــۀ  ــد تجرب ــس از چن ــاف پ ــود. مخملب ــرده ب نک
ــوت«  ــای »بایک ــری، فیلم ه ــۀ هن ــق در زمین ناموف
ــد  ــر از تولّ ــه خب ــاخت ک ــت فروش« را س و »دس
مــی داد.  تحّول یافتــه  و  خوش فکــر  مخملبافــی 
ــتی  ــپ و مارکسیس ــای چ ــه نیروه ــوت، ب در بایک
ــمتی دســت فروش،  تاخــت و در فیلــم ســه قس
ــت  ــای راس ــه نیروه ــادی اش را متوّج ــن انتق دوربی
و ســرمایه داران مذهبــی کــرد و جامعــه ای خالــی از 

ــید. ــر کش ــه تصوی ــانی را ب ــت انس عطوف
ــت  ــه یاف ــاف ادام ــکنی های مخملب      تابوش
و در فیلم هــای »نوبــت عاشــقی« و »شــب های 
ــورانه  ــرعی و جس ــردی غیرش ــده رود«، رویک زاین
ــه  ــاری ک ــرد. آث ــن ب ــوی دوربی ــق را جل از عش
ــم  ــای حاک ــّط قرمزه ــا خ ــارض ب ــوح در تع به وض
بــر ســینمای ایــران بــود. خامــوش کــردن پــروژۀ 
ــر دو  ــید؛ ه ــر می رس ــه نظ ــی ب ــاف الزام مخملب

ــدند. ــف ش ــم توقی فیل
     بعــد از ایــن بــود کــه مخملبــاف اندکــی 
ــت و  ــار گذاش ــود را کن ــز خ ــوی اعتراض آمی خ
ــارش مشــغول  ــد آث ــه تولی ــا ســازش بیشــتری ب ب
شــد. امّــا ســال 8۴ از ایــران خــارج شــد و در طــی 
ــرائیل،  ــد، اس ــتان، هن ــال ها در تاجیکس ــن س ای
گرجســتان و ایتالیــا بــه خلــق آثــار مشــغول بــود. 
احتمــاالً فیلــم »پرزیدنــت« )President( مخملبــاف، 
اخیــر  ســال های  در  آثــارش  شنیده شــده تریِن 

ــود. ــوب می ش محس

فتــح قلّه هــای جهانــی بــا تکیــه بــر 
کــودکان دنیــای 

یکــی دیگــر از محدودیت هــای منظــور 
حــذف  سانســور،  و  ممیّــزی  ادارۀ  در  شــده 
ــن رو،  ــود. از همی ستاره ســاالری از عرصــۀ ســینما ب
در اواســط دهــۀ شــصت، ســینمای ایــران در غیــاب 
ــاالری،  ــدن ستاره س ــن ش ــه قدغ ــه ب ــا توّج زن و ب
ــاس  ــت. عب ــرار گرف ــودکان ق ــلطۀ ک ــت س تح
کیارســتمی، کــه پیــش از انقــاب نیــز بــا دنیــای 
کــودکان آشــنا بــود و اّولیــن فیلــم بلنــدش )بــه 
نــام »مســافر«( بــا نابازیگرانــی نوجــوان، شــاهکاری 
ــکل گیری  ــش گام ش ــد، پی ــدنی از آب درآم تکرارنش

و تحــّول ســینمای کــودک در ایــران بــود. در کنــار 
کیارســتمی، فیلم ســازان به نامــی چــون امیــر 
ــی«  ــر پناه ــدی« و »جعف ــد مجی ــادری، »مجی ن
ــودکان  ــی ک ــه هایی از زندگ ــر گوش ــز روایت گ نی

ــدند. ــی ش ایران
     »دونــده« فیلــم تحسین شــدۀ امیــر 
اثــر  کجاســت؟«  دوســت  »خانــۀ  نــادری، 
ــم »باشــو،  ــا فیل ــی ب کیارســتمی و در آخــر بیضای
غریبــۀ کوچــک«، کــه شــاید بــرای مّدت هــا 
ــی  ــران باق ــینمای ای ــم س ــت نیافتنی ترین فیل دس
بمانــد، در جشــنواره های بین المللــی ســینمایی 

ــیدند. ــوش درخش ــیار خ بس
     در انتهــا، وظیفــۀ خــود می دانــم از 
ــودکان  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــینمایی کان ــز س مرک
و نوجوانــان بــه نیکــی یــاد کنــم. مرکــزی کــه در 
ســال ۴9 تاســیس شــد و ســکوی پرتابــی بــود برای 
ــف و  ــد حی ــادری. ص ــر ن ــتمی  و امی ــاس کیارس عب
ــاب،  ــس از انق ــون پ ــن کان ــه ای ــوس ک ــد افس ص
ــد. ــت ناپذیری ش ــران برگش ــی و بح ــار دگرگون دچ

و امّــا، حــاال چــه مانــده از آن مــوج 
باشــکوه؟

هــر چقــدر هــم بخواهیــم نیمــۀ پــر لیــوان 
ــوان  ــه لی ــی، ت ــت اندک ــز رطوب ــم، ج را ببینی
ــده اســت. نمونه هــای  ــزی نمان ــران چی ســینمای ای
ــرایط  ــه ش ــد، ک ــور می کنن ــده ای گاه ظه امیدوارکنن
موجــود اجــازۀ درخشــش بیشــتر را برایشــان 
ــروز  ــینمای ام ــۀ س ــت. خاص ــاخته اس ــن س ناممک
ایــران؛ گیشــه زیــر ســلطۀ هزارپایــان و مطرب هــا، 
ــوم  ــِی مظل ــهم اهال ــه، س ــداِن توّج ــی و فق کرخت

ــه ! هنروتجرب
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