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ســینمای بــه اصطــاح اجتماعــی در اواخــر دهــۀ 
ــراِن  ــی بح ــوِد منطق ــد؛ مول ــد ش ــتاد متول هش
ــرای  ــود ب ــی ب ــه پناه گاه ــت ک ــتاد و هش هش
اعتراضــات در گلــو مانــدۀ بخشــی از هنرمنــدان 
ــده و  ــال ش ــان پایم ــد حق ش ــد بودن ــه معتق ک
نادیــده گرفتــه شــده اند. پیــش از هشــتاد و 
ــق  ــکاف عمی ــدن آن ش ــود آم ــه وج ــت و ب هش
ــتاد  ــا هش ــام دوران پس ــه تم ــه ک در دل جامع
ــان آن  ــرد می ــرای نب ــی ب ــه میدان ــت را ب و هش
ــر  ــل کــرد، کم ت ــده تبدی ــده و بازن دو دســتۀ برن
ــه  ــع ن ــم؛ آن موق ــی بودی ــن وضعیت شــاهد چنی
ــر اجتماعــی وجــود  ــام ژان ــه ن چنــدان چیــزی ب
ــروز  ــه ام ــی ک ــا و مفهوم ــه آن معن ــت )ب داش
وجــود دارد(، و نــه هنــوز واژۀ "ســیاه نمایی" لــق 
لقــۀ دهــان جماعــت برنــده بــرای ارزش گــذاری 
دســتۀ  هنرمنــداِن  آثــار  بــر   _ ســطحی   _
ــاح گل  ــه اصط ــا ب ــدر فض ــود. آنق ــا ب بازنده ه
ــار در حــال  ــس آث ــی آنون ــه حت ــود ک ــل ب و بلب
ــدند!  ــش می ش ــون پخ ــادی از تلوزی ــران فره اک
ــه  ــی" ک ــارۀ ال ــس "درب ــاالً آنون ــی احتم )برخ
وقــت و بی وقــت از تلوزیــون پخــش می شــد 
ــکانس  ــه از س ــی ک ــد، آنونس ــر دارن ــه خاط را ب
ــود و  ــرده ب ــادی ب ــرۀ زی ــم به ــهور پانتومی مش
دســت آخــر هــم، بــا مکــث بــر روی آن ُکنــش 
)اَکــت( غریــب و جــذاب پســرک، گفتــاری 
)نریشــنی( بــا صــدای محمدرضــا دلپــاک پخــش 
می شــد و نــام اثــر و نــام ســازندۀ آن را بــر زبــان 

ــی آورد.(  م

اولیــن نبــرد رســمی دو دســتۀ مذکــور کــه بــه 
نوعــی آغازگــر ســلطۀ آثــار ژانــر _ بــه اصطــاح 
اجتماعــی _ بــر تولیــدات ســاالنۀ ســینمای 
ــن ســال  ــد در فروردی ــه حســاب می آی کشــور ب
ــه"  ــای س ــران "اخراجی ه ــان اک ــود و در جری ن
ــردی  ــیمین" رخ داد؛ نب ــادر از س ــی ن و "جدای
ــاالً _  ــا _ احتم ــروش بیشــتر ت ــرای ف ــراً ب ظاه
ــه رخ رقیــب بکشــند  ارتــش مردمــی خــود را ب
و موضــع ســال هشــتاد و هشــت خــود را اثبــات 
ــن  ــال همی ــادی در خ ــر فره ــام اصغ ــد. ن کنن
جریــان بــود کــه بیــش از پیــش بــر ســر زبان هــا 
ــردان  ــک کارگ ــا ی ــر او تنه ــاال دیگ ــاد؛ ح افت
ــرح  ــف و مط ــردان مؤل ــک کارگ ــا ی _ و از قض
ــه نتیجــۀ  ــه بــرای معترضــان ب ــود، بلک _ نب
انتخابــات دو ســال قبــل، تبدیــل بــه نمــاد 
ــتم های  ــم و س ــا و ظل ــا خودکامگی ه ــارزه ب مب
سیســتم شــده بــود، آن هــم تنهــا و تنهــا بــرای 
آنکــه در آن برهــه، "دیگــری"ِ مســعود ده نمکــی 
ــا کارنامــۀ  ــی کــه ب محســوب می شــد، کارگردان
پُربــار کاری اش در بیــش از بیســت ســال و 
ــر همــان ســالش _ کــه مفصــل  ــا اث خصوصــاً ب
از خجالــت قهرمــاِن بازنده هــا درآمــده بــود _ از 
هــر نظــر نمــاِد تــام و تمــام سیســتم بــه حســاب 
ســینمای  و  فرهــادی  بــه  اقبــال  می آمــد. 
ــد و در  ــروع ش ــا ش ــادی، از آنج ــبه_ فره _ِش

ــی ــنواره های خارج ــال جش ــا اقب ــه، ب ادام

نگاهــی بــه کارنامــۀ دهــۀ نــود 
دهــه  یــک  و  فرهــادی  اصفــر 
ایــران  ســینمای  بــر  او  ســلطۀ 
»قهرمــان« اکــران  بهانــۀ  بــه 

میثم بال زده؛ دانشجوی فلسفه

ــاِن  ــان؛ پای قهرم
ــم ــتۀ فرهادیس  بس
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 بــه فرهــادی و اثــرش و در نهایــت بــا 
ــرای  ــه ب ــکار _ ک ــزۀ اس ــت جای دریاف
اولیــن بــار در تاریــخ ســینمای ایــران 
رخ داده بــود و بــرای مخاطــب ایرانــی، 
ــطح  ــینما در س ــزۀ س ــن جای مهم تری
جهــان محســوب می شــد _ نــام او بــه 
ــی  ــاز ایران ــن فیلمس ــوان مهم تری عن
بــر ســینمای ایــران و مختصاتــش، 
ــده،  ســایه انداخــت. حــاال دســتۀ بازن
ــد و  ــه بودن ــن انتقام شــان را گرفت اولی
طعــم پیــروزی _ پــس از آن اتفاقــات 
تلــخ _ بــر دهان شــان مــزه کــرده 

بــود.

ــادر  ــی ن ــط جدای ــکار توس ــب اس کس
از ســیمین، فیلمســازاِن _ خصوصــاً 
ــه  ــیاری را برانگیخــت ک ــوان _ بس ج
بــه تقلیــد از فــرم فرهــادی بپردازنــد. 
اعتراضــی کــه  از آن جنبــۀ  فــارغ 
ــه  فیلمســازان تــاش داشــتند آن را ب
هــر قیمتــی بــه مخاطــب القــا کنند _ 
حــال آنکــه آثارشــان غالبــاً بــه شــدت 
عقیــم و بی معنــا بودنــد _ کســب 
بین المللــی  بی شــمار  جایزه هــای 
و خصوصــاً طمــع اســکار، محرکــۀ 
خوبــی بــرای تقلیــد از فرهــادی بــود. 
از  امــا، هیچ کــدام  ایــن حــال  بــا 
ــری مشــابه  فیلمســازان نتوانســتند اث
ــان از  ــادی بســازند. درک آن ــار فره آث
ــود  ــوب ب ــادی معی ــی فره ــرِم تألیف ف
ــِق  ــی از عم ــراً حت ــار آن، اکث و در کن
ــد.  ــره بودن ــز بی به ــادی نی ــگاه فره ن
ــار  ــل آث ــه خی ــد ک ــث ش ــن باع همی
بــه اصطــاح اجتماعــی کــه در طــول 
دهــۀ نــود ســاخته شــد، بــه جــز 
تقلیدهــای بچه گانــه از برخــی 
)اِلِمان هــای(  نشــانه های  از 
ــزی  ــادی، چی ــینمای فره س

چنتــه  در 
شــته  ا ند
باشــند؛ 

چــون  فرمــی ای  تقلیدهــای 
آپارتمانــی"،  "لوکیشــن های 
"شــخصیت های متعلــق بــه طبقــۀ 
متوســط"، "درگیری هــای فیزیکــی 
بی پایــان"،  عربده کشــی های  و 
محــدود"،  و  ســاده  "دکوپاژ هــای 
"بــاز  دســت"،  روی  "دوربین هــای 
ــیار  ــتانی بس ــای داس ــردن کاف ه ک
ــتن  ــه داش ــخ نگ ــت بی پاس و در نهای
آن هــا و پایــاِن فیلــم )کــه بــه "پایــاِن 
ــه  ــب آنک ــت(". جال ــهور اس ــاز" مش ب
همیــن تقلیدهــا نیــز اندکــی بــه 
ســینمای فرهادی شــباهت نداشــتند، 
چــرا کــه بــه عنــوان مثــال نــه دوربین 
آنقــدر  فرهــادی  دســت های  روی 
ــه  ــود و ن ــل ب ــا و بی دلی ــی از معن ته
تصــور  بــر خــاف   _ پایان  هایــش 
ــر  ــی ب ــادی حت ــاز! فره ــی _ ب همگان
ــن های  ــول، لوکیش ــول معم ــاف ق خ

ــدارد. ــز ن ــی نی ــی چندان آپارتمان

بــا وجــود بــه راه افتــادن موجــی 
از  چندمــی  دســت  تقلیدهــای  از 
آثــار فرهــادی _ علــی الخصــوص 
ــیر  ــادی مس ــود فره ــی..."_ خ "جدای
متفاوتــی را در دهــۀ نــود می گذرانــد. 
و  تاریخــی  موفقیت هــای  از  پــس 
تکرارنشــدنی "جدایــی.."، فرهــادی 
کــه حاال بــا اقبــال ســینماگران 
و  شــده  مواجــه  دنیــا 
درهــای موفقیــت بــه 
ــود،  ــوده ب ــش گش روی
می گیــرد  تصمیــم 
فیلــم بعــدی خــود 
ــا  ــه و ب را در فرانس
عواملــی عمدتــاً 
نــی  ا یر ا غیر
 . د ز بســا
 " شــته گذ "
ــار  ــل قم ماحص

ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــادی اس ــازۀ فره ت
ســاخته شــدن در فرانســه و اســتفاده 
از بازیگــری چــون "برنیــس بــژو" 
همچنــان هــم رنــگ و بوی فرهــادی را 
دارد و هــم بــه هنجارهــای موجــود در 
ایــران پایبنــد اســت. رعایــت هنجارهــا 
ــت دارد  ــادی اهمی ــرای فره ــدر ب آنق
کــه حتــی در پوشــش نیــز دقت هــای 
الزم را بــه عمــل مــی آورد و در نهایــت 
"گذشــته" بــه آســانی در ایــران اکــران 
را  اعتراضــی  هیچ گونــه  و  می شــود 
ــال،  ــن ح ــا ای ــزد. ب ــر نمی انگی ــز ب نی
"گذشــته"، آخریــن اثــر قابــل اعتنــای 
ســیری  در  کــه  اســت  فرهــادی 
منطقــی، پــس از آثــار درخشــان دهــۀ 
ــان  ــار آن ــاخته و در کن ــتادش س هش
قــرار می گیــرد. پــس از آن، تغییــر 
رویــۀ فرهــادی و بــه تبــع آن، ســقوط 

می شــود... آغــاز  او 

ــوای  ــادی ه ــته"، فره ــس از "گذش پ
ــم  ــد و تصمی ــه ســرش می زن ــران ب ای
ــو"  ــت آه ــه دس ــد ب ــرد "برس می گی
را  "فروشــنده"(  نهایــی  نــام  )بــا 
موفــق  ترکیــب  بــا  و  وطنــش  در 
کــه  "حسینی-علیدوســتی"_ 
موفقیــت "دربــارۀ  الــی" و "جدایــی..." 
بــود_  هنرنمایی شــان  مرهــون  را 
ــینه چاک  ــداران س ــد. طرف ــد بزن کلی
آقــای کارگــردان نیــز، خوش حــال 
ایــران،  بــه  فرهــادی  بازگشــت  از 
اعتراض شــان  نمــاد  منتظرنــد 
ــس از  ــازد و پ ــدش را بس ــم جدی فیل
"جدایــی..."، بــار دیگــر بــه مبــارزه بــا 
ــت  ــت آن اس ــد )حقیق ــتم برون سیس
بــه هیــچ عنــوان  "گذشــته"  کــه 
ــداران  ــرای طرف ــی ب ــل اعتنای ــر قاب اث
ــت،  ــوده و نیس ــادی نب ــی فره سیاس
ــددی دارد  ــل متع ــئله دالی ــن مس ای
ــودن ــوی ب ــاده ترین آن، فرانس ــه س ک
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 فیلــم اســت(. در ایــن میــان، اقبــال 
ــزه، موجــب  ــن و کســب دو جای در َک
می شــود دســتۀ بازنــده امیدوارتــر 
در  بیشــتری  شــوق  بــا  و  شــوند 
انتظــار اثــر تــازۀ فرهــادی بماننــد. در 
نهایــت امــا "فروشــنده" بــرای دســتۀ 
ــت  ــده اس ــری ناامید کنن ــا اث بازنده ه
ــان را  ــک از انتظارات ش ــچ ی ــه هی ک
ــد. نماِد_ســینمایی_  ــرآورده نمی کن ب
اعتراضــات حــاال بیــش از همیشــه 
درگیــر خــود و دغدغه هــای شــخصی 
خــود شــده )اتفاقــی کــه از "گذشــته" 
ــری  ــن درگی ــود( و ای ــده ب ــاز ش آغ
آنقــدر هســت کــه حتــی از همیشــه 
ــد  ــود و نتوان ــر ش ــر ظاه محافظه کارت
ــارزه  ــه مب ــتم را ب ــرش، سیس ــا اث ب
بــرای  "فروشــنده"  کنــد!  دعــوت 
ــدر  ــادی آنق ــی فره ــداران سیاس طرف
ــود کــه حتــی  عقیــم و محافظــه کار ب
ــان  ــه پای ــت ک ــت را داش ــن ظرفی ای
فرهــادی را رقــم بزنــد امــا دو اتفــاق، 
همچــون دوپینــگ، فرهــادی را در 

ــی دارد. ــه م ــه نگ عرص

 در تمامــی ایــن ســال ها، ایــن اقبــال 
ــه  ــوده ک ــادی ب ــراه فره ــواره هم هم
بازنده هــا،  دســتۀ  کــه  همانطــور 
ــراض _ و  ــاد اعت ــه او را نم متوهم گون
چنانکــه چنــد روز پیش نامجــو تلویحاً 
عنــوان کــرد، نمــاد اپوزوســیون_ 
دســتۀ  می داننــد،  حاکمیــت  بــه 
برنده هــا نیــز_ کــه عمدتــاً افــراد 
ــتۀ  ــی و دل بس ــه حزب الله ــوم ب موس
چنیــن  هســتند_  سیســتم  بــه 
ــدور  ــرای ص ــد و ب ــوری از او دارن تص
ــه شــناخت  ــازی ب ــز، نی حکم شــان نی
و تماشــای فرهــادی و آثــارش ندارنــد. 
در ماجــرای "فروشــنده" آش دیگــر به 
ــۀ  ــه روزنام ــود ک ــور می ش ــدری ش ق
ــد روزی پیــش از اکــران  کیهــان، چن
ــوای  ــم و محت ــه فیل ــر علی ــم، ب فیل
ــای  ــن فض ــورد! ای ــش )!( می ش کثیف
ایجــاد شــده در داخــل کشــور توســط 
ــداران  ــان طرف ــه گم ــه ب ــی ک جریان
مــزدوران  فرهــادی،  سیاســی 
ــی  ــار فضای ــتند، در کن ــت هس حکوم
کــه در حــوزۀ بین الملــل بــا پیــروزی 
دســتور  و  انتخابــات  در  ترامــپ 
ــکا  ــه آمری ــان ب ممنوعیــت ورود ایرانی
ــه  ــت را ب ــن فرص ــود، ای ــاد می ش ایج
ــه  فرهــادی می دهــد کــه در داخــل ب
ــه  ــارج ب ــوم و در خ ــرۀ مظل ــک چه ی
ــود  ــل ش ــرض تبدی ــرۀ معت ــک چه ی
ــال  ــب اقب ــن موج ــت همی و در نهای
مخاطــب در اکــران داخلــی و زدن 
رکــورد فــروش و در خــارج، در کمــال 

ــکار  ــن اس ــب دومی ــه کس ــاوری، ب ناب
بیانجامــد. حــاال فرهــادی کــه در 
ــینمای  ــان س ــذف از جری ــتانۀ ح آس
ایــران بــود، بــار دیگــر بــه عرصــه بــاز 
ــوان  ــه عن ــز، ب ــش نی ــردد و نام می گ
معــدود فیلمســازان پـُـر افتخار ســینما 
کــه دو اســکار گرفته انــد، در کنــار 
ــاوا"  ــون "کوروس ــی چ ــای بزرگ نام ه
ــه  ــا س ــان" )ب ــکار(، "برگم ــا دو اس )ب
اســکار( و "فلینــی" )بــا چهــار اســکار( 

قــرار می گیــرد.

هــر چنــد کــه "فروشــنده" طرفــداران 
اتفاقــات  امــا  کــرده،  ناامیــد  را 
فرامتنــی حــول اثــر و ســازندۀ آن 
و کســب دومیــن اســکار در کنــار 
ــر روح  ــار دیگ ــن، ب ــای ک موفقیت ه
ــد.  ــداران می دم ــد را در دل طرف امی
بازنده هــا _هــر چنــد کــه نــه بــا اثــر، 
بلکــه بــا حواشــی اش_ بــه آنچــه کــه 
حــاال  و  رســیده اند  می خواســتند 
جایــگاه فرهــادی از همیشــه پُررنگ تر 
شــده. ایــن پُررنگــی آنقــدر هســت که 
حتــی آقــای کارگــردان نیــز آن را 
ــر، در  ــی کم نظی ــد و در اتفاق ــاور کن ب
خــال انتخابــات نــود و شــش از الک 
ــد و  ــرون بیای ــود بی ــه کاری خ محافظ
طرفــداران را بــه شــرکت در انتخابــات 
ــدم  ــه ع ــد ک ــا نکن ــد، ت ــویق کن تش
ــری را  ــار دیگ ــتاد و چه ــور، هش حض

ــد. ــم بزن رق

پــس از "فروشــنده"، آقــای کارگردان، 
ــردد  ــاز می گ ــا ب ــه اروپ ــر ب ــار دیگ ب
ــش  ــت پی ــد داش ــه قص ــری ک ــا اث ت
ــپانیا  ــازد را در اس ــنده" بس از "فروش
و بــا بازیگــران مطــرح اســپانیایی 
ــر  ــادی دیگ ــاال فره ــد. ح ــت کن روای
ــاز  ــه فیلمس ــت ک ــزرگ هس ــدر ب آنق
ــادوار"  ــدرو الم ــون "پ ــته ای چ برجس
ــازۀ  ــم  ت نیــز تصمیــم بگیــرد کــه فیل
تهیــه کنــد.  را  ایرانــی  کارگــردان 
ــعِف  ــِت ش ــه در نهای ــکاری ای ک هم
ــود،  ــاز می ش ــادی آغ ــداران فره طرف
ــرادر  ــا توضیــح ب امــا در میانــۀ راه و ب
درک  "عــدم  بــر  مبنــی  المــادوار 

مشــترک" بــه پایــان می رســد.

ادامــۀ منطقــی  "همــه می داننــد" 
از  فرهــادی  کــه  اســت  ســیری 
ــه از  ــرده و البت ــاز ک ــنده" آغ "فروش
ــه   ــای "هم ــت! نماه ــر اس آن غریب ت
ــه لحــاظ زیبایی شناســی  می داننــد" ب
)اســتتیکی( دیگــر ربطــی بــه نماهــای 
آثــار  تألیفــی  و  ایرانــی  خالصانــه، 
و  ندارنــد  فرهــادی  هشــتاد  دهــۀ 

ــون  ــم _همچ ــان فیل ــد. پای اروپایی ان
رونــد  خــاف  بــر  "فروشــنده"_ 
ــری از  ــادی اســت و خب ــول فره معم
کرســی قضــاوت بــرای مخاطــب هــم 
نیســت. حــاال فرهــادی بیــش از هــر 
ــه دارد.  ــود فاصل ــری از خ ــع دیگ موق
از طرفــی "همــه می داننــد" پُــر از 
اتفاقاتــی اســت کــه در داخــل ایــران 
ناهنجــاری  توســط سیســتم_  و   _
بــا  و مســلماً  محســوب می شــوند 
چنیــن وضعــی، ایــن اثــر امــکان 
ــد.  ــدا نمی کن ــران را پی ــران در ای اک
ــادی  ــدر از فره ــد" آنق ــه می دانن "هم
آنقــدر طرفدارانــش  و  دارد  فاصلــه 
هوشــنگ  کــه  کــرده  شــوکه  را 
ــا جانــب داری از فرهــادی  ــی ب گلمکان
می نویســد "اوضــاع طــوری شــده کــه 
ــار  همــه توقــع دارنــد فرهــادی هــر ب
شــاهکار بســازد!". فیلــم امــا آنقــدر از 
اســتانداردهای فرهــادی بــه دور اســت 
ــز دردی را  ــی نی ــه گلمکان ــه توجی ک
نماینــدۀ  فیلمســاِز  نمی کنــد.  دوا 
ــس از  ــومین گاِم پ ــن، در س معترضی
ــخصی  ــر ش ــومین اث ــی..."، س "جدای
و ایــن بــار شــخصی تر و تجربی تــر
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 از همیشــه را ســاخته و مخاطبــان 
همیشــه  از  بیــش  حــاال  فرهــادی 
ــلحۀ  ــراض اس ــاد اعت ــا نم ــد، آی نگرانن

خــود را زمیــن گذاشــته؟

پــس از تجربــۀ نــاکام فرهــادی در 
"همــه می داننــد"، فیلمســاز پُرافتخــار 
بــه  دیگــر  بــار  می گیــرد  تصمیــم 
ــم  ــران فیل ــردد و در ای ــاز گ ــن ب وط
ــه ســرعت می پیچــد و  ــر ب بســازد. خب
امیــد بــار دیگــر در طرفــداران فرهادی 
ــه ســاله  ــا انتظــار نُ ــده می شــود. آی زن
بــه پایــان می رســد؟ ایــن احتمــاالً 
آخریــن فرصتــی اســت کــه طرفــداران 
بــار  تــا  می دهنــد  فرهــادی  بــه 
ــاً  ــد، خصوص ــت کن ــود را ثاب ــر خ دیگ
پــس از ناکامــی و ناامیــدی بزرگــی 
ــش  ــود و ش ــات ن ــب انتخاب ــه منتخ ک
برایشــان بــه وجــود آورده و وقایــع 
ــود و  ــان ن ــود و شــش و آب ــخ دی ن تل
هشــت رخ داده و برخــی از معترضــان 
اپوزوســیون  دیگــر  حــاال  دیــروز، 
دارنــد  انتظــار  مســلماً  و  شــده اند 
ردای  نیــز  محبوب شــان  فیلمســاز 
ــلحه  ــد و اس ــن کن ــر ت ــیونی ب اپوزوس

را محکم تــر از گذشــته بــه دســت 
ــۀ  ــادگی پروان ــه س ــادی ب ــرد. فره بگی
ســاخت اش را می گیــرد و اثــرش را در 
ــازۀ  ــر ت ــا اث ــد. آی ــد می زن ــیراز کلی ش
نمــاِد معترضیــن، قهرمــان آنــان در 
دورۀ ناامیــدی خواهــد بــود؟ بــا اکــران 
ــس از آن  ــن و پ ــنوارۀ ک ــر در جش اث
در ایــران امــا، آب ســردی بــر روی 
طرفــداران فیلمســاز ریختــه می شــود. 
بازنده هــا،  دســتۀ  اعتراضــی  نمــاد 
ــری  ــان، اث ــدی و عصی در دوران ناامی
از  خاموش تــر  و  عقیم تــر  ســاخته 
حتــی  بخواهــد  بی آنکــه  همیشــه. 
اشــاره ای بــه آنچــه رخ داده و در حــال 
رخ دادن اســت بکنــد، ســعی می کنــد 
بــا روایــت یــک داســتان، منبری گونــه، 
وجــدان اخاقــی مخاطــب را بیــدار 
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــه او _نس ــد و ب کن
ــر  ــد. اث ــی ده ــف بارش_ خودآگاه اس
تــازه، قــرار نیســت قهرمــاِن معترضیــن 

ــد... باش

"قهرمــان" تازه تریــن ســاختۀ فرهــادی 
ــر"  ــه گانۀ متأخ ــر از "س ــومین اث و س
ــه ــن و البت ــت. غریب تری ــاز اس فیلمس
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ــان  ــر او در می ــن اث ــن و بهتری  بالغ تری
ــای  ــر نماه ــاال دیگ ــر. ح ــر آخ ــه اث س
فرهــادی نمونــۀ کاملــی از نما هــای 
اروپایــی _ بــا زیبایی شناســی منحصــر 
بــه فــرد آن _ اســت. همچــون "همــه 
می داننــد" و البتــه بیشــتر، از قضــاوت 
ــر  ــز ب ــب را نی ــد و مخاط دوری می کن
اتفاقــاً  نمی نشــاند.  قاضــی  جایــگاه 
ــم همــراه  ــا رحی ــدا ب ــا از همــان ابت م
هســتیم و همــه چیــز را می دانیــم. 
دوربیــن  آنکــه  جالب تــر  نکتــۀ 
مــدام در پِــی او و همــراه اوســت و 
ــه  ــم ش عاق ــه رحی ــًا ب ــادی کام فره
ــی  ــا نمای ــم، ب ــز فیل ــا نی دارد. در انته
ــر  ــه نظ ــل ب ــه اصی ــش از آنک ــه بی ک
پایــان  اســت،  اطــوار  و  ادا  برســد، 
می یابــد. پایــان در پایــاِن داســتان، 
بی هیــچ کشــش و پرسشــی، همچــون 
ــن  ــار ای ــته اش. در کن ــم گذش دو فیل
شــباهت های فرمــی، "قهرمــان" در 
اشــتباهاتش نیــز کامــًا مشــابه دو 
ــنده"  ــر "فروش ــت. اگ ــی اس ــر قبل اث
_ داســتانش  مهــم  قســمت  در 
ــی  ــای فاحش ــار ُحفره ه ــاوز_ دچ تج
ُحفره هــا  ایــن  بــود،  فیلمنامــه   در 
در  و  بیشــتر  می داننــد"  "همــه  در 
رســیده  خــود  اوج  بــه  "قهرمــان" 
اســت. برخــی اتفاقــات موجــود در 
تأثیرگــذار_  و  مهم انــد  _کــه  اثــر 
خــود  کــه  "جهانــی"  منطــِق  بــا 
بی ربــط  نیــز  می ســازد  فیلمســاز 
و بیگانــه اســت و مبنــای داســتانی 
گویــی  می کنــد.  سســت  را  فیلــم 
آقــای کارگــردان کــه از قضــا همیشــه 
ــاال  ــوده، ح ــری ب ــس بهت فیلمنامه نوی
ــک  ــتن ی ــس نوش ــی از پ ــر حت دیگ
ــر  ــز ب ــتاندارد نی ــادۀ اس ــۀ س فیلمنام
ــاال  ــر از آن، ح ــه فرات ــد. و البت نمی آی
ــا فرهــادی ای مواجهیــم کــه در ســه  ب
اثــر آخــر خــود _و مســلماً بیشــتر در 
"قهرمــان"_ مذبوحانــه در تاش اســت 
ــرار  ــود را تک ــد و خ ــود تقلی ــه از خ ک
کنــد. گویــی بــه راســتی فرهــادی نــخ 

ــت! ــرده اس ــم ک ــبیح را گ تس

ــینما  ــروز س ــرایط ام ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــا توجــه  _و البتــه جامعــه_ ایــران و ب
بــه حجــم انتقاداتــی کــه حــاال بیــش 
ــادی  ــر فره ــه اصغ ــه متوج از همیش
"قهرمــان"  بایــد  احتمــاالً  اســت، 
ــادی  ــلطۀ فره ــه س ــک ده ــان ی را پای
ــای  ــا کپی ه ــاری ب ــم _آث و فرهادیس

دســت چندمــی از آثــار فرهــادی_ بــر 
ســینما و جامعــه بدانیم. نمــاِد اعتراض 
بــه دلیــل یــک دهــه محافظــه کاری و 
ــه،  ــردن هم ــی ک ــرای راض ــاش ب ت
حــاال دیگــر از همیشــه کم رنگ تــر 
ــه_  ــش را _در جامع ــت و جایگاه اس
روز بــه روز بیشــتر از دســت می دهــد. 
در  بی وطــن  یــک  حــاال  فرهــادی 
میــان مــردم خویــش اســت و درســت 
کــه  اســت  موقعیتــی  چنیــن  در 
اپوزوسیون گشــته ســعی  معترضــان 
می کننــد خــود را بــه او و او را بــه 
ــاد  ــه نم ــل ب ــبانند و تبدی ــود بچس خ
اپوزوســیون اش کننــد. اتفاقــی کــه 
ــف  ــان مخال ــی جری ــا همراه ــر _ ب اگ
فرهــادی در داخــل_ در نهایــت رخ 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــا خیانت ــد، تنه ده
کاری اش  مســیر  ادامــۀ  و  فرهــادی 
ــا  ــه تنه ــادی ن ــه فره ــرا ک ــده؛ چ ش
نمی توانــد  و  نیســت  اپوزوســیون 
باشــد، بازیگــری نیــز بلــد نیســت 
خواهــد  رو  زود  بســیار  دســتش  و 
ــه  ــد باخــت و ب ــه را خواه شــد و قافی
سرنوشــتی بدتــر از پناهــی و رســول اف 

ــد. ــد ش ــار خواه دچ

ــه  ــادی، ب ــی فره ــا ب ــا ی ــا ب ســینما ام
مســیر خــود ادامــه می دهــد. هــر 
ــدان  ــروز برخــی از منتق ــه ام ــد ک چن
ــینمای  ــرگ س ــه م ــد ک ــرار دارن اص
ــه از  ــه البت ــد _ک ــام کنن ــران را اع ای
جهاتــی بــی راه نیســت_ امــا مســیری 
کــه در حــال طــی شــدن اســت و 
چشــم اندازی کــه وجــود دارد و از همه 
مهم تــر، ظهــور فیلمســازان مؤلــف 
ــان  ــود )مهدوی ــۀ ن ــی در ده تازه نفس
بــا تمرکــز بــر ســینمای تاریــخ معاصر، 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــیدی ب ــتایی و س روس
ــا  ــری ب ــهر، مک ــوب ش ــینمای جن س
تمرکــز بــر ســینمای ســورئال و البتــه، 
ــه  ــان  ب ــینمای قهرم ــارۀ س ــد دوب تول
همــت برخــی از فیلمســازان جــوان و 
ــام( همــه و همــه نویــد آینــده ای  گم ن
ــد  ــی جدی ــور جریان های ــر و حض بهت
در ســینما )مبتنــی بــر آن مؤلفــان 
تازه نفــس دهــۀ نــودی( در دهــۀ آتــی 
ــد  ــا بای ــان ام ــن می ــد. در ای را می ده
دیــد کــه فرهــادی بــا چالش هــا و 
دوراهی هــای تــازۀ پیــش رویــش چــه 
خواهــد کــرد و چــه مســیری را در دهۀ 

ــت... ــد گرف ــی خواه ــش رو پِ پی
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زد و خــدا خواســت و بعــد از صــد 
و هیفــده ســال دوبــاره برگشــتیم! 
ــد چطــور شــد و  ــد بگی ــاال نیای ح
چطــوری حــق انتشــار چرنــد پرنــد 
رو از دخــو گرفتــی! ایــن دیگــه بــه 
خودمــون مربوطــه! عاقلــه آدم کــه 
اســرارش رو پیــش رقیبــاش فــاش 
ــه  ــد ک ــگار کنی ــما ان ــه! ش نمیکن
تــوی ایــن بلبشــوی کرونــا، یکبــار 
ــو  ــۀ من ــلمون یخ ــن نامس ــم ای ه
گرفتــه و منــو بــا صــدی به هشــتاد 
درگیــری ریــه انداختــه تخــت 
ــم  ــه روزی ه ــه و دو س مریض خون
ــرم  حضــرت ملــک المــوت دور و ب
ــه مســافر  ــه چــی؟ ک ــده ک چرخی
ــم از  ــد ســوار شــی! من کمــه و بای
ــه  ــه روتــون گاب ب تــرس گاب ب
روتــون غــش کــردم و رفتــم تــوی 
ــاال  ــم ب ــوی عوال ــا ت ــا و اونج اغم
ــوف  ــا مرحــوم دخــو مأل ــدی ب چن
ــده  ــی ش ــوزه یک ــه ک ــوده کاس ب
بودیــم و مــن همون جــا اجــازۀ 
ــد رو ازش  ــد پرن حــق انتشــار چرن
گرفتــم! حــاال دیگــه خــود دانیــد! 
میتونیــد ایــن روش رو امتحــان 
ــط  ــوالً بلی ــب معم ــی خ ــد ول کنی
یکطرفــه اســت و کــم پیــش میــاد 
ــه برگــرده! ولــی اصــًا  کســی بتون
چــرا مــن بایــد توضیــح بــدم کــه 
ــم؟  ــار گرفتی ــازۀ انتش ــور اج چط
ــن کاری  ــا همچی ــه جاه ــه بقی مگ
میکنــن یا کســی ســین جیمشــون 
میکنــه کــه حــاال داریــد منو ســین 
جیــم میکنیــد؟ مگــه تــوی همیــن 
دانشــکده ادبیــات وقتیکــه انجمــن 
علمــی فلســفه رو دو دســتی دادن 
ــی  ــی کس ــبگرد نام ــان ش ــه آری ب

ــه  ــن انجمــن ک ــت؟ ای ــزی گف چی
پارســال هیــچ وکیلــی بــراش نامزد 
نشــد و هیــچ رأیی نگرفــت و درش 
ــط  ــو وس ــور یه ــد! چط ــه ش تخت
ســال سرقفلیشــو دادن بــه یکــی؟ 
ــازه  ــات؟ ت ــدون انتخاب ــم ب اون ه
ــم  ــه اس ــان ب ــم جنابش ــرش ه آخ
انجمــن علمــی فقــط رپورتــاج 
بــرای مجموعــه شــون میــرن و 
هیــچ کار دیگــه ای نمیکنــن تــوی 
اون ملــک غصبــی! حضرت عباســی 
اون موقــع چــرا صداتــون در نیمد؟ 
کانونهــای  همیــن  مثــًا  یــا 
فرهنگــی دانشــگاه! مگــه تــا حــاال 
کســی صــداش در اومــده کــه 
ــه؟  ــوری واردش میش ــی و چط ک
ــرا  ــی چ ــدنش هیچ ــًا وارد ش اص
خــروج نــداره؟ شــده مثــل قانــون 
ــه  ــره ن ــی می ــه کس ــتگی، ن پایس
کســی میــاد فقــط همونهایــی 
ــی  ــه جای ــی ب ــتن از جای ــه هس ک
کســی  مگــه  میشــن.  منتقــل 
اعتــراض کــرد؟ مگــه کســی گفــت 
ایــن چــه محفلیــه کــه اونجــا 
ــتای  ــداد انگش ــه تع ــاده؟ ب راه افت
ــتن!  ــا هس ــه ج ــه هم ــتن ک دس
و چــون فقــط خودشــونن و بــا 
خودشــون حــرف میزنــن و خاصه 
یــک محفلــن، تصمیمهاشــون هــم 
عجیــب و محفلیــه! مثــًا مســابقه 
برگــزار میکنــن و پــاداش میــذارن 
ــن  ــج میگ ــام نتای ــع اع ــی موق ول
ــود!  ــت نب ــتۀ دریاف ــی شایس کس
یعنــی چــی نبــود؟ سطحشــون بــه 
خیالشــون خیلــی باالســت و لــذا با 
ســطح پایینهــای دانشــگاه آبشــون 
ــاال  ــی ح ــره! ول ــوب نمی ــوی ج ت

مگــه کســی اعتــراض میکنــه؟ 
ــه  ــم میکن ــه کســی ســین جی مگ
کــه چــرا اینجــوری از دمــاغ فیــل 
افتادیــد؟ حتــی اون باالسریاشــون 
ــارت  ــون نظ ــه ش ــًا وظیف ــه مث ک
روی کانونهاســت هــم نمیــاد یــک 
بــار براشــون توضیــح بــده کــه آخه 
پــدر بیامرزهــا! حکمــت راه انــدازی 
کانــون تــوی دانشــگاه جــذب بچــه 
هــای عاقمنــد بــه فعالیتهــای 
مهــارت  و  تشــویق  و  جانبــی 
ــی  ــی چ ــونه! یعن ــیدن بهش بخش
مســابقه برگــزار میکنیــد و میگیــد 
خــب  نبــود؟  شایســته  کســی 
ســطح انتظارتــون رو بیاریــد پایین 
و تشویقشــون کنیــد و مهارتشــون 
کــه  اینجــوری  بــاال!  ببریــد  رو 
ــد  ــون میکنی ــرخورده ش ــط س فق
ــب  ــی خ ــد! ول ــون میدی و فراریش
ــه بهشــون بگــه!  کســی نیســت ک
صــدای هیچکــس هــم الم تــا 
کام در نمیــاد! البــت در بیــاد هــم 
خیلــی اتفاقــی نمیفتــه، وقتــی 
دســت  بیفتــه  تصمیم گیــری 
ــن  ــر از ای ــا بهت ــه ه ــوق لیسانس ف
ــب!  ــم دارن خ ــق ه ــاد! ح در نمی
ــن  ــی گفت ــوق لیسانس ــره ف باالخ
لیسانســی گفتــن چــه معنــی داره 
اصــا کــه ســطح کار رو بیــارن 

ــن؟ پایی

بــاری مطلــب از دســت نــرود! 
داشــتم میگفتــم کــه مــا برگشــتیم 
و اینکــه چطــور برگشــتیم هــم بــه 
ــون مربوطــه! بیخــود ســین  خودم

ــد! ــم نکنی جی

»شماره اول«

ورپریده
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دغدغه و مفاهیم آن

دغدغــه در لغــت، بــه معنــای پنهــان 
کــردن چیــزی، تــرس، بیــم یــا تشــویش 
بــه  »دغدغه منــد«  اســت.  خاطــر 
مشــوش خاطــر یــا پریشــان حواس گفتــه 

معیــن( می شــود.)فرهنگ 
ــگی  ــواالت همیش ــه اح ــه، از جمل دغدغ
ــاس  ــر اس ــخص، ب ــر ش ــت و ه ــر اس بش
شــرایط، اهــداف و خواســته های خــود 
ــود را دارد. از  ــه خ ــوط ب ــای مرب دغدغه ه
جملــه دغدغه هایــی کــه می تــوان بــه 
آن اشــاره کــرد؛ دغدغه ی کار دانشــجویان 

ــت. اس

چشم وهم چشمی و هزینه های آن

بــه  دانشــجویان  آوردن  روی  علــت 
مشــاغلی کــه، نامرتبــط بــا رشــته ی آن هــا 
ــر  ــر نیســت، ه ــا بهت اســت، چیســت؟ آی
ــد؟ ــه دارد کار کن ــی ک ــی در تخصص کس
از  یکــی  گفــت،  می تــوان  نوعــی  بــه 
زمینــه ی  در  آن  بــا  کــه  آســیب هایی 
ــتیم، کار در  ــه هس ــجویان مواج کار دانش
ــیاری از  ــت.  بس ــط اس ــه ی غیر مرتب زمین
ــف،  ــته های مختل ــان رش ــارغ التحصی ف
بــه جــای کار در زمینــه ی تخصصــی خود، 
ــد. در  ــر روی می آورن ــغل های دیگ ــه ش ب
بررســی های انجــام شــده، یکــی از دالیــل 
ــه رشــته ی  ــه نداشــتن ب ــوان عاق را می ت
منتخــب خــود دانســت؛ یعنــی زمانــی کــه 
ــد  ــته می کنن ــاب رش ــوزان انتخ دانش آم
و بــه دانشــگاه می رونــد، عــده ای بــه 
ــر  ــا بخاط ــمی، ی ــم و هم چش ــر چش خاط
ــار والدیــن، رشــته ای را برمی گزیننــد  اجب
کــه دوســت ندارنــد؛ در نتیجــه از تاشــی 
ــد،  ــام دهن ــه انج ــد در آن زمین ــه بای ک
ــون  ــن چ ــد؛ همچنی ــذاری می کنن فرو گ
ــد، پــس  ســخت کوشــی الزم را دارا نبودن
ندارنــد  را  زمینــه  آن  در  الزم  مهــارت 
ــر روی  ــغل های دیگ ــه ش ــار ب ــه ناچ و ب

می آورنــد.

کم کاری در مهارت

ــه  ــجویان، ک ــر از دانش ــته ای دیگ ــا دس ام
بــا عاقــه ی خــود بــه رشــته ی دانشــگاهی 
شــغل های  می آورنــد؛  روی  نظــر  مــد 
آن هــا هــم بــر اســاس رشــته خود نیســت. 
ــتن  ــا نداش ــکاری آن ه ــل بی ــی از دالی یک
مهــارت الزم، بــرای اشــتغال در رشــته های 
مــورد تقاضــا در بــازار کار اســت.  هنگامی 
ــود و  ــل می ش ــجو، فارغ التحصی ــه دانش ک
دنبــال کار مرتبــط بــا رشــته خــود اســت 
ــه  ــود؛ ک ــه می ش ــئله مواج ــن مس ــا ای ب
ــل  ــول تحصی ــه در ط ــی ک آن آموزش های
بــازارکار  بــا  تقریبــا  اســت؛  داشــته 
هماهنــگ نیســت و آشــنایی چندانــی 
الزم  مهــارت  و  نــدارد  کار،  بــازار  بــا 
ــل  ــه دلی ــا ب ــت و عم ــی را دارا نیس عمل
بیــکار نمانــدن بــه کارهــای غیــر مرتبــط 

می پــردازد.

دغدغــه هــای 
یی نشــجو ا د
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توجه به ظرفیت بومی و انتخاب رشته

مســئله مهــم دیگــری، کــه بهتــر اســت کمــی بــه آن بپردازیــم، ظرفیت هــای موجــود در هــر شــهری 
ــت  ــه از نظــر کشــاورزی و زراع ــا شــهری ک ــد؛ مث ــز می کن ــری متمای ــه شــهری را از دیگ اســت؛ ک
بســتر مناســبی دارد چــه بســا بهتــر باشــد دانشــجویان بیشــتری در آن زمینــه درس بخواننــد؛ زیــرا 
ــی  ــاس آن تخصص ــه براس ــم اینک ــتری دارد و ه ــای بیش ــم تقاض ــود ه ــاهده می ش ــه مش ــان ک آنچن
ــورت  ــن ص ــند؛ و در ای ــته باش ــره وری را داش ــن به ــود بهتری ــتر موج ــد از آن بس ــد می توانن ــه دارن ک
نیــز، میــزان مهاجــرت بــه پایتخــت بــرای کســب شــغل بهتــر، تــا حــدودی کاهــش پیــدا می کنــد و 
ــای  ــی را از ویژگی ه ــن بازده ــودش بهتری ــهر خ ــد در ش ــد می توان ــته باش ــت داش ــه دوس ــس ک هرک
ــر،   ــال حاض ــود. در ح ــود نش ــهر خ ــرک ش ــه ت ــور ب ــد و مجب ــته باش ــهر داش ــرد آن ش ــر به ف منحص
ــه پایتخــت  ــر، ب ــر شــدن وضعیــت خــود و کســب شــغل بهت ــد کــه بخاطــر بهت ــرادی وجــود دارن اف
ــن  ــد و همچنی ــم درآم ــب و ک ــغل های نامناس ــار در ش ــه ناچ ــت ب ــی در نهای ــد ول ــرت کردن مهاج

ــه کار شــدند. ــا رشــته خــود مشــغول ب نامرتبــط ب

ناهماهنگی تقاضای بازار با میزان ورودی دانشگاه ها

مســئله ی دیگــر، توجــه نشــدن بــه ظرفیت هــا اســت. یعنــی در هنــگام انتخــاب 
رشــته بــه ایــن مســئله توجــه نشده اســت کــه میــزان بــازار کار فــان رشــته 
ــرای  ــت در آن، ب ــد کــه رقاب چقــدر اســت. بســیاری از رشــته ها نیــز اینگونه ان
ــرادی  ــت اف ــت؛ و در نهای ــاال اس ــیار ب ــب، بس ــغل مناس ــت آوردن ش ــه دس ب
ــه  ــص ب ــغل مخت ــت آوردن ش ــه از به دس ــد ک ــی می مانن ــل باق فارغ التحصی

ــد. ــاز می مانن ــود، ب ــته خ رش
مثــا، رشــته هایی وجــود دارنــد کــه ظرفیــت بــازار کار در آنهــا ضعیــف و اندک 
ــای  ــش از تقاض ــته ای بی ــن رش ــرای چنی ــگاه ها ب ــرش دانش ــی پذی ــت؛ ول اس
بــازار اســت. همیــن نکتــه کــه میــزان تقاضــای بــازار کار، بــا میــزان ورودی هــر 
رشــته در دانشــگاه یکســان نیســت؛ تاثیــر بســزایی در نیافتــن شــغل براســاس 
رشــته ی هــر شــخص داشــته اســت؛ البتــه در عیــن حــال، دانشــجویان نیــز 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد، کــه ظرفیــت تقاضــای هــر رشــته در بــازار 

ــا دیــد گســترده تری انتخــاب کننــد. کار چقــدر اســت و ب

ــاب  ــت در انتخ ــازی درس ــا فرهنگ س ــه ب ــم، ک ــه آن داری ــد ب امی
ــه  ــن توج ــتعدادها و همچنی ــق و اس ــه عای ــه ب ــا توج ــته و ب رش
ــی  ــیم و هرکس ــته باش ــری داش ــازار کار بهت ــاو... ب ــت ه ــه ظرفی ب
در زمینــه ی تخصــص خــود بهتریــن عملکــرد را در آن زمینــه 
ــود. ــور ش ــرفت کش ــه پیش ــر ب ــت منج ــه در نهای ــد؛ ک ــته باش داش



شامره نهم / آذر 1400

12

خار غم اندر دل ما می خلید دوش که غم پرده ما می درید 
طرح نمودم غم و اندیشه ام در بَِر استاد خرد پیشه ام 

بخت جوان و خرد پیر داشت کاو به کف آیینه تدبیر داشت 
برد ز دل زنگ پریشانی ام پیر خرد پیشه و نورانی ام 

هان! گذران است جهان شاد باش! گفت که »در زندگی  آزاد باش! 

دل به چنین مستی و پستی مده! رو به خودت نسبت هستی مده! 
زانچه نداری ز چه افسرده ای  وز غم و اندوه دل آزرده ای؟!
ور بَِبرد ور بنهد ُملک اوست گر ببرد ور بدهد دست دوست 
کج نشود دست قضا را قلم ور بِِکشی یا بُکشی دیو غم 
آنچه خدا خواست همان می شود    و آنچه دلت خواست نه آن

ــد،  ــن را می خوانی ــن مت ــد ای ــه داری ــمایی ک ش
ــگاه  ــجویی دانش ــاد دانش ــی زی ــال خیل ــه احتم ب

ــتید. ــی هس ــه طباطبای عام
 دانشــگاه عامــه، در ســال ۱۳۶۳ بــا هــدف 
تامیــن نیــروی انســانی متخصــص تاســیس شــد. 
می تــوان گفــت؛ دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
بزرگ تریــن دانشــگاه ایــران در زمینــه علــوم 

ــت. ــی اس ــانی و اجتماع انس
ــه  ــد ک ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت آی
خــود  بــه  را  اســم  ایــن  دانشــگاه مان  چــرا 

اســت؟ داده  اختصــاص 
ــم  ــه اس ــی ک ــد کس ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــا ب  آی
دانشــگاه مان بــه نــام اوســت چــه کســی اســت و 

چــه شــخصیتی دارد؟

زینب الجبوری؛ دانشجوی مترجمی زبان عربی

عالمه طباطبایی
 عامــه طباطبایــی، از دانشــمندان شــیعه محســوب می شــود و 
همچنیــن یکــی از فیلســوفان مشــهور اســامی نیــز به حســاب 
می آینــد. ایشــان در زمینــه شــعر هــم فعالیــت داشــتند کــه 
ــیر  ــم. تفس ــان می نویس ــان را برایت ــی از اشعارش ــا یک در انته

المیــزان یکــی از مشــهورترین آثــار اوســت. 
 نقــل شــده اســت؛ کــه عامــه طباطبایــی فقــط در روز عاشــورا 
ــا وقتــی همسرشــان  ــزان دســت می کشــید ام از نوشــتن المی
بیمــار شــد ۲۷ روز تمــام وقــت خــود را در اختیــار همســرش 
قــرار داد. فقــط از ایــن قســمت از زندگی شــان می تــوان، 
ــن  ــوزش دی ــاب آم ــت. ایشــان در کت ــادی گرف ــای زی درس ه
می فرماینــد:» یــک فــرد مســلمان اول بایــد مســلمان واقعــی 
باشــد؛ بعــد یــک تاجــر یــا کشــاورزی یــا صنعتگــر یــا کارگــر.«

بیان ریشه مطالب
 ایشــان ریشــه مطالــب را بیــان  می کنــد. »وجــود مــا اول بایــد 
خدایــی باشــد و بعــد می تــوان ســراغ کارهــای دیگــر برویــم.« 
همچنیــن عامــه طباطبایــی در مــورد فــردی کــه می خواهــد 
تشــکیل خانــواده دهــد می  فرماینــد:» اول بایــد مســلمان 
باشــد؛ ســپس تصمیــم خــود را عملــی ســازد. خاصــه دســت 
ــد  ــه می خواه ــی ک ــام و منصب ــر مق ــد و ه ــر کاری بزن ــه ه ب
اختیــار کنــد، در آن دیــن و ایمــان صحیــح الزم اســت.« حــاال 
ــه  ــن ســخنان عام ــا ای ــروزی ازدواج را ب ــای ام شــما، معیاره
مقایســه کنیــد! می بینیــم کــه تفــاوت بســیاری ایجــاد شــده، 

و چقــدر بایــد در افکارمــان تجدیــد نظــر کنیــم.

دربــاره اخاص شــان می تــوان گفــت کــه، دریایــی از اخــاص 
ــزد ایشــان از تفســیر  ــد کســی ن ــد و حتــی حاضــر نبودن بودن

المیــزان تعریــف کنــد. 
ــه  ــم، ب ــان بنویس ــان برایت ــلوک ایش ــی و س ــم از زندگ بخواه
ــا  ــه اینج ــف ک ــی حی ــیم ول ــی می رس ــا ارزش ــای ب درس ه

مجــال کافــی بــرای گفتــن آن هــا را نیســت. در طــول تاریــخ، 
افــرادی ماننــد عامــه طباطبایــی بودنــد کــه مــا بایــد از شــیوه 

ــم.  زندگیشــان اســتفاده کنی
ــه  ــی ب ــه طباطبای ــا شــعری از عام  و در آخــر، نوشــته ام را ب

اتمــام می رســانم:

اخالص و سلوک وی

می شود.

ــی)ره( ــه طباطبای عالم
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می شود.

به این جمات ارسطو دقت کنید:
ــورزد،  ــا هیچ کــس ضدیــت ن »کاِر فلســفه ناراحت کــردن اســت. فلســفه ای کــه هیچ کــس را ناراحــت نکنــد و ب
ــد.  ــل می کن ــزی شــرم آور تبدی ــه چی ــت را ب ــت اســت،  فلســفه حماق فلســفه نیســت. کاِر فلســفه آزردِن حماق
ــا جــز فلســفه رشــته ای  ــدارد جــز افشــاکردن پســتی های اندیشــه در تمامــی اَشــکالش. آی ــردی ن فلســفه کارب

هســت کــه بــه نقــِد تمامــِی رازآمیزگری هــا، هــر خاســتگاه و هدفــی کــه داشــته باشــند، همــت گمــارد؟«
ــکر  ــهد و ش ــای ش ــر قله ه ــفه ب ــش ورز فلس ــک دان ــد ی ــام می کن ــت اع ــه صراح ــات ب ــن جم ــطو در ای ارس
نایســتاده اســت؛ بلکــه او در تنگنــای اندیشــه و در اعمــاق تلخ کامــی قــرار دارد. بنیــاد علــوم انســانی شــناخت 

ــود. ــان ها می ش ــتی انس ــه و تهی دس ــای اندیش ــر وارد ژرف ــای عمیق ت ــت و در الیه ه ــان اس انس

علیرضا سربندی؛ دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی

انســانی  علــوم 

صحبــت از ســاحت تاریخــی علوم انســانی، ما را به درازنای اندیشــۀ بشــری می برد. 
آن  از  پــس  و  انســان  ذات  بــه  کــه  نفــری  اولیــن  چــه کســی می دانــد 
رســید؟  نتیجــه ای  چــه  بــه  اندیشــید؛  دنیــا  چگونگــی  و  چیســتی  بــه 
شــاید بــه تعــداد انســان هایی کــه پــا بــر ایــن خاکــدان گذاشــتند، نــوع نگرشــی 
خــاص نســبت به ســایر موجودات و اصل مســالۀ وجــود جریان دارد؛ امــا آنچه مهم 
اســت اندیشــیدن پیرامــون ســواالت اصلــی موجــودی تشــکیک پذیر و فانی اســت. 
کــه  اســت  شــده  آمیختــه  بشــر  ذات  در  چنــان  ســواالت  ایــن 
اســت. اندیشــه  تاریــخ  در  پزوهــش  آن هــا  بــه  پرداختــن  شــاید 

امــا آنچــه مســلَم اســت وجــود تفــاوت اســت. شــاید 
بتوانیــم بــا اندیشــمندان و جامعه شناســان بــر وجــود 
دگرگونــی میــان انســان ها و سواالتشــان صلحــی 
ــا  ــان جنــگ بکوبیــم ب ــر کــوس پای ــرار کنیــم و ب برق

ــاوت در ســواالت وجــود دارد. ــه؛ تف ــارت ک ــن عب ای
پرداختــن بــه ایــن پرســش ها و بهــا دادن بــه راه هــای 
گوناگــون، بــرای رســیدن بــه جــواب، ســاحت اندیشــه 
ــوم  ــام عل ــرح بحــث ن ــا ط ــد داده اســت. اساس را رش
انســانی از همیــن رهگــذار عبــور می کنــد. علــوم 
ــه در ذات  ــت ک ــرادی اس ــاش اف ــل ت ــانی، حاص انس
ــرای آن  ــیده اند و ب ــد آن اندیش ــاد رش ــان و بنی انس
ــب  ــه اغل ــخ هایی ک ــد. پاس ــه ای گرفته ان ــواالت آین س

براســاس آشــنایی زدایــی از امــوری اســت کــه هــر روز 
ــا آن هــا ســر و کار داریــم؛ به عنــوان مثــال، تمثیــل  ب
غــار افاطــون برآمــده از ابزارهایــی ســاده امــا عمیــق 

هســتند. 
ــر  ــوم انســانی نزدیک ت ــه هســتۀ مرکــزی عل هرچــه ب
ــه  ــای جامع ــا دغدغه ه ــورد ب ــطح برخ ــویم، س می ش
و قــدرت ایجــاد مســاله افزایــش پیــدا می کنــد. 
ــاز و  ــاحتی انسان س ــات و... س ــات، الهی ــفه، ادبی فلس
ــا هــگل، همــه ی  ــد. از افاطــون ت ســوال محــور دارن
تمــام ســطوح ســعی داشــتند،  اندیشــه ورزان در 
ــد. ــرار دهن ــر زخــم اندیشــه ی انســان ها ق مرهمــی ب

از زاویــه ای دیگــر هــم می شــود بــه ایــن 

ــا مــن  ــگاه کــرد؛ اگــر شــما هــم ب ســواالت ن

در مــورد، درهــم تنیدگــی ذات بشــری و 

ــتان باشــید و  همینطــور  ــم داس ســواالت، ه

ــن  ــس ای ــان؛ پ ــودن انس ــکیک پذیر ب ــه تش ب

ســواالت هــم دارای مراتبــی گوناگون انــد. 

ایــن ســواالِت متفــاوت از کجــا برمی خیزنــد؟ 

دغدغه هــا، عقل هــا، قلب هــا، محیط هــا و...
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昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦

**

从明天起,做一个幸福的人

喂马,劈柴,周游世界

从明天起,关心粮食和蔬菜

我有一所房子,面朝大海,春暖花开

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的

我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取一个温暖的名字

陌生人,我也为你祝福

愿你有一个灿烂的前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获的幸福

我也愿面朝大海,春暖花开

گرداورنده: محدثه سلیمانی؛ دانشجوی مترجمی چینی

شب گذشته کمی باران بارید و باد ناگهان شروع به وزیدن کرد؛

از خدمتکار پرسیدم؛ گل بگونیا چه شکلی است؟ 

نمی دانم می دانست یا نه؟ اما، برگ های بگونیا باید سبز و پرحجم رشد کند و 
گل های قرمز و ظریفی بر روی آن شکفته است.

**

از فردا آدم های شادی باشید؛

 به اسب ها غذا بدهید، هیزم خرد کنید و به دور دنیا سفر کنید.

 از فردا به فکر غذا و سبزیجات باشید.

 من خانه ای دارم که روبروی دریاست و هنگام بهار، گل ها در آن جا شکفته 
می شوند.

 از فردا با همه ی عزیزان ارتباط برقرار کنید و خوشحالی من را به آن ها بگویید.

رعد و برق شادمان به من  گفت: به همه خواهم گفت

 که به هر رودخانه و هر کوهی؛ نامی آشنا و صمیمی بدهید.

 ای غریبه! من نیز برای تو سعادت می خواهم 

 و امیدوارم آینده ای درخشان در پیش رویت باشد؛

 امیدوارم که عشق تان به وصال برسد

و برایت آرزوی خوشبختی بر روی زمین دارم.

اشــعار ملــل      

ویراستار ادبی: فاطمه آزادی؛ دانشجوی زبان و ادبیات فارسی

李清 -liqīng zhào(Linqing zhao)

海子 -hăizi(Haizi)

: شاعر شعر اول

: شاعر شعر دوم
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همراه با ما

متن برگزیده شماره قبلی نشریه از طرف مخاطبان

نویسنده برگزیده:

امیر عباس پرتو

بــرای دیــدن شــامره قبلــی 

ایــن بارکــد را اســکن منایید



باشگاه فیمل عالمه
در ماه گذشته

ــه  ــگاه ب ــن باش ــرکت در ای ــرای ش ب
ــد ــام دهی ــر پی ــماره زی ش

09335013730

اسم: 1917

ژانر: فیلم سینامیی

مدت: ۱۱۹ دقیقه

تهیه کنندگان :سم مندس،پیپا هریس، کالوم مک دوال

ــت... ــک واقعی ــاس ی ــر اس ــی ب فیلم
ــش   ــه پدربزگ ــدس ب ــم من ــه ی س هدی

فاطمه نوده؛ دانشجوی مرتجمی زبان عربی

تجربه دو مرد در ماموریت یک شبه
 اکثــر صحنه هــای موجــود در ایــن فیلــم، 
بــه قــدری تمیــز و بــدون خونریــزی 
اســت، کــه ایــن موضــوع بــرای فیلم هــای 
جنگــی بســیار عجیــب اســت، چــون اکثــر 
ــه ســاخت  فیلم هــای جنگــی ســازنده را ب
لحظــات پــر از درگیــری دعــوت می کنــد.

ــه  ــد، ک ــا می کن ــس را الق ــن ح ۱۹۱۷ ای
پــی  در  فایــده ای  مســلحانه  درگیــری 
ــود،  ــد ب ــان خواه ــگ بی پای ــدارد و جن ن
بلکــه امــروزه هــم همیــن اســت. کشــور ها 
ــای  ــای برج ــی از هزینه ه ــل آگاه ــه دلی ب
مانــده از جنــگ و درگیــری بــه روش هایــی 
آورده انــد؛  روی  مــوارد،  ایــن  از  غیــر 
روش هایــی همچــون: مذاکــره، تحریــم و...

ــتور  ــرباز دس ــن دو س ــه ای ــرال ب ــک ژن ی
می دهــد، تــا بــا گــذر از بحبوحــه جنــگ، 
یــک پیغــام برســانند. اســکافیلد ماموریــت 
ــام را  ــک پی ــک، ی ــراه بلی ــه هم ــا ب دارد ت

ــه یــک گــردان برســانند. ب
رهاشــده  برجک هــای  کنــار  از  آن هــا 
کــه  آفتاب ســوخته  اســکلت های  و 
در گوشــه و کنــار راه افتاده انــد عبــور 

ــه  ــد دارد ب ــردان، قص ــن گ ــد. ای می کنن
ــه  ــرار حمل ــال ف ــی در ح ــای آلمان نیروه
کنــد؛ امــا چیــزی کــه ظاهــراً عقب نشــینی 
ــع یــک  ــه نظــر می رســد، درواق دشــمن ب

ــت. ــمندانه اس ــی هوش ــل تاکتیک عم
ــعله های  ــردن ش ــش ک ــانه ای از فروک نش
از  یکــی  در  نمی شــود.  دیــده  جنــگ 
ــان  ــک کاپیت ــه، ی ــم ک ــا می بینی صحنه  ه
ــه  ــترانگ( ب ــارک اس ــازی م ــا ب خردمند)ب
ــر او  ــی اگ ــه حت ــد؛ ک ــکافیلد می گوی اس
بتوانــد بــه مقصــدش برســد، تاشــش 
ــه ممکــن اســت  ــری از حمل ــرای جلوگی ب
فقــط  آدم هــا  از  باشــد»بعضی  بیهــوده 

می خواهنــد کــه بجنگنــد.«
ــا  ــن ت ــای بدیم ــم از وزوزه ــیقی فیل موس
ــکوه،  ــتر باش ــک ارکس ــان ی ــواج خروش ام
حــس هیجــان را بــه خوبــی منتقــل 
می کنــد و در نهایــت هــم شــوفیلد)از 
ســربازان( تکیــه بــر درختــی می دهــد 
ــت  ــه موقعی ــن هم ــدن ای ــس از گذران و پ
خطرنــاک و دلهــره آور، عکــس خانــواده اش 
ــه  ــیم ب ــم می رس ــد. بازه ــا می کن را تماش
ــد: جنــگ  ــم کــه می گوی ــی فیل ــام اصل پی

و درگیــری بی فایــده اســت.





عرصــه ی بســیج یــک عرصــه ی عمومــی اســت؛ 

نــه مختــص یــک قــر اســت، نــه مختــص یــک 

بخشــی از بخشــهای جغرافیائــی کشــور اســت، 

ــری  ــان دیگ ــی دوِن زم ــک زمان ــص ی ــه مخت ن

دون  عرصه ئــی  یــک  مختــص  نــه  اســت؛ 

ــا،  ــه ی جاه ــت. در هم ــری اس ــه ی دیگ عرص

در همــه ی مکانهــا، زمانهــا، عرصه هــا و در 

همــه ی قرهــا، ایــن وجــود دارد. ایــن معنــای 

بســیج اســت. 
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