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ــاِس أَن  ــَن النَّ ــا َوِإَذا َحَكْمُتــم بَْي واْ اأَلَمانَــاِت ِإلَــى أَْهِلَه ِإنَّ اللَّ َيْأُمُرُكــمْ أَن ُتــؤدُّ
ــْدِل* َتْحُكُمــواْ بِالَْع

ــان  ــرگاه مي ــد و ه ــش بازدهي ــه صاحب ــا را ب ــه امانت ه ــد ك ــان مي ده ــما فرم ــه ش ــد ب × خداون

ــد. ــدل و داد داوري كني ــه ع ــد، ب ــردم داوري مي كني م

*سوره ی نساء )4(، 58
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×سردبیر×

مانند  شـــرقی  جوامع  ×مسلماً 
شـــباهت،  عیـــن  در  ایـــران 
با  بنیادیـــن  هـــای  تفـــاوت 
با در  جوامع غربـــی دارنـــد. 
نظـــر گرفتن این تفـــاوت ها 
چگونه می تـــوان رخدادهایی 
کـــه در تاریخ هنـــر، جامعه و 
نمود  ایـــران  سیاســـت  حتی 
نداشـــته اســـت را با جامعه ی 

کرد؟ منطبـــق  ایران 
در بســـیاری از مـــوارد تالش 
هایی  به منظور تقســـیم بندی 
و بررســـی علـــوم مختلف به 
شـــیوه ای آکادمیک و علمی 
صـــورت گرفته، که بیشـــتر 
بـــه معرفی رویـــداد هایی در 

پـــردازد.  می  زمیـــن  مغرب 
بنـــدی ها  گاهی این دســـته 
ایـــران مورد  در جامع  عینـــاً 
اســـتفاده قرار گرفته است و یا 
چیزی نه چندان قابل اســـتناد 
به آن اضافه شـــده اســـت تا 
بـــه گونـــه ای آن را با جامعه 

ســـازد. منطبق  ایران 
اما این تقســـیم بنـــدی ها،  به 
به  اطرافمـــان  در  کـــه  آنچه 
صورتـــی گنگ مـــی گذرد 
چه کمکی مـــی کند؟ در این 
شـــماره از آزاد راه تا حدودی 
بندی  این تقســـیم  از  بیانی  به 

ها پرداخته شـــده اســـت.×
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×چپ یا راســـــت× یدالله صفار

آیا مـــی توانیـــم از راســـت یا 
محافظه کاران ســـنتی ، راســـت 
مـــدرن، چـــپ و چـــپ مدرن 
آن گونـــه کـــه در جوامع غرب 
وجـــود دارد در جامعـــه ای مثل 

کنیم؟ صحبـــت  ایران 
بســـیاری معتقدند که بکارگیری تقســـیم 
بنـــدی جامعه شـــناختی و علوم سیاســـی 
تحـــت عنـــوان  »چـــپ« و »راســـت« در 
ایـــران کار بیهوده ای اســـت. برخی حتی 
اســـتدالل می کنند کـــه اســـتفاده از این 
مفاهیـــم در تجزیـــه و تحلیل مناســـبات 
سیاســـی در جامعه ی ایران اساساً نادرست 
تاریخ  بررســـی  اســـت.با  و گمراه کننده 
غرب و ریشـــه یابـــی این تقســـیم بندی 

در نظام سیاســـی، بـــه حـــوادث پس از 
انقالب کبیر فرانســـه می رســـیم. در سال 
1789م  با کوشـــش انقالبیون فرانســـوي 
مجلسي  تشکیل  دســـتور  شانزدهم  ،لویي 
طبقاتـــي را صادر کرد که متشـــکل بود از 
اشراف،کلیســـا  و عامه ی مردم. نمایندگان 
انقالبـــی و جمهوری خواه که خواســـتار 
تغییرات اساســـی، بنیادی و سریع در جامعه 
بودنـــد در ســـمت چپ رئیـــس مجلس، 
نمایندگان محافظه کار طرفدار پادشـــاهی 
که مخالـــف تغییرات اساســـی در قوانین 
و مقـــررات بودند در ســـمت راســـت او، 
نمایندگان میانه رو  هم در وســـط مجلس 
می نشســـتند و چپ و راســـت بودن آنها 
از این بابت است. با تشـــکیل پارلمان، دو 

گـــروه جمهوري خواه  و ســـلطنت طلب 
رو در روي هـــم قـــرار گرفتند. جمهوري 
خواهـــان تحـــت عنوان گـــروه چپ گرا 
و ســـلطنت طلبان با عنوان راســـت گرایان 
معـــروف شـــدند . همیـــن طـــور بعد ها 
گروهـــي که خواهـــان دخالـــت دین در 
نظـــام اجتماعي بـــودن به راســـت گرا و 
گـــروه موافق با تفکـــر جدایـــي دین از 
سیاســـت به چپ گرا موســـوم شـــدند. 
نمونه کامل راســـت گرایـــی را می توان 
در محافظه کاری دید، همچنین فاشیســـت 
ها نیز بـــا وجود تفـــاوت در اصـــول، از 
جهـــت های بســـیاری جزء راســـت های 
افراطـــی محســـوب مـــی شـــوند. نمونه 
گروه هـــای چـــپ، سوسیالیســـت ها و 

رادیکالیســـت ها هستند،کمونیســـت ها و 
آنارشیســـت ها نیز جز چپ هـــای تندرو 
به حســـاب می آیند؛ امـــا در رهگذر بیش 
از دو قـــرن از کاربـــرد ایـــن اصطالح ها، 
آنها معنـــای مختلفی به خـــود گرفته اند. 
مخالفین اســـتفاده از فهرست بندی چپ و 
راســـت در ایران معتقدند که آن فهرست 
بندی و ترکیب مخصـــوص جوامع غربی 
و ســـرمایه داری بوده و بـــا توجه به اینکه 
جامعه مـــا اساســـا فرماســـیون اجتماعی 
بنابراین بکارگیری  متفاوتی از غرب دارد، 
این گونـــه اصطالحات و مفاهیم در جامعه 
ما گمـــراه کننـــده و در بهتریـــن حالت 
ســـطحی و قالبی از آب در خواهد آمد .
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ابزار  از منتقدان بکارگیـــری  این طیـــف 
»طبقه« و بالطبع »تضـــاد طبقاتی« یا رقابت 
طبقاتی را مناســـب و پاســـخگو با جامعه 
ایـــران نمی دانند . آنـــان معتقدند که مثال 
انقـــالب صنعتی در اواســـط قرن هجدهم 
فرماســـیون اجتماعـــی غـــرب را،که در 
مجموع نظام فئودالیته یـــا »ارباب-رعیتی« 
بود ، دچار یک دگرگونـــی بنیادین کرد. 
تولید که قبل از انقـــالب صنعتی متمرکز 
در روســـتاها و یا بیرون از شهرها و مناطق 
کشـــاورزی بود در نتیجـــه فرآینِد انقالب 
صنعتـــی به داخل شـــهرها انتقـــال یافت، 
کارگاه هـــا و به تدریـــج کارخانه ها که 
حاال در شـــهرها ســـر بر می آورند باعث 
مهاجـــرت بخـــش عظیمـــی از رعیت به 
شهرها شـــد. رعیت در شـــهر حاال تبدیل 
به کارگر شـــده بـــود و بـــه تدریج طبقه 
جدیـــدی در غرب بـــه وجـــود آمد که 
امروز بـــه آن »طبقه کارگـــر« می گوییم. 
و در کنـــار این طبقـــه ی جدید یک طبقه 
جدیـــد کوچک تر هم متولد شـــد که به 

آنها »یقه ســـفیدها« می گویند که شـــامل 
مهندســـین، طراحـــان صنعتی، تکنســـین 
ها، کارکنـــان اداری، مالـــی، بیمه، بانک 
ها و غیـــره اســـت. این طیـــف جدید از 
نظـــر معیشـــتی و اقتصـــادی از جایگاه به 
مراتـــب بهتـــری از طبقـــه کارگـــر یا به 
قـــول مارکس »پرولتاریا« برخـــوردار بوده 
اســـت. و باالخره طبقه ســـومی در نتیجه 
انقـــالب صنعتی متولد شـــد کـــه به آن 
»بـــورژوازی« اطالق می شـــد و صاحبان 
کارگاه هـــا، کارخانه ها، مدیـــران بانک 
ها، بازرگانـــان و... را در بـــر می گرفت. 
در این جامعه اصطالح» چپ« و »راســـت« 
می توانـــد مفهـــوم پیدا کنـــد. جریانات 
سیاســـی که تمایل به حمایت از پرولتاریا 
یاطبقه کارگر و اقشـــار و الیـــه های کم 
درآمدتر جامعه دارند چپ قلمداد شـــده 
و در مقابـــل احزاب و جریانات سیاســـی 
که بیشـــتر مدافع منافع صاحبـــان صنایع و 
شـــرکت های بزرگ هســـتند و به آن ها 

شود. می  گفته  راســـت 

در طـــول این زمـــان تغییـــر و تحوالت 
بســـیاری در ایـــن دو گرایـــش پدید آمد 
که کمتریـــن آن پیدایش »چـــپ مدرن« 
و »راســـت مدرن« اســـت. به رغم همه ی 
این تغییر و تحوالت  اصـــول کلی هر دو 
گرایش دســـت نخورده باقی مانـــده اند. 
چپ هـــا بیشـــتر روی آزادی های فردی 
و مدنـــی تاکیـــد دارند، شـــعار طرفداری 
از برابـــری زنـــان و مردان ســـر می دهند، 
اعتقاد بر نقش و مداخله بیشـــتر دولت در 
اقتصاد دارند، روی برنامـــه های رفاهی به 
منظور کمک بـــه افراد و الیـــه های کم 
درآمد جامعه بیشـــتر اصرار مـــی ورزند. 
و همچنـــان خواهان اخذ مالیات از اقشـــار 
ثـــروت منـــد و پردرآمدتر هســـتند؛ در 
عرصه سیاســـت خارجی هم تاکید بیشتر 
روی رعایت حقوق بشـــر از طرف ســـایر 
کشـــورها و برقراری روابط و مناســـبات 
اقتصادی منصفانـــه تر با کشـــورهای در 
حال توســـعه و... دارند. در مقابل »راست« 
گرایـــان یا محافظـــه کاران در نقطه مقابل 

موضـــع گیری ها، باورها و سیاســـت های 
کلِی چـــپ قرار مـــی گیرند. بـــه عنوان 
مثـــال آنان در زمینه اقتصـــاد خواهان عدم 
مداخله دولت در اقتصاد هســـتند، مخالف 
افزایش مالیات اقشـــار و الیه های ثروتمند 
هســـتندو معتقدند که باز گذاشـــتن دست 
صاحبان صنایـــع و اخذ مالیـــات کمتر از 
آنها ســـبب افزایش تولیدملی جامعه شده 
و از نظـــر رقابت اقتصادی کشـــور را در 
جایـــگاه بهتری قرار می دهـــد. و بیان می 
کنند که افزایش چتر حمایت از اقشـــار و 
الیـــه های کـــم درآمد در بلنـــد مدت به 
زیان آن هـــا خواهد بود، چـــرا که باعث 
می شـــود آنـــان خود بـــه فکـــر بهبود و 

تغییر شـــرایط زندگی خود نباشـــند.
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در خصوص کشـــورهای در حال توسعه 
هم نظر مشـــابهی دارند و معتقدند که راه 
کمک به بهبود شـــرایط مـــردم در چنین 
جوامعی این نیست که مســـتقیما به آن ها 
کمک شـــود، بلکه کار درست آن است 
کـــه رژیم هـــای حاکم بر این کشـــورها 
را تشـــویق به اصالحات اقتصـــادی )رفرم 
اقتصادی( کنند. همچنین به اعمال فشـــار 
بر کشـــورهای ناقض حقوق بشـــر تمایلی 
ندارند و بیشـــتر به دنبال کسب منافع ملی 

خود در عرصه بین المللی هســـتند.
در ایـــران و پیـــش از انقـــالب، در جناح 
راســـت، »حزب اعتدالی« قرار داشت. این 
حزب، مرکب از روحانیان و اشـــراف، از 
اندیشـــه های راســـت طرفداری می کرد، 
دموکـــرات«، که  »حـــزب  درحالی کـــه 
اغلب روشـــنفکران وتحصیل  کـــرده ها 
عضـــو آن بودند، از مرّوجان اندیشـــه های 
چپ گرایانـــه محســـوب می گردیـــد. اما 
اگر بخواهیم بعـــد از انقالب را بحث کنیم 
باید گفت تا پیـــش از برکناري بني صدر 

از ریاست جمهوري در ســـال1360ه.ش، 
جناح هاي سیاســـي در نظـــام جمهوري 
اســـالمي به دو جریان »اســـالمي« و »ملي« 
تقســـیم می شـــدند . اما پس از بر کناري 
وي ، جنـــاح هـــاي جدیدي مشـــهور به 
چپ و راســـت در درون جریان اســـالمي 
شـــکل گرفـــت. از جمله تشـــکل های 
چپ، مجمـــع روحانیون مبـــارز، اعضای 
و  اســـالمی،  انقالب  مجاهدین  ســـازمان 
دفتـــر تحکیم وحـــدت بودند کـــه این 
عده، گرایـــش تند انقالبی، ضـــد امریکا 
اســـرائیل، اصول گرا، طرفـــدار والیت  و 
مطلقـــۀ فقیه و خواهـــان اقتصاد بســـته و 

بودند. دولتی 
مخالـــف  راســـت  گـــروه  مقابـــل  در   
اصالحـــات ارضی، ســـهمیه بندی کاالها، 
ناراضی از دولتی شـــدن تجـــارت داخلی، 
مخالف مداخلۀ گستردۀ دولت  اساســـاً  و 
در اقتصـــاد بـــود و بـــه طور کلـــی این 
گـــروه بر والیـــت مطلقـــه ی فقیه، حفظ 
فرهنگ ســـنّتی، مدیریت دینـــی و اقتصاد 

آزاد بـــازاری تأکیـــد می کـــرد. از جمله 
روحانیت  جامعۀ  راســـت،  های  تشـــکل 
مبـــارز، جامعۀ مدرســـین حـــوزه علمیه 
اســـالمی  قم، جمعیـــت مؤتلفه و جامعه 

بودند. مهندســـان 
آیـــت اهلل  ریاســـت جمهوری  دورۀ  در 
هاشـــمی رفســـنجانی دو اصطالح »چپ 
مـــدرن« و »راســـت مدرن« مطرح شـــد. 
گرایـــش چپ مـــدرن از مقطعـــی آغاز 
عینـــی پیدا کرد که پـــس از رّد صالحیت 
بخـــش کثیـــری از کاندیداهـــای جناح 
چپ توسط شـــورای نگهبان در انتخابات 
مجلس چهـــارم، عمـــاًل از فعالیت عمدۀ 
سیاسی دست کشـــیدند؛ و در این زمان و 
بـــا توّجه به شـــرایط جدید، بـــه بازنگری 
در اندیشـــه ها و دیدگاه هـــای خود روی 
تأمـــل، چرخش  این  آوردند. محصـــول 
در بعضـــی از مواضع رادیـــکال و اصالح 
و تعدیل بخشـــی از شـــعارها و آرمان های 

بود. جنـــاح  این 
 فضای باز سیاســـی و فرهنگی، توســـعه ی 

سیاســـت  در  تنش زدایـــی  اقتصـــادی، 
خارجی، گفت وگو، تســـامح و تســـاهل 
با مخالفان در عرصۀ فرهنگ و سیاســـت 
جزء شـــعارهای چـــپ مدرن اســـت. در 
جناح راســـت نیز تغییراتـــی پدید آمد که 
یکی از نتایج آن منشـــعب شدن گروهی 
بود کـــه گاه با عنـــوان راســـِت  مدرن و 
گاه بـــا نـــام تکنوکرات ها )فن ســـاالران( 
یـــا مصلحت گرایان از آنها یاد می شـــود. 
این گروه متشـــکل از افـــراد میانه رو جناح 
چـــپ و راســـت بـــود کـــه دیدگاه های 
مشـــترکی بـــا چپ مـــدرن داشـــته و در 
مجموع بـــه اصالحات سیاســـی و به ویژه 
اصالحـــات اقتصادی، توســـعۀ فرهنگی، 
خصوصی ســـازی و مدیریـــت علمـــی و 

معتقدند. کارشناس ســـاالری  
تعبیر تکنوکرات به این مناســـبت اســـت 
که ایـــن گروه، ماننـــد تکنوکرات ها در 
کشـــورهای غربـــی، بر افتـــادن امور به 
دســـت فن شناســـان و گســـترش علم و 

می کنند. تأکیـــد  پژوهش 
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در نظـــر محقـــق لغزندگـــی مفهومی در 
ایـــن دو اصطـــالح بســـیار باال اســـت و 
در مرزبندی هـــای سیاســـی ایران بســـیار 
ناروشـــن و نارساســـت. نگاهی به تاریخ 
چپ و راســـت در ایران نشـــان دهنده ی 
تطابـــق نداشـــتن کامل و حتـــی درصد 
باالیـــی از عـــدم تطبیـــق با قســـم بندی 
موجـــود از جنـــاح چـــپ و راســـت در 
ادبیات سیاســـی اســـت. در تقســـیم بندی 
این جناح هـــا از دوران مشـــروطه تا زمان 
حاضر، به ویـــژه پس از پیـــروزی انقالب 
اســـالمی و عـــزل بنی صـــدر، »چـــپ« و 
»راســـت« وجود ندارد؛ آنچـــه وجود دارد 
در حداکثر معنـــای مفهومی »چپ گرایی« 
و »راست گرایی« سیاســـی ناشی از پایگاه 
طبقاتی و منافع تعریف شـــدۀ سیاســـی در 
فضـــای تعریف شـــدۀ مقاطـــع گوناگون 
فعالیت هـــای عملـــی سیاســـی اســـت؛ 
چپ تریـــن  هم اکنـــون  به گونه ای کـــه 
جمـــالت را می توان از زبـــان افراطی ترین 
اعضـــای گروه های راســـت شـــنید و به 

از  را  موضع گیری ها  راســـت ترین  عکس 
افراطی تریـــن اعضـــای گروه هـــای چپ 

مشـــاهده کرد.
سـوال:

×با توجه بـــه اینکـــه در ایران نه 
انقالب صنعتی رخ داده و نه طبقه 
متوســـط جدید و نه بـــورژوازی 
بـــه آن شـــکل تولید یافتـــه، آیا 
می تـــوان همان صـــورت بندی 
فرماســـیون اجتماعـــی جوامـــع 
توســـعه یافته را بـــه کار گرفت؟

×با توجه به این که نماد راســـت 
مـــدرن در بریتانیا مارگارت تاچر، 
در آمریـــکا رونالد ریـــگان و در 
فرانسه نیکوالی ســـارکوزی بوده 
و با سیاســـت هـــای اقتصادی و 
مدنی خود تغییرات شـــاخصی در 

کشـــورهای خود بوجود آوردند 
آیا ما اساســـا چنین جریاناتی در 

ایران داشـــته ایم؟
منابع: 

×داریوش آشـــوری، دانشـــنامه سیاســـی، چ 2، تهران: 
1370 مروارید، 

×شـــماره 31 ماه نامـــه علوم انســـانی مهر نامـــه، مقاله 
صـــادق زیبا کالم تحت عنوان راســـت مـــدرن در ایران 

به کدام ســـمت مـــی رود؟ 
×صادق زیباکالم، »دمکراســـی، جنـــاح چپ و هفتمین 
انتخابات ریاســـت جمهوری«، ماهنامه جامعه ســـالم، ش 

)1376 )اردیبهشت   31
در  جناح بندی ها  »آغـــاز  یوسفی اشـــکوری،  ×حســـن 
مجلس آغازیـــن«، هفته نامه شـــهروند امـــروز، ش 71 

)1368 )اسفندماه 
داربی،علی، جریان شناسي سیاسي در ایران 
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ُهـــــــَنـــــر>
×تالش برای تعریف پارادایمـئ هنر× سجاد باغبان ماهر

در روز ســـه شـــنبه، هفده آذر ســـال جاری، نشســـتی با 
حضور دکتر ســـجاد باغبـــان ماهر و هـــادی مومنی در 
ســـالن الغدیر دانشگاه هنر اســـالمی تبریز برگزار شد. در 
قســـمت اول این نشســـت، دکتر باغبان بـــه تببین مفهوم 
کلی پارادایم بر اســـاس نظرات توماس کوهن)فیسلوف 
و فیزیـــک داِن آمریکایی( پرداخـــت، و در ادامه با ذکر 
مثـــال هایـــی، پارادایم های هنـــر را در پنج دســـته طبقه 
بندی کـــرد. در قســـمت دوم این نشســـت هـــم هادی 
مومنـــی گفتمان هـــای هنری، شـــرایط نقد هنـــر و هنر 
معاصـــر ایـــران را با ارائـــه ی توضیحات و مثـــال هایی 
بازگـــو کرد. در این شـــماره ی آزادراه،  به قســـمت اول 
نشســـت) با عنوان تعریف پارادایمِی هنـــر( می پردازیم:

در ابتدای جلســـه و برای وارد شـــدن به بحـــث پارادایم، 
ســـجاد باغبـــان به تـــالش برای جمـــع آوری و دســـته 
بندی نظریه هـــا در حیطه های مختلف اشـــاره دارد. که 
قدیمی تریـــِن آن ها نظریـــه ی »روِح دوران« هگل 
اســـت. طبق ایـــن نظریـــه در یک دوران خـــاص، جمع 

زیادی از نظریـــات دارای وجهی از شـــباهت با یکدیگر 
هســـتند. برای مثال همه ی شـــاعران و نویسندگان دوران 
رمانتیک، بارقه ای از احســـاس گرایی در آثارشان وجود 
دارد: بعضـــی بصـــورت جزئی و برخی دیگر با شـــور و 
حرارت وصف ناپذیـــِر دوران رمانتیِک اروپـــا. او با این 
مقدمه به شـــرحی از واژه ی پارادایم می رســـد و با ذکر 
ناقص بـــودن ترجمه، به معادلی نظیر چارچوب اشـــاره 
دارد. ولـــی ترجیـــح می دهد کـــه از شـــکل التین واژه 

کند. اســـتفاده  پارادایم  همان  یعنی 
 Thomas[او برای تعریـــف پارادایم از تومـــاس کوهن 
kuhun[ فیلسوف فلســـفه ی علم در قرن بیست و کتاب 
مهـــم اش بـــه نام ســـاختار انقالب هـــای علمی 
یـــاد می کنـــد. کوهن در ایـــن کتاب مـــی گوید هیچ 
نظریه ای در بـــاب علوم دقیقه)مثل ریاضـــی و فیزیک( 
نمـــی تواند خارج از یک پارادایم مشـــخص باشـــد. این 
پارادایـــم از تعاریـــف ، پیش فرض هـــا و از یک ایده ی 
اولیه در یک دوران می آیـــد. او تفاوت فیزیک نیوتونی 

و انیشـــتینی را برای مثال ذکر می کنـــد؛ یعنی برای یک 
پدیـــده ی فیزیکی ثابـــت نظریه هـــای گوناگونی در بر 
خورد بـــا آن پدیدار می شـــود. بنابریـــن در فیزیک هم 
یـــک قاعـــده ی کلی، قطعـــی و جهان شـــمول و جود 
ندارد و هر تعریف بـــرای دورانی، یـــک پارادایم را می 

سازد. 

وی جلد کتابش         ×تصویرتوماس کوهن و ر
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او ادامه مـــی دهد که فقط جهان هنر با مشـــکل تعریف 
روبه رو نیســـت، بلکه مســـئله ی کل جهان علم اســـت. 
در واقع نـــگاهِ ما، الگوهـــای فکری،پیش فـــرض ها و 
نظریـــه هایی که به واســـطه ی آن ها به جهـــان نگاه می 
کنیم،تعیین کننده ی نظریه ی مـــا خواهد بود و صورت 
بنـــدی از این پیش فـــرض هـــا را پارادایم معرفی می 
کند. در حیطه ی علم، دانشـــمندان به علـــت برابر بودن 
پیش فـــرض ها) که در نـــگاه کلی در یک دســـته قرار 
می گیرنـــد( در عین اختالف می تواننـــد به گفت وگو 
بپرازند و یکدیگر را نقد کننـــد. او زمینه ی این مباحثه را 
یکســـان بودن حوزه ی پیش فرض هـــای دو طرف می 
دانـــد تا باب گفت وگو باز شـــود. از نقطـــه نظِر توماس 
کوهن، پارادایم حتماً نباید به چشـــم بیاید. شـــاید کسی 
بازگو کنـــد که می دانـــد در چه پارادایمـــی بحث می 
کند و شـــاید هم نـــه. اما نگفتن و یا ندانســـتن اش دلیلی 
بر نبـــود پارادایم نیســـت. باغبان مثال اکســـیژن را طرح 
مـــی کند که شـــاید فردی ندانـــد که دارد اکســـیژن را 
تنفس مـــی کند و زنـــده می مانـــد، اما این نادانســـتن 
دلیلی بر نبود اصل اکســـیژن قلمداد نمی شـــود. او فضا 
و اتمســـفری که از جهـــت فکری مـــا را در بر می گیرد 
تـــا بتوانیم با هـــم بحث کنیـــم، در عین این کـــه با هم 

مخالفیم  را پارادایم مشـــترک بیـــان می کند.
کوهن در کتاب ســـاختار انقالب هـــای علمی، برای هر 
علم یک ســـاختار متصور اســـت که بعد از مدتی دچار 
یک انقالب می گردد. که در اینجا پارادایم شـــیف 
یا جابـــه جایـــی پارادایم هـــا در علم اتفاق مـــی افتد. 
یعنـــی دانشـــمندان آن علم در ســـاختارها و پیش فرض 
هایش دچـــار تردید می شـــوند و با انجام آزمایشـــاتی، 
نادرســـت بودن پیـــش فـــرض را اثبات مـــی کنند که 
افـــول آن پارادایـــم را در پی دارد و باعـــث ظهور یک 
پارادایـــم جدیـــد در آن حوزه می شـــود.این دگرگونِی 
پارادایمی همواره در طول زمان وجود داشـــته اســـت و 
فلســـفه و هنر هـــم دچار این ایـــن انقالب ها بـــوده اند. 
باغبـــان اضافه می کند کـــه پارادایم، پیـــش فرض های 
بنیادین و تئوریِک الزم برای طـــرح نظریه  ها و تعاریف 
را محیّـــا مـــی کند. این پیـــش فرضیه ها، مســـلّم فرض 
مـــی شـــوند)نیازی به اثبات آنها نیســـت( تا مـــا جا پاِی 
محکمی برای عبـــور به پیش فرض دیگـــری را با وقوع 

باشیم. انقالِب پارادایمی داشـــته 
در ادامـــه ی بحِث توماس کوهن، باغبـــان از مفهومی به 
نام »علـــِم عادی« یاد مـــی کند که وظیفه ی گســـترِش 
پارادایـــم ها را به دوش می شـــد و در مقابل بخشـــی از 

علم قـــرار دارد که به نقـــد پارادایم ها می پـــردازد. این 
علم همـــه ی پیش فرض هـــای پارادایمـــی را مفروض 
گرفته و در چارچـــوب آن عمل می کنـــد. و در تالش 
برای جا دادن طبیعت در قالِب از پیش ســـاخته و نســـبتاً 
انعطاف-ناپذیـــری کـــه پاردایم فراهم نموده اســـت. در 
واقـــع ما، بـــا طبیعت به گونـــه ی مواجه می شـــویم که 

آن را بـــا پیش فرض هایمـــان تطبیق بدهیم. 
و در پایـــان این مقدمـــه نقلی از کتاب اشـــاره می کند، 
کـــه در بســـیاری از اوقات شـــاید ما نتوانیـــم تفصیر و 
توضیحـــی دقیقـــی از ویژگـــی ها و حـــدود دقیق یک 
پارادایـــم ارائه بدهیم امـــا فقداِن یک تفســـیر متعارف، 
و یا فقـــدان توافق بـــرای تعیین قواعـــد پارادایمی، مانع 
از آن نیســـت کـــه تحقیقـــات و نظریه های ما توســـط 
پارادایـــم هدایت نمی شـــود. او این مثـــال را مطرح  می 
کند که شـــاید یـــک هنرمنـــدی همه ی کتـــاب های 
فلســـفه ی هنر را نخوانده  باشـــد، اما هیچ هنرمندی بدون 

نظریـــه و پارادایم دســـت به کار هنـــری نمی زند.
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بـــا این تعریف کلـــی از پارادایم، دکتـــر باغبان بحث را 
در حـــوزه ی هنر و نقد هنـــری ادامه می دهد. و اشـــاره 
می کند کـــه هر نظریه هنـــری درون پارادایم مخصوص 
خـــود، و به عبارتـــی درون چارچوب نظریـــه پارادایمی 
باید بررســـی بشـــود. و این نکته را هم متذکر می شـــود 
که ما نمی توانیم بر اســـاس ویژگی هـــای یک پاردایم، 
پارادایـــم دیگری را قضاوت کنیم. مثالً با قواعد نقاشـــی 
رئالســـیم، نمی شود کارهای پیکاســـو را تحلیل کرد. او 
در بحث پارادایم های هنر، به نظریه ی ویتگنشـــتاین 
اشـــاره می کند: کـــه ما بـــدون اینکه تعریـــف دقیقی 
یـــا توضیح قابل دفاعی از چیســـتِی هنر بدانیـــم، در حِد 
خودمان، می توانیم بفهمیم هنر چیســـت. در کالِم دیگر 
او پارادایم را جایی معرفی می کنـــد که بتوانیم روی آن 
بایســـتیم، فضایی که بتوانیم درون آن نفس بکشیم و در 
آخـــر جایی که امکان ســـاخت و پرداخـــت نظریه های 
هنر، حرف و گفـــت وگو برای ما فراهم اســـت. باغبان 
برای توضیـــح پارادیم های موجـــود در هنر، یک طبقه 
بندِی نســـبتاً تاریخی و پنج پارادایـــم مختلف را معرفی 
می کند. ســـه پارادایم از این تقســـیم بندی، جمع آوری 
شـــده از کتاب های فلســـفه تحلیلی هنـــر و دو پارادایم  

بعدی بر اســـاس نظرات ایشـــان است:

هنری  مکاتب  از  بســـیاری  بازنمایـــی:  پارادایِم  ×یک: 
و نقدهنـــر در این حیطه قـــرار می گیرند. ایـــن پارادایم 
مشـــخص می کند، آنچه هنـــر را از غیِر هنـــر تمیز می 
دهد، بازنمایی اســـت. طبق نظریات افالطون و ارســـطو 
در فلســـفه ی هنـــر، »تقلید، محاکات، ممســـیس« مبنای 

هنر قرار مـــی گیرد و همـــواره این تقلیـــد لذت بخش 
اســـت. باغبـــان نظریان افالطـــون و ارســـطو را در عین 
اختالف)افالطـــون تقلیـــد را موجب شـــکل گیری هنر 
می داند ولی آن را دون می شـــمارد، ولی ارســـطو تقلید 
را لذت بخش،الزمـــه و باعث افزایـــش جایگاه آن هنر 

مـــی داند(، ولـــی به علت یکســـان بودن پیـــش فرِض 
بنیادی)در توافـــق به وجوِد تقلید در شـــکل گیرِی هنر( 
در یـــک پارادایم قـــرار می دهد. در اینجـــا مبنای اصلی 
این اســـت که هنر بودِن فعلی را میـــزان بازنمایی معلوم 
می کند. برای مثـــال، وقتی از رفتارهای دوِن انســـان  ها 
تقلید بشـــود کمدی شـــکل می گیرد و وقتـــی بازنمایی 
از رشادت و شـــجاعت انسان باشد، حماســـه متولد می 
شـــود. حاصل و عصاره ی این پارادایم، هنر ناتورالیستی 

. ست ا
دو: پارادایـــِم بیـــان ) فرانمایـــی(: این پارادایم ســـال ها 
پس از اقتـــداِر بازنمایی بر هنر غرب بـــه وجود می آید 
و مولـــوِد هنر رمانتیک معرفی می شـــود. ایـــن جا، آن 
چیزی کـــه هنر را از ناهنـــر متمایز می کنـــد، وجه بیان 
گری هنر اســـت و میزان ظهور و بروز احساســـات است 
کـــه به فعل هنـــری ارزش و اعتبار می بخشـــد. باغبان به 
کتاِب تولســـتوی) هنر چیســـت؟( اشـــاره می کند. لئو 
تولســـتوی، احساســـات اولیه ای، که هنرمند به آن دچار 
می شـــود را لزوم ســـرایت دادِن آن حس به مخاطب می 
دانـــد. یعنی هنرمنـــد باید اول خودش غمگین و یا شـــاد 
شـــود، و بعد آن حـــس را در کارش بـــه مخاطب منتقل 

. کند
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ســـه: پارادایِم فُرم: با طرفـــدار پیدا کردن فرمالیســـم، 
ایـــن پارادایم در قرن بیســـت ، بوجود می آیـــد. و فرِم 
زیبایـــی شناســـانه وجه تمایز هنـــر از غیرهنـــر در این 
پارادایم اســـت. پارادایم فرم ادعای جهان شـــمولی دارد 
و در ادبیات فرمالیسم روســـی، در فلسفه  نظریه پردازاِن 
فرم انگلیســـی و در هنر تجســـمی آمریـــکا تجلی پیدا 
کرده اســـت. مثال ایـــن پارادایم، نقاشـــی هایی از پیت 
موندریان اســـت که نـــه طبیعتی را بازنمایـــی می کند، 
نـــه در پی انتقال حســـی بـــه مخاطب اســـت و فقط به 

دارد. ارجـــاع  خودش  زیبای  فرم 
چهار: پارادایِم کانســـپت: این پارادایـــم از نیمه ی دوم 
قرن بیســـت مورد اهمیت قرار گرفت. کـــه آنچه را هنر 
را از غیـــِر آن باز می-شناســـد، نه بازنمایـــی نه بیانگری 
نه فرم زیبـــا، بلکه آن چیزی اســـت کـــه دارای ایده و 
کانســـپت هنری باشـــد. مثال بارز و معـــروف پاردایم 
کانســـپت، کاســـه توالت مارسل دوشان اســـت. و رنه 
مارگریـــت حد گـــذار و فاصله ی بیـــن پارادایم فرم و 
کانســـپت قرار دارد. در ایـــن پارادایم نظریـــات و ایده 
ی فلســـفی، سیاســـی، اعتراضی و حتی محیط زیستی 
هنرمند برای ســـاخت و پرداخت کانسپت نهایی کارش 

مورد اســـتفاده قـــرار می گیرد.

آثار  مـــورد  در  پارادایم  ایـــن  پارادایِم شـــهود:  پنج: 
هنری شـــرقی اســـت که تابع قوانین هنری و پارادایمی 
هنر غرب نیســـتند. تمام نظریات اشـــراقی هنـــر در این 
جا قرار دارند. و  شـــهود و مکاشـــفه مبنـــای فعِل هنر 
اســـت. یعنی ابتدا هنرمند باید ســـیر و ســـلوک کند و 
با تذهیب نفـــس، حقایقـــی را ببیند و کشـــف کند و 
بعد مثل آیینـــه ای آن حقایق را بازتـــاب بدهد. در این 
پارادایم هنرمنـــد به معنای غربی و اومانیســـتی اش نفی 
می شـــود و طی طریق و معنویات اســـت که برجســـته 
می شـــود و هنر شهودی-شاید هنر اســـالمی- بر اساس 

ایـــن پارادایم بوجـــود می آید.
×تصویر صفحه ی قبل نقاشـــی ورونیکا، کار پابلو پیکاسو/تصویر 

زیر اثر پیـــت موندریان
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داِنــــش> گـا<ه>
و باقری** درباره ی ایده ی دانشگاه× تری ایگلتون*/ترجمه ی خسر

در این نوشـــته تـــری ایگلتـــون* )نظریه 
پرداز ادبی بریتانیایی ( به نقدی از سیســـتم 
دانشـــگاهی بـــه ویـــژه در کشـــور محل 
زندگی خود، بریتانیا می پـــردازد. او نظام 
آموزشـــی جهان امروز را  بیگانه شـــده  با 
مفهـــوم واقعی آمـــوزش و پایگاهی برای 
داند.ایگلتون  نئولیبرالیســـم می  به  خدمت 
در پایان این نقد راه رهایی از این شـــرایط 
را کمـــک دولت به دانشـــگاه بـــه عنوان 
یکـــی از معدود عرصه هـــای جامعه مدرن 
مـــی داند تـــا این نهـــاد دوبـــاره بتواند به 

بازگردد. خویش  شـــرافتمند  تبار 
همیـــن چند ســـال پیش بود کـــه رئیس 
متکبـــر و پرنخوت دانشـــگاه فنی بســـیار 
بـــزرگ پیشـــرفته ای در آســـیا، امکانات 
و تجهیـــزات دانشـــگاهش را بـــه رخ من 
می کشـــید. البتـــه همانطور کـــه در خور 

چنین شـــخصیت های واال مقامی اســـت، 
دو محافظ جـــوان گردن کلفـــت امنیتی 
که مثل همیشـــه کت و شـــلوار مشکی به 
تن و عینک دودی به چشـــم داشتند؛ شانه 
به شـــانه رئیس، او را همراهی می کردند؛ 
هـــر دو مجهز بـــه کالشـــینکوف که به 
دالیل روشـــن زیر کت های خـــود پنهان 

کرده بودند. 
رئیس دانشـــگاه، پس ازنطقی پرطمطراق 
و مشعشـــعانه درباره مدرسه عالی بازرگانی 
که تازه افتتاح کرده بـــود و در و دیوارش 
برق می زد و انســـتیتوی بســـیار پیشرفته ای 
که بـــرای برگزاری دوره هـــای مدیریت، 
طراحـــی کرده بـــود؛ لحظه ای ســـکوت 
اختیـــار کرد تا مـــن هم بتوانـــم واژگانی 
تملق آمیز و خاکســـارانه در ســـتایش از 

دانشـــگاهش بر زبان جـــاری کنم. 

امـــا مـــن در عـــوض، خطاب به ایشـــان 
عرض کردم کـــه انگار در این دانشـــگاه 
»مطالعـــات انتقادی« جایگاهی نـــدارد. او 
شـــگفت زده طوری به من نـــگاه کرد که 
انـــگار من از ایشـــان پرســـیده ام که میزان 
فـــارغ التحصیـــالن دوره دکترای رشـــته 
»رقـــص میلـــه« )1( در این دانشـــگاه چند 

نفر اســـت؟ 
در پاســـخ رو بـــه من کـــرد و بـــا لحنی 
خشـــک و بـــی روح گفت: »نقطـــه نظر 
شـــما مورد توجه قرار می گیرد.« ســـپس 
دســـتگاه الکترونیکی کوچک پیشرفته ای 
را از جیبش بیـــرون آورد، با ضربه ای آرام 
آن را گشـــود و چند واژه ســـرد و خشک 
کره ای، چیزی شـــبیه »او را بکشـــید«، بر 
زبـــان آورد. ایـــن ماجرا در کـــره جنوبی 
پیـــش آمـــد، امـــا در هـــر جـــای دیگر 

جهان هم ممکن اســـت تکرار شـــود؛ از 
کیپ تـــاون آفریقـــای جنوبـــی گرفته تا 
ریکیاویک ایسلند و از ســـیدنی استرالیا تا 
ســـائوپولوی برزیل. مرگ آرام دانش گاه   
نقـــد دانش های  که وظیفـــه اصلـــی اش 
بشـــری اســـت     همان قدر خطیـــر و حائز 
اهمیت اســـت که انقـــالب 19۵9 کوبا یا 
تجاوز آمریکا به عراق سرنوشـــت ســـاز و 

بودند. تعیین کننـــده 
نهاد دانشـــگاه را که در بریتانیا پیشـــینه ای 
800 ســـاله دارد؛ معمـــوال »بـــرج عـــاج« 
می خوانند که البته در ایـــن اتهام حقیقتی 
هـــم نهفته اســـت. در واقـــع فاصله ای که 
نهاد دانشـــگاه، میـــان خـــود و جامعه در 
مقیاس کالن وضع کـــرده، توامان حاوی 

نکات مثبـــت و نکات منفی اســـت.



آزادراه|شماره چهارم|اسفند94 | 15

داِنــــش> گـا<ه>
از طرفـــی برج عـــاج اســـت واز نیاز های 
جامعه بدور اما از طـــرف دیگر این فاصله، 
به دانشـــگاه فرصـــت منحصر به فـــردی را 
می دهد کـــه ارزش هـــا، آماج هـــا و منافع 
نظام اجتماعی مســـتقر را به نقد بکشد. این 
کار ضرورت دارد زیـــرا این نظام اجتماعی 
مســـتقر چنان در دام کارکردهـــای روزمره 
خود گرفتار اســـت که نقـــد و چالش را بر 

 . بد نمی تا
چنـــد ســـال پیش وقتـــی فهمیـــدم که در 
برخـــی موارد روســـای دانشـــگاهم از من 
انتظـــار دارنـــد کـــه نـــه همچون اســـتاد 
دانشـــگاه بلکه همچون مدیر عامل شرکتی 
اقتصادی رفتار کنم، از کرســـی اســـتادی 
خود در دانشـــگاه آکســـفورد کناره گیری 
کـــردم. )اتفاقـــی همانقدر نـــادر که وقوع 

زلزلـــه ای در ادینبورگ اســـکاتلند( 
ســـی ســـال پیش، وقتی برای نخســـتین بار 
وارد دانشـــگاه آکســـفورد شـــدم، با منش 
دانشـــگاهی و آکادمیـــک با نوعـــی اکراه 
اشراف منشـــانه برخورد می شـــد. گروهی 

از همـــکاران من که برای کســـب مدرک 
بودند؛ هنگام  بسیار کشـــیده  دکترا مشقت 
خطاب بـــه یکدیگر به جـــای واژه دکتر از 
واژه مســـتر )آقا( اســـتفاده می کردند، زیرا 
که در آن زمان عنوان دکتر بیانگر شـــغل و 
حرفه ای آقا منشـــانه و اشـــرافی نبود. انتشار 
کتاب، عموما کاری عوامانه تلقی می شـــد 
و نگارش مقالـــه ای کوتاه آن هـــم در باره 
»زبـــان پرتغالی« یـــا »عـــادات غذایی مردم 
کارتاژ باســـتانی« و تازه آن هـــم تقریبا هر 

10ســـال یکبـــار موجه تر بود.
تا امـــروز هم دانشـــگاه های آکســـفورد و 
کمبریج بســـیاری از ویژگی های دانشگاهی 
خود را حفظ کرده اند. دراین دو دانشـــگاه 
هنوز این اســـتادانند کـــه تصمیم می گیرند 
بودجه دانشـــگاه را چگونه سرمایه گذاری 
کننـــد، چـــه نـــوع گل هایـــی در محوطه 
دانشـــگاه بکارند یا تصویر چه کسی را در 

ســـالن همایش های دانشـــگاه بیاویزند .
تمـــام تصمیم های مهم را - از مســـائل مالی 
و آموزشـــی گرفته تـــا کار هـــای روزمره 

اداری - اســـتادان و کارکنان دانشـــگاه در 
نشســـت هایی با حضور همه اعضـــا اتخاذ 
می کنند و ســـپس کمیته ای از اســـتادان که 
پاسخگوســـت؛  برابر ســـایر اعضا  البته در 
تصمیم هـــای اتخاذ شـــده را به اجـــرا در 

می آورد. 
امـــا در ســـال های اخیر، بتدریـــج این نظام 
با  نا خواسته  برانگیز خودگردانی،  تحســـین 
چالش هایی از ســـوی مدیریت مرکزمحور 
دانشـــگاه روبـــرو شـــده اســـت؛ از   همان 
چالش هایی کـــه مرا وادار به اســـتعفا کرد. 
بـــا این وجود نظـــام خودگردان دانشـــگاه 
هنـــوز مقاومـــت می کنـــد. در مقابـــل در 
جاهای دیگری از کشـــور شـــرایط به کلی 
متفاوت اســـت. به جـــای آنکه اســـتادان، 
دانشـــگاه را اداره کنند، یک نظام سلســـله 
مراتبـــی طبقاتی، دانشـــگاه را در ید قدرت 
بوروکراســـی  شـــبیه  چیزی  دارد؛  خـــود 

بیزانسی.)2(
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 در ایـــن دانشـــگاه ها، اندک اســـتادان تـــازه کار جوان 
بـــه کار گل مشـــغولند و معاونان رئیس کل دانشـــگاه، به 
شـــیوه مدیران کارخانه هـــای جنرال موتورز دانشـــگاه را 
می گردانند. اســـتادان ارشـــد قدیمی دانشـــگاه به مدیران 
ارشـــد کارخانه تغییر هویت داده اند و چـــک و چانه های 
مربوط به حسابرســـی و حســـابداری، فضای دانشـــگاه را 
براســـتی خفقان آور کرده اســـت.  ابراز خشـــم نســـبت 
به کتـــاب   که این آقایـــان، آن را پدیده پیشـــاتکنولوژی 
کســـالت باردوران غارنشـــینی می دانند، روز افزون شـــده 
اســـت. به عنوان نمونـــه در یکی از این دانشـــگاه ها، تعداد 
»قفســـه های کتاب« اســـتادان را محدود کرده انـــد زیرا با 
»کتابخانه شـــخصی« مخالفند. ســـطل کاغذ باطله همانقدر 
اندک اســـت که تعداد روشـــنفکر در »تی پارتی«، حزب 
راســـت افراطی آمریـــکا! می دانیـــد چرا؟ چـــون کاغذ 

دیگر »فشـــن« نیست.
ایـــن مدیـــران جدید دانشـــگاه که نـــه دانـــش و هنر را 
می فهمنـــد و نه آن را دوســـت دارند، محوطه دانشـــگاه را 
بـــا آرم ها و نشـــانه های فاقد معنای فرهنگی شـــرکت ها و 
ســـازمان های تجاری پـــر کرده اند و اوامر خـــود را با نثری 

پر غلـــط و با لحنـــی قلدرمابانه صـــادر می کنند. 
در ایـــن شـــرایط شـــرم آور، به ویژه این رشـــته های علوم 
انسانی هســـتند که بیش از سایر رشته ها، ســـینه دیوار قرار 
می گیرند. دولـــت بریتانیا، کماکان از دانشـــگاه های علوم 
پایه، پزشـــکی، مهندســـی و از این قبیل رشـــته ها حمایت 
می کنـــد اما ازاختصاص هـــر گونه بودجـــه قابل توجه ای 
به دانشـــگاه های علوم انســـانی ســـرباز می زنـــد. تردیدی 
نیســـت که اگر این وضعیت، دگرگون و اصالح نشـــود، 
در ســـال های پیـــش رو، در تمـــام دانشـــکده های علوم 
انســـانی واقعا تخته خواهد شـــد. اگر دانشـــکده های زبان 
انگلیســـی از این وضعیت شـــرم آور تا حدودی جان سالم 
بدر برده انـــد به این خاطر اســـت که وظیفـــه اصلی خود 
را کنـــار نهاده اند و بـــه آموختن جای نقطـــه ویرگول به 
دانشـــجویان رشـــته های تجارت و بازرگانی مشـــغولند؛ 
چیزی که اصـــال در مخیله »نورتراپ فـــرای« )3( و »لیونل 
تریلینـــگ« )4(، منتقـــدان ادبـــی صاحب نام انگلیســـی، 

. نمی گنجید
افزون بر این ها، در دانشـــگاه های بریتانیا، مدت هاســـت، 
آمـــوزش به بهانه اینکه کســـب وکاری تنگ مایه اســـت 

مـــورد بی مهری واقع شـــده و جای خـــودش را به »تحقیق 
و پژوهش« داده اســـت. می گویند ایـــن پژوهش و تحقیق 
اســـت که پول تولیـــد می کند نـــه دوره های آموزشـــی 
»اکسپرسیونیسم« و »رفرماسیون« در نتیجه، استادان دانشگاه، 
بـــرای »آموزش« انگیـــزه ندارنـــد اما تا بخواهیـــد انگیزه 
دارنـــد که مقاله های پژوهشـــی ســـرهم بنـــدی کنند و به 
تولیـــد انبوه دســـت بزنند؛ کیلـــو کیلو مقاله های بی ســـر 
و ته، بیـــرون می دهنـــد و مجله های آن الیـــن بی ثمر راه 

می اندازند. 
بـــا آنکه گفته می شـــود آمـــوزش بس مهم اســـت اما هر 
ســـال نســـبت به ســـال پیش در عمل از اهمیتش کاســـته 
می شـــود. اســـتادان دانشـــگاه برای آنکه بتوانند موقعیت 
نهادهای دانشـــگاهی زیر نظرشـــان را حفظ کنند و آن را 
ارتقا دهنـــد و از امتیاز های دولتی بهره مند شـــوند؛ ناچارند 
به جای تدریس از دانشـــگاه های خـــود مرخصی بگیرند 
و بیرون از دانشـــگاه روی پروژه های پژوهشـــی پولسازشان 

کنند کار 
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داِنــــش> گـا<ه>
به  دانشـــگاه  اســـتادان  وقتـــی 
اقتصادی  بنگاه هـــای  مدیـــران 
می دهنـــد،  ماهیـــت  تغییـــر 
دانشـــجویان هم به مشـــتری و 
مصرف کننده تقلیـــل می یابند. 
دانشـــگاه ها برای آنکـــه بودجه 
دولت و شـــهریه های دانشجویی 
را از دیگـــر رقبـــا بقاپنـــد، به 
رفتار هـــا و هل زدن های شـــرم 
آوری متوســـل می شـــوند و در 
واقـــع به جـــان هـــم می افتند. 
نظام آموزشـــی باید پاسخگوی 
نیاز هـــای جامعـــه باشـــد نـــه 
به  بـــرای خدمـــت  پایگاهـــی 
نئولیبرالیســـم. در حقیقت اگر با 
این مـــدل کامال »بیگانه شـــده« 
با مفهـــوم واقعی آمـــوزش، به 
چالـــش برخیزیـــد؛ بـــه میزان 
قابـــل توجـــه ای به خواســـت 
داده اید.  مثبـــت  پاســـخ  جامعه 
وســـطا  قـــرون  دانشـــگاه های 
الاقـــل به گروه هـــای اجتماعی 

وســـیع تر و آن هم با کیفیت بهتر 
از امروز ســـرویس می دادند. آن 
وکیل،  کشـــیش،  دانشـــگاه ها 
و آدم حکومت  دینـــی  عالـــم 
پـــرورش می دادند کـــه وظیفه 
همشـــان هـــم مشـــخص بود: 
حفظ دســـتگاه کلیســـا و حفظ 
منافـــع دولت. اما دانشـــگاه های 
روشـــنگری  نوع  هیـــچ  امروز 
خردورزانه را کـــه پول و پله ای 

در آن نباشـــد؛ برنمـــی تابند. 
بریتانیا  دولـــت  که  کارهایی  از 
می تواند انجام دهد، این اســـت 
که به دانشـــگاه بـــه عنوان یکی 
از معـــدود عرصه هـــای جامعه 
مـــدرن - عرصـــه دیگـــر، هنر 
اســـت - کمک کند که دوباره 
خویش  شـــرافتمند  تبـــار  بـــه 
بازگردد؛ زیرا تنها دانشـــگاه   و 
می تواند  کـــه  اســـت  هنر  البته 
محور  ســـرمایه  ایدئولوژی های 
را  مســـلط  بر دولت های  حاکم 

با نقد هـــا و چالش هـــای ژرف 
و دقیـــق خـــود وادار بـــه عقب 
نشـــینی و تســـلیم کند. براستی 
اگر علوم انســـانی را نـــه با تائید 
بلکه  حاکـــم  ایدئولوژی هـــای 
با نقـــد و چالش آن هـــا ارزیابی 
می کردنـــد، اکنـــون جایـــگاه 
این  بـــود؟  انســـانی کجا  علوم 
درهـــم تنیدگی موجـــود علوم 
انســـانی و ایدئولوژی های حاکم 
از اعتبار علوم انســـانی ســـخت 
پیشـــامدرن  هنرمندان  می کاهد. 
بیش از هنرمنـــدان دوران مدرن، 
در ســـاز و کار جامعه حل شده 
بودنـــد؛ بـــه ایـــن معنا کـــه به 
پردازان  نظریـــه  یا  ایدئولوگ ها 
یا   همان  قدرت سیاسی مســـلط 
بلندگویـــان وضعیـــت موجود 
هنرمندان  اما  بودند،  شـــده  بدل 
اجتماعـــی  نظـــم  در  مـــدرن، 
موجود جایگاه مناســـب و امنی 
ندارند، زیـــرا از پذیرش »بدیهی 

انگاشـــتن ایـــن نـــوع تعهـــد« 
می ورزند.  خـــودداری 

بنابرایـــن تـــا زمانی کـــه نظام 
جایگزین  بهتـــری  آموزشـــی 
نشـــود؛ من هم ناچـــارم با این 
و  روح  خشـــک  هنرســـتیزان 
دالالن منفعـــت طلـــب عبوس 
همراه شـــوم. در حـــال حاضر 
شرمندگی،  احســـاس  اندک  با 
در آغـــاز هر دوره دانشـــگاهی 
مقاطع  در  خود  دانشـــجویان  از 
دکتری  و  ارشـــد  کار شناســـی 
تـــوان  آیـــا  کـــه  می پرســـم 
»بینش های  شـــهریه  پرداخـــت 
واقعـــا درخشـــان« مـــن در نقد 
آثار ادبـــی را دارند یا پولشـــان 
مجبورند  اســـت که  آنقدر کم 
به چند اظهار نظـــر »بدرد بخور 
کارســـاز« اما معمولی من بسنده 

. کنند

uni
ver
sity
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مطالبه پول در برابر اندیشـــه، البته شـــرم آور و نفرت انگیز 
اســـت و راه مناســـبی هم برای برقراری رابطـــه مهرآمیز و 
دوستانه با دانشـــجویان نیســـت، اما چه باید کرد که پیامد 
و نتیجه منطقی فضای آکادمیک فعال موجود دانشـــگاه ها 
چیـــزی بیـــش از ایـــن نمی توانـــد باشـــد. در پاســـخ به 
درخواست کسانی که نســـبت به این وضعیت معترضند و 
حاصـــل آن را چیزی جز ایجاد شـــکافی تبعیض آمیز میان 
دانشـــجویان نمی دانند؛ باید فرجـــه ای را در نظر بگیرم و به 
دانشـــجویان خود یـــاد آوری کنم که اگر قادر نیســـتند 
در قبـــال »تحلیل هـــای عمیقـــا ژرف« من پـــول بپردازند، 
می تواننـــد از روش پایاپـــای که   همان کاال به کاالســـت، 
اســـتفاده کنند. شیرینی تازه، آبجو بشـــکه خانگی، پولیور 
دســـتباف، آبجوی سیاه و کفش دســـت دوز بیاورند و نقد 
ادبی تحویـــل بگیرند. به هر صورت بایـــد پذیرفت که در 

زندگـــی چیزهای بـــا ارزش تراز پول هم وجـــود دارد. 
* تری ایگلتون اســـتاد میهمان برجســـته زبـــان و ادبیات 
انگلیســـی در دانشـــگاه لنکســـتر اســـت. تا به حال بیش 
از پنجـــاه کتـــاب در زمینه فرهنـــگ و هنر، نقـــد ادبی و 
فلســـفه به قلم ایگلتـــون از جمله کتاب های »مارکسیســـم 

و نقـــد ادبی«، »چـــرا مارکس حق داشـــت«، »نظریه ادبی«، 
»ایدئولوژی« و... منتشر شده اســـت. کتاب »چگونه ادبیات 
بخوانیم« نوشـــته تری ایگلتون را انتشـــارات دانشگاه یل در 

است.  کرده  منتشـــر  سال 2013 
 * *

مترجم از دوســـت فرهیخته، آقای کامـــران پورصفر، که 
در ویرایـــش و تکمیـــل پانوشـــت ها ی متن بـــه او یاری 

می کنـــد.  سپاســـگزاری  صمیمانـــه  رســـاند، 
پانوشــت ها: 

1. رقـــــــصی پیرامـــون میله کـــه زنی عریـــان یا نیمه عریـــان انجام 
می دهـــد و هـــدف آن برانگیختن امیال جنســـی اســـت. 

2. بوروکراســـی بیزانســـی، اطالعات جالب توجهی در کتاب انحطاط 
و ســـقوط امپراتـــوری رم نوشـــته ادوارد گیبون )ترجمه ابوالقاســـم 
طاهری( در باره ســـازمان اداری دولت بیزانس و عناصر آن و سلســـله 

است.  نوشـــته  آن  قدرتمند  مراتب 
3. نورتـــروپ فرای 1912 / 1991. منتقد ادبی کانادائی که به اســـتقالل 
قائـــم به ذات ادبیـــات و تعین آن به مثابه طبیعتی ثانوی اعتقاد داشـــت. 
پیـــرو نظریه تقدم ذهن بر عیـــن و احتوای ذهن آدمی بر اشـــیا. مولف 
کتاب های کالبد شـــکافی نقـــد )در ترجمه آقای صالح حســـینی نام 
تحلیـــل نقد گرفته اســـت( و تخیـــل فرهیخته )ترجمه ســـعید ارباب 
شـــیرانی( و رمز کل؛ کتاب مقدس و ادبیات )ترجمه صالح حســـینی( 
4. لیونـــل تریلینـــگ 190۵  197۵ م. منتقـــد ادبی امریکائی و اســـتاد 
دانشـــگاه کلمبیا و یکی از مشـــهور ترین منتقدان ادبـــی ایاالت متحده 
امریـــکا در قرن بیســـتم. مولف کتاب تخیالت لیبرالـــی. این کتاب در 
ایران توســـط موسســـه ای به نام خط ممتد اندیشـــه ترجمه و از طریق 

انتشـــارات امیرکبیر در سال 1392 منتشـــر شده است. 
×تصاویر : طراحی از نمای دانشگاه های لندن و هاروارد

دانشـــگاه  »نحو«  فصلنامه  یک  شـــماره  منبع: 
هنـــر )پائیز ۹۴(

داِنــــش> گـا<ه>
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وحانی با عباس کیارستمی شب عاشقان بیدل چه شبـئ دراز باشد× گفت و گو ی امید ر

است.  کیارســـتمی کمی دشـــوار  عباس  با  دیدار 
اگر تا هشـــت ونیم صبـــح تلفن نکنـــی، دیگر تا 
آخرهای شـــب هم پیدایش نمی کنـــی. صبح به 
کاری مشـــغول می شـــود.غفلت کنی رفته است. 
انگار نـــه انگار ٧٥ ســـال دارد. اهل خســـتگی و 
افسردگی نیســـت. عین بولدوزر اســـت. برنامه ای 
دقیق دارد. اگـــر ندانی باید حـــدس بزنی که یا 
دوربین به  دســـت جایی مشـــغول به عکاسی است 
یا با قاب ســـاز ســـروکّله می زند یا با چاپ عکس 
ها روی بوم، با مشـــغول تدوین ویدئو آرت هاست. 
یا باالی ســـر دســـتگاه چاپ برای کتـــاب یا نمونه 
خوانی و.. اگر هیـــچ کدام از این ها نباشـــد، در 
بیرون شـــهر. لواســـان یا جاجرود، مشغول نجاری، 
هنر جدیـــدی که بزودی شـــاهدش خواهیم بود.

برای من دیدار بـــا عباس کیارســـتمی بهانه نمی 
خواهد. از دیدارش روحیه مـــی گیرم. به زندگی 
امیـــدوار می شـــوم. مثل داروی ضدافســـردگی 
اســـت. از دیدن این میزان فعالیـــت هنری جور 

واجور کیف می کنـــم. البته اگر بهانه ای باشـــد 
بهتر اســـت. این بـــار بهانه ای هم وجود داشـــت؛ 
چاپ کتاب تازه اش در دو جلد، شـــب عاشـــقان 
بی دل و شـــب ندارد ســـر خـــواب، در واقع به 
دنبال چهار جلـــد انتخاب او از شـــاعران کهن و 
معاصر، یعنی حافظ،ســـعدی، مولـــوی و نیما، اینبار 
به جای یک شـــاعر، موضوعـــی را انتخاب کرده 
اســـت: نگاه شـــاعران کهـــن و معاصر به شـــب. 

کتاب را نشـــر نظر منتشـــر کرده است.
× بعد از تـــک نگاری های قبلی در مورد اشـــعار حافظ و 
ســـعدی و مولوی و سینما یادم هســـت در آخرین گفت-
وگویـــی که کردم گفته بودید که دارید روی چند شـــاعر 
دیگر کار می کنید. مثالً صحبـــت خاقانی بود،منوچهری 
و صائب..البتـــه صحبـــت روی یک تِم هم مطرح شـــد. 
چرا آن مســـیر قبلی روی شعر شـــاعران متوقف شد؟ آیا 
برای نوع نگاهی که شـــما داشتید، شـــعر آن شاعران این 

داد؟ نمی  را  امکان 

:بله! من مســـئله ی انتخاب تِم را مطرح کـــرده بودم، رفتم 
ســـراغ یک تِم. اما ایـــن تِم یک خاطره در پشـــتش دارد 
در گذشـــته که گفتنـــش را الزم می دانـــم. اوایل انقالب 
بـــود فکر مـــی کنم که شـــبی رادیو بـــاز بـــود و آقایی 
در رادیـــو در حال ســـخنرانی بود درباره ی شـــب. لحن 
گوینـــده کامـــاًل نزدیک به وعـــظ، اما حرف ها بســـیار 
شـــاعرانه بود و من کنجکاو شـــدم که تـــا آخرش گوش 
بدهـــم و ببینم کـــه این کیســـت که این صحبـــت ها را 
می کنـــد و این حرف های جـــذاب شـــاعرانه درباره ی 
شـــب می زند. متن بســـیار شـــاعرانه بود و تعریف واقعی 
شـــب. بـــدون اینکه هیـــچ نکتـــه ای درباره ی شـــب را 
فروگـــذار کند. در واقع، درباره ی شـــکوه شـــب حرف 
مـــی زد، درباره ی عظمـــت و جادوی شـــب حرف می 
زد. بـــه قدری شـــاعرانه بود که بعد از ســـی وچند ســـال 
در ذهن من حک شـــده اســـت. در انتهای برنامه گوینده 
اعالم کرد که آنچه شـــنیدید ســـخرانِی آیت اهلل موسوی 

شـــب.  درباره ی  بود  اردبیلی 
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نمـــی دانم چـــرا فکر می کنم کـــه لهجه ی 
شـــیرین آذری برای فهم بسیاری از پیچیدگی 
هـــا کمک کننده اســـت. فـــردای آن روز- 
روزی در 3۵ ســـال پیش- فرشـــید مثقالی را 
دیدم و یادم نیســـت چرا بحث به ســـخنرانی 
کشـــیده شـــد و عجیب بود مثقالی هم گفت 
او هم این ســـخرانی را شنیده اســـت. او هم 
احســـاس مرا داشـــت که ما هر دو شـــنونده 
ی یک ســـخنرانی فوق العـــاده بودیم درباره 
ی شـــب که ظاهـــراً به علت شـــب مرگی 
چنـــدان اعتباری ندارد. چنین شـــده اســـت 
که روز روز اســـت و شب شـــب. ما از روز به 
شـــب می رویم و از شـــب به روز. ولی اصاًل 
تعمق و تاملی  درباره ی شـــب نداریم اما آن 
ســـخنرانی آدم را به این فکر بـــر می گرداند 
که شـــب چگونه چیزی اســـت. این سال ها 
در ذهـــن من مانـــده بود فکرکـــردم که باید 
بـــه این دغدغه جواب بدهـــم. در واقع کاری 
بکنم. بیشـــتر مایل بودم یک بـــار دیگر آن 
سخنرانی را بشـــنوم. در واقع یک کنجکاوی 
که 34 ســـال در ذهن من مانده بود. مســـئله 

را روزی بـــا محمدرضابهمن پور)مدیر نشـــر 
نظـــر( مطرح کـــردم و با کمـــک او بود که 
به محضر آیت اهلل دسترســـی پیدا کردم و او 
اشـــتیاق مرا برای این که یک بـــار دیگر آن 

سخرانی را بشـــنوم مطرح کرد.
×شـــما خودتان بـــه دیدار آیـــت اهلل اردبیلی 

؟ فتید نر
:خیـــر. امـــا ظاهرا بهمـــن پور توانســـته بود 
مســـئله را مطرح کند. آن ها برخورد بســـیار 
و مثبـــت داشـــتند و کتابی هـــم داده بودند 
و قـــرار شـــد که بعـــدش با ایشـــان گفت و 
گویی داشـــته باشـــم. کتاب را تورقی کردم 
و دیدم ایـــن کتاب با آن هدفـــی که من در 
پی اش بودم یا دســـِت کم انگیـــزه هایی که 
داشـــتم جور نیســـت. این کتاب فعلی راجع 
به شـــب نیســـت. کتاب راجه به »تو« است.  
»تو« شـــاعران کهن و »تو« شـــاعران معاصر و 
راستش بهتر اســـت به جای »تو« بگوییم »او«. 
سوم شـــخصی که ما نمی شناســـیم. در شعر 
شـــاعراِن کهن شب بدل اســـت. به رابطه ی 
این شاعران با معشوق و شـــب، یا در وصف 

هجران شـــاعران یا در وصل. تعـــداد وصل 
ها بســـیار اندک اســـت و حجـــم عظیمی از 
وصف معشـــوق در واقع غم هجران و دوری 
و ازدســـت دادگی است. می شـــود دقیق تر 
به اشـــعار نگاه کـــرد یا حتا آمـــاری و نوعی 
بیوگرافی شـــاعرانه برای شـــاعران قائل شد، 
از طریق شـــعرهایی که درباره ی شـــب گفته 
اند. عنوان کتاب چیســـت: شب عاشق بیدل. 
وقتی خواندم، حتا با همیـــن ورق زدن اندک 
و ســـاده دید تقریباً دیدم دربـــاره ی هجران 
اســـت و آن تصور، مقصد یا نیـــت اولیه ی 
من درباره ی شـــب در این کتاب نیســـت. در 

شـــعر معاصر البته مفهوم روشـــن تر است.
×نمونه ای مثال می زنید چون جالب اســـت 
انتظار شـــعر شـــاعری معاصر  که خـــالف 

واجـــد آن کیفیت و قصد اولیه باشـــد.
: بلـــه! این شـــعر حســـین منـــزوی که می 
گویـــد» چـــه وزنی دارد شـــب«. امـــا به هر 
حال در یـــک نگاه کلی، هیـــچ کس به این 
پرســـش پاســـخ نداده است که شـــب واقعاً 

. چیست
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است، شـــاید هم چون بامش بیشـــتر، برفش بیش هجران درســـعدی از همه ی شـــاعران دیگر بیشتر چیزی جـــز حرمان نگفتـــه اند. جالب اســـت که است از دست معشوق. بســـیاری از شاعران از شب هیـــچ یار مده خاطـــر و به هیچ دیـــار« چنین نا امید ســـفر اســـت و اهل خطر که جایی مـــی گوید» به شـــاعری مثل ســـعدی که چنین رند اســـت، اهل مرهمی باشـــد، حاال نمکی اســـت بـــر زخم. چرا در ایـــن هزار ســـاله ی جهان که چیـــزی قرار بوده شـــب های این عاشـــقان بیدل چه گذشـــته است عشـــق این چنین برای او رنج آور بوده اســـت. در هســـتند- چه گذشـــته اســـت که پدیده ای به اسم شـــاعران نمونه های برجسته و شاخص و متعالی آن که ببیند و تفســـیر کنـــد که بر احوال انســـان-که تفســـیر ادبی، کتـــاب را به یـــک روان کاو بدهیم اســـت. حاال فکر مـــی کنم بهتر اســـت به جای هر به هر حال تاریخ بیش از هزار ســـال شـــعر فارسی هجـــران و تعداد اندکی ذکر وصـــل. این مجموعه بلکه بیشـــتر بیان حال اســـت و ذکر فراوان فراق و 

. × در جلد دوم، شـــعر شـــاعران معاصر دو ویژگی تر.

نیســـت. در واقع بـــه تاریخ مصرف شـــعر فکر می مفهوم رایج، شعرشـــان از آن عمق الزم برخوردار واســـطه به دســـت آورده انـــد. در واقـــع، به یک با این نـــگاه به شـــب دل خواننده را ســـریع و بی بـــا مخاطـــب از جنس دیگـــری اســـت. در واقع کار دیگر را کرده اند و قرارشـــان یا قراردادشـــان ها غالب اســـت. گویی آن ها در واقع در شـــب آن این جنس از شـــب، یا ایـــن نگاه به شـــب در آن رحمانی و حمید مصدق دو شـــاعری هســـتند که : و شـــاید شـــیطنتی کـــه داشـــته اســـت. نصرت این به خاطـــر روحیه ی نصرت رحمانـــی بوده و..نصرت رحمانی شـــب کاماًل خاکی اســـت. شاید به خاطر نور و شـــهر نشـــینی و غیره.. در شعر مثاًل که حاال وجود دارد و در ذهن مســـتقر اســـت و چه نگاه به شـــب معاصرتر اســـت، چه به لحاظ علمی اســـت و دوم این که شـــب آن ها مادی تر اســـت. برجســـته تر اســـت که اوالً تنوع اشـــعار بیش تر 
ند. ه ا همه ی ایـــن زیر و الیه هـــا اشـــاره دارد. به همه ی طور مستقیم به شـــکنجه، دســـتگیری، تاریکی و × شـــاملو هر بـــار که به شـــب اشـــاره می کند به کرد

شـــاعران معاصر بســـیار مادی و بی حـــس و حال خلوت..بســـیار مادی و بی رنگ اســـت. شب های گذاشـــتی چنین اســـت. نه ترس و نـــه تنهایی و نه کم ایـــن چند مـــوردی کـــه انتخاب کـــردی و فروغ و کم حال اســـت..بی رنگ اســـت.. دســـت ترینـــش فروغ فرخزاد اســـت که شـــب هایش بی سیاســـی-اجتماعی تداعی می کنـــد. ولی عجیب ویژگی هایی کـــه این واژه ی شـــب در یک ذهن 
. ست در واقع معشـــوق را از شـــعرش بیرون می کشد و هم کم کم معشـــوق از شـــعرش حذف می شود. شـــاعر، هنور معشوق در شعرش هســـت، اما در او اســـت. در شعر شـــفیعی کدکنی مثال تا 2۵سالگی مایـــه و موضوع لحن بســـیاری از شـــاعران معاصر این شب ســـمور اســـت یا شـــب تنور. این درون دارد. صراحـــت سیاســـی. در واقع مـــی گوید که شـــب/ برای چه زیباســـت شـــب«. این صراحت شـــب/برای که زیباست شـــب/ برای چه زیباست که خب بســـیار مشـــهور اســـت» اگر که زیباست : بله در مورد شـــاملو بگویم که مثاًل شـــعری دارد ا

شود. می  اجتماعی  شـــعرش 
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×این کتاب تـــو را همچنان عالقمند بـــه حیطه ی چیدمان 
نشـــان می دهد،به ضربه زدن به ذهن مخاطب. به ســـرعت 
انتقال، بـــه کوتاهی و موجز بـــودن.. کـــه االن بیش از ده 
ســـال اســـت که دغدغه ی فکری و ذهنی شـــده، آیا این 
به آن معناســـت که دیگـــر حتا حوصله ی ســـاختن فیلم 
بلند را هـــم نداری؟ یعنـــی این که این فیلـــم اخیرت که 
قـــرار بوده در چین ســـاخته شـــود و مرتب بـــه تعویق می 
افتـــد، حاصل همیـــن بی حوصلگـــی و عالقـــه ی تو به 

کوتاهی و ایجاز اســـت؟
: نـــه به هیچ وجـــه! پارامترهـــای متعددی بـــرای به عقب 
افتادن تولیـــد یک فیلم بلند وجـــود دارد. فیلم من با چینی 
ها هم ســـر جایش هســـت و باالخره ســـاخته خواهد شد. 
اما علـــت توجه من به چیدمان به همین ســـادگی اســـت 
کـــه یک ایـــده از طریق چیدمـــان می توانـــد به مخاطب 
منتقـــل شـــود. کار اصلـــی یـــک هنرمند این اســـت که 
تفکـــرش را با چـــه ابـــزاری و چگونه به مخاطـــب ارائه 
دهد. ایـــن واژه ی »چگونـــه« یعنی همان چیدمـــان و این 

یعنی گونه ای ارائه شـــود که ارتباط صریح و بی واســـطه 
باشـــد. یک بار دیگر هم گفتـــه ام که ایـــن روزها دالیل 
دیگری هم بـــرای چاپ این کتـــاب ها دارم چـــرا که ما 
در عصـــر اس ام اس قـــرار داریم و این مصـــراع ها همان 
اس ام اس هســـتند. در ایـــن دوره از ارتبـــاط ما بـــا هم  از 
طریق یک صفحه ی کوچک اســـت با یـــک پیام کوتاه 
بـــدون هیچ حاشـــیه ای. در واقع شـــعرهایی از طریق تلفن 
همـــراه و به شـــکل اس ام اس ســـروده می شـــود. ما نمی 
خواهیم شـــعر بودن این هـــا را بپذیریم. ولـــی من مطمئن 
هســـتم اگر ده عـــدد تلفن همراه بـــه من بدهنـــد، من از 
روزمرگی همین پیام هـــای کوتاهِ آدم ها می توانم شـــعر 
اســـتخراج کنم حتی بدون دخالت خودم.شـــرایط، شرایط 
بی  حوصلگـــی آدم ها و صفحه ی کوچـــک تلفن ها ما 
را به ســـوی یک شـــعر کوتاه و خاص دعـــوت می کند. 
عصر قصیده گذشـــته اســـت. حتی غزل هـــم دیگر نمی 

گفت. شود 
× حـــاال ادامه خواهـــی داد به انتخاب این تِم ها..ســـاحل، 

غیره..؟ و  آفتاب 
: بله مـــن االن دارم روی تقدیر کار می کنم. بســـیار کار 
جذابی اســـت. بگذار بـــه عنوان آنونس بگویـــم در مورد 
شـــب، جز چند مورد همه به ســـیاهی شـــب اعتقاد دارند. 
امـــا در مـــورد تقدیر حتا یـــک مورد در یک شـــاعر پیدا 
نکـــردم که معتقد نباشـــد تقدیـــر وجود ندارد. حتا شـــاه 
نعمـــت اهلل  ولی هم اعتقـــاد ارد. اگر تدبیری هســـت، آن 
تدبیـــر را هـــم تقدیر جلوی پـــای ما می گـــذارد. جالب 
اســـت که این اعتقاد به تقدیر فقط بـــه معنویت، فرهنگ 
مذهبی و ایماِن دینی مربوز نیســـت. اگر اگزیستانسیالیست 
ها مســـئولیت را به گردن انســـان می اندازنـــد، اما در مورد 
شـــاعرانی ایرانـــی چنین اســـت. حافظ می گویـــد:  مبادا 
حلقـــه ی اقبـــال ناممکن بجنبانـــی  یا :  جام مـــی و خوِن 
دل هـــر یک به کســـی دادند/ در دایره ی قســـمت اوضاع 

باشد.| چنین 
+ به نقل از ماهنامه ی اندیشه پویا/شماره ی 31
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پنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجره که از تعادل افـتاد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریـدم/ /من از رخ پــــــــ
ـــقوط کـردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و سـ
ـــــــــف اتـاق/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  در کــــــــ
کالغ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     به خوابم آمـدند
وجگر خوابم راتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ــــــــــــــ      ــــ  ــــــــــــــــ         ــ ـکه تـکه کردنــد/
صبح روز بعد/روزنامه ها ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفید بــودند/

و جای ________________________________________________________________________________خالیــــم را/
قرمزی لب های تو گذاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته بـودنـد.

یه  نو/نشـر پژواک  کـــــــــــــرمی*گاهنامه  ×مهرداد 
یز/شماره پنجم ×شعر×هنری ادبی دانشـــگاه هنر اســــامی تبر
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وزنامه.. ستون ر

+ به  اضــــــــافه  ی
 اصالح طـــــــلبان +
-منـــــــــــــهاِی
 اصولــــــــگرایان- 

وزنامه شرق (  ×احمد غامی )سردبیر ر

زنـــگ خطـــر جـــدی، جابه جایی 
و تغییـــر مفاهیم در سیاســـت داخلی 
اعتدال  اســـت. جابه جایـــی  ایـــران 
بـــا متوســـط بودگی. بعـــد از دولِت 
طبیعی  بســـیار  احمدی نژاد  تنـــدرو 
بـــه  نظر رســـید، مردمـــی به بار آمده 
از شـــعارهای توخالـــی در آســـتانه 
حـــوادث منطقه ای بـــه دولتی روی 
بیاورنـــد که بـــرای آنهـــا آرامش و 
امنیت را به ارمغـــان خواهد آورد. از 
این منظر ارزیابـــی دولت روحانی در 
شـــرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. آرامش و امنیـــت و اعتدال 
زندگی،  ســـطح  کیفی  ارتقای  برای 
بـــرای زدودن فقـــر و بـــی کاری و 
و  مدنـــی  آزادی هـــای  گســـترش 
سیاســـی، در فرایندی به دور از هیجان 
دولـــت  از  مـــردم  شـــعارزدگی.  و 

اعتدال انتظـــار داشـــته و دارند تا در 
ســـایه تدبیر، آنها را به خواســـته های 
متعادل تـــری رهنمـــون کنـــد. تـــا 
آرمانـــی را که دولـــت احمدی نژاد 
در شـــعار و دولت های قبل به سختی 
دنبـــال می کردنـــد، دولـــِت اعتدال 
به  دلیـــل جایگاه حســـن روحانی در 
دل نظام با شـــکل معقـــول  و منطقی 
دنبال کند و به نتیجه برســـاند. انگار 
به شـــکلی  اعتدال  مفهـــوم دولـــت 
نـــرم و شـــاید ســـهوی، بـــه  دلیل 
متوسط بودگی  به  بیرونی  فشـــارهای 
تـــن می دهـــد و اعتـــدال رفته رفته 
متـــرادف متوســـط بودن می شـــود. 
متوســـط بودن در تمام ساحت ها؛ در 

سیاســـت، اقتصـــاد و در اجتماع... 
تعبیر  متوســـط بودگی  نباید  اعتدال، 
شـــود و این روحیه به آحـــاد جامعه 

متوســـط بودگی  کند.  پیدا  تســـری 
بیـــش از آنکه میل به کمال داشـــته 
باشـــد، میل به نزول دارد. ســـابقه و 
تبـــار این پدیـــده نیز جهـــش رو به  

کمال را کمتر نشـــان داده اســـت. 
اعتدال  مفهـــوم  ایـــن جابه جایـــی 
موجـــب  متوســـط بودگی،  بـــا 
خواهـــد  طیف هایـــی  عصیـــان 
بـــود کـــه بـــه دالیـــل خصلتی و 
بـــه متوســـط بودگی  موقعیتـــی تن 
در  همه دســـت  از  داد.  نخواهنـــد 
پیدا می شـــوند: مردم  این طیف هـــا 
سیاســـت مداران،هنرمندان  عـــادی، 
بـــا کمال گرایی  که  وروشـــنفکران 
اُخت شده اند، به ســـرعت از رویکرِد 
اخیر دولـــت ناامید خواهند شـــد و 
آن را بـــه دیگر بخش هـــای جامعه 

داد. خواهند  تســـری 
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نمونه بـــارز این متوســـط بودگی که دولت 
بـــه آن تـــن داد، انتخابـــات مجلس دهم 
اســـت که دیگـــر جنـــاِح اصالح طلب و 
اصولگـــرا نمی شناســـد و هـــر دو طیـــف 
را دربـــر می گیرد. شـــاید در طـــول تاریخ 
معاصر سیاســـی ایـــران، این نخســـتین بار 
اســـت کـــه اصولگرایـــان و اصالح طلبان، 
دو رقیـــب دیرینـــه بـــا رقیـــب جدی تری 
مواجه شـــده اند و با آن دســـت وپنجه نرم 
می کننـــد. اصالح طلبـــان ناگزیر شـــده اند 
بـــرای جلوگیـــری از فهرســـِت انتخاباتی 
بـــا اصولگرایان  ائتـــالف  بـــه  متوســـط، 
تن دهنـــد. بااین حـــال این فهرســـت، آن 
به تمامی  نیســـت که اصالح طلبان  فهرستی 
از آن خشـــنود باشـــند. امـــا چه خشـــنود 
باشـــند، چه ناخشـــنود، چندان مهم نیست. 
مســـئله این اســـت که آیـــا در گـــذر ایام 

به ایـــن متوســـط بودگی قناعـــت خواهند 
کرد؟ درواقـــع اصالح طلبان بـــر اثر فقدان 
بـــه این فراینـــد روی آورده انـــد. برخالِف 
انباشـــت نیروها  اصولگرایان کـــه به خاطر 
در دولـــت هشت ســـاله پیـــش، با مـــازاِد 
نیروهای متوســـط روبه رو شـــده اند و برای 
اینکـــه فهرســـتی ببندند کـــه بیانگر چهره 
واقعی آنها باشـــد، ناچار بـــه حذف افرادی 
دســـت زده اند که گمان می برنـــد در نبوِد 
آنها به فهرســـتی نامتوســـط دست خواهند 
یافت. اصالح طلبـــان و اصولگرایان هر دو 
در اشـــتباه اند. نـــه اصال ح طلبـــان به اضافه 
منهای  اصولگرایـــان  نه  و  محافظـــه کاران 
اصولگرایـــان می تواننـــد چنین فهرســـتی 
را بـــه ارمغـــان بیاورنـــد. ایـــن هژمونـــی 
متوســـط بودگی اســـت که دامـــن آنها را 
گرفته اســـت. آنها بیـــش از آنکـــه تاوان 

رفتـــاِر حال خـــود را بدهند، هزینـــه رفتار 
گذشـــته  خـــود را می دهند.

همچنـــان برای دولـــت اعتـــدال، زمان در 
نقطه صفر اســـت، گذشـــته ای نـــدارد که 
تاوانش را بدهد، اما گذشـــته چیزی نیست 
که ســـاخته نشـــود. گذشـــته ای که حسن 
روحانـــی از خـــود به جا می گـــذارد، بیش 
از آنکـــه دامنگیـــر دیگران شـــود، دامن 
خـــودش را خواهـــد گرفـــت. از آنکه بر 
مبنای گذشـــته او و عملکردش را قضاوت 
می کنند. آیـــا جابه جایی مفهـــوم اعتدال با 
یازدهم  دولت  دســـت  کار  متوسط بودگی 
خواهـــد داد؟ پاســـخ این پرســـش ســـاده 
نیســـت، خاصه در عرصه سیاســـی ایران.

به نقل از روزنامه ی شـــرق شماره 
ی 2٥2٥، اول اسفند13۹۴
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شماره ی 4

ــه جا و  ــ ــا ب ــ ــن م ــ ــه دی ــ نـ
ــام ــ تم ــا  ــ م ــای  ــ دنی ــه  ــ ن

و  ــم  ــ ای ــته  ــ گذش ــق  ــ ح از 
ــیم ــ رس نمی  ــل  ــ باط ــه  ــ ب

:صائب تبریزی
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