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جشـــنواره مردمی عمار در د وازده سالگی 
جدیـــد  نســـبتی  اســـت  توانســـته  خـــود 
میـــان انقـــاب اســـامی و ســـینما رقـــم 
بزنـــد. در ایـــن نســـبت متفـــاوت یـــک امر 
انقابی بـــا امر مـــدرن، جشـــنواره عمار از 
نقدهـــای نظـــری فراتـــر رفته و توانســـته، 
را  اجتماعـــی  و  عینـــی  موجودیـــت  یـــک 
شـــکل دهـــد. تأکیـــد جشـــنواره عمـــار بر 
روایـــت  در  نهفتـــه  ایجابـــی  ظرفیت هـــای 
عینی کنش انســـانی و مســـائل اجتماعی 
معطـــوف به انقـــاب اســـامی، می تواند 
فراتر از امر ســـینمایی، رهیافت جدیدی را 

در مواجـــه بـــا امر مـــدرن شـــکل دهد. 
بـــه ســـینمای متـــداول  جشـــنواره عمـــار 
می گوید: »چرا در روایت هـــای خود مردم را 
رها کرده ایـــد؟«، »چرا کنش هـــای بی بدیل  
مـــردم در جهـــان اجتماعـــی ای  را که انقاب 
می انگاریـــد؟«،  نادیـــده  آفریـــده  اســـامی 
»چـــرا خیرالنســـاء، ننـــه عصمت و مشـــتی 
اســـماعیل ها را روایـــت نمی کنیـــد؟«، »چرا 
و  اســـامی  انقـــاب  انســـان  کنش هـــای 
در  می گیـــرد؟«  نادیـــده  را  مســـئله هایش 
عیـــن حال عمـــار به ایـــن پرســـش ها اکتفا 
نکرده و خود دســـت بـــه اقدام زده اســـت؛ 
اقدامـــی که امـــروز تنها پس از هفت ســـال، 
به یـــک جنبـــش واره ی اجتماعـــی  فرهنگی 

مؤثـــر و آینده دار بدل شـــده اســـت.
اکنون رهیافـــت متمایز عمـــار در مواجهه 
با یک امر مدرن)ســـینما(، بـــه نتیجه های 
قابل تأملی رســـیده و این پرســـش 
مطـــرح اســـت کـــه اگـــر ایـــن 

یـــک ســـینمای  بـــه  روش در شـــکل دهی 
مردمـــی موفق بـــوده، چرا نتـــوان آن را به 
مثابـــه یک رهیافت موثر در شـــکل دهی به 
علـــوم اجتماعـــی جایگزیـــن بازتولید کرد؟ 
چـــرا نتـــوان مشـــابه همین پرســـش های 
علـــوم  اصحـــاب  از  را  ســـینما  از  عمـــار 
اجتماعـــی پرســـید؟ چـــرا اصحـــاب علـــوم 
اجتماعـــی نـــه آنان کـــه مدافـــع و مترجـــم 
علـــوم اجتماعـــی موجود بـــوده و نه حتی 
آنان کـــه منتقد علـــوم اجتماعـــی موجود 
هســـتند، هیچ یک بـــه مـــردم و کنش ها و 
مســـائل متمایزی کـــه در ســـایه ی انقاب 
ســـاخته اند  محقـــق  و  ممکـــن  اســـامی 

آن چنـــان که بایـــد توجهـــی ندارند؟
مـــا امروز و در ســـاحت علـــوم اجتماعی با 
دو مســـئلۀ متقابل مواجهیم: دلبستگان 
علـــوم اجتماعـــی موجـــود کـــه مبتـــا به 
»ذهـــن اســـیر« هســـتند و منتقدانـــی که 
بـــا اکتفا بـــه تحلیل های معرفت شـــناختی 
»اســـیر ذهـــن« شـــده اند. آن ها مشـــکل 
فقـــدان  از  اینـــان  و  دارنـــد  »نظریـــه« 
جشـــنواره  می برنـــد.  رنـــج  »مشـــاهده« 
عمـــار به مثابـــه یـــک جنبـــش واره هنری، 
در حـــد توان کوشـــیده  تـــاب در این مدت 
هفت ســـاله، اعماق تاریـــخ معاصرمان را 
بکاود. اعماق جغرافیای ایران را جســـتجو 

کند؛ بـــرای روایت متن جامعـــه، مردم و 
انقاب اسامی تاش  انســـان های 

بـــرای  را  لحظـــه ای  و  کنـــد 
آوردن  دســـت  بـــه 

درکـــی انضمامـــی از ایده هـــا و تجربه هـــا و 
مســـئله های منتهـــی و منبعـــث از انقاب 
ایـــن  اکنـــون  از دســـت ندهـــد.  اســـامی 
مشـــاهده های  از  هفت ســـاله  ســـرمایه ی 
جشـــنواره مردمـــی عمـــار فراروی ماســـت 
تـــا در مســـیر بازتولیـــد علـــوم اجتماعـــی 
جایگزین، بر مشـــکله ی »مشاهده« فائق 
آییـــم؛ از نقد های در اســـارت ذهـــن رهایی 
یابیـــم و از نظریه بازی هـــای انتزاعی فاصله 
بگیریـــم؛ فرصتی برای این کـــه متن مردم و 
مسئله هاشـــان را از نزدیک مشاهده کرده، 

و در نظریه ســـازی هایمان لحـــاظ کنیـــم.  
اولین جشـــنواره مردمی علوم انسانی عمار 
با نظر بـــه چنین چشـــم اندازی می کوشـــد 
گام هـــای آغازینـــی بـــرای بازتولیـــد الگـــوی 
جنبـــش واره عمار در فضای علوم اجتماعی 
بـــردارد. در این کنفرانس کوشـــش خواهد 
شد مشاهدات فیلم ســـازان عماری و دیگر 
مـــوارد مشـــابه کـــه در تولیدات جشـــنواره 
همچنیـــن  نیامـــده،  در  ظهـــور  بـــه  عمـــار 
رویدادهـــای اکران مردمـــی و آیین های این 
جشـــنواره، دســـت مایه ی نقـــد و پـــردازش  
نظری قـــرار بگیرد. ایـــن آغاز یـــک راه تازه در 

پاســـخ به مســـئله  و حرکت 
در علـــوم انســـانی خواهد 

. د بو
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حجه االسالم و المسلمین مجتبی نامخواه

می تـــوان ایـــده و هـــدف جشـــنواره علوم 
انســـانی عمار را در ضمن سیر شکل گیری 
آن توضیـــح داد. بیـــش از ده ســـال قبـــل 
عمـــار  فیلـــم  مردمـــی  جشـــنواره  وقتـــی 
شـــکل گرفت، یکـــی از ایده هـــای اصلی آن 
پیونـــد میـــان اندیشـــه، هنر و رســـانه بود 
و یکـــی از موقعیت هایـــی کـــه ایـــن ایـــده 
خودش را نشـــان مـــی داد ترکیـــب هیئت 
داوران جشـــنواره بـــود. در فراینـــد داوری 
آثـــار یک هم نشـــینی میان اهالی اندیشـــه 
و فرهنـــگ و رســـانه اتفـــاق می افتـــاد. به 
عنـــوان نمونـــه آثـــاری در زمینه مســـکن، 
مســـائل  فقـــر،  ســـامت،  آمـــوزش، 
کارگـــری و محیط زیســـت و نقـــد وضعیت 
اجتماعـــی یا تاریـــخ اجتماعـــی و فرهنگی 
ســـال های اخیـــر ارائـــه می شـــد. هنگامی 
کـــه این آثـــار به داوری گذاشـــته می شـــد، 
اندیشـــوران بیشـــتر دربـــاره آن مســـئله و 

اهالـــی هنـــر و رســـانه دربـــاره بازنمایی آن 
گفتگـــو می کردنـــد. ایـــن گفتگوهـــا در هر 
دو ســـو حامل وجوهـــی از بداعت بودند: 
هـــم بـــرای اهالـــی اندیشـــه مشـــاهده و 
بازنمایـــی ای کـــه در آثـــار وجـــود داشـــت 
تازگـــی داشـــت؛ هـــم بـــرای اهالی رســـانه 
و هنـــر، تحلیل هـــای اهـــل اندیشـــه نغز و 
جدیـــد بـــود و به نوعـــی بداعـــت مواجهه 
مجـــدد بـــا موضـــوع را تجربـــه می کردند. 
بـــا  اهالـــی اندیشـــه و علـــوم اجتماعـــی، 
ایـــن کـــه قاعدتًا کارشـــان تحلیـــل جامعه 
ابـــراز  اســـت،  اجتماعـــی  مســـئله های  و 
می کردنـــد کـــه تـــا کنـــون بـــا ایـــن ژرفـــا با 
با مســـئله مســـکن، مســـئله  مســـئله ها، 
محیط زیســـت، مســـائل کارگری و نابرابری 
مواجـــه نشـــده بودنـــد. خود ســـازندگان 
آثـــار هـــم اغلـــب پـــس از ایـــن گفتگوهـــا 
می گفتنـــد با آن کـــه ما خود اهل رســـانه 

و هنـــر و بازنمایـــی همیـــن مســـائل عینی 
تحلیلـــی  منظرهـــای  از  کمتـــر  بوده ایـــم، 
بـــه مشـــاهدات مان عمـــق بخشـــیده ایم. 
نقطه مشـــترک هم عبارت بـــود از تأکید و 
حتی طلـــِب ادامه. مطالبه ای که از ســـوی 
دو ســـمت ایـــن گفتگـــو مطـــرح می شـــد؛ 
مطالبـــه ادامـــه جدی تـــر این هم نشـــینی 
میـــان علوم انســـانی و اندیشـــه بـــا هنر و 

. نه سا ر
ایـــن  از ده دوره عمـــار،  بیـــش  در طـــول 
گفتگوهـــا در بیش از 1000 ســـاعت در بیش 
صـــد و پنجـــاه جلســـه داوری، همچنیـــن 
نوشـــته های  و  جانبـــی  نشســـت های  در 
زمینـــه  ایـــن  در  اندیشـــوران  مختلـــف 
می توانیـــم  امـــروز  و  داشـــت  اســـتمرار 
و  گفتگـــو  یـــک  از  مســـیر  ایـــن  بگوییـــم 
دیالـــوگ فی البداهـــه بـــه یـــک دیالکتیـــک 
واقعـــی و تمام عیار تبدیل شـــده اســـت. 

آشتی علوم انسانی با هنر و رسانه
سیر شکل  گیری و اهداف جشنواره علوم انسانی عمار
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یـــک دیالکتیـــک و تعاطی میـــان اهل نظر 
و هنـــر از یـــک ســـو و  میـــان اهـــل نظـــر و 
واقعیـــت عینـــی و جـــاری از ســـوی دیگر. 
بـــه ایـــن معنـــا جشـــنواره علوم انســـانی 
عمـــار یـــک پـــروژه نیســـت؛ یـــک پروســـه 
اســـت. دوســـتان زیـــادی در دبیرخانه این 
رویداد زحمت کشـــیده و خواهند کشـــید 
امـــا وجـــه غالـــب در ایـــن رویـــداد، جنبـــه 
علـــوم  جشـــنواره  اســـت.  آن  پروســـه ای 
انســـانی عمار پاسخی اســـت به طلبی که 
از یـــک تعاطی و دیالکتیکی مســـتمر میان 
اصحـــاب نظریـــه بـــا اهالـــی هنر و رســـانه 
برآمده اســـت. این پروســـه ناظر به ترمیم 
دو فاصلـــه و شـــکاف اصلی اســـت: فاصله 
هنـــر/ نظـــر و شـــکاف مشـــاهده/ نظریه.

طبعـــًا هـــم اهالـــی پژوهـــش و اندیشـــه 
بـــه ویـــژه پژوهشـــگران علـــوم اجتماعـــی 
دل مشـــغول پژوهش پیرامون تجربه ها و 
واقعیت هـــا و مســـئله های عینی هســـتند 
و هم اهالـــی هنر و رســـانه متوجه میدان 
اندیشـــه اند. مزیـــت جشـــنواره عمـــار اما 
این اســـت که طـــی یک دهـــه و در بیش از 
هزار ســـاعت، این دغدغـــه را محقق کرده 

. ست ا
تولـــد  روایـــت  از  کـــه  بنابرایـــن همچنـــان 
جشنواره علوم انســـانی عمار هویداست: 
ایـــن رویداد نه یک جشـــنواره یـــا همایش 
از  برآمـــده  اســـت  جنبـــش واره   یـــک  کـــه 
دیالکتیـــک میـــان اهالـــی ایـــده نظـــری و 
اصحـــاب بازنمایـــی واقعیـــت؛ و معطوف 
به همبســـتگی بیشـــتر نظریه و مشـــاهده 
و اندیشـــه و هنـــر- رســـانه. شـــکل گیری 
آن کـــه طـــرح  از  ایـــن جشـــنواره بیش تـــر 
و پـــروژه برگزارکننـــدگان باشـــد، اســـتمرار 
صورت بنـــدی شـــده ی یک تجربه و پاســـخ 

اســـت. طلب  یـــک  به 

محورهای فراخوان جشنواره
در متـــن فراخـــوان ایـــن جشـــنواره، چهار 
محور عمده و کان مطرح شـــد: »انســـان 
انقاب اســـامی« و »جامعـــه«، »جهان« 
و »آینده انقاب اســـامی«. ایـــن عناوین 
کلـــی در واقع به نوعـــی از تحلیـــل محتوا 
و مقوله بنـــدِی آثار ادوار و آن هزار ســـاعت 
گفتگـــو میـــان اهالـــی اندیشـــه و هنـــر  و 

آمده است. رســـانه به دســـت 
ارائـــه  عمـــار  جشـــنواره  بـــه  کـــه  آثـــاری 
می شـــد، حاوی روایت های بکـــر و ابتکاری 
از انســـان های معمولی بود که توانســـته 
بودنـــد در متـــن زندگـــی یـــک دگرگونـــی 
متعالـــی ایجـــاد کننـــد یـــا یـــک چرخـــه ای 
ابتـــکار از مشـــارکت در حـــل مســـئله های 
اجتماعـــی ایجـــاد کننـــد. آثاری کـــه وجوه 
انسان شـــناختی و مردم شـــناختی قوی ای 
داشـــتند اما چـــون ســـازنده اثـــر از منظر 
یـــک غریبـــه و از یـــک موضع اســـتعایی، 
موضـــوع روایت خـــود را ابژه نکـــرده بود، 

یافتـــه  دســـت  خاصـــی  روایـــت  یـــک  بـــه 
بـــود کـــه می توانســـت چگونگـــی زندگـــی 
انســـان انقـــاب اســـامی را در کشـــاکش 
امـــر انقابی و امـــر اجتماعـــی روایت کند. 
گاهـــی کار متفاوتـــی بـــود، مثـــل تجربـــه 
ســـازمانی که در جهادســـازندگی بروز پیدا 
کـــرد یـــا تجربـــه آموزشـــی کـــه در نهضت 
ســـوادآموزی شـــکل گرفـــت. گاهـــی هـــم 
لزومـــًا کار متفاوتـــی نبـــود امـــا کاری بود 
کـــه بایـــد. مثـــا در نظریـــه تئاتـــر، یکـــی از 
وجوه ضـــرورت تئاتـــر، آمـــوزش و پرورش 
اســـت. انســـان انقـــاب اســـامی تئاتـــری 
را بازتولیـــد می کنـــد کـــه گویی با فلســـفه 
تئاتـــر ماقاتی تازه کرده و بـــه کارکرد خود 
بازگشـــته اســـت. جشـــنواره علوم انسانی 
بـــرای  باشـــد  حرکتـــی  می  خواهـــد  عمـــار 

تأمـــل بـــر ایـــن تجربه ها.
این هـــا چیزی نیســـت که علـــوم اجتماعی 
البتـــه  باشـــد.  بی توجـــه  آن  بـــه  ایرانـــی 

ایرانـــی،  اجتماعـــی  علـــوم  از  وجوهـــی 
دل مشـــغول ترجمه یا اسامی ســـازی اند 
و بـــه ایـــن واقعیت هـــا توجـــه نمی کننـــد 
یـــا آن چنـــان کـــه بایـــد توجـــه نمی کننـــد 
امـــا توجه بـــه واقعیت اجتماعـــی جوهره 
علـــوم اجتماعی اســـت. جشـــنواره علوم 
و  تأکیـــد  می خواهـــد  عمـــار  انســـانی 
شـــاید بازگشـــتی باشـــد بـــر ایـــن جوهره. 
می خواهـــد فراخوانی باشـــد بـــرای تأمل 
مجدد بر مشـــاهدات انباشـــته و ده ساله 
جشـــنواره عمار، که حدود 14 هزار ساعت 
اثـــر اســـت و البته، تاکیـــد می کنـــم و البته 

دیگر. مشـــاهدات 

 جشنواره و اهالی
علوم اجتماعی و انسانی

در مدت پس از انتشـــار فراخـــوان تا امروز 
اقبال هـــا و نقدهای زیادی نســـبت به این 
غ از موارد  حرکـــت جدید انجام شـــد. فـــار
معـــدود، بســـیاری از این نقدها یـــا تقریبًا 
اغلـــب نقدهـــا، کمـــک بـــه این حرکـــت ما 
بودنـــد؛ جشـــنواره علـــوم انســـانی عمـــار 
خود مولـــود نقد هایی اســـت که وضعیت 
اندیشـــوران  موجـــود داشـــته و نقدهای 
بیـــش از هر چیز کمک به رویـــه این رویداد 
اســـت. ما در ایـــن مدت در حـــال گفتگوی 

بودیـــم.  اندیشـــه  اصحـــاب  بـــا  مســـتمر 
بســـیاری از کســـانی که در عداد نخستین 
امـــروز  بودنـــد،  رویـــداد  ایـــن  منتقـــدان 
ارائـــه  و  همفکـــران  مجریـــان،  از  بخشـــی 
کننـــدگان مباحـــث در این جشـــنواره اند.

گفتگوهـــای  از  دیگـــری  مهـــم  بخـــش 
مســـتمر بـــا بـــا اصحـــاب علـــوم انســـانی، 
گفتگو بـــا اســـاتید و نســـل های فرهیخته 
کـــه  اســـت  ایرانـــی  اجتماعـــی  علـــوم 
و  توجـــه  خـــور  در  کوشـــش هایی  در 
نظریه هایـــی در خـــور تأمل یا مفیـــد برای 
معنـــا،  ایـــن  بـــه  داشـــته اند.  مشـــاهده 
جشـــنواره علـــوم انســـانی عمار، درســـت 
مثـــل تجربـــه جشـــنواره فیلم عمـــار، یک 
نوع پیوند یا ضد گسســـت نســـلی اســـت.
اندیشـــوران  و  اســـاتید  همـــه  میـــان  در 
برجســـته علـــوم اجتماعـــی، چهـــار تـــن از 
ایـــن بزرگـــواران در مقام هیئـــت علمی این 
جشـــنواره، با دقت بیشـــتری با این رویداد 
در تعامـــل خواهنـــد بـــود. این بزرگـــواران 
کـــه بـــه نوعـــی مدرســـه های فکـــری مهم 
در علـــوم اجتماعـــی ایرانـــی را نمایندگـــی 
می کننـــد، به ترتیب حروف الفبـــا عبارتند از:
و  االســـالم  حجـــت  آقـــای  جنـــاب 
المسلمین حمید پارســـانیا، عضو محترم 
هیئـــت علمی دانشـــگاه تهران و شـــورای 
عالی انقـــاب فرهنگی که در این ســـال ها 
پیونـــدی  پـــل  مســـتمر،  کوششـــی  در 
بوده انـــد میـــان علـــوم حکمـــی و علـــوم 

اجتماعی.
فرامـــرز  پروفســـور  آقـــای  جنـــاب 
رفیع پـــور کـــه صاحـــب یکـــی از مهم تریـــن 
انقـــاب  فهـــم  در  کوشـــش ها  و  پـــروژه 
اســـامی و  مســـئله های اجتماعـــی ایران 
بـــوده و به درســـتی و دو و نیم دهه پیش 
بـــودن  تضادآفریـــن  حکمرانـــان،  از 

سیاست های توسعه را هشدار داده اند.
علی رضـــا  دکتـــر  آقـــای  جنـــاب 
شـــجاعی زند، عضو محتـــرم هیئت علمی 
دانشـــگاه تربیـــت مدرس که پـــروژه فکری 
ایشـــان در جامعه شناســـی دیـــن و عاوه 
بر آن در درک اجتماعی انقاب اســـامی و 
روندهای اجتماعی پس از ان، ارزشـــمندی 

بسیاری داشته است.
و جنـــاب آقای دکتر حســـین کچویان 
عضـــو محتـــرم هیئـــت علمـــی دانشـــکده 
علوم اجتماعی دانشـــگاه تهـــران که پروژه 
ایشـــان در زمینـــه غرب شناســـی،  فکـــری 
نقـــد تجددشناســـی و فهم هویـــت ما در 
ارتباط با انقاب اســـامی بســـیار ارزشمند 

بوده است.
آنـــان  از  همینجـــا  کـــه  بزرگـــوران،  ایـــن 
کمـــال تشـــکر را داریـــم، عـــاوه بـــر بـــذل 
بـــه  جشـــنواره،  بـــا  ارتبـــاط  در  محبـــت 
رغـــم همـــه محدودیت هایـــی کـــه دارند، 
زمان هـــای قابـــل توجهـــی بـــرای گفتگـــو 

،،

وجوهی از علوم اجتماعی 
ایرانی، دل مشغول ترجمه 
یا اسالمی سازی اند و به 
این واقعیت ها توجه 
نمی کنند یا آن چنان که 
باید توجه نمی کنند 
اما توجه به واقعیت 
اجتماعی، جوهره علوم 
اجتماعی است
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ویژه نامه اولین ج



بـــا دســـت اندرکاران جشـــنواره مصـــروف 
داشـــته و ایده هـــای مهمـــی در ایجـــاد یا 
تصحیـــح سیاســـت  های کان ایـــن رویداد 

داشـــته اند.

 رویدادهای جشنواره
علوم انسانی عمار

در حـــد فاصل آغاز جشـــنواره تـــا برگزاری 
اختتامیـــه، زیر نظر شـــورای علمی 

و بـــا همـــکاری یـــک زنجیره از 
یـــک  جـــوان،  اندیشـــوران 

رویدادهـــای  از  سلســـله ای 
کـــه  شـــد  خواهـــد  برگـــزار 

تفصیـــل آن در روزهای آتی به 
اطـــاع عاقه منـــدان خواهـــد 

ایـــن  کلـــی  محورهـــای  رســـید. 
رویدادهـــا عبـــارت اســـت از:

دگرگونـــی  و  اســـامی  انقـــاب 
اســـامی انقـــاب  و  زن  و  انســـانی 

هنر و انقاب؛ بررســـی تجربه ها 
در  اســـامی  انقـــاب  مســـئله های  و 

موســـیقی،  مســـتند،  ســـینما،  زمینـــه 
تئاتر و هنرهای تجسمی

و  تربیتـــی  تجربه هـــای  بررســـی 
آموزشی انقاب اسامی

در  تحـــول  و  اســـامی  انقـــاب 
نهـــاد،  ســـازمان،  مدیریـــت،  حوزه هـــای 

یاریگری و مددکاری 
در  اســـامی  انقـــاب  مســـئله های 
عدالـــت،  در  عقب ماندگـــی  حوزه هـــای 
پیشـــرفت؛  و  توســـعه  اعتـــراض،  و  آزادی 

کارگران، محیط زیست
انقاب و جبهه جهانی مستضعفین

تاملـــی بر تعامل فلســـفه و انقاب و 
روش شناســـی درک و بازخوانـــی تجربه ها 

و مساله های انقاب

9

ّمار
ی ع

سان
م ان

علو
می 

مرد
ره 

نوا
ش

ن ج
ولی

مه ا
ه نا

ویژ



سید علی سیدان   روزنامه نگار فرهنگ و علوم انسانی

تخصص در بحران
ســـال ۲۰۱۷ کتابی در آمریکا منتشـــر شـــد 
را  کتـــاب  عنـــوان »مـــرگ تخصـــص«.  بـــا 
یـــک آکادمیســـیِن امنیتـــی بـــه نـــام »تام 
نیلوکلز« نوشـــته اســـت که در »کالج جنگ 
نیـــروی دریایـــی ایاالت متحده« مشـــغول 
بـــه کار اســـت و متخصـــص امـــور امنیت 
ملی و به ویژه مســـائل روســـیه اســـت. او 
یک محافظه کار دســـت راســـتی اســـت اما 
در انتخابـــات آمریـــکا، بـــا ترامـــپ مخالف 

بـــود و از کلینتـــون حمایـــت کرد.
زبان کتاب »مرگ تخصص« بســـیار ســـاده 
اســـت و بـــرای مخاطـــب عمومی نوشـــته 
شـــده. لحـــن کتـــاب هشـــداری، تنبیهی و 
حتـــی در پاره ای موارد، تحقیرآمیز اســـت و 

مدام به مـــردم آمریکا ســـرکوفت می زند؛ 
زیرا خودشـــان را متخصـــص در همه امور 
»مـــرگ  می نویســـد:  مثـــا  می پندارنـــد . 
تخصص، بیشـــتر شـــبیه نوعی بداخاقی 
در ســـطح ملـــی اســـت، بـــه نوعـــی طـــرد 
ســـاده لوحانه انـــواع و اقســـام مرجعیـــت 
اســـت«. در جای دیگر می نویســـد: »جهل 
از  افتخـــار شـــده اســـت و بعضـــی  مایـــه 
آمریکایی هـــا علنًا نظـــر متخصصـــان را رد 
می کنند و این کار را نشـــانه بلوغ فرهنگی 

می داننـــد«.
نهـــاد  از  پاســـداری  و  دفـــاع  در  کتـــاب 
شـــده  نوشـــته  متخصصـــان  و  تخصـــص 
اســـت و عواملـــی مانند آمـــوزش عمومِی 
و  اینترنـــت  شـــدن  فراگیـــر  دانشـــگاهی، 

ردیـــف  متهمـــان  به عنـــوان  ژورنالیســـم، 
اول »مـــرگ تخصـــص« در برابـــر قاضـــی/
نویســـنده قـــرار گرفته انـــد. پرســـش ایـــن 
اســـت که چرا یـــک محافظـــه کاِر امنیتی و 
دانشـــگاهی، بر خـــود واجـــب می بیند که 
کتابی عامه پســـند در دفـــاع از »تخصص« 
بنویســـد و نســـبت بـــه ضعف و مـــرگ آن 
هشـــدار دهد؟ کتاب »مـــرگ تخصص« هر 
چند به دلیـــل ویژگـــِی محافظه کارانه اش 
متعـــرض بنیاد مســـئله نمی شـــود و حتی 
تخصـــص را به طـــور اساســـی تعریف هم 
نمی کنـــد امـــا تلویحـــًا بـــه بحرانی اشـــاره 
می کند کـــه پیش روی تمـــدن غرب مدرن 
قـــرار گرفتـــه اســـت. نویســـنده می گوید: 
»جامعه مـــدرن نمی تواند بدون تقســـیم 

 جشنواره علوم انسانی عمار 
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کار و تکیـــه بر متخصصان، افـــراد حرفه ای 
و اندیشـــمندان بـــه حیـــات خـــود ادامـــه 

. » هد د
در واقـــع »خـــاف جریان هـــا« آن قـــدر در 
موجودیـــت  کـــه  کرده انـــد  رشـــد  آمریـــکا 
جامعـــه آمریـــکا بـــه خطـــر افتاده اســـت. 
نمونـــه و نتیجه روشـــن آن هـــم »دونالد 
ترامـــپ« بـــوده اســـت کـــه خـــودش یک 
اتفاقـــًا  و  اســـت  تمام عیـــار  ضدتخصـــص 
نویســـنده بـــا آن کـــه محافظـــه کار اســـت 
دارد،  جمهوری خواهـــان  بـــه  گرایـــش  و 
مخالـــف سرســـخت ترامـــپ بـــوده و بـــه 
رغـــم میلـــش طرفـــدار رأی بـــه »هیـــاری 

کلینتـــون« بـــوده اســـت.
نیســـت  کتابـــی  تنهـــا  تخصـــص«  »مـــرگ 
کـــه در ایـــن زمینه نوشـــته شـــده اســـت. 
کتـــاب »وســـعت یا عمـــق؛ چـــرا در جهانی 
شـــاخه ای  بـــه  شـــاخه ای  از  تخصص گـــرا 
دیگـــر پریـــدن بهتر اســـت؟« که در ســـال 
2019 منتشـــر شـــده اســـت، تمرکـــز خود را 
بـــر همیـــن مضمون گذاشـــته اســـت؛ اما 
در ایـــن کتـــاب هـــم بنیـــاد مســـئله مورد 
توجـــه قـــرار نگرفته و مثـــا تخصص گرایی 
را گاهـــی بـــه »تمرکزگرایی« تحویـــل برده 
اســـت. »وســـعت یا عمـــق؟« وضع خاص 
را در خصـــوص مســـئله  آمریـــکا  جامعـــه 
تخصـــص مفـــروض گرفته اســـت و تلویحًا 
بـــه همان بحـــران تخصص می پـــردازد اما 
در چارچـــوب »روان شناســـی موفقیـــت« 
راه و روش هایـــی را بـــرای زندگـــی موفـــق 
توضیـــح می دهـــد که بـــا پیشـــفرض های 

»تخصص گرایـــی« در تضـــاد اســـت.
اگـــر بـــه وادی روان شناســـی مـــدرن کـــه 
اساســـًا ذائقـــه ای محافظـــه کار دارد ورود 

زمینـــه  در  متعـــددی  کتاب هـــای  کنیـــم، 
تخصص گرایـــی نوشـــته شـــده اســـت که 
همه شـــان تلویحًا دال بـــر بحران تخصص 
در جامعـــه مـــدرن و به ویژه آمریکاســـت. 
مثـــا کتـــاب »اصل گرایی« بر خـــاف کتاب 
»وســـعت یا عمق«، در دفـــاع از پی گرفتن 
یک شـــاخه از مهارت نوشـــته شده است؛ 
یـــا کتـــاب »هنر دســـتیابی بـــه تمرکز« هم 

به همین منوال نوشـــته شـــده اســـت.
فرقی نمی کنـــد که کتاب هایـــی مذکور هر 
کـــدام با چـــه رویکـــردی، در چه ســـطحی 
و از کـــدام موضـــع نظـــری نوشـــته شـــده 
انتشـــار  کـــه  اســـت  ایـــن  مهـــم  باشـــند. 
همـــه ایـــن کتاب هـــا نشـــان می دهـــد که 

مســـئله تخصـــص در ابعـــاد گوناگون آن 
همچون مســـئله ای زنده روی میز جامعه 
آمریکاســـت؛ حـــاال ایـــن کتاب هـــا و افـــکار 
ممکن اســـت در دفـــاع از تخصص یا در رد 
آن یـــا بی توجـــه بـــه رد و تایید، بـــه دنبال 
راهی بـــرای زندگـــی بهتـــر در این شـــرایط 
بحرانی باشـــند. اساسًا نوشـــته شدن این 
کتاب هـــا حـــاوی خبـــری از جامعـــه مدرن 
بـــرای ماســـت. بـــا این حـــال چیـــزی که در 
ایـــن ســـنخ از کتاب هـــا مـــورد نظـــر قـــرار 
نمی گیرد و شـــاید در آثار انگشت شـــماری 
متأخـــر  جامعه شناســـان  و  فاســـفه  از 
بـــه آن پرداخته شـــده باشـــد، این اســـت 
که بـــه نحـــو بنیـــادی، چرا تخصـــص دچار 
تشـــکیک و تزلـــزل شـــده اســـت و اساســـًا 
تخصص گرایی چیســـت و تبـــار تاریخی آن 

اســـت. کدام 

تخصص چیست؟
می آیـــد؟  کجـــا  از  و  چیســـت  تخصـــص 
بـــرای پاســـخ به این ســـوال بایـــد کمی به 
عقـــب برگردیـــم و با مـــرور آنچـــه را در این 
چندصدســـال گذشـــته و به تمـــدن غرب 
مـــدرن در وضع کنونـــی آن منتهی شـــده 
اســـت، بررســـی کنیم و تاش کنیم، طرحی 

مفهومـــی از آن ارائـــه دهیم.
غـــرب(  تمـــدن  جملـــه  )از  تمدنـــی  هـــر 
مســـائل  گوناگونـــش،  حیطه هـــای  در 
تمـــدن،  جـــای  بـــه  دارد.  بحران هایـــی  و 
ـــم یا تاریخ اســـتفاده 

َ
می تـــوان از واژه عال

کرد. یعنـــی همان فضای کلـــی که حاصل 
یـــک نســـبت مشـــخص میـــان انســـان و 
جهـــان و مبـــدأ انســـان و جهـــان اســـت و 
انســـان در آن فضـــا اســـتقرار دارد و منزل 
ملمـــوس  و  عینـــی  بحران هـــا  می کنـــد. 
هســـتند و توجه بـــه آن ها بســـیار ضروری 
و در حکـــم مرگ و زندگی اســـت. به همین 
دلیل ذهـــن تحلیل گران و سیاســـتمداران 
را به خود مشـــغول می کنند. آن  ها درباره 
این مســـائل پژوهش و واکاوی می کنند و 
برای این مسائل، پاســـخ ها و راه حل هایی 
و  راه حل هـــا  ایـــن  می دهنـــد.  ارائـــه 
و  می شـــوند  متکثـــر  و  متـــورم  پاســـخ ها 
ســـپس مـــورد بازخوانـــی قـــرار می گیرند. 
و  صورت بنـــدی  تـــا  بازخوانی هـــا  ایـــن 
همچنیـــن  و  پاســـخ ها  کـــردن  فرمولـــه 
حیطه بنـــدی کـــردن و دســـته بندی کردن 
موضوعـــات و مســـائل ادامـــه می یابـــد و 
آنـــگاه تا مرحلـــه یک دیســـیپلین »علمی« 
باال می آیـــد؛ علمی کـــه موضـــوع، حیطه، 
را دارد  اهـــداف خـــاص خـــودش  روش و 
ایـــن  را تعریـــف می کنـــد.  آن هـــا  و حتـــی 
علـــم، از طریق تکـــرار و آمـــوزش بازتولید 
و  دانشـــمندان  ذهنیـــت  در  و  می شـــود 
دانشـــجویان انباشت می شـــود و رسوب 
می کنـــد؛ تـــا جایـــی کـــه بـــرای پاســـخ بـــه 
مســـائل، دیگـــر نیازی بـــه مواجهـــه عینی 

و عمیـــق با بحران و مســـئله نیســـت؛ زیرا 
آن علـــم مســـئله و پاســـخ را بـــه صـــورت 
مـــدل و فرمول در دل خـــودش دارد. این 
ذهنیت در رفت و برگشـــت بـــا عرصه های 
حیـــات و زیســـت بشـــری، همـــه حیطه ها 
را برمی ســـازد و بـــه خـــود متکـــی می کند. 
به مـــرور همـــه چیـــز وابســـته بـــه نوعی از 
ذهنیـــت علمی می شـــود و ایـــن ذهنیت، 
هیـــچ واقعیت بنیادی خـــاف فرمول های 
از پیـــش موجـــود را برنمی تابـــد. بـــه این 
ذهنیـــت علمـــی کـــه متناظر با مســـائل و 

می گوییـــم:  اســـت،  تمدنـــی  حیطه هـــای 
»تخصـــص«.

زلزله ای در تخصص
آنچـــه در تخصص محوریـــت و موضوعیت 
دارد، مســـئله »فرم« اســـت. آنچـــه امروز 
تخصص را دچـــار بحران کرده، این اســـت 
از  دیگـــری  صورت هـــای  و  »فرم« هـــا  کـــه 
زندگـــی در میـــان مردم ظهور کرده اســـت 
کـــه بـــا »فرمول«هـــا و صورت بندی هـــای 
تخصصـــی در تضـــاد اســـت و ایـــن فرم ها 
در صـــورت ادامه حیـــات، »فرماســـیوِن« 
اجتماعی و سیاســـی موجـــود را دگرگون 
خواهد کـــرد و صورت دیگـــری از جامعه را 

ســـاخت.  خواهد 
ذهنیـــت تخصصـــی آنـــگاه دچـــار بحـــران 
بـــزرگ،  ناگهـــان واقعیتـــی  کـــه  می شـــود 
اســـاس و بنیـــادش را بلرزانـــد. مهم ترین 
ذهنیـــت  ایـــن  می توانـــد  کـــه  واقعیتـــی 
»انقـــاب«  بزنـــد،  هـــم  بـــه  را  تخصصـــی 
اســـت. انقابی که بـــرای فروافکندن نظام 
جدیـــد  نظامـــی  بنیان گـــذاری  و  پیشـــین 
ناگهـــان به صحنـــه می آیـــد. ایـــن انقاب 
را مردمـــی به بار می نشـــانند کـــه در طلب 
»صورت دیگری از حیـــات« یا »فرم دیگری 
رم ها و 

ُ
از زندگـــی« هســـتند. این مـــردم، ف

ُنرم هـــای متـــداول آن تمـــدن را به چالش 
می کشـــند. متخصصاِن متعلـــق به تمدن 
نمی تواننـــد  نه فقـــط  انقـــاب،  از  پیـــش 
وقـــوع انقـــاب را پیش بینـــی کننـــد و علل 
و عوامـــل آن را تبییـــن کننـــد، بلکه از درک 
پدیدارهـــای آن هـــم عاجـــز هســـتند؛ چرا 
که آن هـــا از یـــک ذهنیـــت قوام یافته نیرو 
می گیرنـــد کـــه حـــاال یـــک واقعیـــت عینی، 
اســـاس آن را به پرســـش کشـــیده اســـت 
بـــه  بیرونـــی  واقعیـــت  ایـــن  پذیرفتـــن  و 
حیطه بندی هـــا  درهم شکســـتن  معنـــای 
علـــم  و  تمـــدن  آن  صورت بندی هـــای  و 

،،
انتشار همه این کتاب ها 
نشان می دهد که 
مسئله تخصص در ابعاد 
گوناگون آن همچون 
مسئله ای زنده روی میز 
جامعه آمریکاست

به مرور همه چیز وابسته 
به نوعی از ذهنیت علمی 

می شود و این ذهنیت، 
هیچ واقعیت بنیادی خالف 
فرمول های از پیش موجود 

را برنمی تابد ،،
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متعلـــق به آن اســـت.
اگـــر بخواهیـــم روشـــن تر ســـخن بگوییم، 
می توانیـــم بـــه تجربـــه انقـــاب اســـامی 
آن  از  برآمـــده  پدیدارهـــای  و   57 ســـال 
مراجعـــه کنیـــم. ایـــن انقـــاب، مســـائل، 
انســـان ها،  خاقیت هـــا،  نهادهـــا، 
تجربه هـــا و فرم هـــای خـــاص خـــودش را 
معمـــوال  تخصصـــی  ذهنیت هـــای  دارد. 
نمی تواننـــد توضیحی از وضـــع ما بدهند. 
همانطور که نتوانســـتند اســـاس انقاب 
را توضیح دهنـــد. آن ها حتـــی نمی توانند 
وضع غـــرب را هـــم توضیـــح بدهنـــد، زیرا 
نهـــاد تخصـــص در موطـــن خـــودش هم 
دچار بحـــران شـــده اســـت و متخصصان 
در آمریـــکا هـــم کـــه همچـــون پایتخـــت و 
کعبـــه آمـــال تمـــدن غـــرب مدرن اســـت، 
دچار بحـــران وجاهت هســـتند. مـــا امروز 
بـــا ذهن هـــای اســـیری مواجـــه هســـتیم 
تخصصـــی  ذهنیـــت  در  را  سرشـــان  کـــه 
قوام یافتـــه در تاریـــخ غـــرب مـــدرن فـــرو 
کرده انـــد و هیـــچ واقعیتـــی خـــاف ایـــن 
ذهنیـــت را برنمی تابند. ناگفتـــه نماند که 
این ذهنیـــت تخصصـــی فقـــط متعلق به 
جریان تاریخـــی غرب مدرن نیســـت. ما در 
وضـــع خودمان بـــا یک ذهنیـــت قدرتمند 
تخصصی دیگر مواجه هســـتیم که آن هم 
نمی توانـــد بـــا واقعیـــت انقاب اســـامی 
بیایـــد.  کنـــار  پدیده هایـــش  و  مســـائل  و 
ایـــن ذهنیـــت در قالـــب جریـــان تاریخـــی 
واپس گـــرا و متحجـــر ظهـــور و بـــروز دارد. 
ایـــن جریان هـــر چند در ظاهر در بســـیاری 
مـــوارد با جریـــان تاریخی انقاب اســـامی 
اشـــتراک دارد امـــا بـــه دلیل آنکه شـــدیدًا 
ذهنیت زده اســـت، نمی توانـــد واقعیت ها 
کنـــد  صورت بنـــدی  و  هضـــم  حاجـــی،  را 
و همـــه چیـــز را به یـــک گذشـــته کامی و 
ذهنـــی برمی گرداند. بررســـی این ذهنیت 

می طلبد. دیگـــری  مفصـــل  متـــن 

 جشنواره علوم انسانی عمار؛
دعوت ذهنیت ها به عینیت

علـــوم  »جشـــنواره  شـــرایطی،  چنیـــن  در 
انســـانی عمار« پرچم دعوت به مشـــاهده 
بلنـــد  را  اســـامی  انقـــاب  عینیت هـــای 
کـــرده اســـت. عینیت هایـــی کـــه از ابتدای 
انقـــاب تاکنـــون روز به روز می جوشـــد و 
مشـــاهده و مطالعـــه هر کـــدام می تواند 
منشـــأ نظریه ای در ســـاحت علوم انسانی 
و اجتماعـــی باشـــد. در ایـــن 

مســـیر ممکن اســـت عده ای پیدا شـــوند 
و بگویند: »شـــما رئالیســـت خام هستید! 
مشـــاهده مســـبوق به تئوری است!«. این 
سخن را نباید ســـبک شمرد و باید بصیرت 
موجـــود در آن را دریافـــت. ســـخن گفتـــن 
دربـــاره انقـــاب و مســـائل و پدیده هایش 
و حـــرف زدن از انســـان انقاب اســـامی، 
از  برآمـــده  تخصصـــی  ذهنیت هـــای  بـــا 
تمدنی دیگـــر، می توانـــد گمراه کننده هم 
باشـــد. بـــه همین دلیل اســـت کـــه یکی از 
ســـختی های این مســـیر عبـــور از ذهنیت 
تخصصی غرب مـــدرن و ذهنیت تخصصی 
تحجری و واپس گراســـت. درست است که 
مشـــاهده مســـبوق بـــه تئوری اســـت؛ اما 
تئوری هـــا هم باید بتوانند از خودشـــان در 

برابر واقعیت های جوشـــنده دفـــاع کنند؛ 
نـــه آنکه مســـیر انکار و تحریـــف را در پیش 
بگیرنـــد. پیـــام جشـــنواره علـــوم انســـانی 
عمـــار این اســـت کـــه اهالی نظر بـــه جای 
برابـــر  در  تخصصـــی،  ذهنیـــت  بـــر  تکیـــه 
واقعیت عینی گشـــوده باشـــند، چشم ها 
را بـــاز کننـــد و انســـان انقاب اســـامی و 
تجربه هـــا و مســـائلش را ببینند. در همین 
و  »هنـــر«  کـــه  اســـت  مشـــاهده  مرحلـــه 
»رســـانه« مدخلیـــت پیـــدا می  کنـــد. زیـــرا 
معموال هنرمندان و اهالی خبر و رســـانه، 
کمتـــر از متخصصـــان، ذهنـــی مفهوم زده 
واقعیـــت  بـــا  ارتباطشـــان  و  دارنـــد 
بی واســـطه تر و حضوری تـــر اســـت. همین 
مشـــاهده عینیت هاســـت کـــه می توانـــد 
در  و  بشـــکند  را  تخصصـــی  ذهنیت هـــای 
گام بعـــد بـــا صورت بندی مشـــاهدات، به 
بـــا واقعیت  ذهنیـــت جدیـــدی متناســـب 

تاریخـــی انقاب اســـامی دســـت بیابد.
بـــاز هـــم ناگفتـــه نمانـــد که ســـخن گفتن 
از بحـــران تخصـــص و لـــزوم عبـــور از آن، 
بـــه معنـــای هیـــچ انگاشـــتن تخصـــص و 
حیطه بندی هـــای آن در زندگـــی کنونی ما 

نیســـت. این حیطه های تخصصـــِی علمی 
حیطه هـــای  بـــا  متناظـــر  کـــه  مهارتـــی  و 
شـــکل  مـــا  اجتماعـــی  حیـــات  و  تمدنـــی 
گرفته اســـت، اکنـــون وجـــود دارد. وقتی 
بیرونـــی  واقعیـــت  بـــه  بایـــد  می گوییـــم 
مراجعـــه کـــرد و در برابر آن گشـــوده بود، 
بـــه این معناســـت که همیـــن تخصص ها 
هـــم به مثابـــه یـــک واقعیـــت بیرونـــی در 
برابر چشـــمان ماســـت؛ هم حیـــث علمی 
آن،  اجتماعـــی  حیـــث  هـــم  و  تخصـــص 
اکنـــون در زندگی ما حضور دارد. مســـئله 
ایـــن نیســـت کـــه تخصـــص به مثابـــه یک 
عینیـــت دیگر وجود خارجی نـــدارد و کاری 
نمی کند. مســـئله این اســـت که تخصص 
همچون یک ذهنیـــت و یک موضع نظری، 
دیگـــر مثل گذشـــته الهام بخش نیســـت و 
نمی توانیم و نباید در آن مســـتقر شـــویم. 
مســـئله این اســـت کـــه »تخصص گرایی« 
جـــواب  دیگـــر  »تخصص انـــگاری«  یـــا 
و  توضیـــح  نمی توانـــد  و  نمی دهـــد 
نســـخه ای به مـــا بدهد؛ امـــا اتفاقـــًا باید 
ایـــن ذهنیـــت را همچون موضـــوع عینی 
بـــه طـــور دقیق بشناســـیم تا مســـیر عبور 
از آن بـــرای مـــا همـــوار شـــود. ایـــن نکته، 
هشـــداری مهـــم را هـــم بـــرای جشـــنواره 
اگـــر  پـــی دارد.  انســـانی عمـــار در  علـــوم 
تخصـــص و نهادهای تخصصـــی را کوچک 
و بی اهمیت نشـــماریم، بایـــد در طول این 
حرکـــت نهضت گونـــه، بدنه علوم انســـانی 
را بـــه گفت وگـــو بطلبیـــم و به جـــای آنکه 
در یـــک محفـــل کوچـــک، مشـــغول تولید 
ادبیات شـــویم، ســـعی در طـــرح عمومی 
مســـئله در تعامـــل با بدنه دانشـــگاهی و 
حوزوی کشـــور داشته باشـــیم وگرنه خود 
جشـــنواره علـــوم انســـانی عمار، توســـط 
یـــک ذهنیت عجیب و غریـــب دیگر بلعیده 
می شـــود و در مقابـــل واقعیت های عینی 
جشـــنواره  کـــه  مســـیری  می گیـــرد.  قـــرار 
علوم انســـانی عمار در پیش گرفته اســـت 
از البـــه الی راهـــی پرخطر می گـــذرد و این 
مســـیر با برکناری از واقعیـــت، چه واقعیت 
انقاب اســـامی و چـــه واقعیت تخصص 
و نهادهـــای تخصصی- بـــه مقصود خود 

نمی رســـد.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

،،

پیام جشنواره علوم 
انسانی عمار این است که 
اهالی نظر به جای تکیه 
بر ذهنیت تخصصی، 
در برابر واقعیت عینی 
گشوده باشند، چشم ها 
را باز کنند و انسان انقالب 
اسالمی و تجربه ها و 
مسائلش را ببینند
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پویایی انقالب در عرصۀ فرهنگی
بـــه جاهـــای مختلـــف انقـــاب کـــه نگاه 
می کنـــی، حس هـــای مختلـــف می گیـــری. 
گاهـــی  می شـــوی،  یـــًاس  دچـــار  گاهـــی 
احســـاس می کنـــی کـــه پویایـــی انقـــاب 
همچنـــان وجـــود دارد و پیـــش مـــی رود و 
خوب هم پیـــش می رود. یکـــی از جاهایی 
کـــه آدم این پیش روی را خـــوب می فهمد، 
در جبهه هـــای فرهنگـــی اســـت؛ خصوصًا 
بعضی از دســـتاوردهای آن مثل جشنواره 
عظیمـــی  در  ذخیره هـــای  یـــک  عمـــار. 
کشـــور وجود دارد که باید کشـــف شـــود. 
ایـــن امکان  ســـاختارهای موجـــود مدرن 
را نداشـــتند یـــا نتوانســـتند بـــه توده های 
جامعه دسترســـی پیدا کننـــد. این یک گیر 
بـــزرگ و مهمی اســـت کـــه با حرکـــت عمار 

می شـــود.  رفع 
از  یکـــی  مـــردم  ســـینماروی  مشـــکل 
مشـــکات ماســـت. مشـــکات دوم بحث 
فقدان ســـینماهای مناســـب است؛ یعنی 
فقدان ســـالن های مناســـب. عمار این دو 
مســـًاله را به طور مشـــخص هـــدف گرفته 
اســـت. اواًل همـــه را درگیر می کنـــد؛ یعنی 
کســـانی که شاید در عمرشـــان یا امکانش 
را نداشـــته باشـــند یا بـــه فکـــر آن نیفتاده 
باشـــند کـــه بـــه ســـینما برونـــد، اآلن بـــه 
واســـطه این حرکت بـــه فکـــرش می افتد 
کـــه بـــرود ســـینما. امکانـــش را هـــم پیدا 
می کنـــد. ایـــن اتفاق زمینـــۀ تغییـــر ذائقه 
فرهنگـــی و ارتقاء فرهنگی جامعه اســـت. 
اگـــر مـــا دنبـــال مقیاس هـــای مربـــوط به 
رشد و توســـعه جامعه فرهنگی هستیم، 

ایـــن جـــور جاهاســـت کـــه مهـــم اســـت. 
جشـــنواره عمـــار از ایـــن طریـــق، می آید، 
کســـانی را که تـــا پریرزو این ســـلیقه و این 
می دهـــد.  پـــرورش  نداشـــتند،  را  ذائقـــه 
ازایـــن جهـــت دســـتاورد بزرگـــی اســـت. از 
طرف دیگـــر در تولید هم کار بســـیار بزرگی 
اتفـــاق افتـــاده؛ چـــون میـــدان و زمینه ای 
نبـــود! نهاهایی کـــه ما درســـت  کردیم، به 

هر دلیـــل خیلـــی توفیقی نداشـــتند. 
در هـــر صورت بـــا این ســـخن مقدماتی، 
اتفـــاق  عمـــار  جشـــنوارۀ  نظـــرم  بـــه 
فوق العـــاده مهمـــی اســـت و بـــه جاهای 
خوبی خواهد رســـید. البته بایـــد از جهات 
مختلـــف صیانـــت شـــود و یکـــی از جهات 
مهـــم آن؛ صیانـــت آدم هایی اســـت که در 
ایـــن حـــوزه کار می کننـــد! مشـــکل ما این 

دکتـــر حســـین کچویـــان عضو هیئـــت علمی دانشـــگاه تهـــران و عضو شـــورای عالی انقـــالب فرهنگی 
اســـت. درک انقـــالب اســـالمی و تبییـــن چیســـتی آن از اصلی تریـــن دغدغه هـــای نظری ایشـــان 
اســـت. مســـئله ای که محور آثاری همچـــون »تطورات گفتمان هـــای هویتی ایـــران« و پس از آن 
»انقـــالب اســـالمی و انفتـــاح تاریخ« اســـت. کچویان می کوشـــد در تحلیل هایش نشـــان دهد 
انقـــالب اســـالمی چگونـــه از تاریخی برخاســـته که ریشـــه در صدر اســـالم دارد. او جشـــنوارۀ 
عمـــار را در امتـــداد حرکـــت فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی می داند و می کوشـــد این مســـئله را 
توضیـــح دهد کـــه جشـــنواره عمار چه نســـبتی با انقـــالب و به طـــور کلی تر ســـنت تاریخی صدر 
 اســـالم دارد؛ ایـــن یادداشـــت حاصـــل گفت وگو بـــا ایشـــان در چنیـــن فضایی اســـت. همچنین

دکتر حسین کچویان عضو هیئت علمی جشنواره مردمی علوم انسانی عمار است.

عمار، حرکت اصیل سینمای انقالب
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نهادهـــای  در  انقـــاب  اول  از  کـــه  اســـت 
مختلف خیلی نیـــرو وارد کردیم. نیروهایی 
کـــه متعلق به انقـــاب بودنـــد؛ ولی چون 
صیانت نشـــدند و این نیروها به آن فضاها 
آمدند، منحرف شـــدند. منحرف شدند نه 
بـــه این معنا که نســـبت دیگـــری با انقاب 
دارنـــد بلکه آن کارکرد و نقشـــی که منطقًا 
باید می داشـــتند را دیگر ندارنـــد. کارکرد و 
نقـــش این اســـت کـــه در هر حـــوزه ای که 
حوزه فرهنگ اســـت انقاب را پیش ببرند. 
در حوزه ســـینما انقاب را پیـــش ببرند اما 
آرام آرام پـــرت می شـــوند و در حوزه هـــای 
کـــه  کارگردانـــی  مثـــًا  مـــی رود.  مختلـــف 
خـــودش از تلویزیـــون بـــاال آمده اســـت و 
امکانات ایـــن کشـــور را گرفتـــه، کارگردان 
جشنواره ســـاز می شـــود. تمام کارش این 
اســـت که یک تصویـــری از ایـــران در جهان 
بســـازد که تصویر منفی و ســـیاه اســـت و 
در داخـــل هـــم هیـــچ ارزشـــی جز ایـــن که 

ایجـــاد تهوع کند، نداشـــته باشـــد.  

مزیت جشنوارۀ عمار
مزیـــت جشـــنواره این اســـت کـــه اواًل به 
لحـــاظ تولیـــدی، مجموعـــه ای از نیروهای 
قـــدرت،  کـــه  برمی گیـــرد  در  را  جوانـــی 
اقتضای خاقیت کارشـــان اســـت، اقتضای 
پویایـــی کارشـــان اســـت. کارشـــان اقتضا 
دارد که پویا باشـــند، اقتضا دارد که دنبال 
حرف هـــای نـــو، حرکت های نـــو بگردند. در 
زمان شـــاه یـــک جاهایـــی مثل ســـینمای 
جوان  همیـــن کار را می کردنـــد؛ ولی نه با 
ایـــن مفهـــوم، نه با ایـــن گســـتردگی، نه با 
این عمق، نـــه با این دسترســـی به مردم. 
اآلن هر کســـی که بخواهد کار ســـینمایی 
کند این بســـتر برای او فراهم شـــده و این 
یـــک انقاب ســـینمایی در کشـــور اســـت. 
اگـــر در هـــر حـــوزه ای بایـــد کاری کنیـــم که 
متناســـب بـــا کشـــور باشـــد، متناســـب با 
ســـینمای  حـــوزه  در  کار  باشـــد،  انقـــاب 
انقـــاب، دقیقـــًا همیـــن کاری اســـت کـــه 
جشـــنوارۀ عمار کرده. این طور نیســـت که 
مثل خیلـــی از بچه هـــای اول انقـــاب، هر 
کدام یک جایـــی رفتند , فیلم یـــاد گرفتند، 
فیلمبرداری یاد گرفتند، فیلمنامه نویســـی 
یادگرفتنـــد؛ اما عمًا خروجی شـــان جوری 
نشـــد کـــه در خدمـــت ســـینمای انقـــاب 
باشـــند و ســـینمای انقاب را بســـازند. این 
ســـاز و کاری که عمـــار ایجاد کـــرده، همان 

ســـاز و کاری اســـت که قـــرار اســـت موفق 
شـــود. اگـــر ایـــن ســـاز و کار موفق نشـــود 
ســـینمای انقابـــی ایجـــاد کند، هیچ ســـاز 
و کار دیگـــری موفـــق نخواهـــد شـــد. عمار 
زمینۀ دسترســـی به عمق جامعـــه را ایجاد 

کرده. از همـــان عمقی که پیوند ریشـــه ای 
بـــا نهادهای ســـنتی جامعه، بـــا اعتقادات 
ســـنتی جامعـــه دارد. آدم هایـــی می آیند و 
کاری می کننـــد که باید کننـــد؛ یعنی انقاب 
در ســـینمای ایران. ایـــن اتفاق اصـــًا کاری 
نیســـت که جشـــنواره های دیگـــر بخواهند 

انجامـــش دهند.
جشـــنواره ها بـــه یـــک معنا همیـــن کار را 
انجام می دهند. یعنی چـــه؟ یعنی فرصتی 
فراهـــم می کنند که کارهای نو دیده شـــود 
و فرصتـــی فراهـــم می کننـــد کـــه دیگـــران 
بیاینـــد، کارهـــای این هـــا را ببیننـــد. عمـــار 
هم زمانـــی کـــه ایـــن کار را انجـــام می دهد 
دارد یـــک چیـــزی را می ســـازد، چیـــزی کـــه 
وجـــود نـــدارد را می ســـازد. عمـــار دارد به 
این ســـمت مـــی رود کـــه ســـینمای انقاب 
را بســـازد. اوایل جشـــنوارۀ مســـتند بود و 
کم کم به ســـمت فیلـــم داســـتانی می رود. 
بین المللـــی  مـــی رود.  هـــم  باالتـــر  قطعـــًا 
گســـترش  طـــوری  همیـــن  و  می شـــود 
پیـــدا می کنـــد. ایـــن اصـــًا قابل مقایســـه 
بـــا جشـــنواره های دیگـــر نیســـت. اگـــر مـــا 
بخواهیم ســـینمای انقـــاب را تولید کنیم، 
به نحوی که یک چیزی داشـــته باشـــیم که 
برآمـــده از انقـــاب باشـــد، جشـــنوارۀ عمار 
ســـاز و کار آن اســـت. این ســـاز و کار را باید 
حفـــظ کـــرد. جنبه هـــا و نقصان هایـــش را 
حـــل و فصل کرد و زمینۀ ایـــن را فراهم کرد 
که واقعًا ســـینمای انقاب ســـاخته شود. 
البته ســـاخته خواهد شـــد و ایـــن یک چیز 

هست. مشـــخصی 

آسیب های پیش رو
انقـــاب  بـــا  متناســـب  مدیرهـــای  مـــا 

نداریـــم! هنـــوز هـــم نمی دانیـــم کـــه چـــه 
کنیم که مدیر متناســـب با انقاب درســـت 
کنیـــم؟! ایـــن که عمـــار چنین ســـاز و کاری 
پیـــدا کرده ؛ جزو اعجازهـــای حرکت انقاب 
اســـت! یـــک زمینـــه ای پیـــدا شـــده که یک 
ســـاز و کار خیلی جالب و قابلـــی پیدا کرده 
اســـت و می  تواند ایـــن کار را انجـــام دهد. 
بنابرایـــن مهمترین مســـاله این اســـت که 
هدف گـــم نشـــود و ایـــن گم نشـــدن یک 
بایـــد  دارد.  الزم  کاری  و  ســـاز  جنبه هـــای 
بـــه هدایتش و هـــر توســـعه ای که صورت 
می دهـــد فکـــر کـــرد. مثـــًا همیـــن قضیه 
پولـــی شـــدن! پولی شـــدن از یـــک جهتی 
اقتضـــای ایـــن کار اســـت، یعنـــی اگـــر قرار 
باشـــد عمار کاری باشـــد که  بگیرد و به آن 
ســـطحی که گفته شـــد برســـد، جشنواره 
بســـازد،  را  انقـــاب  ســـینمای  انقـــاب، 
نمی توانـــد همیشـــه بـــه منابعـــی کـــه به 
لحـــاظ فرهنگـــی کمـــک می کننـــد، اکتفـــا 
کند. درســـت اســـت آن هایی کـــه در حوزه 
فرهنگ، سیاســـت گذار هســـتند هـــم باید 
کمـــک کنند؛ ولی یـــک جایی هـــم باید این 
مســـتقل شـــود. چرا؟ چـــون اگر نشـــود، 
معلوم نیســـت فـــردا آن سیاســـت گذار از 
او حمایـــت کند. خصوصًا در کشـــور ما که 
هر کـــس به صحنـــۀ سیاســـت می آید یک 
قصـــه ای بـــرای فرهنـــگ و هر چیـــز دیگری 

می کند.  ســـاز 
در مراحـــل اولیه باید یک ســـاز و کاری را 
دید که اســـتقال مالی آن مردمی باشـــد. 
مثـــًا بعد از پخـــش فیلم هرکـــس هر قدر 
دلـــش خواســـت، پـــول بدهد. بخشـــی از 
این صیانـــت، صیانت ســـاز و کاری اســـت! 
بخـــش دیگـــر آن بـــه نظـــر مـــن صیانـــت 
فرهنگی اعتقادی اســـت! ما یک مشـــکلی 
داریم کـــه تاکیـــد می کنم مربـــوط به اآلن 
هـــم نیســـت. از موقعی کـــه در فضای این 
کشـــور از 64 بـــه بعـــد، فضـــای منفـــی به 
وجـــود آمد، ایـــن آدم هـــا فکـــر می کردند 
که دیگـــر همه چیز از دســـت رفته اســـت! 
می دیدنـــد  دائمـــًا  کـــه  ایـــن  دلیـــل  بـــه 
چیزهای متناســـب با این سیســـتم و نظام 
و انقـــاب وجود نـــدارد، مثًا همـــه دنبال 
رفتنـــد؛  کســـب و کار و مســـیرهای غلـــط 
امـــا همیشـــه بـــه آن هـــا می گفتـــم، یکی 
از مهمتریـــن کارهـــای مـــا ایـــن اســـت که 

،،
 اگر ما بخواهیم سینمای 
انقالب را تولید کنیم، 
به نحوی که یک چیزی 
داشته باشیم که برآمده 
از انقالب باشد، جشنوارۀ 
عمار ساز و کار آن است

14

سانی عّمار
شنواره مردمی علوم ان

ویژه نامه اولین ج



هـــر کس، هـــر کجـــا که هســـت بـــه لحاظ 
اعتقـــادی خـــودش را، پیونـــدش را قطـــع 
نکنـــد و آن را تقویـــت کنـــد. اآلن اساســـًا 
مشـــکل ما همیـــن اســـت. اآلن مشـــکل 
ما این شـــده کـــه منطـــق غربی هـــا راجع 
به توســـعه را اجـــرا می کنیم. ایـــن منطق 
و  خردادی هـــا  دوم  از  بعضـــی  اآلن  را 
جریان هـــای غرب گـــرا می گوینـــد تا محقق 
شـــود، بـــه چـــه معنـــا؟ به ایـــن معنـــا که 
هـــر موقع توســـعه پیـــدا کردیـــم و در یک 
جدیـــدی،  شـــکل های  آمدیـــم  زمینـــه ای 
رفتارها و اعمـــال جدیدی پیـــدا کردیم که 
آن پیونـــد عقیدتی مان را از دســـت دادیم. 
چـــرا با ایـــن که کارگـــردان از صدا و ســـیما 
بیـــرون  اســـامی  جمهـــوری  از  درآمـــده، 
آمده، از حـــوزه هنری آمـــده، چنین چیزی 
می شـــود کـــه انقابی نیســـت؟ بـــرای این 
که این نتوانســـته پیونـــدش را حفظ کند. 
ســـاز و کاری تمهید نشـــده تا ایـــن پیوند را 

کند.  حفـــظ 
بایـــد این ریشـــه ها درســـت شـــود. جوری 
نباشـــد کـــه فـــردا ســـاز و کار دیگری شـــود. 
ســـاز و کار دنیایـــی کننـــده، آدمی بســـازد که 
وقتـــی نتیجـــه را می خواهد بگوینـــد، ببینی 
برای کس دیگری ســـت، برای شـــما نباشـــد. 
ایـــن مهمتریـــن نقیصه هایی اســـت که هم 
به لحاظ ســـاختاری، هم به لحـــاظ محتوایی 
بایـــد روی آن کار کـــرد. ایـــن که چـــه کار کرد، 
کار بســـیار دشـــواری هســـت. بـــه نظـــر من 
مهمترین ســـاز و کارها در اســـام قـــرار داده 
شده. نماز، مســـتحبات، ذکر، قرآن. این جور 
مقوالت را شـــما باید به تولیدکننده هایتان، 
آدم هایـــی که در این حوزه ها هســـتند تًاکید 
کنیـــد. یعنـــی آدم هـــا بـــدون ایـــن پیوندها 

نمی تواننـــد دینی بمانند، نمی توانند دینی تر 
شـــوند و ممکـــن اســـت آرام آرام این هـــا هم 

شوند.  تخلیه 

بنیان جامعۀ ایرانی
هـــر جامعـــه ای یک شـــاکلۀ اساســـی به 
لحـــاظ اجتماعـــی دارد. اساســـًا جوامـــع 
برعکـــس آن چیـــزی کـــه فکر می شـــود، از 
یک گروه هـــای محدودی شـــکل می گیرد. 
مثـــًا حضرت رســـول و اصحابش اســـاس 
بنیـــان جامعـــه ای کـــه بعـــدًا تشـــکیل  و 
جامعـــه  می دهنـــد.  شـــکل  می شـــودرا 
بســـط و گســـترش پیـــدا می کنـــد و دائمًا 
داخل آن نیرو وارد می شـــود؛ ولی هســـتۀ 
اصلی همین اســـت! در هـــر جامعه ای یک 
هســـته اصلی وجـــود دارد که این هســـته 
اصلـــی بنیـــان جامعه اســـت. بنابراین آدم 
در جامعـــۀ مـــا زیـــاد اســـت؛ اما پرســـش 
اصلـــی ایـــن اســـت کـــه کـــدام یـــک از این 

آدم هـــا مردم اســـت؟ 
مـــا یـــک هویـــت تاریخـــی داریم کـــه 1400 
بزنگاه هـــای  در  را  مملکـــت  ایـــن  ســـال 
مختلف پیش آورده اســـت. هســـتۀ اصلی 
جامعه، هســـته ای اســـت که به آن هویت 
مرتبـــط اســـت. اآلن نظـــام اصلـــی جامعۀ 
مـــا دقیقًا این اســـت کـــه تجـــدد، غرب به 
شـــکل پریشـــان، نـــه بـــه شـــکل اصیلش، 
را  مـــا  جامعـــه  از  بخش هایـــی  و  آمـــده 
متاشـــی کرده. شـــاکلۀ آن را به هم ریخته 
اســـت و به یـــک معنـــا دارد توســـعه پیدا 
می کند و آن هـــا را تخریـــب می کند. مدرن 
نمی ســـازد، آن ها را تخریـــب می کند. هیچ 

کـــدام از این هایی کـــه در جامعۀ 
ما هســـتند، مدرن نیســـتند. البته ممکن 
اســـت یکـــی دو تایی مـــدرن پیدا شـــوند؛ 
ولی ســـاختارهای نهادی مدرن نیســـتند. 
این هـــا بـــه ایـــن معنـــا دیگـــر مـــردم مـــا 
نیســـتند. چون پیوندشـــان با آن شـــاکله 
اصلی 1400 ســـاله برقرار نیســـت. بقا و دوام 
و حیـــات این هـــا به معنـــای بقـــا و دوام و 
حیـــات جامعـــه ای کـــه از 1400 ســـال پیش 
تـــا اآلن بـــوده، نیســـت؛ بلکـــه بـــه معنای 
متزلزل کـــردن و زوال آن اســـت. هر جایی 
که تجدد بیشـــتر آن را دستکاری کرده، آن 
مـــردم از بیـــن رفتند. هـــر چه از روســـتا به 
شـــهر می آیی این مشـــکل را بیشـــتر داریم 
و غلظـــت آن مردمـــی کـــه هســـتۀ اصلـــی 
البتـــه کســـانی  هســـتند، کـــم می شـــود. 
ممکـــن اســـت در یـــک معنایـــی ظاهـــری 
مـــدرن شـــوند، ولـــی پیوندشـــان را با آن 
هســـته حفـــظ می کننـــد. اصـــل قضیه در 
حفظ ایـــن شـــاکله و این پیونـــد اعتقادی 
اســـت. این که عمـــل و رفتـــار او حامل آن 
معنـــای هویتـــی هســـت یا نیســـت؟ مهم 
اســـت که وقتـــی مـــن امـــروز صبـــح بلند 
می کنـــم،  زندگـــی  شـــب  تـــا  و  می شـــوم 
زندگـــی من تداوم آن معناســـت یا تخریب 
معنـــای  آن  می کنـــم  تـــاش  مـــن  ؟  آن 
هویتـــی را ادامـــه دهـــم، جامعه شـــیعی 
را ادامـــه دهـــم یـــا آن جامعـــه را تخریـــب 
می کنـــم؟ ایـــن معیـــار اصلـــی تشـــخصی 

اســـت. اصلی  هســـتۀ  مردم 
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فرهنـــگ چیســـت؟ عـــرض آن، طـــول آن 
و دامنـــه آن تـــا کجاســـت و چه نســـبتی با 
نظـــام اجتماعـــی دارد؟ و در کـــدام بخش 

دارد؟ حضـــور  اجتماع 
فرهنـــگ، حـــوزه ای از معرفت اســـت که 
وارد زندگی »مشـــترك« بشـــر می شـــود. 
وقتـــی حقیقتی که در افـــق درك یك فرد 
قرارگرفتـــه اســـت، بیـــن انســـان ها بســـط 
پیـــدا می کنـــد آن معنـــی بســـط یافتـــه در 
ذهنیـــت مشـــترك افـــراد حضـــور می یابد 
فرهنـــگ  حـــوزه  وارد  هنـــگام  ایـــن  در  و 

می شـــود.
با این حســـاب، مطلبی که فی حدنفســـه 
حق یا باطل اســـت، بـــا بیان، یـــا گفتگو به 

عرصـــه فرهنـــگ راه می یابد تبییـــن اینکه 
چـــه چیـــزی درســـت اســـت یـــا چـــه چیزی 
غلـــط، منطـــق و روش خاصـــی دارد. اینکه 
چه چیـــزی و چگونـــه می توانـــد در ادراك 
عمومـــی جامعـــه و در زندگـــی اجتماعـــی 
بســـط پیـــدا کنـــد، منطـــق ویـــژه ای دارد. 
بـــا تبلیـــغ خطابـــه، وعظ، شـــعر، قـــدرت، 
ابزارهـــای اقتصـــادی و ابزارهای سیاســـی 
اســـت که مطلبـــی بســـط و توســـعه پیدا 

می کنـــد.
شـــیوه تعامل فرهنگ ها باهم و شـــیوه 
تأثیر پذیـــری فرهنگ هـــا را از هـــم می توان 
بـــا روش علمی تحقیق کرد و شـــناخت، اما 
بسط و گســـترش آن ها الزامًا با روش های 

علمی میســـر نیســـت. لذا دیـــن، چند نوع 
منطـــق و چند نوع روش را بـــرای چند نوع 

می داند. الزم  کار، 
و  بالحکمـــه  ربـــك  ســـبیل  الـــی  »ادع 

الحســـنه.« الموعظـــه 
و  بحـــث  اســـت،  یک چیـــزی  حکمـــت 
موعظـــه و خطابـــه و آداب ســـخن گفتـــن 
و تبلیغ شایســـته داشـــتن یک چیـــز دیگر. 
پـــس  اســـت.  گســـترش  و  بســـط  بحـــث 
از  فرهنـــگ چیســـت؟ فرهنـــگ، حصـــه ای 
ادراك و آگاهی اســـت که بـــه عرصه زندگی 
عمومی بشـــر واردشـــده و می شود. کدام 
بخـــش از زندگـــی بشـــر آگاهانه نیســـت؟ 
هیـــچ بخشـــی از زندگـــی اجتماعـــی بشـــر 

حجت االســـالم والمســـلمین حمید پارســـانیا عضو هیئت علمی دانشـــگاه باقرالعلوم؟ع؟ و عضو شـــورای 
عالـــی انقـــالب فرهنگی اســـت. او همواره می کوشـــد میان فلســـفه و علـــوم اجتماعی پـــل بزند و با 
داشـــته هایی از ذخیـــره ی معرفتـــی و عقلی عالم اســـالم بـــه میدان علـــوم اجتماعی وارد شـــود. در 
میانـــۀ این کوشش هاســـت که »فرهنـــگ« برای او موضوعیـــت می یابد. موضوعی کـــه محور گفتار 
پیش رو از ایشـــان اســـت. عضو هیئت علمی جشـــنواره مردمی علوم انســـانی عمـــار در این متن 
می کوشـــد الیه هـــای مختلـــف فرهنـــگ را واکاوی کنـــد. عمار بـــه مثابـــه پدیـــده ای درون فرهنگ 
انقـــالب اســـالمی و به عنوان کوششـــی بـــرای روایت انســـان انقالب اســـالمی، چگونـــه می تواند به 
بازتولیـــد فرهنـــگ و معرفت ویژۀ انقالب اســـالمی منتهی شـــود؟ این پرسشـــی اســـت کـــه می توان 

متن زیـــر را مقدمـــه ای برای آغـــاز گفتگو راجع به آن دانســـت. 

فرهنگ چیست؟
یادداشتی از حجت السالم حمید پارسانیا درباب سطوح فرهنگ
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وجـــود  آگاهـــی  آن  در  کـــه  نمی یابیـــم  را 
باشد. نداشـــته 

مطـــرح  اینجـــا  در  کـــه  بحثـــی  همیـــن 
و  دوام  شـــکل گیری اش،  کرده ایـــم؛ 
بـــه  قوامـــش  و  حضـــورش  اســـتمرارش، 

ماســـت. معرفـــت  بـــه  و  مـــا  آگاهـــی 
رفتارهـــای مختلـــف اجتماعی، سیاســـی 
و اقتصـــادی که داریـــم، برمـــدار آگاهی ما 
سازمان دهی یافته اســـت. »قیمه کل امر 
ء مـــا یعلم«؛ قیمت و ارزش هر انســـان به 
معرفت او و به نوع آگاهی اوســـت. قیمت 
هر اجتمـــاع هم، به نـــوع معرفت و آگاهی 
اوســـت. هـــر جامعـــه ای برحســـب نظـــام 
معرفتـــی خاصی کـــه دارد، عمـــل می کند. 
مـــا نظام هـــای اجتماعـــی و ســـازمان های 
می کنیـــم.  تقســـیم بندی  را  اجتماعـــی 
یـــا  نهادهـــا  و  ســـازمان ها  را  برخـــی  نـــام 
نظام هـــای فرهنگـــی می گذاریـــم و در کنار 
آن اقتصـــادی، سیاســـی و حقوقـــی را هم 

می دهیم. قـــرار 
و  مدیریـــت  از  خاصـــی  نـــوع  هرکـــدام 
برنامه ریـــزی را طلـــب می کنـــد. آیـــا واقعًا 
می تـــوان ایـــن نظام هـــا را از هـــم تفکیك 
کـــرد؟ می توان گفـــت برخی از ســـازمان ها 
و نمادها فرهنگی هســـتند و بعضی دیگر 
مثـــًا اقتصادی یا سیاســـی اند؟ پاســـخ به 

ایـــن پرســـش هم آری اســـت و هـــم نه!
مـــا تردیـــدی نداریـــم کـــه کارکـــرد برخی 
و  هدف گـــذاری  در  چـــه  ســـازمان ها،  از 
چـــه در مأموریتـــی کـــه دارند، یك نشـــان 
کامـــًا فرهنگـــی دارد. امـــا برخـــی از ایـــن 
مجموعه هـــا، واقعـــًا این گونـــه نیســـتند. 
وزارت  آموزش وپـــرورش  مثـــال  بـــرای 
فرهنگ و ارشـــاد و آمـــوزش عالی هرکدام 
گســـترده  مجموعـــه  یـــا  ســـازمان  یـــك 
می توانیـــم  آیـــا  امـــا  هســـتند.  فرهنگـــی 
حضـــور اقتصـــاد و تصمیمـــات اقتصـــادی 
را در ایـــن ســـازمان ها نادیـــده بگیریـــم و 
بگوییـــم: اینجـــا جـــای اقتصاد نیســـت. آیا 
می توانیـــم بگوییـــم ســـازمان برنامه ریزی 
و بودجـــه یك ســـازمان فرهنگی نیســـت. 
بلکه صرفًا یك ســـازمان اقتصادی اســـت؟

یـــك تأمـــل کوچك نشـــان می دهـــد که 
این گونه نیســـت. تصمیماتی که در عرصه 
اقتصـــاد گرفته می شـــود، کامـــًا در عرصه 
فرهنـــگ تأثیرگـــذار اســـت و اگـــر مدیریتی 
در آنجا اعمال شـــده و تدبیری اندیشـــیده 
شـــود، اینکـــه آن مدیریـــت و تدبیـــر، چـــه 
هـــدف فرهنگی را در نظر داشـــته باشـــد، 
کامًا در سازمان و بخش های فرهنگی آن 
مؤثر اســـت و یعنی نوع مدیریت ســـازمان 
برنامه وبودجـــه، وزارت اقتصاد و دارایی یا 
وزارت صنایـــع و...، بـــر حـــوزه فرهنگ تأثیر 
مســـتقیم دارد. از ســـویی دیگـــر عملکـــرد 
آمـــوزش عالـــی، آموزش وپـــرورش و دیگر 
بخش هـــای مختلـــف فرهنگی مســـتقیمًا 

در حـــوزه مســـائل اقتصـــادی و سیاســـی 
تأثیرگذار اســـت.

کار  اقتصـــاد  عرصـــه  در  کـــه  مدیرانـــی 
می کننـــد، توســـعه را مدنظـــر دارنـــد امـــا 
آن هـــا از توســـعه چـــه برداشـــتی دارنـــد؟ 
فرهنـــگ توســـعه در بین آن ها چیســـت؟ 
وقتـــی بـــه مقولـــه فرهنـــگ می پردازنـــد، 
ســـعی می کنند فرهنگ را با نگاه توســـعه 
آن هم بـــا مفهومـــی کـــه در دنیـــای امروز 
می شناســـیم. تحلیـــل کننـــد؟ یا توســـعه 
را در چارچـــوب فرهنـــگ خودشـــان قـــرار 
داده و تبییـــن می کنند؟ بحـــث اصلی این 
بود کـــه فرهنـــگ بـــا نظـــام اجتماعی چه 
ارتباطـــی دارد و دیگر اینکـــه دامنه فرهنگ 

کجاســـت؟! تا 
بحـــث دیگری کـــه ناگزیریم بـــه آن توجه 
کنیـــم ایـــن اســـت کـــه فرهنـــگ الیه های 
مختلفـــی دارد. طـــول و الیه هـــای طولی، 
و همچنین یـــك بخش های عرضـــی دارد، 
طـــول  و  عـــرض  فرهنـــگ  به عبارتی دیگـــر 
و عمـــق دارد برخـــی از الیه هـــای فرهنـــگ 
نشـــانگر عمـــق آن هســـتند، برخـــی از این 
هســـتند،  ســـطحی  الیه هـــای  الیه هـــا، 
برخـــی عمیق ترنـــد و برخـــی از بخش های 
فرهنـــگ در عرض همدیگرنـــد. درمجموع 
یکپارچگـــی  و  انســـجام وحـــدت  فرهنـــگ 
دارد، در درون هـــر فرهنـــگ ابعادی وجود 
دارد کـــه در عرض هـــم قرار دارنـــد. اگر ما 
نهـــادی بـــا عنـــوان وزارت آمـــوزش عالـــی 
آموزش وپرورش یا وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
این هـــا  کـــه  می دانیـــم  داریـــم.  اســـامی 
بخش هـــای مختلـــف فرهنگـــی هســـتند. 
حتـــی بخش هایـــی کـــه آن هـــا را به طـــور 

مســـتقیم بافرهنـــگ مرتبـــط نمی دانیـــم، 
غیرمســـتقیم فرهنگی هســـتند. این ها در 

عـــرض هـــم قـــرار می گیرند.
دارد.  هـــم  طولـــی  یک الیـــه  فرهنـــگ 
فرهنگ،  الیه های ســـطحی تری هـــم دارد. 
در هـــر فرهنـــگ، مجموعـــه ای از مســـائل 

اساســـی و بنیـــادی وجـــود دارد. 
گفتگـــوی من و شـــما یا حتـــی صرف نظر 
نحـــوه  و  از گفتگـــو، همیـــن نشســـتن ها 
نگاهـــی کـــه به هـــم داریـــم. همـــه این ها 
هویتـــی فرهنگـــی دارد که زیرســـاخت آن 

نوعـــی از معرفت اســـت.     
کلمـــات روزبـــه روز، تغییر پیـــدا می کنند و 
اســـتفاده های جدیـــدی به وجـــود می آید 

کـــه هرکـــدام، بـــار عاطفـــی و احساســـی 
را منتقـــل می کنند. خاصـــی 

عـــاوه بـــر ایـــن ســـطوح، یـــك ســـری از 
ســـطوح فرهنگ وجـــود دارد کـــه مقداری 
تغییـــرات  و  اســـت  عمیق تـــر  و  دقیق تـــر 
ایجـــاد  حساســـیت  آن هـــا  در  جزئـــی 
نمی کنـــد. اصـــًا بعضی ســـطوح فرهنگ، 
بایـــد دائمًا تغییـــر کند. اگر ثباتـــی در آن ها 
وجـــود داشـــته باشـــد، یـــك مشـــکل یـــا 
تنـــش اجتماعـــی ایجاد می شـــود. ممکن 
اســـت بســـیاری از نظام ها دگرگون شـــود. 
اقتصاد، سیاســـت، نحوه ســـاختمان های 
و  عواطـــف  همچنیـــن  و  آدم هـــا  ادراکـــی 
احساساتشـــان عـــوض شـــود. گاه حتـــی 
فرهنـــگ و تمـــدن عـــوض می شـــود. مثًا 
بـــا یك ســـری تغییـــرات زبانـــی، نمی گویند 
فرهنگ عوض شـــد بلکـــه اتفاقًا می گویند 
ایـــن فرهنگ ســـیال و پویـــا اســـت. اما در 
مقابـــل بخش هایی از فرهنگ هم هســـت 
قـــرار گیـــرد؛  تزلـــزل  اگـــر در معـــرض  کـــه 
بحـــران  دچـــار  فرهنـــگ  ایـــن  می گوینـــد 
از  بخش هایـــی  اســـت.  شـــده  آســـیب  و 
فرهنگ غرب، بعد از رنســـانس تغییریافته 
و بخش هایی از آن هـــم ثبات خود را حفظ 
کـــرده اســـت. که در ایـــن حـــال می گویند: 
فرهنگ غرب، فرهنگی اســـت که اســـتمرار 
پیداکـــرده و دارد بســـط پیـــدا می کنـــد. در 
فرهنـــگ و تمـــدن اســـامی هم بـــا چنین 
وضعـــی مواجهیـــم. چیزهایی وجـــود دارد 
که بودن آن ها می شـــود تمدن اســـامی 
و اگر نباشـــند یا در معـــرض تغییر و تحول 
قـــرار گیرنـــد، می گوینـــد ســـنت و تمـــدن 
اســـامی در معـــرض تغییـــر و تغیـــر قـــرار 

 . فتند گر
بتوانـــد  غـــرب  تمـــدن  و  فرهنـــگ  اگـــر 
مفاهیـــم کلیـــدی خـــود را به عرصـــه فهم 
دیگـــر  کشـــورهای  اجتماعـــی  فرهنـــگ  و 
وارد کنـــد، درواقـــع آن فرهنـــگ را تســـخیر 
کـــرده اســـت. آن فرهنـــگ را ضبـــط کـــرده 
اســـت، الزم نیســـت کـــه زبـــان آن فرهنگ، 
فن آورانـــه  دانش هـــای  دیگـــر  الیه هـــای 
و کاربـــردی آن را عـــوض کنـــد بلکـــه آن ها 
را در چارچـــوب مفاهیمـــی بنیـــادی خـــود 
بازخوانـــی و بازســـازی می کنـــد. مثًا برخی 
از مفاهیـــم کلیـــدی دنیـــای اســـام که به 
برمی گـــردد،  اســـامی  هستی شناســـی 
ایمـــان بـــه غیب اســـت »الم ذلـــك الکتاب 
الذیـــن  للمتقیـــن  هـــدی  فیـــه،  الریـــب 

بالغیـــب.... یومنـــون 
ایمـــان به غیـــب، ایمان به عالم قدســـی   
عالمـــی که محیـــط بـــر طبیعـــت و زندگی 
ایـــن جهانی اســـت دنیوی ندیدن هســـتی 
جغرافیـــای  یـــك  در  را  هســـتی  و  اســـت 

وســـیع تر ماحظـــه کردن اســـت. 
در مقابل در فرهنگ غرب، سکوالریســـم 
و ایـــن جهانی دیدن هســـتی، یـــك مفهوم 

،،
اگر فرهنگ و تمدن غرب 
بتواند مفاهیم کلیدی 
خود را به عرصه فهم 
و فرهنگ اجتماعی 
کشورهای دیگر وارد 
کند، درواقع آن فرهنگ را 
تسخیر کرده است

17

ّمار
ی ع

سان
م ان

علو
می 

مرد
ره 

نوا
ش

ن ج
ولی

مه ا
ه نا

ویژ



محـــوری، کلیـــدی و بنیـــادی اســـت. امـــا 
چگونـــه و بـــا چـــه منطقـــی ایـــن مســـئله 
تغییـــر  ایـــن  بـــا  قرون وســـطی  از  درگـــذر 
فرهنگـــی مواجـــه شـــد؟ منطـــق و روش 
تحـــول فرهنگی، منطـــق حقیقـــت و خطا 
نیســـت، ابـــزارش یکی نیســـت، متناســـب 
منطـــق  در  دارد  را  ابـــزارش  خـــودش  بـــا 
تغییریافتـــه، عوامل مختلفـــی نقش دارد.

لحـــاظ  بـــه  فرهنـــگ  کـــه  همان طـــوری 
عرضی تقســـیم می شـــود، به لحاظ طولی 
از  برخـــی  اســـت،  الیه هایـــی  دارای  هـــم 
الیه هـــای آن، الیه هـــای عمیقی هســـتند 
کـــه هـــر چـــه عمـــق می گیرنـــد، حیاتی تـــر 
و بنیادی تـــر می شـــوند و تحـــوالت آن هـــا 
تحـــوالت فراگیرتـــری را به دنبـــال می آورد. 
ممـــات  و  حیـــات  گاهـــی  به طوری کـــه 
فرهنگی، به حیات و ممـــات آن حوزه های 
معرفتی وابســـته اســـت. نمونه هایی را در 
بعـــد هســـتی شـــناختی فرهنگ اســـامی 
ازجمله ایمـــان به غیب ذکر کـــردم. نمونه 
دیگر علـــم، یقین و عقل اســـت. علم هرگز 
در قـــرآن بـــه معنایـــی کـــه در نظام هـــای 
قـــرار   science معـــادل  مـــا،  آموزشـــی 

می گیـــرد، نیســـت. 
در فرهنـــگ و تمـــدن غـــرب، تعریف علم 
تعریـــف  یعنـــی  اســـت.   science همـــان 
آن حس گرایانـــه و پوزیتیویســـتی اســـت. 
وقتـــی ایـــن تعریـــف در دنیـــای غـــرب بـــه 
چالش کشـــیده می شـــود، روشـــنگری به 
چالـــش کشـــیده می شـــود و مدرنیتـــه به 
بحـــران گرفتـــار می آیـــد. فیلســـوفانی که 
نمی تواننـــد ایـــن تعریـــف علـــم را در غرب 

ایـــن  می کننـــد  احســـاس  بپذیرنـــد، 
فرهنگ و تمـــدن و عملکرد فرهنگی و 
تمدنـــی آن را به چالش کشـــانده اند. 
نحـــوه  در  پســـت مدرن  فیلســـوفان 

نگاهشـــان بـــه علم بـــا فیلســـوفان مدرن 
زاویـــه می زننـــد. »قالـــوا لـــن نومـــن لـــك 

حتـــی نـــری ا... جهرتًا«
ایمـــان  تـــو  بـــه  موســـی!  ای  گفتنـــد 
نمی آوریـــم مگـــر اینکـــه خـــدا را با چشـــم 
خـــود ببینیـــم.« ایـــن مـــورد عقاب اســـت 
کـــه  اســـت  قرآنـــی  و خطـــاب عتاب آلـــود 
علمشـــان،  بـــه  راجـــع  دارنـــد  این گونـــه 
راجـــع به خـــدا صحبـــت می کننـــد، خدایی 
کـــه بشـــود با چشـــم دیـــد، خدایـــی که با 
چشـــم دیـــده می شـــود، بهتریـــن دلیـــل 
بـــر این اســـت کـــه او خـــدا نیســـت و قرآن 
را  جهـــان  و  آســـمان  همـــه  می فرمایـــد: 
آفریدیم تا شـــما به خـــدا علم پیـــدا کنید. 
آیـــا علـــم بـــه خـــدا در تعریفی کـــه دنیای 

مـــدرن دارد علـــم اســـت؟ 
پـــس معنـــای علـــم یکـــی از آن مفاهیم 

اســـت  کلیدی 
این در حوزه معرفت شـــناختی است. در 
نـــگاه خاصی  حـــوزه انسان شـــناختی هم 
به انســـان وجـــود دارد. عبودیت انســـان، 
خافت انســـان نســـبت به خـــدا و اصالت 
نداشـــتن او در برابر هستی مطلق نشانگر 
نوع خاصـــی از نگاه به انســـان اســـت. اگر 
هســـتی مطلق و نامحدود، اصیل اســـت، 
همـــه آن هســـتی  های مقیـــد و محـــدود 
چیـــزی جـــز آیـــت و نشـــانه او نمی تواننـــد 
باشـــند. این نوع نـــگاه به عالم و انســـان، 
کمال او و ســـعادت او را درگذشتن از خود 
کاذب در عـــرض حقیقت الهـــی می داند. با 

چنین علمـــی جغرافیای طبیعـــی و زندگی 
روزمـــره، خـــوردن و آشـــامیدن و زندگـــی 

کـــردن، مقدس می شـــود.
نتیجـــه چنیـــن علمـــی مقـــدس کـــردن 
زندگـــی دنیـــوی اســـت نـــه دنیـــوی کردن 
امـــور مقـــدس. ایـــن چیـــزی اســـت کـــه با 
معرفت شناســـی،  هستی شناســـی،  یـــك 

اســـت. همـــراه  خاصـــی  انسان شناســـی 
این هـــا مفاهیـــم کلیـــدی اســـت کـــه در 
و  انســـان  دادن  قـــرار  مبنـــا  آن  مقابـــل 
اصالـــت دادن بـــه او قـــرار می گیـــرد. محور 
و مـــدار برای حـــق و باطل، همین هســـتی 
مقید و محدود اســـت. انســـانیت انســـان 
در همین جـــا ختـــم و حبـــس می شـــود. و 
نتیجه ایـــن نوع بینش  اومانیـــزم  به پوچی 
رســـاندن انســـان و همه  هســـتی او است.
در اومانیـــزم انســـان را مســـتقًا در نظر 
گرفتند و اصل شـــمردند، مفهـــوم کلیدی 
اومانیزم این اســـت امـــا در علم و معرفت 
می شـــود.  متعالـــی  انســـان  اســـامی 
ایـــن  مـــی رود،  فـــرا  محدوده هـــا  ایـــن  از 
هســـتی فقیرانـــه از او ســـتانده می شـــود 
به وجـــه اهلل می رســـد و بـــه عالم الـــه راه 
می برد. بیـــن این دو بینش تفاوت بســـیار 
اســـت. در فرهنگ انســـان مدارانه انسان 
کجاســـت؟ در فرهنـــگ اســـامی »ولقـــد 
کرمنـــا بنـــی آدم« کرامت انســـانی به عالم 
الـــه بـــرده می شـــود، در خدمـــت خداوند 
انســـان  می گیـــرد،  قـــرار  او  محضـــر  در  و 
خداگونه می شـــود. مشـــیت او با مشیت 
ســـرانجام،  و  می خـــورد  پیونـــد  خداونـــد 
انســـان بر فراز کائنات نشـــانده 

می شـــود.
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دکتـــر ابراهیـــم فیـــاض اســـتاد مردم شناســـی دانشـــگاه تهران اســـت و »مـــردم« به اقتضای رشـــته 
و اندیشـــۀ او، محـــور کارش اســـت. او اســـتدالل می کند که مـــردم به طـــور عمده دیندار هســـتند و 
فرهنـــگ عمومی جایی اســـت که فطـــرت الهی به ظهور می رســـد؛ چون مردم به طـــور  عمده ایمان 
دارنـــد. در چنین فضایی اســـت که یک جشـــنواره  با پســـوند »مردمی بودن« بـــرای او موضوعیت 
می یابـــد. برای این عضـــو عیئت علمی جشـــنواره مردمی علوم انســـانی عمار، پدیـــده ی عمار مهم 
اســـت چون می خواهـــد موضوعات مردمـــی را نمایش بدهـــد؛ مردم در حـــال تغییـــر و دگرگونی اند 

پس عمـــار با همراهـــی این تغییـــر و دگرگونی هیـــچ گاه به تکـــرار نمی افتد.

جشنواره ای مردمی با ابعاد بین المللی
یادداشت شفاهی از دکتر ابراهیم فّیاض

روند جشنواره عمار
در این هفت سال 

جشـــنواره عمار یـــک جشـــنواره مردمی 
خاقیت هـــای  و  مـــردم  آن  محـــور  و 
مردمـــی اســـت. اولیـــن نکتـــه در ارتبـــاط 
بـــا مـــردم فرهنـــگ اســـت. مـــردم گروهی 
از انســـان ها هســـتند کـــه در یـــک حـــوزه 
جغرافیایـــی خاص بـــا یـــک فرهنگ خاص 
زندگـــی می کننـــد. پـــس اولین چیـــزی که 
در فرهنـــگ مطرح اســـت مردم هســـتند. 
ازآنجاکـــه مردم برای جشـــنواره عمار مهم 
هســـتند، زندگی و فرهنـــگ از موضوعات 
موردتوجـــه جشـــنواره عمار بوده اســـت. 

لذا جشـــنواره عمار همیشـــه سوژه دارد و 
هیچ گاه تمام شـــدنی نیســـت؛ چون محور 
آن مردم اســـت و مردم هـــم مدام در حال 
تغییرنـــد و فرهنگ آن ها هـــم با جغرافیای 

می شـــود. متفاوت  آن هـــا 

موضوعاتی که باید مورد توجه 
عمار قرار گیرند

حوزه هـــای فرهنگـــی زیـــاد هســـتند. در 
یک شـــهر، هر محله  حـــوزه فرهنگی خاص 
خـــود را دارد. در همیـــن تهـــران، فرهنـــگ 
شـــرق و غرب آن باهم یکســـان نیســـت و 
یکـــی از کارهایـــی که بایـــد انجام شـــود و 

جشـــنواره عمار هم باید انجـــام دهد، کار 
روی فرهنگ تهرانی ها در شـــمال و جنوب 

شـــهر است. 
چنـــدان  کـــه  موضوعاتـــی  از  یکـــی 
جشـــنواره  و  اســـت  نبـــوده  موردتوجـــه 
عمـــار می تواند بـــه آن بپردازد، روســـتاها 
و عشـــایر هســـتند. بیشـــترین متفکرهای 
بزرگ شـــیراز، که در بدنـــه  آموزش وپرورش 
و دانشـــگاه های آن هســـتند از عشـــایرند 
زندگـــی  بـــه  تعلق خاطـــر  همچنـــان  کـــه 
عشـــایری دارنـــد و گاهـــی با آن هـــا زندگی 
می کننـــد. اگرعمار یک ســـتاد بـــزرگ ایرانی 
بـــا یـــک بودجـــه بســـیار کان هم باشـــد، 
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بازهـــم کم مـــی آورد که بخواهـــد این ها را 
کند. بررســـی 

جشنواره عمار
می تواند جهانی شود  

نکته بســـیار مهمـــی که جشـــنواره عمار 
می شـــود  باعـــث  و  می کنـــد  برجســـته  را 
روزی عمـــار فراتـــر از مرزهـــا بـــرود، همین 
محوریت مـــردم در آن اســـت. چون مردم 
در همـــه جای جهـــان دلشـــان می خواهد 
کـــه مردمان دیگر کشـــورها را ببینند. یکی 
از مطالعـــات مهـــم در ارتباطـــات جهانـــی 
مـــردم، ارتباطـــات میـــان فرهنگی اســـت؛ 
مثـــًا کم کم مـــردم عراق هـــم می خواهند 
یک عمار داشـــته باشـــند و یا در جشنواره 
عمار کاری انجـــام دهند. یکـــی از کارهایی 
که در جشـــنواره عمـــار باید انجام شـــود، 
افغانســـتان،  مثـــل  کشـــورهایی  در  کار 
کشـــورهای  ســـایر  و  عـــراق  پاکســـتان، 
کشـــورهای  در  همچنیـــن  و  اســـامی 

اســـت.  آفریقایی 
آن  از  بســـیار  کـــه  موضوعاتـــی  از  یکـــی 
عمـــار  جشـــنواره  و  بوده ایـــم  مغفـــول 
بایـــد در آن حضـــور پیـــدا کنـــد، اندونـــزی 
اســـت. اندونـــزی، به منزلـــه کشـــور چیـــن 
بـــرای جهان اســـام اســـت و آینده بســـیار 
خوبـــی دارد و جشـــنواره عمـــار می تواند 
کنـــد.  کار  اندونـــزی  مـــردم  فرهنـــگ  روی 
کشـــورهای  دربـــاره  می تـــوان  همچنیـــن 
همســـو با ایـــران در نظـــام جهانـــی مانند 
چیـــن و روســـیه و فرهنـــگ این کشـــورها 
هـــم فیلـــم ســـاخت. جشـــنواره عمـــار به 
مـــردم می پـــردازد و مـــردم هـــم در همـــه 
جـــای دنیا هســـتند، پس جشـــنواره عمار 
را می تـــوان در جهان گســـترش داد. مردم 
در همـــه جای دنیـــا عدالت طلب هســـتند 
جنبـــش  یـــک  هـــم  عمـــار  جشـــنواره  و 
ابعـــاد فرهنگی،  عدالت طلـــب جهانـــی در 
سیاســـی و اقتصـــادی اســـت. بـــه اعتقاد 
بنـــده، عمـــار بـــه ایـــن طریـــق می توانـــد 

شـــود. جهانی 

عدالت طلبی عمار
یکـــی از شـــاخص های مردم گرایی عمار، 
عدالت طلبی اســـت و جشـــنواره عمار باید 
شـــاخصی بـــرای عدالـــت قـــرار دهـــد و با 
ارتباط  جهانی  عدالت طلب  فیلســـوف های 
برقـــرار کنـــد. یکـــی از خأل هـــای جشـــنواره 
عمار این اســـت که هنوز نتوانســـته است 
در ُبعـــد معرفـــت و فلســـفه وارد شـــود. 
کـــه  هســـتند  فیلســـوف هایی  جهـــان  در 
روی مـــردم کار می کننـــد که بایـــد آن ها را 

شـــناخت و بـــا آن ها ارتبـــاط گرفت. 
همچنیـــن در بحـــث عدالت طلبـــی، مـــا 
باید بـــا فیلســـوف های بزرگی کـــه تعاریف 
هـــم  کـــم  و  ندارنـــد  عدالـــت  از  ســـطحی 
بحث هـــای  و  بگیریـــم  ارتبـــاط  نیســـتند، 
فلسفی داشته باشیم. مردم آزادی فساد 
انگیز، نخبگی لیبرالیســـمی نمی خواهند و 
با نئورئالیســـم به این علت کـــه در آن ظلم 
اســـت، درگیـــر هســـتند؛ چـــون ایـــن نوع 
عدالـــت، آزادی همراه با ظلم اســـت و این 
ظلم هـــا درنئورئالیســـم گاهـــی همـــراه با 

جنگ هـــای جهانی پیداشـــده اســـت.

جشنواره عمار که
 بنیان مردمی دارد،

بصیرت محور است 
در ُبعد معرفت شناســـی مردم به شدت 
بصیرتـــی هســـتند. دانـــش بـــرای نخبگان 
اســـت و مردم اهل بصیـــرت و اهل بینش 
هســـتند و همیشـــه بـــر اســـاس شـــهود 
واقع گرایانـــه زندگـــی می کنند، کـــه ایمان 
هـــم یکـــی از آن هاســـت. جایـــی در دنیـــا 
نداریـــم که به واقـــع مردم ایمان نداشـــته 
باشـــند. در دنیـــای غـــرب این همه ســـال 
ســـعی کردنـــد دین را کنـــار بگذارنـــد. ولی 
اآلن مـــردم دوبـــاره شـــروع بـــه دین گرایی 
کردند و نخبگان هم حتـــی در اروپا دوباره 
مجبور شـــدند که با مـــردم همراهی کنند. 
البته دین گرایی ســـاده لوحانه، اشـــرافی و 

ســـازمان دهی شـــده را قبول ندارند و یک 
دین گرایی عـــادی دارند، بینش و شـــهود 
دارنـــد و لحظه به لحظـــه این شهودشـــان 

خاق اســـت؛ لذا بـــا این تبلیغـــات جهانی 
آن،  ایدئولوژی هـــای  و  ســـرمایه داری 
جشـــنواره عمار بایـــد همه این هـــا را نقد 
کند و مانند همیشـــه روبروی آن بایســـتد 

و همـــه هم بـــا او همراهـــی می کنند. 

خالقیت در جشنواره عمار
ایده محوری  بـــه  بینش محوری درنهایت 
می رســـد و این اوج خاقیت است.  دانش 
که بـــرای نخبـــگان اســـت در دانشـــگاه ها 
بررســـی می شـــود. اما بینش محوری برای 
خود مردم اســـت کـــه در زندگی هایشـــان 
شـــعور  آن  بـــه  و  دارنـــد  را  بینـــش  ایـــن 

می گویند. عمومـــی 
می کننـــد  ســـعی  رســـانه ها  در  اآلن 
این شـــعور عمومـــی را کـــه با فطـــرت در 
بـــه  و  کننـــد  دســـت کاری  اســـت،  ارتبـــاط 
یک نـــوع غفلـــت برســـانند. یعنـــی فطرت 
همـــان شـــعور عمومـــی اســـت، همـــان 
بینش محـــوری مـــردم اســـت که مـــردم با 
آن زندگـــی می کننـــد. درنتیجـــه همیشـــه 

هســـت. خاقیت  بـــرای  جایـــی 
ما بایـــد در جشـــنواره عمار ایـــن بینش 
و بصیـــرت مـــردم را بســـیار نشـــان دهیم. 
باوجودایـــن  کـــه  بگویـــم  هـــم  را  ایـــن 

،،

با این تبلیغات 
جهانی سرمایه داری 
و ایدئولوژی های آن، 
جشنواره عمار باید 
همه این ها را نقد کند و 
مانند همیشه روبروی آن 
بایستد و همه هم با او 
همراهی می کنند. 
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بینش، همیشـــه بادانش ســـر مردم کاه 
می گذارنـــد و فتنه هـــا را ایجـــاد می کنند و 
همـــه فتنه ها بر اســـاس دانش اســـت که 
در رســـانه ها هـــم تبلیـــغ می شـــود. ولـــی 
مردم با بینش و بصیرت خودشـــان جلوی 
فتنه ها می ایســـتند. ماننـــد آنچه در 9 دی 
رخ داد و حادثـــه 9 دی، نمونه ای از پیروزی 
بینـــش بـــر دانش بـــود و پیروزی مـــردم بر 
رســـانه های خارجی و جهانی سرمایه داری 
بـــود؛ پیـــروزی بزرگی کـــه باعـــث تحوالتی 
شـــد و امـــروز هم نمونـــه جدیـــدش را در 
راهپیمایـــی اربعیـــن می بینیم و به شـــدت 

در جهـــان بصیرت زایـــی می کنـــد.
مـــردم با حـــرکات و مناســـک خودشـــان 
را  بینـــش  ایـــن  کـــه  می کننـــد  ســـعی 
افزایـــش بدهنـــد. در واقـــع مـــردم دچـــار 
فتنـــه نمی شـــوند و این نخبـــگان منحرف 
هســـتند کـــه فتنـــه را بـــر اســـاس دانش 
اشـــتباه  مـــردم  می کننـــد.  ایجـــاد  خـــود 
نمی کننـــد و بـــا بصیـــرت و بینـــش خـــود 
جلـــوی فتنه هـــا می ایســـتند؛ چـــون عقل 
ســـلیم دارند که همان قلب ســـلیم است. 
مردم از هر دینی که باشـــند،  قلب ســـلیم 
دارند و بر همین اســـاس اســـت که وقتی 
می پذیرنـــد.  بشـــنوند،  را  توحیـــد  نـــدای 
لـــذا مـــا باید یـــک نهضـــت فطـــرت جهانی 
ایجـــاد کنیـــم کـــه در همه ادیان مشـــترک 
باشـــد و یـــک نـــوع گفتگـــوی میـــان دینی 
مـــردم  چـــون  بیندازیـــم.  راه  عمـــار  در  را 
ایـــن را می خواهنـــد و حتـــی انتظـــار ظهور 
آخر الزمـــان هم فطری اســـت و همه مردم 
در هـــر جغرافیایی، به دنبال این هســـتند 
کـــه در آخرالزمان کســـی بیایـــد و جهان را 
اصـــاح کنـــد و آن فســـاد جهانـــی را که بر 
اســـاس آزادی بـــدون عدالت ایجادشـــده 

اســـت، از بیـــن  ببرد.

مردمی شدن جشنواره عمار
در حوزه های مختلف

بـــرای این کـــه جشـــنواره، عمـــار بماند و 
گســـترش پیدا کند، باید اقتصـــاد مردمی 
هم پیـــدا بکنـــد. یعنـــی مردم خودشـــان 
اقتصـــاد عمـــار را بچرخانند. مثـــل همان 
اتفاقـــی که در افتتاحیه جشـــنواره رخ داد 
و ســـطح بـــزرگ آن ایـــن اســـت کـــه مردم 

بایـــد بیاینـــد برای عمـــار هـــم کار بکنند.
اســـتان ها  و  شهرســـتان ها  در 
هیئت امنایی درســـت شـــود و همان طور 
کـــه بـــرای مســـاجد و حســـینیه ها وقـــف 
می کننـــد، از همـــان موقوفات هـــم برای 

همیـــن کارهـــا اســـتفاده کـــرد. 

جشـــنواره  کـــه  اســـت  ایـــن  منظـــورم 
بایـــد حالـــت حســـینیه و مســـجد  عمـــار 
پیـــدا کند، مدرســـه ها و دانشـــگاه ها وارد 
شـــوند و از امکاناتـــی کـــه  شهرســـتان ها، 
اســـتانداری ها و امام جمعه هـــا می توانند 
بدهنـــد، اســـتفاده کنند. در ُبعـــد تولیدی 
اآلن  کـــرد.  صبـــر  بایـــد  هـــم  جشـــنواره 
پیداکرده انـــد  اعتمادبه نفـــس  جوان هـــا 
و جشـــنواره عمـــار کاری کـــرده اســـت که 
مردم به معنـــای خاص آن، قـــدرت تولید 
فرهنگـــی پیداکرده انـــد و در همـــه جـــای 
کشـــورمان این اتفاق در حال شـــکل گیری 
بعـــد  در  بایـــد  عمـــار  جشـــنواره  اســـت. 
آموزشـــی وارد شـــود و با آموزش مردمی 
و مرکـــزی در تهران، آموزش هـــای اینترنتی 
فیلم ســـازی، عکاســـی و فیلم نامه نویسی 

هـــم داشـــته باشـــد و جوانانی را کـــه وارد 
ایـــن عرصـــه می شـــوند، حمایـــت کند.

جشـــنواره عمـــار به صـــورت مـــداوم بـــا 
فیلم ســـازان و تولیدات جدید روبروســـت 
که این نشـــان از پیشـــرفت این جشـــنواره 
و گســـترش آن دارد؛ لذا عمار تمام شدنی 
نیســـت. یعنـــی همان طور که نســـل های 
آینـــده را برای فیلم ســـازی تربیت می کنیم، 
خواهیـــد دید که بعد از نســـل های شـــما 
حتی ممکن اســـت که مکتب های هنری و 
مکتب هـــای ســـینمایی و مکتب های ادبی 
در عمـــار ایجاد شـــود. همین  افـــرادی که 
شـــما تعلیم و تربیت می کنید،همان بچه 
روســـتایی که آن گوشـــه نشســـته است و 
دارد نـــگاه می کند، ممکن اســـت در آینده 
یک فیلم ســـاز یا مستندســـاز بزرگ شـــود. 
نـــگاه به جشـــنواره عمـــار بایـــد بلندمدت 
باشـــد که مثًا بعد از گذشـــت ســـی سال 

رســـد. می  کجا  به 

افق آینده جشنواره عمار
عمیقـــا معتقـــدم بـــا ســـاختار تولیـــدی 
که شـــرح داده شـــد، عمـــار تمام شـــدنی 
نیســـت. جشـــنواره عمـــار با شـــکوفایی و 
خاقیتـــی کـــه دارد، به حدی می رســـد که 
به صـــورت یـــک ســـونامی فرهنگـــی  هنری 
در ایـــران، عمـــل خواهـــد کرد و یـــک نوع 
اختـــاف پارادایمـــی در هنر ایجـــاد خواهد 
کـــرد به طوری کـــه ایـــران یک کشـــور بزرگ 

هنـــری خواهد شـــد.
بـــرای مثـــال اگـــر جشـــنواره عمـــار وارد 
طراحی هـــای هنـــری و صنعتی هم بشـــود 
در  کـــه  شهرســـتانی  دانشـــجوی  بـــه  و 
طراحـــی صنعتی اســـت آمـــوزش دهد که 
چه طور می شـــود طراحی ماشـــین کرد و 
جایزه هایـــی برای ایـــن کار در نظـــر بگیرد، 
شهرســـتانی  ســـرمایه دار  کـــه  می بینیـــم 
هم بـــه کارهـــای بـــزرگ امیدوار می شـــود 
و حتی می تـــوان بر معاونت هـــای فناوری 
دانشـــگاه ها هم تأثیر گذاشـــت. جشنواره 
نابغه هـــای  و  قهرمان هـــا  بایـــد  عمـــار 

،،
برای این که جشنواره، 
عمار بماند و گسترش 
پیدا کند، باید اقتصاد 
مردمی هم پیدا بکند. 
یعنی مردم خودشان 
اقتصاد عمار را بچرخانند.
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فرهنگـــی، هنـــری در اقصی نقاط کشـــور را 
که کم هـــم نیســـتند، به جامعـــه معرفی 
کند. همچنین جشـــنواره عمـــار می تواند 
به معمـــاری، طراحـــی لبـــاس، کاریکاتور و 

بســـیاری زمینه هـــای دیگر وارد شـــود.

هدایای مردمی 
نافع تریـــن فـــرد کســـی اســـت کـــه برای 
مردم نافع تر باشـــد. مهم اســـت کـــه عمار 
در درازمـــدت ایـــن خاقیتش را گســـترش 
باشـــد  نافـــع  مـــردم  بـــرای  اگـــر  و  دهـــد 
مالـــی  کمک هـــای  و  هدایـــا  خودبه خـــود 
زیـــادی هـــم بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. 
جشـــنواره عمار اگر مانند مساجد، مردمی 
باشـــد؛ همان طور که مردم مساجد را آباد 
می کننـــد، روزبـــه روز گســـترده تر و مهم تـــر 
می شـــود که این نیاز بـــه برنامه ریزی دارد. 
جشـــنواره عمـــار نباید متعلق بـــه نخبگان 
باشـــد، چراکه جشـــنواره فجر هـــم در ابتدا 
قرار بود مردمـــی و انقابی باشـــد اما اآلن 
مردمـــی نیســـت و فیلم هایش بـــرای مردم 
نیســـتند و برای نخبگان اســـت؛ لذا باالخره 

یـــک روز تمام می شـــود. 
یکـــی از کارهایی که جشـــنواره عمار باید 
انجـــام دهـــد، ارتباط بـــا نخبـــگان مردمی 
و مذهبـــی و دعـــوت از آن ها بـــرای حضور 
در جشـــنواره اســـت. در میـــان ایـــن افراد 
کســـانی هســـتند که بـــه خاطـــر ارتباطات 
اقتصـــادی جهانـــی، می تواننـــد فیلم هـــای 

جشـــنواره عمار را در نقاط مختلف جهان و 
کشـــورهایی که نهضت های مردمی دارند، 
نمایـــش دهنـــد. می تـــوان بـــا رایزن هـــای 
آن  متفکرهـــای  و  منتقدیـــن  فرهنگـــی، 

کرد.  فکـــری  نیزهم  کشـــورها 

جشـــنواره عمار می توانـــد به این صورت 
به کشـــورهای مختلف بـــرای نمایش فیلم 
هـــا بـــرود و جهانی شـــود. همان طـــور که 
گفتم عمـــار برای مـــردم اســـت و همه چیز 
دنیـــا و در همه جای دنیا مردم هســـتند و 
عاقـــه هم دارند؛ به این ترتیب برای اســـام 
و بـــرای ایـــران می تـــوان کارهای بســـیاری 
کـــرد. یک جشـــنواره جهانـــی بین المللی در 
عمار درســـت می شـــود که حتی به آمریکا 

هـــم می توانـــد  برود. 

تهدید جشنواره عمار
خطـــری که برای جشـــنواره عمـــار ممکن 
اســـت باشـــد، نخبه زدگی اســـت. از مردمی 
شـــدن و مقاومت مردمی نباید دوری کنیم. 
اقتصـــاد عمار بایـــد مردمی شـــود، اقتصاد 
مردمـــی در ســـطح جهانـــی و نـــه  اقتصاد 
نخبگانـــی و ســـرمایه داری. همچنیـــن باید 
مثـــًا  دهـــد؛  گســـترش  را  حوزه هایـــش 
درزمینـــٔه اقتصـــاد مقاومتـــی، بـــه طراحی 
مســـکن و اتومبیل ســـازی بهینه  وارد شود 
و از پیوســـت فرهنگـــی ایجادشـــده بـــرای 
طراحـــی و اقدامـــات مؤثـــر در ایـــن زمینـــه 
اســـتفاده کنـــد. در ایـــن صـــورت خواهیـــد 
دیـــد که آثـــار خاقانـــه و بـــزرگ در طراحی و 
معماری و شهرســـازی و طراحی صنعتی، از 
نقاط مختلف کشور به جشـــنواره عمارمی 
آید. بـــه این صورت عمـــار می تواند اقتصاد 
مقاومتـــی را به صـــورت خـــاق و مثبت و نه 
انفعالـــی، شـــکل دهـــد. آن موقـــع کم کم 
می بینید کـــه عمار روی دانشـــگاه ها و روی 
نخبـــگان هـــم به شـــدت تأثیر می گـــذارد و 
نخبـــگان را بـــه مـــردم برمی گردانـــد و ایـــن 
بحث، بســـیار جدی اســـت که اگر جشنواره 
عمـــار وارد آن شـــود، کارهـــای زیـــادی می 

دهد. انجـــام  تواند 

،،

عمار برای مردم است و 
همه چیز دنیا و در همه 
جای دنیا مردم هستند 
وعالقه هم دارند؛ به 
این ترتیب برای اسالم 
و برای ایران می توان 
کارهای بسیاری کرد. 
یک جشنواره جهانی 
بین المللی در عمار درست 
می شود که حتی به 
آمریکا هم می تواند برود
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دکتر مجتبی همتی فر        پژوهشگر تعلیم و تربیت

پیش به سوی الگوهای تربیتی
گفتاری پیرامون الگوسازی در تعلیم و تربیت از مسیر تجربه نگاری

مقدمه
شـــاید بحـــث من خیلـــی تجربی باشـــد؛ 
یعنی شـــاید بشـــود پشـــتوانه های نظری 
هـــم بـــرای آن برشـــمارم امـــا می خواهـــم 
ســـاده آن چیزی کـــه به آن اعتقـــاد دارم و 
تـــا االن به آن عمـــل کردم را عـــرض بکنم. 
بـــاور مـــن این اســـت که مـــا بـــه الگوهای 
عملـــی برای اقـــدام نیاز داریـــم. حاال حوزه 
کاری مـــن تعلیم و تربیت اســـت و معتقد 
هســـتم که در تعلیم و تربیت اســـامی در 
مقیـــاس کان و خـــرد نیـــاز به الگـــو داریم 
اما ایـــن الگوها را عمدتـــًا نداریم. چه باید 

؟ بکنیم

دو حرکت در راستای الگوسازی
مـــا باید دوتـــا حرکـــت را انجـــام بدهیم. 
ایـــن کـــه نقطـــه اول مـــا نظر اســـت. هیچ 
عملی بـــدون نظر نمی توانـــد اتفاق بیفتد 

امـــا این یـــک طرفه نیســـت. به ایـــن معنا 
کـــه نظر بـــه عمـــل تبدیل می شـــود. بلکه 
یـــک رفـــت و برگشـــت بیـــن نظـــر و عمـــل 
داریـــم. یـــک دیالتیـــک کـــه از نظر شـــروع 
آن  و  می انجامـــد  عملـــی  بـــه  می شـــود، 
عمـــل یک اثـــری بر نظـــر مـــا دارد و در یک 
رفـــت و برگشـــت بیـــن اینهـــا مـــا کـــم کم 
هـــم نظرمـــان و هـــم عمل مـــان تقویـــت 
اســـتعایی  ســـیر  یـــک  انـــگار  می شـــود. 
داریـــم که من بـــه آن می گویـــم اجمال به 
تفصیـــل. پـــس دو حرکت، از نظـــر به عمل 
و یـــک حرکت عمـــودی که مـــا را از اجمال 
بـــه تفصیل می رســـاند. اگـــر بخواهیم این 
را دینامیـــک در نظـــر بگیریـــم، مـــا الگویی 
داریم که از نظر شـــروع می شـــود و در یک 
رفت و برگشـــتی کـــه داریـــم، در عمل مثل 
یک فنر بازشـــونده اســـت کـــه مـــا را از آن 
خـــرده عملی کـــه در یک مقطـــع و در یک 

برش خـــاص انجـــام می دهیـــم، مـــا را به 
یک الگـــوی جامـــع و جامع تر می رســـاند. 
یعنـــی بـــه ابعـــاد مختلـــف. فکـــر می کنم 
ایـــن می توانـــد یـــک الگویـــی باشـــد برای 
تولیـــد الگوهـــای بومـــی کـــه مـــا در عمل 
می توانیـــم بـــه کار بگیریـــم. اگر خـــود این 
را بپذیریـــم، می بینیـــم یـــک نقـــص جدی 
داریـــم. مـــا در عمـــل بـــدون نظـــر عمـــل 
نظریه پـــردازی  و  نظـــرورزی  یـــا  می کنیـــم 
و  داللـــت  کـــه  ایـــن  بـــدون  می کنیـــم، 
توجـــه ای بـــه عمل داشـــته باشـــیم. خب 
چـــون این دوتا با هـــم ارتباطی نـــدارد، ما 
را به جایـــی نمی رســـاند. تجربه نگاری یکی 
از نقاطی اســـت که می توانـــد این حلقه را 

بکند. کامـــل 

تجربه نگاری چه کار می کند؟
اشـــخاص،  تجربـــه  تجربه نـــگاری، 
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مؤسســـات، فعالیت ها، رویدادهـــا یا ناظر 
بـــه موضوعـــات را ثبـــت می کنـــد. یعنـــی 
رد  می توانیـــم  مـــا  حـــاال  کـــه  تجربه نـــگار 
پـــای ایـــن را در تاریـــخ شـــفاهی، مطالعه 
موردی و شـــکل های مختلـــف آن در علوم 
مختلـــف پیدا بکنیـــم. حاال من بـــه عنوان 
تجربه نگار و اصطاحـــی که خودش محل 
مناقشـــه اســـت ولی االن می خواهم روی 
اکســـپرینس تأکید بکنـــم. آن چیزی که یک 
شـــخص در زندگی اش تجربـــه کرده را ثبت 
می کنـــد. کل یک زندگی مثـــل خانم مربی 
یا دختـــر تبریز یا معلم حســـابی. چیزی که 
شـــما می بینید انتشـــارات راه منتشر کرده 
اســـت. نمونه های دیگری هـــم دارد. حاال 
مـــن نمونه هایی کـــه این جا دم دســـت تر 
اســـت و شـــما بیـــرون همیـــن مجموعـــه 
شـــخص محور  اینهـــا  کـــه  می بینیـــد 
هســـتند. یـــا نمونه هایـــی که یک تشـــکل 
تربیتی را، یک مدرســـه را ثبـــت کردیم. چه 
فراینـــدی از ابتدای تأســـیس آن مدرســـه، 
تأســـیس  دغدغـــه،  شـــکل گیری  اصـــل 
آن مؤسســـه، ســـیری کـــه آن تشـــکل یـــا 
مؤسســـه تربیتـــی تـــا امـــروز طی کـــرده و 
دارد. حـــاال می توانـــد ســـازمان باشـــد یـــا 

یـــک رویـــداد. یـــک اردو چـــه طـــور برگـــزار 
شـــده. چه ســـیری را طی کرد. چـــه اجزایی 
داشـــت. چـــه اتفاقـــات و فرایندهایی توی 
آن اتفـــاق افتاد. یا می توانـــد یک موضوع 

باشـــد کـــه در بخش هـــا و موقعیت هـــای 
مختلـــف  اشـــخاص  توســـط  مختلـــف، 
بـــرش  یعنـــی  مختلـــف.  مؤسســـات  و 
می زنیـــم. مســـأله محور یـــا موضوع محور 
باشـــد. این چه کمکی به مـــا می کند؟ آن 
نکتـــه اولی که عـــرض کـــردم. اولین فایده 
آن  کـــردن خـــود  تجربه نـــگاری خـــودآگاه 
عامل اســـت. من شـــخص کـــه آن تجربه 
را داشـــتم، مـــن را خـــودآگاه می کنـــد بـــه 
چیزهایـــی کـــه از آنها عبور کـــردم. این گام 
اول بـــرای ارتقـــای آن عمـــل و آن تشـــکل 

اســـت. وقتی کـــه شـــما تجربه را مســـتند 
متوجـــه  بعـــدی  نســـل های  می کنیـــد، 
می شـــوند که با چی مواجه هســـتند. دو، 
فرصت نقـــد و تحلیل را به یـــک فرد بیرونی 
می دهـــد. وقتـــی کـــه ثبت شـــد، مســـتند 
شـــد، تازه امکان نظرورزی، نقد و بررســـی و 
دیدن ابعاد مختلـــف آن اتفاق می افتد که 
هـــم کمک می کنـــد که شـــما مفروض های 
نظری پشـــتیبان آن عمل را بیرون بکشـــید 
و هـــم مســـائلی کـــه در آن عمل پاســـخی 
برایـــش نیســـت و بـــا چالش هایـــی مواجه 
بود را کشـــف کنیـــد و صورت بنـــدی بکنید. 
بـــه ایـــن ترتیـــب شـــما از یـــک نظـــری کـــه 
باعـــث یـــک عمـــل شـــد، بـــه یـــک حرکـــت 
برگشـــتی بـــه نظـــر می رســـید و اگـــر ایـــن 
رفـــت و برگشـــت دورانی ادامه پیـــدا بکند، 
می توانیـــم امیـــدوار باشـــیم کـــه آن فعلی 
که آن شـــخص انجـــام می دهـــد، کاری که 
آن مجموعـــه انجام می دهـــد، در مقیاس 
خرد یک تشـــکل یـــا مقیاس یک ســـازمان 
و یـــک جامعه یـــک ارتقایـــی را ببینید و کم 
کـــم  بتوانید ادعـــا بکنید که من در جشـــن 
عبـــادت، در مقیاس یک تشـــکل تربیتی یا 

مدرســـه توانســـتم بـــه یک الگو برســـم. 

،،
اولین فایده تجربه نگاری 
گاه کردن خود آن  خودآ
عامل است

دو، فرصت نقد و تحلیل 
را به یک فرد بیرونی 
می دهد
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محسن مقصودی           تهیه کننده و مستندساز

ترور علوم انسانی
آسیب شناسی وضعیت علوم انسانی در کشور

خدا را شکر علوم انسانی نرفتیم!
این کـــه علـــوم انســـانی خیلـــی مظلوم 
از دوره  مـــا  کـــه  ایـــن  بـــه خاطـــر  اســـت. 
راهنمایـــی و دبیرســـتان که بودیـــم، علوم 
انســـانی را در ذهـــن مـــا ترور کردنـــد. حاال 
مـــا آن موقـــع بچـــه درســـخوان بودیـــم 
و شـــاید یـــک دقیقـــه هـــم فکـــر نکردیـــم 
کـــه چـــرا به رشـــته علـــوم انســـانی نرویم. 
طبیعتـــًا بچه هایـــی کـــه نمـــرات باالتـــری 
دارنـــد بایـــد بـــه ریاضـــی و فنـــی برونـــد. 
حـــاال آنهایی که عشـــق پزشـــکی باشـــند، 
بـــه تجربـــی و پزشـــکی بروند. ایـــن یکی از 
حســـرت هایمان اســـت که چرا مـــا اصًا به 
علوم انســـانی حتی فکر هـــم نکردیم. االن 
کـــه نـــگاه می کنـــم یعنـــی بعـــد از این که 

دوره لیســـانس را خواندیـــم هم حســـرت 
می خوردیـــم و هم خدا را شـــکر می کردیم 
کـــه بـــه علـــوم انســـانی نرفتیـــم؛ یعنی با 
این وضعیتـــی که بعـــدًا از علوم انســـانی 
دیدیـــم، گفتیم شـــاید آن اتفـــاق که علوم 
انســـانی در ذهـــن مـــا خیلـــی ترور شـــده 
بـــود و بچه هایـــی که ته لیســـت هســـتند 
بـــه علـــوم انســـانی می رونـــد، بـــد نبـــود. 
خـــدا را شـــکر ارشـــد توفیـــق شـــد و مـــن 
علوم انســـانی مدیریـــت رســـانه خواندم. 
دیدیـــم واقعًا چقدر خوب شـــد کـــه ماها 
حداقـــل آن دوره اول دانشـــجویی مان را 
فنی رفتیـــم و بعد بحث های دانشـــجویی 
و بحث هـــای فرهنگـــی و اینهـــا، فهمیدیم 
اگـــر هم قـــرار اســـت بـــه علـــوم انســـانی 

برویـــم، باید از قبل خودمـــان جهت مان را 
انتخـــاب کرده باشـــیم و گزیـــده برویم و با 

یـــک جهتـــی برویم. 

کسی مطالعه نکرده...
وضعیـــت  کـــه  ایـــن  مصیبـــت  حـــاال 
انســـانی  علـــوم  در  مـــا  دانشـــگاه های 
مـــن  از  بهتـــر  دوســـتان  حتمـــًا  چیســـت، 
می دانند اما مایی که االن در کار رســـانه و 
برنامه ســـازی و مستندسازی و... هستیم، 
شـــاید هـــر هفته این نیـــاز را بیشـــتر حس 
می کنیم که کار پژوهشـــی جـــدی و عمیق 
بـــرای مســـائل کشـــور و مســـائل انقـــاب 
چقـــدر کار روی زمین مانده و انجام نشـــده 
اســـت. چه از مســـائل پیشـــرفت کشـــور، 
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چـــه از چالش هایـــی کـــه در مســـیر تحقق 
عدالـــت داریم. مثًا در حـــوزه نظام حقوق 
و دســـتمزد. دولت هـــای مختلـــف می آیند 

و می رونـــد. یکـــی می گویـــد حقـــوق کف 
و حقـــوق ســـقف می توانـــد تـــا 21 برابـــر 
باشـــد. یکـــی دیگـــر می گویـــد تـــا 15 برابر 
تـــا 17 برابـــر. من واقعًا همیشـــه ســـؤالم 
ایـــن بـــوده اســـت. چنـــد بـــار در برنامـــه 
زنـــده هم گفتـــم که علمـــا، ائمـــه جمعه! 
دانشـــگاهی ها! علـــوم انســـانی ها! واقعًا 
روی ایـــن مطالعـــه ای 
نشـــده کـــه از نگاه 
دینـــی، از نـــگاه 

علمـــی کـــف و ســـقف حقـــوق بایـــد چند 
برابر باشـــد؟ یعنی یک مدیـــر توی جامعه 
اســـامی تا چند برابر یک کارگـــری که مثًا 
ســـه و پانصـــد می گیـــرد، می تواند حقوق 
بگیـــرد و ما بگوییـــم این عادالنه اســـت و 
منطقـــی اســـت. می گویم االن تـــا 15 برابر 
و 20 برابـــر و اینهـــا هـــم داریـــم. یـــا مثًا در 
وضعیـــت نظـــام بانکی مان ایـــن وضعیت 
خلق پـــول نظام بانکـــی در خدمـــت اغنیا 
ســـرمایه داری  جریـــان  و  مرفـــه  طبقـــه  و 
اســـت. مـــن یـــک وقتـــی از آقـــای قنبریان 
یـــک جمله قشـــنگی شـــنیدم و همیشـــه 
تـــوی ذهـــن مـــن حـــک شـــده. بـــرای من 
بـــود. گفتنـــد که  جملـــه تکان دهنـــده ای 
نظام ســـرمایه داری و جریان سرمایه داری 
دارد ســـعی می کند در کشـــور مـــا جریان 
اگـــر  و  ببلعـــد  را  فقیـــه  والیـــت  نظـــام  و 
مـــا حواس مـــان نباشـــد، ایـــن اتفـــاق در 

حوزه هـــای مختلـــف می افتـــد. 

علوم انسانی چه نیست؟
و  دســـتاوردها  همـــه  کنـــار  در 
پیشـــرفت هایی که ما در انقاب اســـامی 
داریم و بـــه آن افتخار می کنیـــم، در حوزه 
علـــوم انســـانی در حـــوزه نظـــام بانکـــی، 
نظـــام مالیاتی، حـــوزه حقوق و دســـتمزد 
و مســـائل مختلف. حـــاال به تعبیـــری باید 
گفـــت علوم انســـانی چـــه نیســـت؟ یعنی 
در همـــه حوزه هـــای زندگی مـــا االن علوم 
انسانی اســـت که دارد حرف می زند. حتی 
در حوزه هـــای علم و فناوری. اگر شـــما یک 

جهش علمی و جهشـــی در حـــوزه انقاب 
اســـامی می بینیـــد. در حوزه هســـته ای، 
در حـــوزه فضایـــی، در حـــوزه نانـــو، شـــما 
می بینیـــد کـــه مســـأله اصلـــی آن گفتمان 
علـــوم انســـانی و آن گفتمان حاکـــم بر آن 
مجموعـــه اســـت. آن گفتمـــان جهادی ای 
اســـت که بـــر آن مجموعـــه حاکـــم بوده. 
گفتـــم مســـأله جهـــادی؛ همیـــن موضوع 
جهـــادی هـــم بـــه نظر مـــن هنوز درســـت 
تبیین نشـــده اســـت. یک عزیزی می گفت 
ما هنـــوز هم جهـــاد را فقط بـــه معنی کار 
بیشـــتر و آدم جهادی کســـی اســـت که کار 
بیشـــتر بکند، تـــوی ذهن ها داریـــم. یعنی 
مفهـــوم ایـــن کـــه باالخـــره مـــا آدم هـــای 
جهـــادی ای کـــه اوایـــل انقـــاب دیدیـــم یا 
هنـــوز هـــم می بینیـــم، بحـــث هم زیســـتی 
با مردم اســـت. ایـــن که ایـــن آدم جهادی 
دارد  و  اســـت  مـــردم  هم زیســـت  چقـــدر 
یـــک  می کنـــد.  زندگـــی  مردمـــش  مثـــل 
مدیر جهـــادی باید مثل مردمـــش زندگی 
بکنـــد. بـــه نظرم اینهـــا اصًا بحث نشـــده. 
ایـــن  همـــه  در  کـــه  بگویـــم  می خواهـــم 
حوزه هـــا جای یک کار علوم انســـانی خوب 
الزم اســـت و بچه هـــای هنـــری هـــم باید از 
کارهای خوب اســـتفاده بکننـــد و هم باید 
ســـوژه هایی بدهنـــد که علوم انســـانی ما 
که به نظـــرم بخش زیـــادی از آن در خواب 
اســـت. بخشـــی در دانشـــگاه ها و بخشی 
در حـــوزه یـــک تکانـــی بخـــورد و در واقـــع 
متناســـب با نیازهـــای جامعه ان شـــاءاهلل 

بکند. حرکـــت 

،،

نظام سرمایه داری و 
جریان سرمایه داری 
دارد سعی می کند در 
کشور ما جریان و نظام 
والیت فقیه را ببلعد و اگر 
ما حواس مان نباشد، 
این اتفاق در حوزه های 
مختلف می افتد. 
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ی پور  حجت االسالم عباس حیدر

قائم مقام پژوهشکده تبلیغ و مطالعه اسالمی قم

پرش از روی واقعیت
 چگونه روایت مستند در حوزه دانش و علوم انسانی

می تواند ما را امداد کند؟
مســـأله ایـــن اســـت کـــه چگونـــه روایت 
مســـتند در حوزه دانش و علوم انســـانی 
می تواند مـــا را امداد کند. یک مســـأله  ای 
که ما در حوزه علوم انســـانی با آن مواجه 
هســـتیم، این اســـت که علوم انســـانی ما 
از روی واقعیـــت می پرد؛ به چـــه معنا؟ به 
خاطر ایـــن که اساســـًا مقوله هایـــی که با 
آنها به شـــکار توصیـــف از واقعیت می رود 
یـــک مقوله هـــای اینجایی ما نیســـت. دو، 

با میـــدان واقعیت َمســـاس جـــدی ندارد 
و در عالـــم ذهنیـــت می چرخـــد. بـــه خاطر 
دالیـــل عدیـــده و از جملـــه این کـــه هنوز 
دانـــش مـــا در موقـــف تمدنی بـــه معنای 
دقیـــق کلمـــه قـــرار نگرفتـــه، فاصلـــه بین 
واقعیـــت را خیلـــی ســـریع طـــی می کنـــد. 
یـــک واقعیتـــی را می بینـــد، یـــک ابتدایـــی 
را می بینـــد، یـــک انتهایـــی را، ابتدایـــش را 
می گویـــد، انتهایـــش را می گویـــد ولـــی در 

ایـــن میانه و این وســـط تأمـــل و توصیف 
دقیـــق ارائـــه نمی کند. 

اما روایت مستند چه کار می کند؟
کـــه  اســـت  روایتـــی  مســـتند  روایـــت   
اســـت.  نزدیکتـــر  واقـــع  بـــه  او  روایتگـــری 
از  غنی تـــر  واقـــع  اواًل  داریـــد  اســـتحضار 
دانـــش اســـت. همیشـــه و همـــواره ایـــن 
طـــور بوده و این طور خواهـــد ماند. دومًا 
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مســـأله ای کـــه ما بـــا آن مواجه هســـتیم، 
روگرفتی اســـت که دانـــش عرضه می کند. 
ایـــن  هســـتیم،  آن  در  کـــه  وضعیتـــی  در 
روگرفت، از واقـــع فاصله دارد. عرض کردم 
پریـــدن از روی واقعیت؛ اما مســـتند چون 
می خواهد خـــود واقعیـــت را روایت بکند، 
ایـــن روگرفتـــش از واقعیـــت بـــه واقعیت 
نزدیکتـــر اســـت. در روایت مســـتند دو چیز 
وجـــود دارد؛ یـــک، اجزایـــی کـــه در واقـــع 
ســـازنده مســـتند دارد انتخـــاب می کنـــد. 
دو، مفصل بنـــدی بیـــن این اعضـــا. از قضا 
هنـــر ســـازنده باید این باشـــد کـــه بتواند 
بـــه گونـــه ای معقـــول مفصل بندی هـــا و 
ترتب هـــا بین قطعـــات این واقعیـــت را به 
هـــم پیوند بزنـــد که بیننده حـــس بکند در 

بـــه ســـر می برد.  عالـــم واقعیت 

غلبه بر موانع در روایت
بـــه صحبـــت دکارت اشـــاره بکنـــم وقتی 
کـــه آن شـــک دکارتـــی را طـــی می کنـــد. او 
وقتـــی می خواهد از این شـــک عبـــور کند، 
می گویـــد خـــب یـــک واقعیتـــی در بیـــرون 
داریـــم. از کجـــا معلـــوم کـــه مـــن خـــواب 
اشـــاره  نکتـــه ای  یـــک  بـــه  بعـــد  نباشـــم. 
خواب هـــای  می بینـــم  مـــن  کـــه  می کنـــد 

من هم یـــک منطقی دارد. مـــن هر جوری 
خـــواب نمی بینم. یک قواعـــدی دارد. من 
می خواهـــم از ایـــن الهام بگیـــرم. در واقع 
قواعـــد روایت بایـــد به گونه ای باشـــد که 

منطقـــی بـــه نظـــر برســـد و ذهـــن بیننده 
عمومـــی یا حاال نخبگانـــی واقعی بودن را 
بپذیرد. لذا مستندســـاز مجبور اســـت که 
این محیـــط و متن را جـــوری مفصل بندی 
بکنـــد کـــه زوایـــا و لبه هـــای ویـــژه ای را در 
بیـــاورد. بـــه چـــه معنـــا؟ موانـــع را روایت 
کنـــد. چگونگـــی غلبه بـــر موانـــع را روایت 
بکنـــد. اقتضائاتـــی کـــه باعث ایـــن توفیق 
شـــد را روایـــت کنـــد. ایـــن کـــه ایـــن همه 
ظریف می شـــود در واقع امـــکان توقف و 
مکـــث را می دهد و کســـی کـــه می خواهد 

واقعیـــت را در مقـــام علـــم جـــدی بگیرد، 
می توانـــد بـــه این روایـــت مراجعـــه کند و 
متوجه بشـــود کـــه واقعیـــت پیچیده تر از 
آن چیـــزی بود کـــه در وادی امر یـــک ابتدا 
داشـــت و یک انتهـــا. من به فیلـــم منصور 
اشـــاره کنـــم کـــه حـــاال یـــک جـــور روایـــت 
مســـتند در قالب فیلم ســـینمایی اســـت. 
چیزی کـــه در ایـــن روایت برای مـــن جالب 
توجـــه بود، ایـــن بود که شـــرایط و بســـتر 
زمـــان بـــه گونـــه ای توصیف می شـــود که 
دشـــواری یـــک کار و یـــک عملیـــات بـــرای 
ســـاختن و کارآمـــدی را بـــه خوبی نشـــان 
می دهـــد. منصـــور داخل یـــک پارادوکس 
قـــرار دارد و ایـــن پارادوکس بـــه خوبی در 
این فیلم تصویر شـــده. و آن چیســـت؟ آن 
عبارت از این اســـت که از یک ســـو حامیان 
قدرتمنـــدی دارد و از آن طـــرف نمی تواند 
دم بـــه دم گایه به نزد حامیـــان قدرتمند 
ببـــرد و در عین حـــال مخالفـــان قدرتمند. 
هنـــر منصور زیســـت در این میانه دشـــوار 
و پیچیده اســـت که باید معـــادالت چندی 
از  برخـــی  آنهـــا  از جملـــه  و  بکنـــد  را حـــل 
شکســـت ها و حتی برخـــی از آبروریزی ها را 

بپذیرد. طرح هایـــش  شکســـت  در 

،،
قواعد روایت باید به 
گونه ای باشد که منطقی 
به نظر برسد و ذهن 
بیننده عمومی یا حاال 
نخبگانی واقعی بودن را 
بپذیرد
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محمدرضا وحیدزاده           پژوهشگر هنر

علوم انسانی در خدمت هنر
وقتی علوم انســـانی و هنر بـــا هم برخورد 
می کننـــد، بـــه نظر مـــن ایـــن برخـــورد به 
چهـــار صـــورت محقق می شـــود. یکـــی از 
آنهـــا این اســـت کـــه انتظـــار مـــی رود یا در 
مـــراودات ایـــن جـــوری رقم می خـــورد که 
علـــوم انســـانی در خدمـــت هنـــر اســـت. 
شـــاید فـــی نفســـه بـــد هـــم نباشـــد. یک 
می شـــود  و  اســـت  الزم  هـــم  جاهایـــی 
ضرورت آن را احســـاس کـــرد. آن جایی که 

انتظار مـــی رود، علـــوم انســـانی بیاید هنر 
را ترویـــج، معرفـــی، تبلیغ و برجســـته کند. 
حـــاال شـــاید بـــه یـــک عبارتی بشـــود گفت 
علـــوم انســـانی در حـــد ژورنالیســـم تقلیل 
پیـــدا می کنـــد. من بـــا این هم فی  نفســـه 
خیلـــی مشـــکلی نـــدارم. فقـــط می گویـــم 
بایـــد تکلیفمـــان را روشـــن بکنیـــم. اســـم 
این دیگر علوم انســـانی نیســـت. اســـم آن 
ژورنالیســـم اســـت و الزم هم هســـت. یک 
ســـاحت مهمی هم هســـت و می شود به 

آن پرداخـــت. 

هنر در خدمت علوم انسانی
یک نســـبت دیگری که می توانـــد بین اینها 
برقرار بشـــود، این است که هنر در خدمت 
علوم انســـانی قـــرار می گیرد و بـــاز هم به 
نظـــرم این فی نفســـه چیز بدی نیســـت و 
می شـــود تصـــورش کـــرد ولـــی بـــاز اینجا 
بایـــد یـــک ذره تکلیفمـــان را روشـــن کنیم. 
آنجایی کـــه هنر می خواهد علوم انســـانی 
را معرفـــی کنـــد، یـــک چهره ای را برجســـته 
کنـــد، یـــک اندیشـــه ای، یـــک نظرگاهـــی را 

دیدار هنر با علوم انسانی
بررسی نسبت های بین علوم انسانی و هنر
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برجســـته کند و اینجا در ساحت پروپاگاندا 
تقلیـــل پیـــدا می کنـــد. من بـــا ایـــن که به 
پروپاگانـــدا نیـــاز داریم و یـــک حیطه خیلی 
مهم اســـت مشـــکلی ندارم امـــا می گویم 
دیگـــر نمی توانیم اســـم آن را هنر بگذاریم. 

بایـــد تکلیف مـــان را با آن روشـــن بکنیم. 

هنر، بهانه ای برای مطرح شدن علوم 
انسانی

نســـبت ســـومی که می توانـــد بیـــن اینها 
برقرار بشـــود، این اســـت که هنـــر بهانه ای 
اســـت که علوم انســـانی خـــودش را طرح 
بکنـــد. من یک ســـری اطاعات، یک ســـری 
کـــه  دارم  اندوختـــه  ســـری  یـــک  دانـــش، 
فی نفســـه خیلـــی اهمیـــت دارد. راجع به 
پاکســـتان یـــک ســـری داده دارم و هنـــر را 
بهانـــه ای می کنم که بعـــد از طرح موضوع 
بروم راجع به پاکســـتان حـــرف بزنم. خیلی 
پیش می آیـــد و خیلی متداول اســـت. یک 
فیلم ســـینمایی، یـــک رمان، یک مســـتند، 
شـــاید در این ســـال ها هم توی جشنواره 
عمـــار زیـــاد رخ داده باشـــد. ایـــن هـــم باز 
تـــوی جایـــگاه خـــودش مهـــم اســـت. یک 
مســـتند می بینیـــم، یـــک فیلم ســـینمایی 
رشـــته  دانش آموختـــه  مـــِن  و  می بینیـــم 
تعلیـــم و تربیـــت می آیـــم می گویـــم ایـــن 
فیلـــم را دیدیـــم. حـــاال بـــه بهانـــه ایـــن اثر 
هنـــری به بحـــث تعلیم و تربیـــت بپردازیم. 
ایـــن هم ســـر جـــای خـــودش مهم اســـت 
ولی بـــه نظرم هنـــوز آن مســـأله اصلی ما 

 . نیست

علوم انسانی بهانه ای برای هنر
شـــکل چهارم این اســـت که علوم انسانی 
بهانه ای برای هنر اســـت. شـــاید هنر با یک 

اطاعـــات عمق نیافته، شـــاید قوام نیافته 
پرســـش ها،  ســـؤال ها،  از  مســـأله ها،  از 
بـــه ســـراغ طـــرح  چالش هـــا می خواهـــد 
آنهـــا بـــرود. خیلـــی وقت هـــا معمـــواًل هم 
اینهـــا را به صورت گل درشـــت و به صورت 
شـــعاری فقط در الیه اول و سطحی طرح 
می کند. ایـــن هم باز توی فضـــای فرهنگ 
هنر رســـانه ای ســـال ها خیلی داغ بوده و 
گاهی بـــه پاتولـــوژی تقلیل پیـــدا می کند. 
ســـینما می شـــود پاتولوژی، هنر می شود 
پاتولوژی و در واقع صرفًا در ســـطح است 

و ســـطحی باقـــی می ماند. 

و اما نسبت پنجم...
امـــا آن چیزی که بـــرای من خیلی مســـأله 
اســـت و گمشده من اســـت و فکر می کنم 
امروز بـــه آن نیاز داریم. نســـبت پنجم این 
اســـت که علوم انســـانی با هنر بـــه گفتگو 
بپـــردازد و در صدد پاســـخ به مســـأله های 
هنر بربیایـــد. وقتـــی »والتـــر بنیامین« در 
ســـال ،1935 مقالـــه »اثـــر هنـــری در عصر 
تکثیـــر مکانیکـــی« را نوشـــت، آنجـــا ایـــن 
اتفاقـــی کـــه داشـــت در صحنـــه و در کف 
میـــدان می افتاد و هنـــر از یک عصری وارد 
عصـــر دیگـــری می شـــد و تکثیـــر مکانیکی 
هنر داشـــت یـــک اتفـــاق دیگـــری را در آن 
هالـــه نـــور، آن آهورایی که والتـــر بینامین 
می گویـــد، آنجا داشـــت یک چیـــزی را رقم 
مـــی زد، والتر بنیامیـــن، فیلســـوف مکتب 
اندیشـــه های  بـــود  نیامـــده  فرانکفـــورت 
فلســـفی خـــودش را بـــه بهانه ایـــن اتفاق 
توضیـــح بدهد؛ بلکه داشـــت از آن اتفاقی 
کـــه رخ مـــی داد پـــرده برمی داشـــت. حتی 
داشـــت از دهه هـــای بعـــد و از ســـال های 

خیلی بعـــد ســـخن می گفت. داشـــت یک 
راهـــی را جلـــوی هنر بـــاز می کرد. یا ســـال 
1973 وقتی »میشـــل فوکو«، فیلســـوف 
پیـــپ  یـــک  »ایـــن  کتـــاب  مـــدرن،  پســـت 
نیســـت« را نوشـــت راجع به یـــک اثر و یک 
تابلـــو از »رنـــه مارگریت«، نقاش ســـورئال 
اندیشـــه های فلســـفی اش  نیامد  بلژیکی. 
را بـــه بهانـــه یک نقاشـــی توضیـــح بدهد. 
داشـــت برای مـــا اتفاقی که تـــوی اثر »رنه 
مارگریـــت« یـــا کًا تـــوی هنر پســـت مدرن 
اتفـــاق داده را واکاوی می کرد. داشـــت ما 

را با یـــک جهانی آشـــنا می کـــرد و امروز در 
1400و در ایـــن جغرافیـــا نیـــاز دارم کـــه یکی 
بـــرای من توضیـــح بدهد که هنـــر من کجا 

 . ست ا
اگر می گوییم جشـــنواره عمار و جشـــنواره 
مردمی عمـــار، یک بار بیاییـــم این مردمی 
را توضیـــح بدهیـــم. اینجا آن جایی اســـت 
کـــه علوم انســـانی بـــا هنر دیـــدار می کند. 
مـــردم را یـــک بـــار بـــرای مـــن بـــاز کنید که 
آیـــا این مـــردم همان مردمی هســـتند که 
تـــوی هالیـــوود دارد می فروشـــد یـــا توی 
رأیـــش گرفتـــه  تـــوی گراســـی دارد  ِدمـــو 
می شـــود یا تـــوی روســـتاهای ما اســـت؟

،،
اگر می گوییم جشنواره 
عمار و جشنواره مردمی 
عمار، یک بار بیاییم این 
مردمی را توضیح بدهیم. 
اینجا آن جایی است که 
علوم انسانی با هنر دیدار 
می کند
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وحید جلیلی

فردوی علوم انسانی
 سخنرانی وحید جلیلی در جمع مسئوالن تاریخ شفاهی

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
»کارآمدی« و »هدفمندی«

در تاریخ شفاهی
الحمـــداهلل در دفتـــر زحمـــات زیـــادی در 
تاریخ شـــفاهی کشـــیده شـــده است. کلی 
کار می شـــود و بـــه خروجی هم می رســـد 
امـــا یکـــی از مشـــکات مـــا در این مســـیر 
مـــا  اگـــر  اســـت.  موضوعـــات  پراکندگـــی 
ســـالی صدتا کتاب در بیســـت تا ســـرفصل 
دربیاوریـــم مؤثرتـــر اســـت یا ســـالی صدتا 

کتـــاب در پنج ســـرفصل؟
بنابرایـــن در تعریـــف پروژه هـــای جدیـــد 
باید یـــک مقـــدار گزیده تر، اندیشـــیده تر و 

با هدف گـــذاری  بیشـــتر عمـــل کنیم.
بحـــث دیگـــری کـــه خیلـــی بـــه بچه هـــا 

تأکیـــد می کـــردم، این بود که حواســـمان 
باشـــد امتیـــازات دفتر را از دســـت ندهیم. 
در کارهایـــی کـــه انجـــام می شـــود مهـــم 
اســـت هویـــت و ماهیـــت دفتـــر مطالعات 
مشـــخص باشـــد. آن هم نه به یک شـــکل 
تبلیغاتـــی و پروپاگاندایـــی. بلکه باید در هر 
کاری بـــه شـــکل واقعی یک مزیت نســـبی 

باشیم. داشـــته 
شـــماها  کـــه  کاری  ایـــن  در  خصوصـــًا 
می کنیـــد، شـــاید ده هـــا نهـــاد و گـــروه و 
در  امـــروز  اگرچـــه  می کننـــد.  کار  تشـــکل 
تاریخ شـــفاهی کشـــور با وضعیت آرمانی 
و  ارگان هـــا  ولـــی  داریـــم؛  خیلـــی فاصلـــه 
نهادهایی مثـــل حوزه هنری، مرکز اســـناد 
و ... از قدیـــم کار می کردند و در ســـال های 

اخیـــر جریانـــات جدیـــدی فعال شـــده اند.
بنابرایـــن در ایـــن فضـــای رقابتـــی بایـــد 
»کارآمـــد« باشـــیم. کارآمـــدی یعنی خوب 
کار کنیم و به هدفی که مشـــخص کردیم، 
مناســـب  هزینـــه  بـــا  مناســـب،  زمـــان  در 
برســـیم. جوری کـــه کارمان ِپرتی نداشـــته 

باشـــد و منابـــع هدر نشـــود.
ولـــی پیـــش از کارآمـــدی بایـــد در نظـــر 
گرفـــت هدفمـــان چقـــدر درســـت اســـت. 
خـــوب کار کـــردن یک چیزی اســـت؛ اما کار 
ممتاز کـــردن چیز دیگـــری. کار بـــا اولویت 
انجـــام دادن و شـــناخت مزیت هـــا مهـــم 

. ست ا
توجـــه بـــه ایـــن »هدفمنـــدی« بخـــش 
مهمـــی از هویـــت دفتـــر مطالعـــات جبهه 

مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
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را شـــکل می دهـــد وگرنـــه مـــا  فرهنگـــی 
هـــم بایـــد ادغـــام می شـــدیم و می رفتیم 
کنـــار. می گفتیم ســـازمان تبلیغـــات به چه 
عظمـــت کار می کنـــد، مـــا دیگـــر چـــه کاره 

. هستیم

آسیب های حرفه ای شدن
نتیجـــه کارآمدی حرفه ای شـــدن اســـت. 
می شـــوند  دفتـــر  وارد  وقتـــی  بچه هـــا 
ســـنگینی ها  چـــه  اجرایـــی  کار  می بیننـــد 
کلـــی  دارد.  پیچیدگی هایـــی  چـــه  و 
می کشـــند  زحمـــت  می گذارنـــد،  وقـــت 
به اصطـــاح  مقـــدار  یـــک  مجموعـــه  تـــا 
حرفه ای تـــر شـــود کـــه الزم هـــم هســـت. 
این اتفـــاق حتمًا بایـــد بیافتـــد. مهارت ها 
بشـــود.  بیشـــتر  مرحله به مرحلـــه  بایـــد 
بشـــود  منظم تـــر  بایـــد  ســـازمان دهی 
مجموعـــًا  کـــه  متعـــارف  واژه  همـــان  و 

بشـــود. حرفه ای تـــر 
ایـــن  باشـــد  حواســـمان  بایـــد  ولـــی 
هویـــت  خدمـــت  در  شـــدن  حرفه ای تـــر 
مجموعـــه و مزیـــت نســـبی دفتر باشـــد و 
خائی را پـــر کند. وگرنـــه در مجموعه های 
مشـــابه کـــه حرفـــه ای هـــم کار می کننـــد 

می بینیـــم. داریـــم  را  آسیب هایشـــان 
دارد.  آســـیب هایی  شـــدن  حرفـــه ای 
یکـــی اش ایـــن اســـت کـــه نســـبت مـــا با 
جمهـــور بگویـــم؟ تـــوده بگویـــم؟ مـــردم 
بگویـــم؟ کار نهضتـــی بگویـــم؟ کار آماتـــور 
بیـــن  از  بگویـــم؟  داوطلـــب  کار  بگویـــم؟ 
برود؛ یعنی نســـبت مـــا با این چشـــمه ها 

از دســـت بـــرود.
غلبـــه  شـــدن  حرفه ایـــش  دوم  آســـیب  
کیفیـــت بر کمیت اســـت. نیـــرو یعنی چی؟ 
نیـــرو یعنی کســـی کـــه آمـــوزش می بیند. 
بـــا او قـــرارداد می بندیم. ســـر موقع پروژه 
را تحویـــل می گیـــرد. ســـر موقع پـــروژه را 
تحویـــل می دهـــد. همه چیـــز منظم پیش 
می رود و الحمداهلل همه راضی هســـتند. 
مـــی رود  می شـــود.  چـــاپ  هـــم  کتـــاب 
خوانده می شـــود. مخاطب پیـــدا می کند 

فان. و 
ولـــی یکـــی از حرف هـــای اساســـی ما در 
عرصـــه فرهنگ این اســـت که بایـــد عاوه 
بـــر کار حرفه ای و قوی و طـــرازی که انجام 

شـــکفته  نـــا  ظرفیت هـــای  می دهیـــم، 
را، دفائـــن العقـــول1 را، قابلیت هایـــی 
کـــه انقـــاب اســـامی در توده ها به 
وجـــود آورده را فعـــال کنیـــم. مثـــال 

این نـــگاه در جشـــنواره عمـــار وجود 
دارد. هرچقـــدر که مـــا فیلم های خوبی 

بســـازیم خوب اســـت ولی 

1. اشـــاره بـــه خطبـــه یک 
ُیِثيـــُروا  »َو  نهج البالغـــه 
ـــوِل؛ 

ُ
ُعق

ْ
ال اِئـــَن 

َ
َدف ُهـــْم 

َ
ل

خـــرد  گنجينه هـــاى  تـــا 
انســـان ها  ميـــان  در  را 

». ننـــد برانگيزا

مزیـــت مـــا در این اســـت کـــه توانســـتیم 
از میانـــدوآب تـــا مینـــاب یـــک نهضتی ولو 
کوچک ایجاد بکنیم. جنبشـــی از نیروهای 
داوطلب پـــای کار آمده که این هـــا نباید از 

برود. دســـت 
نقـــد  را  هنـــری  حـــوزه  مثـــًا  چـــرا  اآلن 
نـــه.  می کنـــد؟  کار  بـــد  مگـــر  می کنیـــم؟ 
خیلی هـــم خوب کار می کنـــد. درجه یک و 
خـــوب؛ ولی چرا چهل ســـال بعد از انقاب 
وضعیـــت مـــا در فرهنـــگ این اســـت؟ به 
نظـــر مـــن یکـــی اش آن بحث بسترســـازی 
و زیرســـاخت ســـازی اســـت تـــا نیروهـــای 
نهضتـــی و مردمـــی جامعـــه هـــم درگیـــر 
بشـــوند. حرفـــه ای گری بـــه بهانـــه این که 
کار افـــت نکنـــد و کیفیت داشـــته باشـــد، 
کمیـــت را از دســـت می دهـــد درحالی کـــه 
باالخـــره کمیت هم یـــک موضوعیتی دارد.

آن کـــه قـــرآن خـــدا اســـت می گویـــد: ِإْن 
َیْغِلُبـــوا  َصاِبـــُروَن  ِعْشـــُروَن  ِمْنُکـــْم  َیُکـــْن 
َتْیـــِن2. می گویـــد اگـــر شـــما بیســـت تا 

َ
ِمائ

آدم صابـــر پـــای کار باشـــید، من شـــما را بر 
دویســـت نفـــر پیـــروز می کنم. حاال شـــما 
بیـــا بگو خدا، قـــدرت تو در این نیســـت که 
اگر نـــوزده نفر باشـــیم ما را پیـــروز بکنی؟ 
العیـــاذ بـــاهلل مثـــًا کـــم مـــی آوری؟ خـــدا 
می گویـــد نه ولی من قاعده ای گذاشـــتم.

یکـــی از کارهایی کـــه ما بایـــد بکنیم این 
اســـت که باالخـــره کمیت هم بایـــد فعال 
بشـــود. خود شـــماها دســـتتان بیشـــتر از 
من توی کار اســـت. می بینید چهل ســـال 

انفـــال،  ســـوره  آیه 265. 

بعد از انقـــاب مثًا اگر برای امـــور تربیتی 
زور بزنیـــم شـــاید تـــا پایـــان ســـال هـــزار و 
چهارصـــد، ده  تـــا کتـــاب راجـــع بـــه امـــور 
تربیتـــی دربیاوریـــم. ده تا کتـــاب کجا و آن 
ظرفیـــت امـــور تربیتـــی کجا؟ بـــه نظر من 
در ایـــن چهل ســـال حداقل بایـــد پانصدتا 
کتـــاب راجع بـــه امـــور تربیتـــی درمی آمد. 
حداقل یعنـــی خیلی بخواهیم خســـت به 
خـــرج بدهیـــم بایـــد پانصدتا کتـــاب راجع 
بـــه امـــور تربیتـــی می داشـــتیم و خیلـــی 

چیزهایـــی کـــه دارد از دســـت می رود
و  درگیـــری  خـــط  کـــردن  پیـــدا 

شناخت مزیت های پایدار
نکتـــه  یـــک  هدفمنـــدی  دربـــاره  اینجـــا 
دیگـــر را اســـتفاده بکنـــم. ببینیـــد، جبهـــه 
خط درگیری اســـت. اگـــر مـــا نفهمیم کجا 
هســـتیم، هرچقدر هم ســـربازان فداکاری 
باشـــیم، ممکـــن اســـت کارمان مســـخره 
بشـــود. مثـــال فیلم لـــورل هـــاردی را قبًا 
زده بودم که تا بیســـت ســـال بعد از جنگ 
جهانی دوم داشـــتند در یک سنگری پاس 
می دادنـــد و یـــک ســـری قضایا برایشـــان 

آمد. پیـــش 
مـــا بایـــد بپرســـیم اآلن خط درگیـــری ما 
کـــه مـــن می فهمم،  آن قـــدری  چیســـت؟ 
خـــط درگیری ما همیـــن نهضت های تولید 
محتوا اســـت؛ یعنی در تولید محتوا رسمًا 
کم آوردیـــم. با ایـــن قصه فضـــای مجازی 
که اضافه شـــد و گســـترش تکنولوژی های 
ایرانـــی،  جامعـــه  ارتباطـــی،  و  اطاعاتـــی 
دینـــی، ســـنتی، بومـــی، انقابـــی، محلی، 
قومـــی، هـــر چـــه اســـمش را بگذاریـــم در 
تولیـــد محتـــوا در مقابل جریـــان غرب زده 
کـــم آوردنـــد. در قضایایـــی مثـــل رومینـــا 
مملکـــت را به هـــم می ریزند و بـــه جامعه 
ایرانـــی فشـــار می آورند درحالی که شـــاید 
اصـــل مشـــکل محصـــول  گفـــت  بشـــود 
در  نیســـت  روزی  اســـت.  غـــرب  فرهنـــگ 
صفحـــه حـــوادث روزنامه هـــا جنایاتـــی را 

،،
حرفه ای گری به بهانه 
این که کار افت نکند و 
کیفیت داشته باشد، 
کمیت را از دست می دهد 
درحالی که باالخره کمیت 
هم یک موضوعیتی دارد
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نخوانیـــد کـــه محصول این تمدن اســـت. 
محصول شـــبکه ماهـــواره ای جم اســـت. 
محصـــول ورود ماهواره بـــه خانواده های 
ایرانی اســـت. مثـــًا زن به فاســـقش گفته 

بکش. را  شـــوهرم 
یعنـــی اگـــر فرهنـــگ غربی بیایـــد در طی 
بـــه فجیع تریـــن  را  نفـــر  ســـالیان صدهـــا 
شـــکل قطعه قطعـــه بکنـــد، هیچ وقت به 
گفتمـــان غرب زده هـــا ارجـــاع نمی شـــود.

شـــما  از  مـــن  کـــه  چیـــزی  آن  پـــس 
اجرایـــی  مدیریـــت  صرفـــًا  می خواهـــم، 
نیســـت کـــه بگوییـــد ما ایـــن پروســـه را از 
نقطـــه آ تـــا نقطـــه ب بـــا بهتریـــن کیفیت 
می رســـانیم. آن چیـــزی کـــه از شـــما مورد 
توقع اســـت، به قول امروزی هـــا مدیریت 

اســـت. راهبـــردی 
جســـتجوی  یعنـــی  راهبـــردی  مدیریـــت 
مزیـــت نســـبی پایـــدار در فضـــای رقابتی؛ 
یعنی شـــما همواره خودتـــان را در فضای 
رقابتی ببینیـــد. معارضیـــن را رصد بکنید. 
آن ها دارنـــد چه کار می کننـــد. چون قطعًا 
می کننـــد.  کار  برنامه ریزی شـــده  دارنـــد 
سیســـتمی که می گویـــد من هفـــت هزار 
میلیـــارد دالر فقط برای ســـرنگونی بشـــار 
اســـد و طالبـــان و این هـــا خـــرج می کنم، 
خـــرج  چقـــدر  اســـامی  جمهـــوری  بـــرای 
کرده؟ این یک آماری اســـت که خودشـــان 

می دهنـــد.
فضـــا  بـــه  وویجـــر3  کـــه  سیســـتمی 
فرســـتاده، ســـی ســـال اســـت دارد تـــوی 
فضـــا مـــی رود. معلـــوم اســـت کـــه نهایت 
محاســـبه اســـت. آن هـــا تمدن محاســـبه 
هســـتند. بعـــد مـــا بگوییـــم نه راجـــع به 
درمی کننـــد.  هوایـــی  تیـــر  دارنـــد  ایـــران 
فشـــنگ ها مشقی اســـت. نه آقا مشخص 

کار می کننـــد. دارنـــد حســـابی  اســـت 
وقتـــی فقط یک چـــک دویســـت و چهل 
هزار دالری از مســـیح علی نـــژاد لو می رود، 
معلـــوم اســـت کـــه بـــه اصغـــر فرهـــادی 
امکانـــات  برایـــش  و  می دهنـــد  چقـــدر 

می کننـــد. فراهـــم 
در مدیریـــت راهبـــردی این خـــط درگیری 
خیلـــی مهم اســـت. صرفًا این جور نباشـــد 
کـــه مثـــًا جلیلـــی یک چیـــزی بگویـــد تا ما 
برویـــم انجـــام بدهیم. نـــه. خود شـــماها 
بایـــد در ایـــن موقعیـــت دیده بانـــی کنید 
و نســـبت بـــه این خـــط درگیری حســـاس 

. شید با
بـــه  شـــما  قـــوت  نقطـــه  مبـــادا 
این کـــه  شـــود.  تبدیـــل  نقطه ضعفتـــان 
کـــه  هســـتید  ماهـــری  نیروهـــای  شـــما 
می توانیـــد یـــک کتـــاب خوبـــی دربیاورید، 
مصاحبـــه خـــوب بگیرید، یـــک متن خوب 
نمونه خوانـــی بکنیـــد و ویرایـــش بکنیـــد، 
همـــه اش عالـــی اســـت. خیلی هـــم خوب 

1. کاوشگر فضایی

اســـت؛ ولـــی هنر یـــک ســـرباز، یک افســـر 
و یـــک فرمانـــده فقـــط ایـــن نیســـت کـــه 
یـــک اســـلحه خـــوب شـــلیک  بـــا  بتوانـــد 
بکنـــد یـــا بتواند یـــک تانک را خـــوب براند. 
حـــاال ســـوار تانـــک شـــدی، کـــدام طـــرف 
می خواهـــی بروی؟ اســـلحه را به ســـمت 

بگیـــری؟ می خواهـــی  کـــی 

هم افزایی در جبهه اندیشه، هنر، 
رسانه و فرهنگ عمومی

تعریـــف  یـــک  بـــه  می خواهـــم  ازاینجـــا 
دیگـــری از جبهـــه برســـم که به غیـــراز خط 
درگیـــری، بـــه مفهـــوم هم افزایـــی اشـــاره 
آقـــای  بـــا  ســـوره  زمـــان  همـــان  از  دارد. 
صائـــب داشـــتیم یـــک چارچوبی بـــرای کار 
می چیدیـــم کـــه بـــه مثلـــث اندیشـــه، هنر 
و رســـانه رســـیدیم. بارهـــا گفتـــه ام وقتی 
اگـــر  بکنیـــم،  فرهنگـــی  کار  می خواهیـــم 
این ســـه ضلع کنار هـــم باشـــد کار جواب 

می دهـــد و پیـــش مـــی رود.
شـــدن  اضافـــه  بـــا  مثلـــث  ایـــن  بعـــدًا 
فرهنـــگ عمومـــی تبدیـــل به مربع شـــد. 
چـــون اضـــاع ایـــن مثلـــث هرچقـــدر هم 
خـــوب کار کننـــد و بـــا همدیگـــر هم افزایی 
داشـــته باشـــند، خطـــر نخبگانـــی شـــدن 
تهدیدشـــان می کند. باالخـــره ما چه دینی 
نـــگاه بکنیم و چـــه انقابـــی، باید مخاطب 
عـــام داشـــته باشـــیم. آن چیزی کـــه قرآن 
َنا 

َ
َنا ُرُســـل

ْ
ْرَســـل

َ
َقْد أ

َ
می گوید این اســـت: »ل

ِمیَزاَن 
ْ
ِکَتـــاَب َوال

ْ
َنـــا َمَعُهُم ال

ْ
ْنَزل

َ
َنـــاِت َوأ َبِیّ

ْ
ِبال

ِقْســـِط4« می گوید همه 
ْ
ِبال ـــاُس  الَنّ ِلَیُقوَم 

تـــاش انبیـــا بـــرای این اســـت کـــه حرکت 
فراگیـــر عمومـــی شـــکل بگیرد.

حـــاال شـــما تـــوی حســـینیه هنـــر یـــا هر 
حرف هـــای  و  بنشـــینید  دیگـــری  پاتـــوق 
نخبگانـــی دربکنید و کیف کنیـــد که عجب 
حرف های مهمـــی زدید؛ اما اگر نســـبتتان 
را بـــا تـــوده و حرکـــت عمومـــی جامعه از 

ندارد. ارزش  بدهیـــد،  دســـت 
ایـــن هم افزایـــی بدیـــن معنی اســـت که 
مـــا در هرکـــدام از این اضـــاع، مزیت های 
نسبی مان را بشناســـیم. در بحث مدیریت 

هم افزا: راهبـــردی 
اندیشـــه ای  بحث هـــای  اهمیـــت  یـــک،   
هیچ وقت نبایـــد فراموش بشـــود ببینید، 
اآلن مثـــًا شـــما می گوییـــد مـــا راجـــع به 
متـــن به یک چیـــزی رســـیدیم. اصـــًا خود 
متـــن یـــک بحـــث فلســـفی دارد کـــه چی 
فاســـفه  موضـــوع  بـــه  راجـــع  هســـت؟ 
خصوصـــًا در شـــصت هفتـــاد ســـال اخیر 
خیلـــی صحبـــت کرده انـــد که متـــن از کجا 
شـــروع می شـــود، به کجا ختم می شـــود. 
متـــن شـــروع و پایـــان دارد. خیلـــی از این 
حرف هـــا می زننـــد تـــا برســـد بـــه نظریاتی 
کـــه راجع بـــه تولید متـــن آمـــده. از نظریه 
مؤلـــف تا مـــرگ مؤلـــف و از ایـــن بحث ها.
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شـــمایی کـــه دائمـــًا بـــا متـــن ســـروکار 
داریـــد، به نظـــرم باید یک بخشـــی از وقت  
و تمرکزتـــان روی مباحث اندیشـــه ای متن 
باشـــد. چون ببینیـــد، ما چـــاره ای جز این 
نداریـــم. اگـــر می خواهیم در ایـــران حرفی 
بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــیم، بایـــد توی 

دنیـــا حرفی بـــرای گفتن داشـــته باشـــیم. 
چرا؟ بـــه خاطـــر این که نیروهـــای معارض 
مـــا به تجربـــه جهان وصل هســـتند. آن ها 
هـــر چی هم ترجمه کنند بسشـــان اســـت. 
تمـــدن غرب هفتصد ســـال، نهصد ســـال 
زحمت کشـــیده کلی اندیشـــه تولید کرد و 
چالش هایی را از ســـر گذرانـــد. غرب زده ها 
فقـــط کافـــی اســـت همان هـــا را بردارنـــد 
ترجمـــه کنند. شـــاید کار ما به یـــک معنا از 
آن ها ســـخت تر باشـــد ولی نبایـــد به خاطر 

ســـختی اش آن را پـــاک بکنیم.
حتمـــًا تأکیـــد من این اســـت کـــه بچه ها 
تاریـــخ  مختلـــف  واحدهـــای  مدیریـــت  در 
شـــفاهی یک حـــظ  و بهـــره ای از بحث های 
عمیق تـــر و فلســـفی تر راجـــع بـــه متـــن یا 

تاریخ داشـــته باشـــند.
مثًا در دوره های آموزشـــی ای که شـــما 
می گذاریـــد آن چیزهایـــی کـــه می گوییـــد 
عمدتـــًا بحث هـــای فنی اســـت درحالی که 
اگر شـــما صرفًا نیروی فنـــی تربیت کردید، 
ایـــن معلـــوم نیســـت در این هیاهـــو و در 
این بـــه قول آقـــای مهدی نصیـــری، دوره 
حیـــرت درنهایـــت ســـر از کجـــا دربیـــاورد؛ 
یعنـــی شـــما یـــک جذابیت هایی نشـــانش 
می دهیـــد. یـــک مهارت هایـــی بـــه او یـــاد 
فضـــا  ایـــن  آلـــوده  کم کـــم  می دهیـــد. 

می شـــود.
خب الزمـــه این چیســـت. این اســـت که 
ما در کنـــار غلبه فن که یکـــی از جنبه های 
منفـــی حرفـــه ای گـــری اســـت؛ در حـــوزه 
محتوایـــی هـــم آمـــوزش بدهیم. مـــا کلی 
بچه هـــای اهـــل تأمـــل داریم کـــه بعضًا تا 

هســـتند. صاحب نظر  حـــدی 
ایـــن مهم اســـت کـــه اصـــًا نگاه مـــا به 
تاریخ چیســـت. عبـــرت یعنی چـــی؟ این ها 
کنـــارش  در  دارد.  دینـــی  ادبیـــات عمیـــق 

ادبیـــات فلســـفی دارد و ... و ... و.

،،

شما توی حسینیه 
هنر یا هر پاتوق دیگری 
بنشینید و حرف های 
نخبگانی دربکنید و 
کیف کنید که عجب 
حرف های مهمی زدید؛ اما 
اگر نسبتتان را با توده و 
حرکت عمومی جامعه 
از دست بدهید، ارزش 
ندارد
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بچه هـــا  از  تعـــدادی  یـــک  الاقـــل  پـــس 
بایـــد در ایـــن حوزه ها ورود جدی داشـــته 
باشـــند و به اصطـــاح صاحب نظر شـــوند. 
مابقـــی بچه هـــا هم بایـــد مطلع باشـــند. 
هـــم از جنبه توجـــه به فرصت هـــا و هم از 
جنبه تهدیدهای پیش رو. اگر شـــما از این 
مباحـــث مطلـــع نباشـــید، یک دفعـــه توی 
یـــک مقالـــه ای می رویـــد. یک دفعـــه فان 
محقق شـــما، فـــان تدوینگر شـــما به یک 
بحثـــی می خورد کـــه او را جـــذب می کند. 
بعـــد می گویـــد ِاه، ایـــن حرف هـــا را تا حاال 
بـــه ما نگفتـــه بودنـــد. عجـــب حرف هایی. 
فکـــر می کنـــد مثـــًا شـــما از ایـــن بحث ها 
ترســـیدید. بعد خـــودش مـــی رود و از یک 

دنیایـــی دیگر ســـر درمی آورد.
کافـــی اســـت بـــا یـــک مســـئله تئوریـــک 
یـــا یـــک مســـئله وجـــودی روبـــرو شـــود. 
یک دفعـــه می بینید همان اســـلحه ای که 
شما به دســـتش داده بودید، برمی گردد 

و از ایـــن وری می زنـــد.

فردوی علوم انسانی هستیم
جنبه هـــای فرصتـــی  هـــم مهـــم اســـت. 
گاهـــی اوقـــات یـــک انکشـــاف تئوریک یک 
دریایـــی از معنـــا را به روی ما بـــاز می کند. 
وقـــت  چنـــد  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
پیش بـــه دیـــدار آقا رفتـــه بودنـــد. این ها 
یـــک گزارش داده بودند. گزارشـــی که مثًا 
تـــا اآلن پنهـــان کـــرده بودنـــد و یک دفعه 
تـــوی جلســـه به آقـــا گفتنـــد ما بـــه زودی 
را  ایـــران  مســـافربری  هواپیمـــای  اولیـــن 
رونمایـــی می کنیـــم. همه جمع به شـــوق 
آمـــد کـــه مثـــًا آن آرزوی شـــما درزمینـــۀ 

تولیـــد علـــم را محقـــق کردیم.
این هـــا انتظـــار داشـــتند کـــه آقـــا هم 

خیلی به شـــوق بیایـــد و بگوید دمتان 
گـــرم. آقا گفـــت خوِب، بـــارک اهلل ولی 

ایـــن  تولیـــد علـــم  از  منظـــور مـــن 
آقا، هواپیمـــا داریم  نبود. گفتنـــد 

چه کار  مثـــًا  دیگـــر.  می ســـازیم 

آقـــا گفتـــه بـــود: »تولیـــد  بایـــد بکنیـــم؟ 
علـــم آن کاری اســـت کـــه ویلبر رایـــت کرد. 
یـــک امـــر بدیعی را پیـــش آورد. یـــک انرژی 
آیرودینامیـــک را در جهـــان کشـــف کـــرد و 
بر اســـاس آن اولیـــن هواپیما را ســـاخت. 
حـــاال شـــما بعـــد از صدســـال داریـــد از او 
تقلیـــد می کنید. عیب ندارد. خوب اســـت. 
آن هـــم کار ارزشـــمندی اســـت ولـــی مـــن 
انتظـــار دارم شـــماها انرژی های تـــازه ای را 
در عالـــم کشـــف بکنیـــد. این یعنـــی تولید 

» . علم
حـــاال فقط بحـــث تولیـــد علـــم در علوم 
فیزیکـــی و این ها نیســـت؛ بلکـــه در عرصه 
معرفتـــی و معنوی و ... هـــم ما باید تولید 
علـــم کنیـــم. شـــما بایـــد ایـــن نـــگاه را به 
ردوی علوم انســـانی 

ُ
دفتـــر بکنید که مـــا ف

هســـتیم. حـــاال علوم انســـانی بـــه معنای 
اعـــم آن از فلســـفه ، هنر، رســـانه گرفته تا 

عمومی . فرهنـــگ 
کمـــا این که آن طـــرف در فـــردو هم فقط 
این نیســـت کـــه تک رشـــته ای باشـــد. مثًا 
رشـــته شـــهید رضایی نژاد اصًا هســـته ای 
نبـــود. یک چیـــز دیگـــر بـــود ولـــی مجموع 

می کردند. هم افزایـــی  باهـــم  این هـــا 
پـــس ایـــن هم یک بحث اســـت. مـــا باید 
در اضـــاع مختلف بـــه هم افزایی برســـیم 
اندیشـــه  مهم ترین هایـــش  از  یکـــی  کـــه 
اســـت. به بهانه این کـــه آقا، ایـــن حرف ها 
انتزاعی اســـت و وقتمـــان را تلـــف نکنیم، 
نـــه. حتمـــًا بایـــد یک بخشـــی از مطالعات 
شـــما، وقت شـــما و تمرکز شـــما بـــه این 
بگـــذرد. حـــاال مـــن تعییـــن نمی کنـــم که 
هفتـــاد درصدش باشـــد یا 
ده درصدش باشـــد 
ولـــی  فـــان  یـــا 
بایـــد  حتمـــًا 

روی  شـــما  ســـرمایه گذاری  از  یک بخشـــی 
این جـــور مباحـــث باشـــد.

ســـاختار و ســـازوکارش را خودتان بروید 
مشـــخص بکنیـــد. مثـــًا یـــک کاری را آقای 
کمـــری تـــاش کـــرد کـــه در حـــوزه هنـــری 
این کـــه  خاطـــر  بـــه  ولـــی  بدهـــد  انجـــام 
ســـاختار آنجا کشـــش نداشـــت، شکست 
خورد. ایشـــان ســـه چهارتا نـــام آور درآورد 
کـــه می خواســـت مباحـــث نظـــری ادبیات 
مقاومت را کار بکند. مثًا ســـالی یک دانه. 
همـــان هـــم ادامـــه پیدا نکـــرد. فکـــر کنم 
ســـه چهارتا درآمد و دیگر منتشـــر نشـــد.
ســـالی  می خواهیـــم  کـــه  مایـــی  ولـــی 
صدتـــا کتاب منتشـــر بکنیـــم، حتمـــًا باید 
داشـــته  اساســـی  فصلنامـــه  ســـه تا  دو 
باشـــیم و نوتریـــن و آخرین حرف هـــا را در 
حـــوزه مباحث نظـــری تاریخ نـــگاری مطرح 
کنیـــم. ایـــن پتانســـیل در دفتر هســـت که 
مجموعـــه بچه هایـــی کـــه با دفتـــر مرتبط 
کارهایـــی  چنیـــن  می تواننـــد  هســـتند 
انجام دهنـــد. از نامخواه گرفتـــه تا جمال 
یزدانـــی، خورشـــیدی و بچه هایـــی کـــه در 

حلقه هـــای بعدی هســـتند مثـــل مهدیار، 
این هـــا  حســـین شهرســـتانی و دیگـــران. 
بچه هایـــی هســـتند که می تواننـــد در این 

بکنند. کمـــک  حوزه هـــا 

مالحظات آموزش نیروها
یکـــی از ماحظات حرفه ای شـــدن توجه 
بـــه کشـــف قواعـــد اســـت. قواعـــدی که 
تثبیـــت می شـــوند و به شـــکل کاســـیک 
می خواهنـــد  کـــه  کســـانی  درمی آینـــد. 
آن  می رونـــد  بشـــوند،  عرصـــه  ایـــن  وارد 
قواعد کاســـه شـــده را یـــاد می گیرند. 
موقـــع  آن  تـــا  کـــه  تجربـــه ای  آن  از 
به دســـت آمده اســـتفاده می کننـــد 
تکـــرار  را  قبلـــی  تجربه هـــای  و 
بـــدون  آدم  یـــک  نمی کننـــد. 
این کـــه آموزش ببینـــد، ممکن 
اســـت در طول هفت، هشت 
ســـال به طـــور طبیعـــی بـــه 

،،

فقط بحث تولید علم در 
علوم فیزیکی و این ها 
نیست؛ بلکه در عرصه 
معرفتی و معنوی و ... 
هم ما باید تولید علم 
کنیم. شما باید این 
نگاه را به دفتر بکنید که 
ردوی علوم انسانی 

ُ
ما ف

هستیم. حاال علوم 
انسانی به معنای اعم 
آن از فلسفه ، هنر، رسانه 
گرفته تا فرهنگ عمومی 
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یـــک چیزهایی برســـد؛ ولـــی در یـــک دوره 
آن  کل  می شـــود  دوهفتـــه ای  آموزشـــی 
تجربه هـــا را بـــه او منتقـــل کـــرد. حرفه ای 
گـــری یعنـــی این کـــه قواعـــد را فهمیدن و 
منتقـــل کـــردن. اصًا خـــدا ایـــن قابلیت را 
َمُه 

َّ
ْنَســـاَن؛ َعل ِ

ْ
ـــَق ال

َ
بـــه آدم ها داده که َخل

َبَیـــاَن5 بتوانند تجربیاتشـــان را نســـل به 
ْ
ال

نســـل بـــه هـــم منتقـــل بکنند. کســـی که 
امـــروز می خواهـــد شـــروع کنـــد از جایـــی 
کـــه نفر قبلی شـــروع کـــرده، شـــروع نکند. 
یـــک مقـــدار از باالتـــر شـــروع بکنـــد و بـــه 
خاقیت هـــا و ابتکارات خودش و چشـــمه 

جوشـــان خـــودش هـــم توجـــه کند.
در بحث آمـــوزش و کادر ســـازی در دفتر 
کار خوبـــی صورت گرفته که باید گســـترده 
و ادامـــه دار باشـــد؛ و بـــه نیـــاز دفتـــر هم 
ســـازی تان  کادر  یعنـــی  نشـــود؛  محـــدود 
نبایـــد صرفـــًا بـــرای دفتـــر باشـــد. شـــاید 
شـــما ســـالی صدتا نویســـنده بیشـــتر نیاز 
نداشـــته باشـــید ولی وقتی نگاه می کنید، 
ایـــن ظرفیـــت وجـــود دارد که مثًا ســـالی 
دویســـت تا نویســـنده تربیت کنیـــد؛ حتمًا 

را بکنید. ایـــن کار 
هرکـــدام از این هـــا خودشـــان می توانند 
برونـــد و یـــک حرکتـــی ایجـــاد کننـــد. حتی 
چرخـــه  بتوانـــد  اســـت  ممکـــن  یکـــی 
اقتصـــادی کارش را هـــم راه بینـــدازد. اگـــر 
شـــما هـــم بـــه او پـــروژه ندادیـــد، جـــوری 
انگیـــزه در او به وجود آورده باشـــید که از 
مادربزرگـــش هـــم یک کتـــاب دربیـــاورد.

ما توی ایـــران چند تا مادربـــزرگ داریم؟ 
مثـــًا چند میلیـــون. ده ها هزارتـــا از این ها 
خورشـــید را تـــوی جیبشـــان نمی گذارنـــد 
ولـــی هیچ کس نیســـت که به سراغشـــان 

برود.
خـــود گســـتراندن بـــه این معنی اســـت 
معنـــوی  و  معرفتـــی  داشـــته های  کـــه 
جامعه مـــان را گـــردآوری و فـــرآوری کنیم. 
این امر با تاریخ شـــفاهی اتفـــاق می افتد. 
تاریخ شـــفاهی این تجربه زیســـته جامعه 
دینی و انقابی ایـــران را بازآفرینی می کند.

توجه به ادبیات قرآنی
ادبیـــات قرآنـــی اســـتفاده  از  بخواهیـــم 
ِبِنْعَمـــِۀ  ـــا  َمّ

َ
أ َو  قـــرآن می فرمایـــد:  کنیـــم 

ْث6. کل فعالیت هـــای ما ذیل  َحـــِدّ
َ

ـــَك ف َرِبّ
دســـتور  می گیـــرد.  قـــرار  جملـــه  همیـــن 
مســـتقیم خـــدا اســـت. می گویـــد راجع به 
نعمت هـــای خدا حـــرف بزنیـــد. بـــه تعبیر 
امـــروزی این ها را ِشـــیر کنید و به اشـــتراک 

بگذار یـــد.
یعنـــی هـــم آن کســـی کـــه خـــودش این 
را  زیســـته  تجربـــه  ایـــن  و  دارد  را  خاطـــره 
کســـب کـــرده، موظـــف اســـت راجـــع بـــه 

1. ســـوره الرحمـــن، آیـــات 3 و 4: »انســـان را 
آفریـــد، و بـــه او بیـــان و نطـــق را تعليـــم داد.«
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نعمتی که خـــدا بـــه او داده صحبت بکند 
و آن را بـــه دیگـــران بگوینـــد؛ و هم کســـی 
که آن را شـــنیده ، موظف اســـت بازگو کند 
چون این شـــنیده هم یک نعمت اســـت و 
شـــما به این دسترســـی پیدا کردید و باید 
برای دیگـــران بازگـــو بکنید تـــا همین جور 

جلـــو برود.
مبانـــی  مباحـــث  روی  مقـــدار  یـــک  مـــا 
جامعه ســـازی قرآنی کمتـــر کارکردیم. حاال 
بـــه علـــل مختلـــف هـــی تـــوی بحث های 
فنـــی رفتیم و بعضـــی وقت ها این هـــا را از 

دادیم. دســـت 
داریـــد  مثـــًا  اگـــر  بدانیـــد  بایـــد  شـــما 
داریـــد  اگـــر  می کنیـــد.  کار  را  خیرالنســـاء 
حـــوض خـــون را کار می کنید یا پیشـــرفت 
بدانیـــد  دقیـــق  بایـــد  فـــان.  و  فـــان  و 
کـــه نقشـــه راهتـــان چیســـت. مبانـــی آن 
چیســـت. ســـطوح تئوریک و راهبردی این 
کاری کـــه مـــا داریـــم در ســـطوح عملیاتی 
چیســـت.  می دهیـــم  انجـــام  تاکتیکـــی  و 
 

ٌ
ـــۀ َمّ

ُ
َتُکـــْن ِمْنُکـــْم أ

ْ
خـــدا می گویـــد کـــه َول

َمْعُروِف 
ْ
ُمـــُروَن ِبال

ْ
َخْیـــِر َوَیأ

ْ
ـــی ال

َ
َیْدُعـــوَن ِإل

ُمْنَکـــِر7. این حتـــی ویژگی 
ْ
َوَیْنَهـــْوَن َعـــِن ال

تمـــام  نیســـت.  هـــم  اســـامی  جامعـــه 
جوامع همین جوری ســـاخته می شـــوند. 
تمدن هـــا این گونـــه ســـاخته می شـــوند. 
می گویـــد شـــما بایـــد امتـــی شـــوید کـــه 
وجـــود  بهترین هـــا  بـــه  فراخـــوان  آن  در 
َخْیـــِر. در جامعه باید 

ْ
ـــی ال

َ
دارد. َیْدُعـــوَن ِإل

همـــواره  الگوهـــا  و  بهترین هـــا  قله هـــا، 
مطـــرح باشـــند. همـــواره راجع بـــه آن ها 
حـــرف زده بشـــود. انگشـــت ها به ســـمت 
آن هـــا باشـــد. کاری کـــه شـــما در تاریـــخ 
شـــفاهی دارید می کنید این اســـت. وقتی 
شـــما قله ها را نشـــان بدهید، زمینه برای 

بـــه وجـــود می آیـــد. امربه معـــروف 
َمْعـــُروِف یعنـــی وقتی مثًا 

ْ
ُمـــُروَن ِبال

ْ
َوَیأ

شـــما خیرالنســـاء را نشـــان دادیـــد. فان 
دختـــر دبیرســـتانی می گوید خـــب من در 
آن حـــد کـــه نمی توانم فداکار باشـــم. هم 
هشـــت تا بچه داشـــته باشـــم، هـــم فان 
مصیبـــت را تحمل بکنم، هم پشـــت جبهه 
را داشـــته باشـــم. این در مقایسه خودش 
بـــا خیرالنســـا خجالت می کشـــد غـــرب زده 
بشـــود. می گوید اگر او هفتاد اســـت، من 
الاقـــل پنجاه بشـــوم، ســـی بشـــوم. دیگر 

منهای ده نشـــوم.
اســـت.  ُمْنَکـــِر 

ْ
ال َعـــِن  َوَیْنَهـــْوَن  بعـــد  و 

انســـدادی کـــه اآلن در جامعـــه مـــا بـــرای 
آمـــده، بابـــت  بـــه وجـــود  از منکـــر  نهـــی 
چیســـت. بابت این اســـت که ما این اصل 
قرآنـــی را رعایـــت نکردیم. چـــرا نمی توانید 
توی خیابـــان بـــه زِن بگویید چـــرا این قدر 
این کـــه  خاطـــر  بـــه  هســـتی؟  افتضـــاح 
را  قله هـــا  تـــو  عوض شـــده.  الگوهایـــش 
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نشـــان نـــدادی. اآلن ببینید دیگـــر در این 
لجنـــزار چـــه خبر اســـت. چه جـــوری دارند 
لجن تریـــن رفتارهـــا و آدم هـــا را الگو و قله 
می کننـــد. این گونـــه انســـداد بـــه وجـــود 

می آیـــد.
َخْیِر مـــا فعال 

ْ
ـــی ال

َ
ولـــی اگـــر َیْدُعـــوَن ِإل

بشـــود، راه امربه معـــروف و بـــه دنبال آن 
راه نهـــی از منکـــر هـــم بـــاز خواهد شـــد. 
مـــن معتقـــد هســـتم اگر مـــا پنج تـــا ده تا 
سریال درســـت از الگوهای واقعی انقاب 
بســـازیم، در جامعـــه بـــه آســـتانه تحـــول 
می رســـیم. چون ریشـــه جامعه مـــا در آب 
اســـت. مبانـــی معنـــوی و معرفتی شـــان 
مضمحل نشـــده؛ بلکه اآلن به خاطر غلبه 
ایـــن فضاهـــای  از  ســـلبریتی ها و بعضـــی 
فاســـد، بـــه یک ســـری آســـیب های عمیق 

شـــده. مبتا 

عمل در جغرافیای جهانی
جهـــان  کجـــای  در  بدانیـــد  بایـــد  شـــما 
تاریـــخ  کجـــای  در  ایســـتاده اید. 
ایســـتاده اید. در کجای جمهوری اســـامی 
ایســـتاده اید. چـــه کار داریـــد می کنیـــد که 
بـــرای لحظه لحظـــه کارتان قشـــنگ توجیه 
تئوریک داشـــته باشـــید. توجیـــه راهبردی 
داشـــته باشـــید و بتوانیـــد نیروهایتـــان را 
توجیـــه کنیـــد. به نحوی که نیروهای شـــما 
نه فقـــط با فنشـــان بلکه باروحیـــه جهادی 
حضـــور  کار  تـــوی  انقابـــی  و  بســـیجی  و 

باشند. داشـــته 
موقـــع  آن  شـــد،  این جـــوری  اگـــر 
هزینه هـــا  می آیـــد.  پاییـــن  هزینه هایتـــان 
بـــه ایـــن معنا اســـت کـــه وقتی شـــما یک 
داشـــته  پیـــش  در  را  عظیمـــی  عملیـــات 
باشـــید و هـــدف بزرگـــی را تعقیـــب بکنید، 
خیلـــی از اصطکاک هـــا به وجـــود نمی آید. 
دلخوری هـــا و ســـایش ها کمتر می شـــود.
بـــه نظـــرم مشـــکاتی که مـــا بعضـــًا در 
ســـطوح اجرایـــی پیـــدا می کنیم. بـــه قول 
آقایـــی ایـــن مشـــکات نبایـــد حل شـــود، 
بلکـــه بایـــد رفـــع شـــود. چـــون مـــا عمق 
دســـت  از  را  معنوی مـــان  و  معرفتـــی 
می دهیـــم یک دفعـــه می بینیـــم دچار یک 
بچه بازی هـــا  و  خاله زنک بازی هـــا  ســـری 
می شـــویم. بعـــد هـــی تـــاش می کنیم با 
کدخدا منشـــی یـــا جلســـه بگـــذار و فان 

بگـــذار، حلـــش کنیـــم ولی نمی شـــود.
مدام باید چک بکنید که آبشـــخورهایتان 
بـــه چشـــمه های معرفتی وصل هســـتند 
نـــو دارنـــد آخریـــن حرف هـــا و  بـــه  نـــو  و 
تازه تریـــن حرف ها را بـــه مجموعه منتقل 
می کننـــد. ایـــن را هـــم در نظـــر بگیرید که 
خودتان بشـــوید از زمره کســـانی که اهل 

تأمات ِحکمـــی و تئوریک هســـتند.

تربیت آدم های معرفتی
راجـــع بـــه تاریخ شـــفاهی کـــه اآلن دارد 
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یـــک مقـــداری از آب و گل درمی آیـــد و آن 
شـــلختگی ها و بی نظمی های ســـابق دارد 
کم کـــم رفو می شـــود، حواســـتان باشـــد 
معنـــوی اش  و  معرفتـــی  جنبه هـــای  کـــه 

بشـــود. حفظ 
اگـــر بخواهـــم یـــک مثـــال بزنـــم. مثـــل 
اآلن  البتـــه  می مانـــد.  ســـپاه  و  ارتـــش 
خیلـــی از جاهـــای ارتش از ســـپاه ســـالم تر 
یک زمانـــی  ولـــی  اســـت  بســـیجی تر  و 
این جـــوری بـــود دیگـــر. شـــما هـــم ارتش 
هـــم  ارتشـــی ها  ســـپاه.  هـــم  و  داشـــتید 
خیلی خوب کار می کردنـــد. کارآمد بودند. 
مشـــابه کارهـــای ســـپاه را می کردنـــد ولی 
خـــب ماهیتًا شـــما کامـــًا می دانید که یک 
پادگان بســـیج با یک پـــادگان ارتش چقدر 

فـــرق دارد.
مـــا می خواهیـــم آدم هـــای فنـــی ای کـــه 
مبانی معرفتـــی و آرمانی خاصـــی دارند را 
بـــرای انقاب زیـــاد بکنیـــم. این کـــه امتیاز 
مـــا چیســـت. ایـــن را همـــواره از خودتان 
بپرســـید. ایـــن خدای نکـــرده بـــه معنـــای 
تصغیر یا کوچـــک کردن دیگـــران و این که 
مـــا از بقیـــه برتـــر هســـتیم نیســـت. نـــه. 
مســـئله ایـــن اســـت کـــه یـــک کاری انجام 
بدهم کـــه از دیگـــری برنمی آیـــد. یک باری 

را بـــردارم کـــه روی زمین مانـــده.
از  خیلـــی  در  هـــم  حـــاال  تـــا  الحمـــداهلل 
چیزهایـــش این جوری بوده ولـــی به نظرم 

هـــی بایـــد روی ایـــن تأکید بشـــود.

تأسیس دانشگاه تاریخ شفاهی
تأکیـــد بکنـــم  آمـــوزش  بـــاز روی بحـــث 
کنیـــد.  برنامه ریـــزی  آمـــوزش  بـــرای  کـــه 
نمی خواهـــم یـــک پیشـــنهادی بدهـــم که 
ذهن شـــما را محدود بکند ولی می شـــود 
به دانشـــگاه جامع علمی کاربـــردی تاریخ 
فکـــر کـــرد. بگویید مـــا در ده ســـال آینده 
فوق دیپلـــم  هزارتـــا  ســـالی  می خواهیـــم 
یـــا  شـــفاهی  تاریـــخ  فوق لیســـانس  یـــا 
مطالعـــات فرهنگـــی یـــا مردم شناســـی یا 

بدهیم. بیـــرون  فـــان 
یعنـــی بخشـــی از آمـــوزش شـــما بایـــد 
یـــا اولیـــه ســـازمان دهی  هســـته محوری 
آماتورها بشـــود. بعد باید روی سوژه های 
جامعـــه ایرانـــی کار کنید. مثـــًا یک جدول 
مندلیوفـــی بکشـــید کـــه جامعـــه ایرانـــی 
پنجـــاه میلیـــارد ســـوژه دارد. اگـــر این هـــا 
بخواهد کار بشـــود، نیازمند این اســـت که 
مثـــًا ده میلیـــون آدم کار تحقیقـــی کنند. 
بعـــد جـــدول مندلیـــوف آن کـــه دربیایـــد. 
خألها مشـــخص شـــود. ظرفیت ها معلوم 
شـــود که جامعـــه ایرانـــی در حـــوزه دفاع 
مقـــدس چقدر موضـــوع و ظرفیـــت دارد. 
در موضـــوع پشـــتیبانی جنگ کـــه فوقش 
ده تـــا شـــهر را کار کردیـــم چقـــدر ظرفیـــت 
دارد. زمـــان جنگ حداقل ســـیصدتا شـــهر 
بـــوده. آن دویســـت و نودتـــای دیگرش را 

می کند. کار  کـــی  
یـــا موضوع کشـــف حجـــاب کـــه در دفتر 
کار شـــد. کل جامعـــه ایرانـــی هفت ســـال 
درگیر ایـــن ماجرا بـــوده. خانـــواده ایرانی 
خاطـــره ای  آن  در  این کـــه  مگـــر  نیســـت، 
در مـــورد کشـــف حجـــاب وجـــود داشـــته 
باشـــد. این موضوع چند تـــا خاطره دارد؟ 
پانصـــد هزارتـــا؟ هفت صـــد هزارتا؟ شـــاید 
چندتایـــش  حـــاال  تـــا  مـــا  میلیون تـــا.  ده 
را گرفتیـــم؟ این کـــه هـــی داریـــم پـــزش را 
می دهیـــم، کًا هـــزار و صد و ســـی چهل تا 
مصاحبه از ســـال نودوســـه تا اآلن است. 
در طول این شـــش ســـال واقعًا می شـــد 
خیلی گسترشـــش داد که مـــا فناوری اش 

را نداشـــتیم.

ساختار رسمی،
ساختار غیر رسمی

انتظاری که دارم این اســـت کـــه بتوانید 
به یـــک فناوری پشـــتیبان برســـید. ببینید 
یک ســـاختار رســـمی به نام ســـپاه وجود 
بســـیج  غیررســـمی اش  بدنـــه  کـــه  دارد 
اســـت. اگر مـــا می خواهیم موفق شـــویم 
باید مثل ســـپاه، بســـیج خودمان را شکل 

. هیم بد
اگـــر ما صد هزار مادربزرگ باالی هشـــتاد 
ســـال داریـــم، یعنی صـــد هزار خاطـــره در 
دســـترس داریم؛ ولـــی ما فناوری درســـت 
نکردیـــم. یک زمانی یک گنـــج راه انداختیم 

کـــه پیگیری جدی نشـــد.
شـــما در تاریـــخ شـــفاهی بـــه ایـــن فکر 
کنیـــد کـــه مثـــًا مـــا بـــه ازای هـــر نیـــروی 
رســـمی جدی که داریم، ده تا آدم داشـــته 
باشـــیم کـــه بتواننـــد در فضای پشـــتیبان 
کـــه  کارهایـــی  آن  مشـــابه  کننـــد.  کمـــک 
یک قلمـــش آن کانالـــی بـــود که شـــما در 
ســـبزوار راه انداختید به نام ســـبزوار گرام.

اگـــر مـــا بخواهیـــم در تاریـــخ شـــفاهی 
پیش برویـــم، نیازمند چنین عقبـــه آماتور 
و چنین جریان نهضتی پشـــتیبان هستیم. 
بایـــد برای این برنامه ریـــزی کنید. یکی اش 
اســـت.  آموزشـــی تان  دوره هـــای  همیـــن 
حـــاال از این آموزشـــی های سفت وســـخت 

تدوینگـــر درمی آیـــد؛ نه!

دوره هایـــی  یـــک  شـــما  اســـت  ممکـــن 
بگذارید بـــه نام ســـوژه یابی. بحـــث کنیم 
که اصًا ســـوژه چیســـت. پیرو این موضوع 

کار کنیـــد کـــه مثًا ظرف ســـه ســـال آینده 
کل ایـــران را اســـکن بکنم. مثـــل این طرح 
کاداســـتر هســـت که قوه قضائیـــه انجام 
می دهـــد. در تمـــام دنیـــا هســـت دیگـــر. 
می گویند یک ســـانت از خاک کشـــور نباید 
باشـــد، مگـــر این کـــه مالکیـــت و کاربـــری 
آن معلوم باشـــد. مثًا شـــما تـــوی بلژیک 
می روید. ریز نقشـــه مشـــخص اســـت که 

ایـــن نقطـــه مال کی اســـت.
جامعـــه  بتوانیـــم  بایـــد  هـــم  مـــا  حـــاال 
خودمان را اســـکن بکنیم. مثًا طرف دارد 
توی کوچه شـــان راه می رود. شـــما این ها 
را مجهـــز به یـــک عینک هایـــی می کنید که 
ظرفیـــت این ســـوژه را بفهمد. یـــا ظرفیت 
یـــک بقالـــی که پشـــت دخـــل ایســـتاده را 
بفهمـــد. مثًا این راننده ای کـــه اآلن از کنار 
من رد شـــد خودش یـــک آلبوم اســـت، یا 

یک ســـریال اســـت و...

کشف معادن معرفتی
از تاریخ شفاهی

اصـــًا خـــود ایـــن َتفّطـــن8، خـــود ایـــن 
تأمـــل، خـــود ایـــن توجـــه اهمیـــت دارد. 
اآلن مشـــکل عمده مـــا در جامعه همین 
اســـت کـــه مثـــًا آقـــا می گویـــد بصیـــرت. 
دستمالی شـــده  این قـــدر  بصیـــرت  بعـــد 
کـــه اآلن خـــود حزب اللهی ها هم مســـخره 
می کننـــد. بصیـــرت یعنـــی چـــی؟ علـــم در 
برابـــر جهـــل اســـت. بصیـــرت هـــم در برابر 

اســـت. غفلت 
مـــا شـــدیدًا جامعـــه ای هســـتیم که در 
مـــرز غفلت اســـت. چـــون منابـــع معرفتی 
مـــا خیلی زیـــاد اســـت. مـــا بورکینافاســـو 
نیســـتیم. همان جـــور که این قـــدر نفت و 
معـــادن اورانیـــوم و... داریـــم، ده برابر آن 

معـــادن معرفتـــی داریم.
عجیـــب  جامعـــه  خیلـــی  مـــا  جامعـــه 
غریبی اســـت. تجربه زیســـته ای که با حب 
اهل بیـــت، موحـــد بـــودن و خداپرســـتی، 
ایمـــان به معـــاد و فـــان در ایـــن جامعه 
طـــی صدهـــا ســـال و بلکـــه هزاران ســـال 
و معـــادن  شـــکل گرفته، خیلـــی گنجینـــه 

دارد. عظیمـــی 
شـــما بایـــد بـــا تاریـــخ شـــفاهی توجـــه 
جامعـــه را بـــه داشـــته هایش برگردانیـــد. 
آمـــوزش تاریـــخ شـــفاهی بدهیـــد  اصـــًا 
نـــه بـــرای خروجـــی. همین قـــدر کـــه یـــک 
آدم هایـــی بیایند و در دوره شـــما آموزش 
ببینـــد کفایت می کند. شـــما بایـــد بتوانید 
پنجاه هـــزار نفر در کشـــور آمـــوزش بدهید 
کـــه بفهمـــد در چـــه جامعـــه ای ازلحـــاظ 
غنای فرهنگی، معرفتـــی و معنوی زندگی 

می کنـــد.
به نظر مـــن این هـــا آن چیزهایی اســـت 
شـــفاهی  تاریـــخ  افق هـــای  در  بایـــد  کـــه 
بـــه آن نـــگاه بشـــود و کار خـــود شـــماها 

8. دریافتن، دانستن، زیرک و هوشمندی

،،
در تاریخ شفاهی به این 
فکر کنید که مثًال ما به 
ازای هر نیروی رسمی 
جدی که داریم، ده تا آدم 
داشته باشیم که بتوانند 
در فضای پشتیبان کمک 
کنند
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اســـت. یک بخشـــی از مســـیر را رفتید و راه 
را کوبیدیـــد، حـــاال برگردید دســـت بقیه را 
بگیریـــد و بـــه بقیه هـــم توجـــه بدهید. ما 
باید آن نهضت آماتورها را داشـــته باشیم. 
حـــاال مـــا مثـــًا ســـالی صدتـــا کتـــاب، نـــه 
بگـــو ســـالی دویســـت تا کتاب ان شـــاءاهلل 
بتوانیم باهمت شـــما تولیـــد کنیم هرچند 

نیســـت. چیزی  دویســـت تا 
مدیریـــت راهبـــردی کـــه می گویـــم، این 
اســـت. آن حســـی که باید در شما هیجان 
مثبتـــی ایجـــاد کنـــد کـــه مـــن به اصطاح 
مثـــًا  مـــن  هســـتم.  ثـــروت  کـــوه  روی 
روی معـــادن نفـــت هســـتم. پـــس زودتـــر 
اگـــر  بینـــدازم.  راه  را  پتروشـــیمی ام  بـــروم 
افغانســـتان پتروشـــیمی نداشـــته باشـــد 
مهم نیســـت؛ چـــون نفتـــی نـــدارد ولی ما 

بایـــد پتروشـــیمی داشـــته باشـــیم.
آن فناوری سازها هســـتید. دلتان  شـــما 
خـــوش نباشـــد کـــه مثـــًا توانســـتیم یک 
دوره آمـــوزش کادر ســـازی طراحـــی کنیم. 
کار خیلـــی  اســـت.  کار  آن  ایـــن یک صـــدم 
ارزشـــمند و خوبی اســـت. خیلی ها همین 
کار را هـــم نکردنـــد. مـــن می گویـــم شـــما 
طراحـــی  این جـــوری  دوره  پنجاه تـــا  بایـــد 

. کنید
بـــرای  آمـــوزش دوره کادر ســـازی  مثـــًا 
یکـــی  مهد کودک هـــا  در  شـــفاهی  تاریـــخ 
از کارهـــا اســـت. بایـــد در نظـــر بگیریـــد که 
بچه های پنج ســـاله چه کمکـــی می توانند 
به تاریـــخ شـــفاهی بکنند. توی دبســـتان 
دانشـــگاه  در  بکننـــد.  می تواننـــد  چـــه کار 
خانم هـــای  بکننـــد.  می تواننـــد  چـــه کار 
خانـــه دار چـــه کمکـــی می تواننـــد بکنند.

تاریـــخ شـــفاهی عرصه وســـیعی اســـت 
کـــه به عنوان یـــک توصیه قرآنـــی نگاهش 
می کنیـــم. با توجـــه به تجربه انســـان های 
دیگـــر و عبـــرت گرفتـــن از ایـــن تجربیـــات، 
الگـــو گرفتن از این تجربیـــات و به اصطاح 
ِشـــیر کـــردن و در میان گذاشـــتن نعماتی 
هســـتند  برخـــوردار  آن  از  انســـان ها  کـــه 
تاریخ شـــفاهی وجـــه قرآنی پیـــدا می کند.

توقعات از نهادهای
تاریخ شفاهی

شـــما باید یک فهرستی داشـــته باشید از 
توقعاتتـــان از نهادهای حقیقی و حقوقی. 
روشـــن کنیـــد عناصـــر حقیقـــی و حقوقی 
تاریـــخ  نهضـــت  در  مختلـــف  اشـــخاص  و 
شـــفاهی عظیمـــی چـــه گامـــی می توانند 
بـــا چـــه ســـازوکاری می شـــود  بردارنـــد و 

را فعـــال کرد. این هـــا 
ولـــی  نمی دانـــم  اآلن 
ایـــن  هنـــری  حـــوزه  قبـــًا 
مثـــًا  می کـــرد؛  را  کارهـــا 
تاریـــخ  ســـمینارهای 
می گذاشـــت.  شـــفاهی 

پژوهش هـــای  مرکـــز  و  اســـناد  مرکـــز  از 
وزارت اطاعـــات و فـــان، ســـالی یک بـــار 
جمـــع می شـــدند و یـــک تبـــادل تجربه ای 

. نـــد د می کر
یعنـــی بایـــد یک نفـــری باشـــد کـــه از باال 
رصـــد بکند. درســـت اســـت که شـــما یک 
جزئـــی از کل این فضا هســـتید ولـــی باید 
هر شـــش ماه یا ســـالی یک بـــار الاقل یک 
بیانیـــه بدهیـــد. از منظر انقاب اســـامی 
وضعیت تاریخ شـــفاهی ایران را نقد کنید 
و هشـــدار بدهیـــد که مثـــًا امســـال صد 
هزار ســـوژه از بین رفت. بـــه همین راحتی. 
مثـــًا در همین قضیه کشـــف حجاب، اآلن 
دیگـــر ثانیـــه می زنـــد. هـــرروزی کـــه عقب 
بیفتـــد، ده هـــا نفر دارنـــد فـــوت می کنند 
و هیچ کـــس عیـــن خیالش نیســـت. اتفاقًا 
باید یکجاهایی باشـــد کـــه این جوری رصد 

بکنـــد. هشـــدار بدهد و مطالبـــه بکند.
می خواهـــم بگویـــم یـــک بخشـــی از کار 
شـــما این ها اســـت؛ یعنی آن بحث نظری 
کـــه می گویـــم، ده درصد یا پانـــزده درصد 
کارتان باید این باشـــد. هـــم برای خودتان 
خوب اســـت، هم برنـــد مجموعـــه را ارتقا 
می دهـــد، هـــم کلیـــت تاریخ شـــفاهی در 
کشـــور را متوجه بعضـــی از خألها می کند.

خروجی های متنوع
از تاریخ شفاهی

اخیرًا نظـــرات برخی از این فرانســـوی ها 
مثـــًا  بحث هایشـــان  می کـــردم.  نـــگاه  را 
حـــول چگونگـــی تبدیل ســـرمایه فرهنگی 
بـــه ســـرمایه اجتماعی بـــود. شـــما دارید 
کار فرهنگـــی می کنیـــد، می خواهید این را 
مثـــًا در یـــک قضیـــه ای مثل کرونـــا به یک 
ســـرمایه اجتماعی تبدیـــل بکنید و جلوتر، 
بـــه ســـرمایه  تبدیـــل ســـرمایه فرهنگـــی 
اقتصـــادی. راجع بـــه این هـــا نظریه پردازی 

کرده انـــد.
خیلـــی هـــم بحث هـــای عجیب وغریبـــی 
را  این هـــا  از  بعضـــی  مـــن  نگفته انـــد. 
ماهـــا  خودمـــان  دیـــدم  می خوانـــدم. 

از  محکم تـــر  بکنیـــم،  تمرکـــز  و  بنشـــینیم 
این هـــا را خواهیـــم گفـــت ولـــی الزمه اش 
را داشـــته  َتَفّطـــن  ایـــن  کـــه  اســـت  ایـــن 

باشـــید.
 مثـــًا می خواهیـــم روی ایـــن لیـــوان کار 
کنیـــم. یک زاویه این اســـت کـــه ما از جهت 
هنـــری به این لیـــوان نگاه کنیـــم. مثًا این 
نقش خوشـــگل تر اســـت یا نقش ســـتاره.

شـــیمیایی  جنبـــه  از  هســـت  یک وقـــت 
بـــه آن نـــگاه می کنیـــم کـــه جنـــس ایـــن 
چیســـت. یک وقت فیزیکی نـــگاه می کنیم، 
مکانیکـــی نـــگاه می کنیـــم. مثًا ایـــن را به 
دیـــوار بزنم، چـــه نیرویی بـــه آن وارد بکنم 

می شـــکند و بـــا چـــه نیرویی.
تاریـــخ شـــفاهی یک چنین چیزی اســـت؛ 
یعنـــی ماده اســـت که شـــما بایـــد بتوانید 
از زوایـــای مختلف به آن نـــگاه بکنید. قبًا 
هـــم یـــک کلیاتـــی دربـــاره خروجـــی تاریخ 

شـــفاهی در فضای علمـــی گفتیم.
می کنیـــد  کـــه  تک نـــگاری  کار  مثـــًا 
نـــگاه  آیـــا  کـــه  کـــرد  بررســـی  می شـــود 
اســـتنتاجت  بـــه  می توانـــد  اســـتقرائی 
قیاســـی هم برســـد یا خیـــر. بعـــد بگوییم 
خانـــم فاضل بیـــا یـــک توضیحی بـــده که 
روی  دارنـــد  بچه هـــا  کـــه  موضوعـــی  در 
نهضـــت ســـوادآموزی کار می کنند، چگونه 
می تـــوان نظریه پـــردازی تربیتـــی در ایران 

داد. انجـــام 
خاصـــه  اســـت.  مهـــم  خیلـــی  ایـــن 
یک چیزی مدت هـــا در اختیارتان نباشـــد و 
بعد از پنجاه ســـال کشـــف بشـــود که این 
مـــاده یـــک خاصیت دیگـــری هم داشـــته. 
بـــا آن  را  مثـــًا می شـــده فـــان ســـرطان 

کرد. درمـــان 
من اآلن ترســـم از این است که در همین 
تعاریـــف متعارف از تاریخ شـــفاهی بمانیم 
و نفهمیـــم کـــه از ایـــن چـــه اســـتفاده ای 
می شـــود کرد. مثـــًا همیـــن چیزهایی که 
در علـــوم انســـانی می گوینـــد. چـــه جوری 
تاریـــخ  بـــا  را  انســـانی  علـــوم  می شـــود 
شـــفاهی متحول کـــرد. هنر را چـــه جوری 
می شـــود با تاریخ شـــفاهی متحـــول کرد. 
بـــا تاریـــخ شـــفاهی چـــه جوری می شـــود 

روی اخـــاق عمومـــی تأثیر گذاشـــت.
ایـــن را همایـــش بگذارید.  می خواهیـــد 
می خواهیـــد فراخـــوان محـــدود بدهیـــد. 
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بگذاریـــد.  جلســـه  یـــک  می خواهیـــد 
اســـت.  مهـــم  این هـــا  بگذاریـــد.  پاتـــوق 
تاریـــخ  در  کـــه  گوناگونـــی  خاصیت هـــای 
شـــفاهی هســـت. قابلیت هـــای گوناگونی 

کـــه در تاریـــخ شـــفاهی هســـت.
یک دفعـــه ده ســـال نگـــذرد. بعـــد از ده 
ســـال از اروپـــا بیایند و بـــه مـــا بگویند که 
نظریـــه  شـــفاهی  تاریـــخ  دل  از  می شـــد 
اقتصـــادی هم درآورد. ایـــن گرانددتئوری9 
گرانددتئـــوری  دیگـــر.  اســـت  همیـــن 
بـــا  فقـــط  تـــو  نیســـت  الزم  می گویـــد 
شـــیوه های قیاســـی نظریه پردازی کنی. با 
اســـتقراء هـــم می توانی به نظریه برســـی 
ولـــی مـــا تـــا موقعـــی کـــه آن هـــا نگفتند، 
خودمـــان جرئـــت نداشـــتیم بگوییـــم یـــا 

نداشـــتیم. را  توجهـــش 
ارزشـــمندی  تاریخ شـــفاهی خیلـــی چیز 
اســـت. دقیقًا مثل نفت اســـت. نفـــت را تا 
ســـال ها فقـــط می ســـوزاندند. خیلی هم 
ارزش داشـــت. شـــما به جای این کـــه ده تا 
کنـــده درخـــت بســـوزانی، یـــک پیـــت نفت 
می ســـوزاندی و زمســـتان گرم می شدی. 
بعـــد یکی آمـــد گفـــت آقـــا، این کـــه فقط 
ایـــن نیســـت. مثـــًا فقط پنـــج هـــزار ماده 

پتروشـــیمی می شـــود از ایـــن درآورد.
تاریخ شـــفاهی  حاال می خواهـــم بگویم 
هـــم همیـــن اســـت. مواظـــب باشـــیم که 
مختلفـــی  خروجی هـــای  آن  یک دفعـــه 
کـــه بـــرای حـــوزه اندیشـــه، حـــوزه علـــم، 
حـــوزه فرهنـــگ عمومـــی، حـــوزه رســـانه، 
حـــوزه هنر، هنرهـــای دراماتیـــک، هنرهای 
اآلن  مثـــًا  نگیریـــم.  نادیـــده  را  تجســـمی 
را  میـــری  علـــی  ســـید  کارهـــای  همیـــن 
دیدیـــد؟ تصاویـــر نوســـتالژیک قدیمـــی را 
طراحـــی می کند. اخیـــرًا شـــصت تای آن را 
کارت پســـتالی چـــاپ کـــرده. خـــب این یک 
کار تاریخ شـــفاهی اســـت. اتفاقًا به ذهنم 
رســـید بچه های تاریخ شـــفاهی مـــا بیایند 
بـــه همیـــن آدم یا کســـان دیگر ســـفارش 
بدهنـــد. وجوهـــی کـــه در تاریـــخ انقـــاب 
کمتـــر دیده شـــده را می شـــود بـــا همیـــن 

کرد. بازآفرینـــی  شـــیوه 
اگـــر تأمل کنیم می بینیم تاریخ شـــفاهی 
در فرهنـــگ جامعه ایرانی چـــه دومینویی 
را می توانـــد راه بینـــدازد. روی این هـــا باید 

کرد. فکر 
چنـــد وقت پیش یکـــی از ایـــن مدافعان 
حـــرم ســـیصدتا نقاشـــی از ســـوریه آورده 
بـــود. بچه هـــای فوعـــه و کفریـــا خاطرات 
خودشـــان را از جنگ نقاشـــی کرده بودند. 

لطیفی  چیـــز  خیلـــی  ایـــن 
و  جهانـــی  اصـــًا  اســـت. 

اســـت. بین المللـــی 
شـــهرک  آن  بـــه  مـــن 
رفتـــه بـــودم. شـــهرکی که 
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تبعید ی هـــا یـــا فراری هـــای فوعـــه کفریـــا 
بودنـــد.  شـــده  داده  اســـکان  آنجـــا  در 
نـــان نداشـــتند بخورنـــد. خیلـــی فضـــای 
غریبانـــه ای بـــود؛ ولـــی نقاشـــی هایی که 
همـــان بچه هـــای مســـتضعف کشـــیدند، 
بـــه نظـــرم کار جهانـــی اســـت. یـــک نکتـــه 
جالبـــش این بود کـــه توجه خیلـــی از این 
نقاشـــی ها، بـــه انداختـــن آذوقه توســـط 
تـــوی  بـــود. این هـــا قشـــنگ  هواپیماهـــا 

ذهـــن بچه هـــا مانـــدگار شـــده بـــود.
بـــه همین جهـــت یک نامـــه بـــرای آقای 
امیـــر ســـیاری زدیـــم کـــه اجـــازه بدهـــد با 
بعضی از آن خلبان هایـــی که در آن قضیه 
نقش داشـــتند، مصاحبه کنیم. اگرچه کار 
ایـــن بچه ها نقاشـــی و تصویر اســـت؛ ولی 
تاریخ شـــفاهی اســـت دیگر. این بچه دارد 
حـــس خـــودش را نســـبت بـــه آن مقطع 
تاریخـــی و آن تجربـــه اجتماعـــی در قالـــب 

می گوید. نقاشـــی 
در ایـــن بحـــث یک چیـــزی آقـــای کمـــری 
ســـال ها پیـــش چیز تعریـــف کرده بـــود با 
موضوع تعریف ســـند یا تعریـــف اثر. گفته 
بود ما بایـــد تک تک این کلمـــات را تعریف 
کنیـــم تا اصـــًا یک ســـرفصل های تـــازه ای 

در گـــردآوری اطاعات گشـــوده شـــود.
در عیـــن این کـــه مـــا حتمـــًا بایـــد ایـــن 
بحث متـــن را به معنـــای متعارفش جدی 
بگیریم ولی از ایـــن ظرفیت های مجموعه 

گـــردآوری  بـــرای 
معناهـــای  بـــه  اســـناد 

یـــا خاقانه  غیرمتعـــارف 
هم باید اســـتفاده بکنیم. 

شـــعارهای  همیـــن  مثـــًا 
روی  کـــه  انقـــاب  زمـــان 

درودیوارهـــا نوشـــته بودنـــد کار جذابـــی 
اســـت.

خروجی هایتـــان  بگویـــم  می خواهـــم 
فقـــط کتـــاب بـــه معنـــای متـــن مکتـــوب 
نباشـــد. یک قلمـــش مثًا همان »شـــهید 
ده هـــا  بـــا  نظـــرم  بـــه  اســـت.  آوردنـــد« 
نمونـــه دیگر هـــم می شـــود خروجی های 

متنوعـــی تعریـــف کـــرد.
ما یک ســـال بـــه ژاپـــن رفته بودیـــم. در 
ژاپـــن یک مـــوزه ای به نـــام مـــوزه بمباران 
داشـــتند. یک خانه کوچولوی شـــاید صد 
و ســـی و چهل متـــری. یک خانـــه دوطبقه 
بـــود. اســـم آن را مـــوزه بمباران گذاشـــته 
بودند. بعد یک کتابخانه ای داشـــت. توی 
کتابخانـــه اش یک کتاب هایی داشـــتند که 
جنـــگ به روایـــت یک خانـــواده بـــود. مثًا 
خانواده فوکوشـــیما جنگ را مصور روایت 
می کـــرد. در ابتـــدا چندتـــا عکـــس قبل از 
جنگشـــان بود کـــه عکس یـــادگاری گرفته 
بودنـــد. بعـــد دوران جنگ و آوارگی شـــان 
بـــود. آخرش هـــم از آن خانـــواده مثًا ده 
نفـــر کشـــته شـــدند، یـــک تعـــداد مجروح 

شـــدند و یک تعـــداد ماندند.
مـــن یـــادم نمی آید کـــه ما چنیـــن چیزی 
را به این شـــکل داشـــته باشـــیم. مختصر 
و مفید ولـــی خیلی تأثیرگـــذار. می خواهم 
بگویـــم بـــه این هم فکـــر بکنیـــد؛ یعنی به 
خروجی هـــای متفـــاوت بـــرای مخاطبیـــن 

گوناگـــون. ازجملـــه مخاطـــب بین الملل.
در ایـــن کارهایـــی که اآلن لیســـتش روی 
میـــز اســـت، بعضی هایـــش واقعـــًا ارزش 
ترجمـــه دارد. ان شـــاءاهلل ارزش معرفـــی 
بـــه فضـــای بین المللـــی دارد ولـــی ایـــن را 
اگر شـــماهایی کـــه دارید کار را تمشـــیت10 
می کنیـــد، اگر از ابتـــدا با یک ســـری مبانی 
هـــم  بشـــوید،  وارد  راهبـــردی  و  نظـــری 
زودتـــر تشـــخیص می دهیـــد، هـــم اصـــًا 

می توانیـــد.
داشـــته  وجـــود  یک چیـــزی  این کـــه  نـــه 
باشـــد و شـــما تشـــخیص 
بگوییـــد  و  بدهیـــد 
اســـتفاده  ایـــن  از  حـــاال 
اصـــًا  نـــه.  بکنیـــم. 
شـــما  را  یک چیـــزی 
بیاورید.  وجـــود  بـــه 
آن کســـی  مثـــل 
نفـــت  در  کـــه 
تولیـــد  قابلیـــت 

1.  سروسامان دادن

،،

ما حتمًا باید این 
بحث متن را به معنای 
متعارفش جدی بگیریم 
ولی از این ظرفیت های 
مجموعه برای گردآوری 
اسناد به معناهای 
غیرمتعارف یا خالقانه هم 
باید استفاده بکنیم
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محصـــوالت پتروشـــیمی دیـــد. آن کارهای 
نظـــری به نظرم یـــک مقدار بـــه این دردها 
می خـــورد کـــه می تواند هم در گســـترش 
حرکـــت، هـــم در جریان ســـازتر بـــودن آن 

باشـــد تأثیرگـــذار 
در ایـــن مســـیر اصـــًا معطـــل هیچ کس 
نشـــوید. نه بنـــده، نه آن یکی، نـــه آن یکی، 
نـــه آن یکـــی. خـــود راه نمایدت کـــه چون 
باید رفت. اگر دنبالش باشـــید، آدم هایش 
را هـــم گیر می آوریـــد. درنهایـــت بدانید که 
ایـــن کار باید انجام شـــود. ضمـــن این که 
بـــار عمـــده آن را روی دوش خود شـــماها 
می دانـــم؛ یعنـــی شـــما نگوییـــد کـــه مـــا 
تقســـیم کار کردیـــم. حـــاال مـــا داریـــم نماز 
می خوانیـــم، بقیـــه روزه بگیرنـــد. نـــه آقا، 
ع 

ّ
باالخـــره ایـــن یک چیزی اســـت کـــه تضل

الزم دارد. کلیـــدواژه ایـــن می شـــود ضلع؛ 
یعنی کســـی که می خواهـــد در این حوزه 
دچـــار ضالت نشـــود و ســـرگردان نشـــود 
بایـــد هـــم فـــن بدانـــد، هـــم یـــک فضلی 
داشـــته باشـــد. هـــم یـــک فکری داشـــته 

باشـــد. هـــم یک ذکری داشـــته باشـــد.
از خود شـــماها شـــروع می شـــود. خود 

شـــماها در تحصیات تکمیلی تان بگویید 
خیلـــی خـــب، من که جلـــو می روم رســـاله 
فوق لیســـانس یا دکترایم را حوزه فلســـفه 
تاریـــخ کار می کنـــم؛ یعنی ما هنـــوز داریم 
تاتـــی تاتی می کنیم. اول راه هســـتیم. یک 
افـــق بلندی پیـــش روی ما اســـت که اصًا 
نبایـــد به این چیزها راضی شـــویم. ســـالی 
صدتا کتـــاب! صدتا کتاب چیســـت؟ ارزش 
دارد، خـــوب اســـت ولی این بیس اســـت، 
بـــرای این کـــه شـــما بیســـت ســـال دیگر و 
ســـی ســـال دیگر در دنیـــا حـــرف اول را در 
حـــوزه تاریخ نـــگاری بزنیـــد بایـــد افقتان را 
جـــوری تعریـــف کنیـــد کـــه پـــروژه عمرتان 
خودتـــان  از  را  توقعتـــان  ســـطح  باشـــد. 
بـــاال بکشـــید. دقیقـــًا همـــان نگاهـــی که 
خـــود انقـــاب دارد. حداقلش این اســـت 
کـــه مثًا شـــما بگوییـــد اگر من دویســـت 
ســـاعت یـــا صـــد و پنجـــاه ســـاعت وقـــت 
می گـــذارم، از ایـــن بـــه بعـــد می خواهـــم 
ماهی بیســـت وپنج ســـاعت بـــرای این کار 
وقـــت بگـــذارم. اولـــش از این عزم شـــروع 
اســـت  ممکـــن  هـــم  اولـــش  می شـــود. 
یک کـــم به اصطـــاح گیـــج بزنیـــد ولی خب 

فهرســـت کتاب هایی که در ایـــن حوزه دارد 
منتشر می شـــود را بررســـی کنید. یا این که 
هـــر هفته یک فـــان مقاله را یک نفـــر ارائه 
کنـــد. بقیـــه نقـــد کننـــد. حداقـــل هفته ای 
یک پاتـــوق این جوری داشـــته باشـــید. دو 
ســـاعت وقتمان را بگذاریـــم روی این حوزه 
غ از بحث هـــای روزمره راجـــع به این  و فـــار

بحث هـــا صحبـــت کنیم.
حاال اگر شـــد اســـکایپی یا حضوری برگزار 
کنیـــد. دوتـــا آدمی هـــم که فکـــر می کنید 
ممکـــن اســـت در این پـــازل حرف تـــازه ای 
برای گفتن داشـــته باشـــند دعـــوت کنید؛ 
حاال چـــه از بچه هـــای دفتر و چـــه بیرون.

گام اولـــش ایـــن اســـت که گـــوش کنید. 
گام بعـــدی ایـــن اســـت کـــه راجع بـــه این 
مباحـــث گفتگـــو کنیـــد. یـــک دوزی از این 
مباحـــث تـــوی مجموعـــه بیاید. حـــاال چه 
بیـــن مدیـــران واحد، چـــه بیـــن محقق ها 
و چـــه بین افـــراد دیگر. این جوری نباشـــد 
که گوششـــان بـــا این جور مباحث ناآشـــنا 
باشـــد. چه مباحث تئوریک و نظری عمیق 
آن، چـــه مباحـــث راهبـــردی آن در همیـــن 

فرهنگی. مطالعـــات  رشـــته های 
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حاشیه ها؛ منجی متن
بررسی نقش هنر، اندیشه و رسانه در روایت ها

بـــازار  در  کـــه  روزی  اســـت  نقـــل 
می فروختنـــد،  را  یوســـف  برده فروش هـــا 
پیرزنـــی بـــا دوک نخـــی در صـــف خریداران 
ایشـــان ایســـتاده بـــود؛ امـــا دوک نـــخ او 
کجـــا و خریدن یوســـف کجـــا... . این نقل 
و حکایـــت معلـــوم نیســـت واقعی اســـت 
یـــا نـــه؛ امـــا یکـــی از معـــدود روایت هـــای 
قصه هـــای  از  »حاشـــیه«ای  و  مردمـــی 
حضرت یوســـف اســـت که زیبایـــی و تأثیر 
جمال یوســـف بر مـــردم شـــهر را به خوبی 

بـــه تصویـــر می کشـــد.
غ  تخم مـــر ماجـــرای  مقـــدس  دفـــاع  از 

اهدایـــی از روســـتایی دورافتـــاده یا کمک 
تـــوان  کـــه  را  مســـتضعف  دختربچـــه ای 
خرید کمپوت نداشـــت و قوطـــی کمپوتی 
به جـــای  تـــا  رزمنده هـــا فرســـتاد  بـــرای  را 
لیـــوان اســـتفاده کننـــد، شـــنیده ایم. این 
خاطره هـــا و صدها خاطـــره و روایت دیگر، 
حاشـــیه ای بر متن جنگ انـــد؛ منجیانی که 
تصویـــر ذهنـــی مـــا را از مـــردم و جامعه و 
جنگ کامـــل کرده و تمایـــز هویتی جامعۀ 

مـــا را بـــا دیگـــر ملت هـــا آشـــکار می کند.
در پیـــاده روی اربعیـــن، اباعبـــدهلل، متن 
ع اســـت و بـــه عـــدد زوار و خدام  بامنـــاز

هســـتند  حاشـــیه هایی  موکب هـــا،  و 
جـــان  حاشـــیه ای،  روایـــِت  هـــر  و  متکثـــر 
مســـتمع و خواننـــده را جایـــی می دهـــد 
منحصربه فـــرد. قصۀ آن که هیچ نداشـــت 
هـــم  شـــنیده اید؛  را  زوار  پذیرایـــی  بـــرای 
او کـــه آخراالمـــر ســـایه اش شـــد خدمتی 
بـــه زائر خســـته. بـــا شـــنیدن این دســـت 
در  ارادت  و  عشـــق  کـــه  روایت هاســـت 
دیگـــر  از  می تـــوان  را  شـــیعه  مکتـــب 

بخشـــید. تمایـــز  دوست داشـــتن ها 
از ایـــن اتفاقات در تاریخ اســـام بســـیار 
تعـــداد  امـــا  افتـــاد؛  خواهـــد  و  افتـــاده 
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معـــدودی در حافظه ها مانـــده و به تاریخ 
و هویت مـــا رنگ و طعمی ویژه بخشـــیده 
اســـت و صد حیف که بیشـــتر رخدادهایی 
از این دست، مســـتند و مکتوب نشده اند 
روایت هـــا  ایـــن  رفته انـــد.  دســـت  از  و 
حاشـــیه های متن انـــد؛ حاشـــیه هایی نـــه 
مهم تـــر از متـــن کـــه منجـــی متـــن. ایـــن 
حاشـــیه ها هریک تکـــه ای از بافـــت هویت 
مـــا را شـــکل می دهنـــد و بـــدون این هـــا 

هویت مـــا الکـــن و علیل اســـت.

تیپ، حاشیه، شخصیت
انقـــاب  از  پـــس  ســـال  چهـــل  اینکـــه 
و  انقـــاب  حاضـــر،  نســـل  اســـامی، 
امام خمینـــی؟هر؟ را نـــه پدیـــده ای جهانی 
و  سیاســـی  پدیـــده ای  کـــه  تاریخـــی  و 
مقطعـــی می دانـــد، به علت روایت نشـــدن 
حاشیه هاســـت. جالـــب اینکـــه در همیـــن 
به جـــرم  انقـــاب،  از  پیـــش  افغانســـتان، 
داشـــتن عکـــس امـــام، خانـــه و کاشـــانۀ 
صاحـــب عکـــس را آتـــش زده اند یـــا برخی 
غـــم  در  امام خمینـــی؟هر؟  دوســـتداران 
فراقـــش جـــان داده اند و هـــزاران ماجرای 
تشـــییع جنازۀ  بزرگ تریـــن  در  کـــه  دیگـــر 
تاریـــخ رخ داد و از آن ماجراهـــا هرگز چیزی 

در تاریـــخ ثبـــت نشـــد تـــا روزی بـــه تصویر 
درآیـــد... . ماجـــرای ارادت قلبـــی مردم به 
امـــام در روزهـــای پـــس از ارتحال ایشـــان 
قطعـــًا تصویـــر دیگـــری از امـــام و انقاب 
واقعیـــت  و  می گـــذارد  نمایـــش  بـــه  را 
جامعه و امـــت را از دام سیاسی شـــدن یا 

می دهـــد.  نجـــات  نخبگانی بـــودن 
نتیجـــۀ محتـــوم بی توجهی  تیپ شـــدن، 
کـــه گفتـــه  بـــه حاشیه هاســـت. جزئیـــات 
نشـــود، برجســـتگی ها و تمایزهـــا از بیـــن 
می رونـــد. شـــخصیت ها تیـــپ می شـــوند 
جنـــگ  و  انقـــاب  تاریـــخ  نهایـــت،  در  و 
ایـــن  در  ایـــران  »مردمـــِی«  مقاومـــِت  و 
چهل ســـاله را از پشـــتوانۀ مردمـــی تهـــی 

. می کنـــد
بـــا حـــذف مـــردم از فرهنـــگ و هویـــت و 

تاریـــخ، جامعۀ انقابی به طبقۀ سیاســـی 
منحصـــر می شـــود و رنگین کمـــان هویتی 
بـــه نقـــوش سیاه و ســـفید تبدیل  انقاب 
می شـــوند. روایـــت مـــردم و حرکت هـــای 
مردمی، یگانه راه نجـــات این رنگین کمان 
کـــه  روســـت  ایـــن  از  شـــاید  اســـت. 
امام خمینـــی؟هر؟ در تاریخ نـــگاری انقاب 
تأکیـــد می کردند: »بایـــد     پایه هـــای تاریخ 
انقاب اســـامی ما چون خـــود انقاب بر 
دوش پابرهنـــگان مغضـــوب قدرت هـــا    و 

ابرقدرت هـــا باشـــد.« 

کهکشان راه سلیمانی
رنگین کمـــان هویـــت انقـــاب اســـامی 
نـــود،  دهـــۀ  ســـال های  آخریـــن  در 
و  داشـــت  کـــم  ُپررنگ ونـــور  کهکشـــانی 
آن تشـــییع باشـــکوه و پرجمعیـــت پیکـــر 
ســـردار ســـلیمانی در چند شـــهر ایـــران و 
عراق بـــود. دربارۀ شـــخص حاج قاســـم و 
ابومهـــدی و یـــاران شهیدشـــان گفته انـــد 
و از ایـــن پس هم بســـیار خواهنـــد گفت؛ 
شـــهادت  متـــن  در  حاشـــیه هایی  امـــا 
ســـردار و یارانـــش وجـــود دارد کـــه مانند 
تاریخ اســـام، دفاع مقدس،  حاشیه های 
پیاده روی اربعیـــن و... خواندنی و پرثمر و 
هریک،  کـــه  روایت هایی  هویت بخش انـــد؛ 
ذره نـــوری در کهکشـــان راه ســـلیمانی اند 
هنـــر  بســـترهای  در  می تواننـــد  قطعـــًا  و 
آثـــار  و اندیشـــه و رســـانه، محصـــوالت و 

کنند. تـــازه ای خلـــق 

هنر، اندیشه، رسانه
و مسئلۀ جنگ روایت ها

متـــن  درســـت  روایـــت  بیـــان  از  هـــدف 
ازبین نرفتـــن  بـــرای  تـــاش  و  حاشـــیه  و 
و  هویـــت  از  پاســـداری  شـــخصیت ها، 
روایت هـــا«  »جنـــگ  در  انقـــاب  نهضـــت 
اســـت که نه تنها رســـانه، بلکه اندیشـــه و 

هنـــر نیـــز میـــدان آن اســـت. 

هنر
انقـــاب  از   روایـــت هنـــری و دراماتیـــک 
اســـامی به روایتی دقیـــق از قهرمان های 
روایـــت  دارد.  نیـــاز  انقـــاب  نهضـــت 
قهرمان هـــای نهضت نه تنها بـــدون روایت 
ملـــت قهرمان شـــدنی نیســـت؛ بلکه ظلم 
به قهرمان و ملت اســـت. قاسم سلیمانی 
قطعـــًا ویژگی های قهرمان مـــدرن را دارد: 
خســـتگی ناپذیری،  دلیـــری،  شـــجاعت، 
ایمـــان بـــه هـــدف و...؛ اما  آنچـــه قهرمان 
مـــدرن نـــدارد و حاج قاســـم مســـتغنی از 
آن اســـت، ارتبـــاط عمیـــق و دوســـویه بـــا 
مردم و جامعه اســـت. چـــه اینکه فرهنگ 
مدرن بـــر فرد بناســـت و فرهنـــگ انقابی 
فـــردی  روایـــت  دارد.  جامعـــه  بـــه  تکیـــه 
حاج قاســـم بدون توجه بـــه درهم تنیدگی 
آرمـــان  و  او  بـــه  ظلـــم  اجتماعـــی اش، 

اوســـت. ماجرا جایـــی جالب می شـــود که 
روشـــن فکران غرب زده ایـــن را دریافته اند 
و در تحریف شـــخصیت انقاب تا جایی که 
ممکن اســـت، منکـــر ارتباطـــات مردمی و 
اجتماعی اش می شـــوند. این هـــا که ابتدا 
در برابر روایـــت انقـــاب و قهرمانی هایش 
ســـکوت کرده بودنـــد، حـــاال از روایت این 
پدیده هـــا منصرف نیســـتند؛ بلکـــه روایتی 
دســـت  بـــه  خـــود  در  محصـــور  و  فـــردی 

می دهنـــد.

اندیشه
بی نظیـــر  و  باشـــکوه  تشـــییع  ماجـــرای 
دوچنـــدان  اهمیـــت  زمانـــی  حاج قاســـم 
رهیافتـــی  پدیـــده  ایـــن  کـــه  می یابـــد 
و  جامعه شـــناختی  تحلیل هـــای  بـــرای 
مردم شـــناختی در دهـــۀ چهـــارم انقـــاب 
باشـــد. بـــا ایـــن وصـــف، تأثیـــر بـــر علـــوم 
انســـانی در ایران و شکســـتن تحلیل های 
ایرانـــی  جامعـــۀ  از  غـــرب زده  پوســـیدۀ 
یکـــی از مهم تریـــن دســـتاوردهای روایـــت 
عزاداری حاج قاســـم اســـت. ایـــن موضوع 
بدانیـــم  کـــه  می شـــود  مهم تـــر  زمانـــی 
برابـــر  در  ایـــران  در  اندیشـــه ای  جریـــان 
پدیده هـــای بســـیار کوچک تـــر و بی رمق تر، 
واکنش هـــای متعـــدد نظـــری می دهنـــد؛ 
امـــا دربـــارۀ پدیدۀ شـــگفت انگیز تشـــییع 

می کننـــد. ســـکوت  حاج قاســـم 

رسانه
و  خاطره هـــا  انتشـــار  و  جمـــع آوری   
عـــزاداری،  شـــهادت،  خبـــر  لحظه هـــای 
کارهـــای  از  و...  تشـــییع  راهپیمایـــی، 
رســـانه ای اســـت که هم بـــه آثـــار هنری و 
اندیشـــه ای مـــدد می رســـاند و هـــم خود 
ســـندی معتبر است برای نســـل های بعد. 
نـــوع خاطره نـــگاری غالبـــًا در  ایـــن  البتـــه 
میـــان مجموعه های تاریخ نـــگاری مهجور 
و پیش پاافتاده اســـت و بـــه همین دلیل، 
اهمیـــت جمـــع آوری روایت هـــای مردمـــی 

می شـــود. دوچنـــدان 
شـــاید بتوان گفت در نهاِن تشـــییع های 
عاشـــقانۀ شـــهدا و امـــام شـــهدا معنـــی 
تشـــییع  اگـــر  اســـت؛  نهفتـــه  دیگـــری 
حضـــور  و  اســـت  پرشـــکوه  حاج قاســـم 
مردم شگفتی ســـاز، برای جبران تشـــییع و 
بدرقه های غریبانۀ بدن هـــای مبارک ائمه 
و شـــیعیان در طول تاریخ اســـام اســـت. 
مـــا اگـــر ِگـــرد ســـلیمانی ســـینه می زنیم، 
و  سیدالشـــهدا؟ع؟  بـــه  ارادتـــش  بـــرای 
کـــه  همان هایـــی  اســـت؛  اهل بیـــت؟مهع؟ 
شـــدند.  بدرقـــه  مظلومانـــه  و  غریبانـــه 
شـــاید اگر قصه هـــای این تشـــییع عظیم، 
مثل داســـتان پیرزن و دوک نخ و ســـودای 
یوســـف، روایـــت شـــود، جـــال و جمـــال 
درســـت تر  و  زیباتـــر  را  شـــهدا  شـــخصیت 

نمایـــش دهـــد. ان شـــاءاهلل.

،،

شاید بتوان گفت در نهاِن 
تشییع های عاشقانۀ 
شهدا و امام شهدا معنی 
دیگری نهفته است؛ 
اگر تشییع حاج قاسم 
پرشکوه است و حضور 
مردم شگفتی ساز، 
برای جبران تشییع 
و بدرقه های غریبانۀ 
بدن های مبارک ائمه و 
شیعیان در طول تاریخ 
اسالم است 
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شهید جمال پور معلم فلسفه هنر انقالب

حجه االسالم و المسلمین مجتبی نامخواه

زمینه ی فعالیت های شهید جمال پور
پیـــروزی بهمـــن پنجـــاه و هفـــِت انقاب 
انقابـــی  مرهـــون  خـــود  کـــه  اســـامی، 
انســـانی و پیدایش انســـانی انقابی بود، 
جوانـــان پرشـــور و انقابـــی را در برابر یک 
مســـئله ی جـــدی قـــرار داد: نیـــاز انقـــاب 
اســـامی به کادرهایی برای فردای انقاب 
و جمهوری اســـامی. این جوانان که خود 
فتح الفتوح انقاب اســـامی بودند، عمق 
اســـامی  انقـــاب  انســـان افزارانه ی  نیـــاِز 
را بـــه خوبـــی درک کـــرده و یـــک رشـــته از 
و  انسان ســـازی  بـــه منظـــور  را  اقدامـــات 

کادرســـازی برای انقاب اســـامی سامان 
دادنـــد. آنـــان نـــه ماننـــد متجـــددان امر 
بیرونـــی  و  اجتماعـــی  صرفـــا  را  انقـــاب 
می دانســـتند و نـــه ماننـــد متحجـــران به 
انقـــاب درونی اکتفـــا می کردنـــد. انقاب 
انســـانی بـــرای بازتولیـــد انقاب اســـامی 
باعث شـــد تا این متفکران و روشـــنفکران 
جـــوان انقاب اســـامی تـــراز جدیـــدی از 
تفکـــر انقاب اســـامی را تفصیـــل تئوریک 

اجتماعـــی بدهند. و بســـط 
و در عیـــن  الهـــام بخش تریـــن  از  یکـــی 
ایـــن  نشـــده ترین  بازخوانـــی  حـــال 

برنامه هـــای آموزشـــی و انسان ســـازی در 
یـــک حرکت فکـــری منســـجم بـــا محوریت 
ســـید  شـــهیدان  همچـــون  چهره هایـــی 
مهـــرداد  ســـید  علم الهـــدی،  حســـین 
مجـــدزاده و علـــی جمال پـــور پایه گـــذاری 
شـــد. یـــک برنامـــه ی آموزشـــی گســـترده 
و فراگیـــر کـــه مـــواد آموزشـــی آن اغلـــب 
شـــامل تفســـیر قرآن، نهج الباغـــه، تاریخ 
زیبایـــی  مبانـــی  نبـــوی،  ســـیره  و  اســـام 
شناســـی در هنـــر، نقـــد مبانـــی تعهـــد و 
التـــزام هنـــری در ادبیـــات چـــپ می شـــد. 
یک ســـری  آموزشـــی  کارهـــای  بـــر  عـــاوه 
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پژوهش هـــا و فعالیت هـــای عملـــی هم در 
جریان بـــود. طـــرح نهج الباغـــه تاریخی را 
شـــهیدان گندمکار و پیرزاده با سرپرســـتی 
و محوریـــت شـــهید علـــم الهـــدی دنبـــال 
می کردنـــد. در حـــوزه ی تئاتـــر هـــم کارهـــا 
بـــه صورت جـــدی دنبال می شـــد. شـــهید 
توحیـــدی  زیبایی شناســـی  از  جمال پـــور 
می گفـــت؛  دینـــی  هنـــر  نظـــری  مبانـــی  و 
بـــه  زیـــادی  کمکـــی  علم الهـــدی  شـــهید 

بازآفرینـــی مضامیـــن تاریـــخ صدر اســـام 
بخـــش  و  می کـــرد  نمایش نامه هـــا  در 
عمـــده ای از کارهـــای اجـــرای تئاترهـــا هم 
هـــم برعهـــد ه ی مرحـــوم حســـین پناهـــی 
بـــود. کارهـــا از پژوهـــش و نظر تـــا فرهنگ 
و هنـــر بـــه هم پیوســـته بـــود. بـــه عنوان 
نمونـــه اگـــر ایـــن ایـــده مطـــرح بـــود کـــه 
بـــرای درک موقعیـــت کنونـــی و خصوصـــا 
و  انقـــاب  اول  ســـال های  ســـختی های 
دوران جنـــگ، می بایســـت بـــا تاریـــخ صدر 

اســـام پیوند بخوریم؛ از یک ســـو شـــهید 
علـــم الهـــدی و شـــهید مجـــدزاده همین 
ایده را در یک ســـری نطق هـــای رادیویی و 
حلقه های آموزشی شـــرح و بسط می داد 
و از ســـوی دیگر مبنـــای طراحی نمایش ها 
و نمایش نامه هایـــی قـــرار می گرفت که در 
زیر آتـــش دشـــمن، در ســـالن هایی مملو 
از جمعیـــت اجرا می شـــد. همیـــن تئاترها 
عـــاوه بر این کـــه پایـــه ای مهـــم در پیوند 
فضـــای اجتماعی پشـــت جنـــگ و جبهه ها 
بـــود و  نقـــش عمـــده ای در شـــکل دهی 
بـــه فضای اجتماعـــی شـــهرها در ارتباط با 
جنـــگ و دفاع داشـــت. ایـــن اقدامات بود 
که چنـــدی بعد زمینـــه ی پی ریـــزی اولین 
جشـــنواره اســـتانی تئاتر در کشـــور شـــد، 
آن هـــم در اســـتان خوزســـتان زیـــر آتـــش 
جنگ. یـــا در زمینه ی شـــعر و ســـرود، این 
ایـــده بـــه صـــورت جـــدی مطرح می شـــد 
کـــه هر انقابی بـــرای تداوم شـــور انقابی 
در جامعه به یک ســـری شـــعر و ســـرودها 
نیـــاز دارد. مـــا نیـــز می توانیـــم بخشـــی از 
این نیاز انقـــاب خودمـــان را در چارچوب 
پاســـخ  آیینـــی  مراســـمات  و  مداحی هـــا 
دهیـــم و از دل همیـــن ایده هـــا و حلقه ها 
بود کـــه پدیده ی حاج صـــادق آهنگران به 

وجـــود می آیـــد. 
هنـــوز جنگ بـــه نیمـــه ی خود نرســـیده 
بـــود کـــه اغلـــب چهره هـــای محـــوری این 
حرکت به شـــهادت رســـیدند. از چهر ه های 
محـــوری ایـــن حرکـــت، چنـــد کتـــاب باقی 
مانـــده اســـت کـــه عمدتـــا ســـخنرانی ها، 
درس گفتارهـــا، نامه ها و دست نوشـــته ها 
و یـــا مقـــاالت آن ها بوده اســـت. از ســـید 
حســـین علم الهـــدی، پـــس از شـــهادتش 

چنـــد کتـــاب تحـــت عنـــوان »درس هایـــی 
نهـــج  از  »درس هایـــی  و  قـــرآن«  از 
الباغـــه« و »تاکتیک هـــای نظامـــی پیامبر 
اســـام)ص(« منتشـــر شد. ســـید مهرداد 
کـــه شـــهید شـــد، علـــی  مجـــدزاده هـــم 
جمال پـــور درس گفتارهایـــش را بـــه چاپ 
رســـاند. مجموعـــه ای چنـــد جلـــدی تحت 
عنـــوان »درس هایـــی از نهـــج الباغه« که 
گویـــا فقـــط جلـــد اولش منتشـــر شـــده و 
همچنیـــن کتابـــی تحـــت عنوان »ســـیری 
کـــه  جمال پـــور  امـــا   نبـــوی«؛  ســـیره  در 
آخریـــِن این ســـه معلِم شـــهید بـــود، 25 
دی مـــاه 1365 در عملیـــات کربـــای پنـــج 
بـــه یارانـــش پیوســـت و انبوهـــی از نوارها 
در  نوشـــته  های  و  درس گفتارهایـــش  و 
زیبایی شناســـی و  زمینه هـــای فلســـفی و 
معـــارف اســـامی از او بـــه جـــای ماند. دو 
ســـال بعـــد چهـــار مقالـــه از نوشـــته های 
او کـــه همگـــی در نقـــد ادبیات چـــپ بود، 
در کتابـــی تحـــت عنـــوان »چهـــار مقالـــه« 
در انشـــارات برگ، انتشـــارات وقـــت حوزه 
هنـــری منتشـــر شـــد. در مقدمـــه ی ایـــن 
کتـــاب بـــه بیـــش از یک صـــد نـــوار باقـــی 
مانده و منتشر نشـــده از شهید جمال پور 
اشـــاره ای هم شده اســـت. اما پس از این 
نـــه هیـــچ یـــک از ایـــن نوارها و نوشـــته ها 
منتشـــر می شـــود و نه حتی همـــان کتاب 
»چهـــار مقالـــه« تجدیـــد چاپ می شـــود.

درباره کتاب »چهار مقاله«
کتاب »چهار مقالـــه« از دو بخش عمده 
تشکیل شـــده اســـت. بخش اول درباره ی 
»مبانـــی التـــزام در ادبیات ماتریالیســـتی« 
بحـــث می کنـــد. در این جا ما با ســـه فصل 

،،

یکی از الهام بخش ترین 
و در عین حال بازخوانی 
نشده ترین این 
برنامه های آموزشی 
و انسان سازی در یک 
حرکت فکری منسجم 
با محوریت چهره هایی 
همچون شهیدان سید 
حسین علم الهدی، سید 
مهرداد مجدزاده و علی 
جمال پور پایه گذاری شد. 
یک برنامه ی آموزشی 
گسترده و فراگیر که مواد 
آموزشی آن اغلب شامل 
تفسیر قرآن، نهج البالغه، 
تاریخ اسالم و سیره 
نبوی، مبانی زیبایی 
شناسی در هنر، نقد 
مبانی تعهد و التزام هنری 
در ادبیات چپ می شد. 
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اســـامی- صدرایـــی« تـــاش مـــی شـــود 
مبانی معرفت  شـــناختی تعهـــد در ادبیات 
روشـــنفکری برجســـته شـــود. او همچنان 
که به نقـــد مبانـــی تعهد و مســـئولیت در 
ادبیـــات چپ و ماتریالیســـتی مـــی پردازد،  
ایـــن نکتـــه را اثبات مـــی کند کـــه تعهد در 
هنـــر و ادبیـــات صرفـــا بـــا  تکیه بـــر جهان 

دارد. امـــکان  توحیـــدی  بینـــی 
»مجدزاده هـــا«  از  پـــس  اگـــر  شـــاید 
هیچ  نبودنـــد،  »جمال پورهـــا«  همچـــون 
گاه آثـــار و افکارشـــان چـــاپ نمـــی شـــد. 
همچنـــان کـــه بعـــد از خـــود جمـــال پـــور  
همچـــون جمـــال پـــوری نماند تـــا آثارش 
را منتشـــر کنـــد، کســـی نماند تا انتشـــار و 
باز نشـــر آثـــار مجدزاده ها را دنبـــال کند و 

کارهـــا مانـــد کـــه ماند.
گرچـــه  جمال پـــور  شـــهید 
در آغازین ســـال هـــای دهه 
ســـوم عمـــر خـــود بـــه ســـر 
تئوریســـینی  اما  بردنـــد،  می 
در  و  نبـــودش  در  کـــه  بـــود 
مـــی  شـــان  راه  جســـتجوی 
افکارشـــان،  منطق  بـــا  توان 
متون آثارشـــان را بســـط داد 
از مســـئولیت های  اندکـــی  و 
تاریخـــی در ایـــن بـــاره را بـــه 

ســـرانجام رســـاند.

 چه نیازی است به جمال پور؟
هنرمنـــد  و  فیلم ســـاز  می دانیـــم  همـــه 
و فعـــال فرهنگـــِی معطـــوف بـــه انقـــاب 
دارد.  نیازهایـــی  و  دشـــواری ها  اســـامی 
دیـــدار  در  کـــه  نیازهـــا،  بنیادی تریـــن  از 
اهالـــی جشـــنواره بـــا رهبـــر انقـــاب نیـــز 
مـــورد تأکیـــد ایشـــان قـــرار گرفتـــه بـــود، 
از  یکـــی  اســـت.  و »معرفـــت«  »عرفـــان« 
کوتاه تریـــن راه هـــا بـــرای پاســـخ بـــه این 
نیـــاز بازخوانـــی تجلـــی و تجربـــه ی این دو 
عنصـــر در انســـان های بـــزرگ امـــا معاصر 
و بـــه لحاظ تاریخی در دســـترس ماســـت. 
شـــهید جمال پـــور نمونـــه  ی متکاملـــی از 
ایـــن نمونه هاســـت. معرفـــت، ژرف نگـــری 
و مـــدل اندیشـــه ورزی شـــهید جمال پـــور 
و  هنـــر  بازتولیـــد  بـــرای  بی بدیلـــی  منبـــع 
اندیشـــه انقـــاب اســـامی و نگاه داشـــت 
بـــه  افتـــادن  از  اســـامی  انقـــاب  ایـــده 
ســـطحی  و  قشـــری   نگاه هـــای  ورطـــه ی 
اســـت. عرفانی که در گفتارها و آثار شـــهید 
جمال پـــور مـــوج می زند نیـــز نمـــاد بارزی 
اســـت از »زره« مـــورد نیـــاز هـــر هنرمند و 

فعـــال فرهنگـــی انقـــاب اســـامی. 

مواجهیـــم؛ ابتـــدا بحثی در نقد ماکســـیم 
گورکـــی، مقالـــه ی دوم دربـــاره ی ژان پـــل 
ســـارتر و ســـپس هـــم دربـــاره ی آلبرکامو؛ 
بخش چهارم هـــم کتاب هـــم نگاهی دارد 
به »جهان بینـــی صادق هدایـــت« و نقد و 

او. پوچ گرایی  معرفت شـــناختی  بررســـِی 
کتـــاب چهارمقالـــه را می تـــوان از اولیـــن 
انقـــاب  جـــوان  متفکریـــن  تاش هـــای 
اســـامی بـــرای تئوریزه کردن هنـــر انقاب 
دانســـت. شـــهید جمـــال پـــور در ایـــن اثر 
می کوشـــد هماهنگی هـــای بنیادین میان 
باور به انقـــاب توحیدی و تعهـــد هنری را 

دهد. نشـــان 
در ایـــن کتـــاب بـــا روشـــی تحلیلـــی و بـــا 

»بررســـی  بر  تاکیـــد 
»مراجعـــه  آزاد«، 
اصلی«  منابـــع  بـــه 
هـــای  »نقـــد  و 
فلســـفه  بر  مبتنـــی 

44

سانی عّمار
شنواره مردمی علوم ان

ویژه نامه اولین ج



45

ّمار
ی ع

سان
م ان

علو
می 

مرد
ره 

نوا
ش

ن ج
ولی

مه ا
ه نا

ویژ



 معرفی مختصر تعدادی از مستندهای
ادوار جشنواره مردمی فیلم عمار

با   ۱۳۵۷ بهمن   ۲۳ تاریخ  در  اسالمی  انقالب  مرکزی  کمیته 
پیش آمده،  تخلفات  به  رسیدگی  برای  خمینی؟هر؟،  امام  پیام 
جبهه  دو  در  آموزش،  و  پاالیش  از  پس  کمیته ها  شد.  تأسیس 
عراق  بعثی  رژیم  و  منافقین  با  نبرد  مشغول  خارجی  و  داخلی 
مجلس،  تصویب  و  وقت  دولت  پیشنهاد  با   ۷۰ سال  در  شدند. 
اسالمی  انقالب  کمیته  مسلح،  نیروهای  سازمان دهی  به منظور 
انتظامی  نیروی  ژاندارمری،  و  شهربانی  با  آن  ادغام  با  و  منحل 
جمهوری اسالمی ایران شکل گرفت. مستند کمیته با استفاده از 
مصاحبه ها و تصاویر آرشیوی موجود از آن زمان به بررسی روند 
انحالل این نهاد پرداخته است.

پس از زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹، مرحوم حسینعلی 
عظیمی از فرماندهان و پیش قراوالن جهاد سازندگی تصمیم به 
می گیرند.  مقدس  دفاع  دوران  در  جهاد  روش  به  خدمات رسانی 
رفع  کنار  در  کارشناسانه  بررسی های  از  بعد  عظیمی  مرحوم 
هکتار   ۲۵۰ به  آب رسانی  برای  را  طرحی  زلزله  از  ناشی  مشکالت 
اجرا می کنند.  از توابع شهرستان سیاهکل  بنه زمین  از روستای 
مستند براثر زلزله روایت ۴ سال تالش های مجاهدانه و خالصانه 
اهالی  خودکفایی  جهت  در  همراهشان  گروه  و  عظیمی  مرحوم 
وقایع  این  به  زلزله  از  پس  مستند  است.  زمین  بنه  روستای 

پرداخته است.

مشاهده در 
» یار »عمار
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مستند شب زنده داران، روایتی است از کانسپسیون پیچوتو، 
به  سال   ۳۵ فلسطین  از  حمایت  در  که  مسیحی،  فداکار  زن 
به  مستند  این  کرد.  تحصن  سفید  کاخ  جلوی  روزی  شبانه  طور 
صابری  راحله  کنندگی  تهیه  و  کرامتی  لطفی  مجتبی  کارگردانی 

آبکوهی ساخته شده است.

مستند »رویای آجری« روایتی متفاوت از تاریخچه سیاست گذاری 
مسکن در ۶۰ سال اخیر کشور است و تحوالت این حوزه را از دوره 

دکتر مصدق تا امروز به تصویر می کشد.
در این فیلم مستند ضمن استفاده از تصاویر آرشیوی، بسیاری از 
بازیگران اصلی حوزه مسکن و افراد تأثیرگذار که نقشی در تحوالت 
آن در دهه های اخیر داشته اند در برابر دوربین قرار گرفته و روایتگر 

اتفاقاتی می شوند که بر این کاالی مورد نیاز مردم گذشته است.
بازار مسکن در چند سال اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است 
و بعضا افزایش سرسا م آور قیمت ها تبعاتی را برای مردم به همراه 
داشته است. یکی از موضوعاتی که در این زمینه تاثیرگذار فراوانی 
سعی  مستند  این  است.  قانون گذاران  تصمیمات  است،  داشته 
کرده است با مروری بر این تصمیمات ریشه نوسان قیمت مسکن 

را در دوره های مختلف کشف کند.

داستان  است:  داستان  دو  زمان  هم   روایت  رزم«  »بزم  مستد 
اهل  داستان  و  گذشتند  جان  از  میهن  حفظ  برای  که  جوانانی 
موسیقی که از یک سو به زبان و ابزار خود در راه وطن وارد میدان 
ایرانی تالش کردند و  از سویی دیگر برای حفظ موسیقی  شدند و 
پیروز هر دو میدان، ایران و موسیقی ایران است.

مشاهده 
مستند

مشاهده در 
» یار »عمار
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سازمان  رسمی  اسناد  بر  اتکا  با  می کند  سعی  »ترال«  مستند 
صید  به  مربوط  تصاویر  از  گرفتن  کمک  با  همچنین  و  شیالت 
ماهیان »ترال« توسط کشتی های به اصطالح چینی، اصل ماجرا 
سوی  از  و  بسازد  روشن  مخاطب  برای  را  آن  پشت پرده  عوامل  و 
دیدگاه  از  را  اتفاق  این  تبعات  شده  تالش  مستند  این  در  دیگر 
زیست محیطی بررسی می کند. مدتی است که ماجرای صید ماهی 
به روش »ترال« مورد اعتراض صیادان بومی و مردم استان های 
ساحلی جنوب شده است.
دو هدف در این مستند دنبال می شود: در مرحله اول با بررسی 
بوم  زیست  به  شده  وارد  آسیب  میزان  »ترال«  صید  کشتی های 
دریابی و معیشت مردم بومی منطقه را به تصویر می کشد و از 
این رهگذر به آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده اشاره می 
جبران ناپذیر  آثار  باعث  صید  نبود  و  بیکاری  کند  می  بیان  و  کند 
اجتماعی از جمله تشدید فقر و مشکالتی نظیر حاشیه نشینی در 
شهرها و سوق یافتن جوانان به قاچاق می شود.
از سوی دیگر مستند »ترال« سعی کرد پشت پرده قراردادهای 
ننگین را مشخص کند. 

میرزا  میالد  نویسندگی  و  کارگردانی  به  یورت  زمستان  مستند 
باقری و تهیه کنندگی علی دهقان ساخته شده است.

مستند زمستان یورت، درباره حادثه معدن زمستان یورت واقع 
آن  کارگر   ۴۳ انفجار،   اثر  بر  که  گلستان  استان  آزادشهر  شهر  در 
جان خود را از دست دادند. همچنین این مستند روایتی از زندگی 
دغدغه  و  مشکالت  به  پرداختن  یورت،  زمستان  معدن  کارگران 
از مشاغل سخت در  آنان است. کار در معدن همواره یکی  های 
های  آسیب  ایجاد  سنگین،  کار  شود.  می  شناخته  جهان  تمام 
شغلی، حقوق و مزایای ناکافی و… از جمله مهمترین مشکالتی 
است که کارگران معدن با آن دست و پنجه نرم می کنند. بیماری 
هایی که به واسطه این شغل بروز می کنند از جمله افت شنوایی، 
پرتوهای رادون و افزایش ریسک سرطان، خطر آب مروارید و اسم 
 ۱۰ جزو  معدنی  ذخائر  لحاظ  به  ایران  برد.  نام  توان  می  شغلی 
کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است. طبق گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران 
جای دارد. معدن زغال سنگ زمستان یورت یکی از معادن زغال 
شهر  کیلومتری   ۱۴ در  واقع  آزادشهر  شهرستان  در  ایران  سنگ 
آزادشهر در استان گلستان قرار دارد. این معدن در ۹۰ کیلومتری 
شرق گرگان قرار دارد. هم اکنون ۴۰۰ کارگر در این معدن مشغول 

کار هستند.
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دل  چشم  با  که  نابیناست  پیرمرد  زندگی  داستان  مستند  این 
خود به جهان می نگرد، امید در زندگی اش موج می زند، برای رزق 
حالل تالش می کند و همواره با نشاط است. در این مستند دیده 
و  مصائب  از  می توان  خدا  به  وایمان  تالش  و  کار  با  که  می شود 
مشکالت عبور کرد و به آرامش دست یافت.
»مشتی اسماعیل« با حدود بیش از ۳۰ جایزه از جشنواره های 
سینمای  تاریخ  جایزه  دریافت  رکورددار  خارجی  و  داخلی  معتبر 
مستند ایران شده است.
کیاسری  روشن دل  و  زحمت کش  پیرمرد  اسماعیل  مشتی 
به حساب  محدودیت  شاید  که  نابینایی  این  علی رغم   که  است 
بیاید، نه تنها کارها و امور شخصی خود را انجام می دهد بلکه  از 
عهده کارهایی برمی آید که حتی افراد سالم هم از انجام آن عاجز 
مراحل  تمام  می چیند،  گردو  و  می رود  باال  درخت  از  او  هستند. 
آماده سازی زمینش برای کاشت برنج را خودش انجام می دهد، 
المسه  و  شنوایی  حس  با  فقط  را  می رود  هرز  دارد  که  را  آبی  راه 
را  می بندد و شاید اگر ندانیم که او نابیناست اصاًل این موضوع 
باور نکنیم.

مشاهده در 
» یار »عمار

دالیلی  جمله  از  نوجوانان  برای  فرهنگی  کار  »ماح«؛  مستند 
از جنگ موجب شد تا مسعود گواهیان در مسجد  بود که پس 
امام حسین)ع( شهرستان جهرم جهاد خود را در عرصه فرهنگی 
ادامه دهد. او در سال ۱۳۷۲ سفر راهیان نور را بنیان گذاری کرد 
مسجد  تا  مدرسه  از  طرح  نوجوانان  صحیح  تربیت  هدف  با  و 
ادامه  صالحین  طرح  نام  به  بعد  سال  چند  که  کرده  راه اندازی  را 
یافت. طی این سی سال با کمک آزاده های جنگ تحمیلی در کنار 
طرح های عقیدتی، زیارتی، تفریحی و … جهت جذب نوجوانان به 
مسجد مسئله اشتغال آن ها نیز مورد توجه گروه آقای گواهیان 
قرار گرفته است. کمک به خانواده های نیازمند به کمک نوجوانان 

نیز از جمله فعالیت های آقای گواهیان و دوستانش است.
است؛  اسالمی  انقالب  طراز  مسجد  یک  از  روایتی  مستند  این 
متفاوت  و  خودجوش  فعالیت های  و  شکل گیری  از  مستندی 
فعالیت های  و  است  جهرم  )ع(«  حسین  »امام  مسجد  بچه های 
به تصویر  آن  به ۳۰ ساله  نزدیک  را در عمر  این مسجد  فرهنگی 

کشیده است.
مشاهده در 
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مستند »بانو« روایت زندگی باشکوه و پرفراز و نشیب »عصمت 
است.  فرجوانی  اسماعیل  و  ابراهیم  شهیدان  مادر  احمدیان«، 
انتخاب  دلیل  مستند  این  کارگردان  حبیبی¬ منصور،  محمد 
می¬کند:  بیان  گونه  این  را  سوژه  عنوان  به  احمدیان  عصمت 
»شیوه برخوردش با زندگی و مرگ متفاوت با همه آدم هایی بود 
تصویر  به  برای  اصلی  دلیل  و  دیده ام  زندگی ام  سال های  در  که 
بود«.  پیرامونش  دنیای  با  برجسته اش  تفاوت  این  او  کشیدن 
شهیدان  مادر  با  فیلمساز  گروه  همراهی  دوسال  حاصل  »بانو« 
از روزهای پر از چالش زندگی این زن در  فرجوانی است تا روایتی 
از  سالهای جنگ و مواجهه اش با مصیبت ها تا سال¬های بعد 
باشد.  داشته  را  اجتماع  در  هایش  اثرگذاری  و  ها  تالش  و  جنگ 
از  واقعی  تصویری  و  نیاورد  در  ادا  تا  کرده  تالش  »بانو«  مستند 
از  آمدن  را به مخاطبش هدیه دهد. به وجد  باورنکردنی  یک زن 
مستندی که در ابتدایش گمان می¬رود یک زن ساده کارآفرین 
زندگی  آن  جذاب  و  پیچیده  ابعاد  با  انتها  در  و  می¬شود  روایت 
ادامه پیدا می¬کند از احساسات مشترک مخاطبان »بانو« است.

مشاهده در 
» یار »عمار

شوقی  مصطفی  کارگردانی  به  سازندگی  علیه  شورش  مستند 
و تهیه کنندگی مهدی مطهر یک اثر سیاسی و اجتماعی است که 
نشان می  دهد چگونه تفکرات اقتصادی دولت بر ساخت اجتماعی 
یک جامعه تاثیر دارد. »شورش علیه سازندگی« مستندی است 
اثری  به  و  خارج  پرتره  شمایل  از  ویژه،  موضوعی  بر  تمرکز  با  که 
پژوهشی تبدیل می شود؛ بدین صورت که شخصیتی تأثیرگذار در 
دهه اول انقالب ایران و البته حساسیت برانگیز در دهه های ۳۰ و 
۴۰، در این مستند تنها با تأکید بر سیاست اقتصادی  مورد نظر 
هاشمی  و  می شود  بررسی  ریاست جمهوری اش  دوران  در  خود 
رفسنجانی و سیاست اقتصادی اش، با توجه به آن چه که خالل 
قرار  مستند  این  قضاوت  مرکز  در  می شود؛  بیان  مصاحبه ها 

می گیرد.
روایتی  مصاحبه،  و  گفتار-متن  آرشیو،  از  بردن  بهره  با  مستند 
خطی را با توجه به دو دوره ریاست جمهوری هاشمی می سازد. 
روایتی که می توان آن را تراژیک تلقی کرد، زیرا آغاز ماجرایی مربوط 
به شخصیت محوری مستند است؛ که با قدرت رسیدن او آغاز و 
این  می رسد.  پایان  به  اقتصادی اش  سیاست  همان  شکست  با 
زاویه تراژیک، آن جایی بیشتر به چشم می آید که در بخش پایانی، 
مستندساز با نمایش آرشیو اختصاصی یا به عبارت بهتر آرشیوی 
این  تلخی  می شود،  داده  نمایش  مخاطب  به  بار  اولین  برای  که 
شکست اقتصادی را از زبان خود سوژه انسانی و نزدیکانش بیان 

می دارد.

مشاهده در 
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حاجی  محمد  تهیه کنندگی  و  کارگردانی  به  هفده  مستند 
و  زندگی  روایتگر  مستند  این  است.  شده  ساخته  مقصودی 
و  عراق  از  ساله   ۱۷ حرم  مدافع  شهید  کریدی  حسن  شهادت 
بسیاری  سن  در  شهید  این  باشد.  می  کشور  این  النجباء  گروه 
در  و  برگزید  را  شرف  و  جهاد  راه  آرزو،  و  امید  هزار  با  نوجوانان  از 
الذقیه  منطقه  و  سوریه  در  بلکه  عراق  خود  کشور  در  نه  نهایت 
آرزویش دست یافت. پدر شهید در این مستند از نقش مهم  به 
فتوای جهاد کفایی آیت اهلل العظمی سیستانی سخن گفت و این 
که تنها فرزندش برای دفاع از حریم اهل بیت؟ع؟ به میدان جهاد 
شتافت و بعد از حضور در جبهه های عراق در نهایت در سوریه به 
فیض عظیم شهادت رسید. اشاره داشت به این که حسن تنها 
فرزندش بوده و آن ها خانواده ای متمول بوده اند که حتی پول 
در  شهید  این  است.  پرداخته  خودش  نیز  را  مجاهد  فرزند  سالح 
مناطق  آزادسازی  برای  عراق  النجباء  گروه  به  میالدی   ۲۰۱۴ سال 
در   ۲۰۱۷ سال  در  و  پیوست  ها  تکفیری  و  داعش  تصرف  تحت 
الذقیه شهید شد.

از یک چالش حرف می زند؛ چالش مدارس  مستند هیچ و پول 
و  آموزش  مسائل  جدی ترین  از  یکی  روزها  این  که  غیردولتی 
پرورش کشور است. این مستند دو حرف عمده و کلی دارد. اول 
اینکه کیفیت بسیاری از مدارس غیردولتی پایین تر از چیزی است 
که در تبلیغات بیان می شود، و دوم اینکه سیاست های کالن در 
حوزه آموزش و پرورش، در حال گسترش این مدارس کم کیفیت 
این  می کند  تالش  مستند  این  است؛  کشور  سراسر  در  گران  و 
اولیای  نگاه  و  دهد  قرار  خود  مخاطب  روی  پیش  را  واقعیت  دو 
دانش آموزان نسبت به مدارس غیردولتی را اصالح کند. مدارس 
در  بی عدالتی  بروز  ریشه های  از  یکی  حاضر  حال  در  غیردولتی 
مدرسه  ی  چند  جز  به  هستند.  کشور  پرورش  و  آموزش  ساختار 
معدود، اکثر این مدارس کیفیت آموزشی و خدماتی بسیار پایینی 
دارند و بازدهی آن  ها اندک است. در شرایط فعلی نظام آموزش و 
پرورش ما، مدارس پرورش استعداد های درخشان در برابر رشد 
بی عدالتی مقاومت می کنند و شانس اندکی برای دانش آموزان 
بی بضاعت فراهم می آورند تا آن ها هم امکان پیشرفت و رشد را 

داشته باشند
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که  بوده  پرتره هایی  اولین  از  یکی  نقاش  خالقی«،  »علیرضا 
مدت ها در راهپیمایی های انقالب حمل می شده است. آن چنان 
که آیت  اهلل خامنه ای نیز درباره این نقاشی گفته است: »... عکس 
بزرگی از امام؟هر؟ ساخته شده بود که طولش شانزده یا هفده 
را همیشه جلو  این  متر بود و به همین تناسب عرض داشت. 
می  گفتند  دوستان  می بردند.  و  می  دادند  حرکت  راهپیمایی ها 
این مثل عالمت مخصوص بنی  اسرائیل است که در هر جنگی 
هم)9  روز  آن  می شدند.  پیروز  می  بردند،  خودشان  با  را  این 
می کردیم،  حمل  خودمان  با  را  بزرگ  عکس  این  که   )1357 دی 

رص بود که امروز هم حادثه ای پیش نمی آید.«
ُ

دل هایمان ق
»انقالب رنگ ها« خاطرات شفاهی علیرضا خالقی را در زمینه های 
خطاطی، نقاشی و تصویربرداری در دوران انقالب و دفاع مقدس 

روایت کرده است.

 معرفی مختصر تعدادی
از کتاب های تاریخ شفاهی

»محمد ُملتجی«، از هنرمندان عرصه تئاتر در سال های انقالب 
و دفاع مقدس بوده و در کتاب »انقالب نقش ها«، خاطرات او 

از کودکی تا اوایل دهه ۱۳۷۰ روایت شده است. 
شاید  که  است  اسالمی  انقالب  فرزندان  از  نمونه ای  ملتجی، 
تعبیر  این  آنها  تالش های  و  فعالیت ها  درباره  توصیف  بهترین 
برابر  در  انقالب  »فرزندان  که:  باشد  آوینی  مرتضی  سید 
منبر  پای  و  مسجد  در  که  نسلی  نشده.«  تجربه  عرصه های 
نوینی  هنرهای  با  مواجهه  در  را  خود  ناگاه  به  و  یافته اند  رشد 
ندارند.  ذهن  در  آنها  از  چندانی  تاریخی  پیشینه  که  می بینند 
از  را  توقع مان  که  بود  »انقالب  است:  گفته  خودش  ملتجی، 

خودمان برد باال و دنیای دیگری را پیش چشم مان گشود.« 

از یـــد   خر
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آزادگان  »در آغوش قلب ها«؛ نمونه کوچکی از عمق عالقه 
جهان به امام خمینی؟هر؟ است، کتابی که در آن خاطراتی از 

خادم تا سربازان او در افغانستان گردآوری شده است. 
این کتاب، شامل 34قطعه از خاطرات فرهنگیان و فعاالن 
ادبی و فرهنگی افغانستان و 55 قطعه سروده از شاعران 
همچنین  است.  خمینی؟هر؟  امام  درباره  کشور  این 
رحلت  جلسات  برگزاری  به  مربوط  تصاویر  از  مجموعه ای 
دیگر  از  افغانستان  شهرهای  و  روستاها  در  امام؟هر؟ 

بخش های جذاب این کتاب است.

پاسداشت  ویژه نامه  عنوان  به  »مناره«  مجله  کتاب 
و  کاشان  میانچال  مدرسه  و  مسجد  فرهنگی  فعالیت های 
کاشانی؟هر؟  مدنی  رضا  شیخ  العظمی  آیت اهلل  بزرگداشت 
بخش  شش  از  که  مجله  کتاب  این  است.  شده  منتشر 
آیت اهلل  زندگی  مهم  رویدادهای  سالشمار  با  شده  تشکیل 
آیت اهلل  مدنی کاشانی و پیام تسلیت رهبر معظم انقالب و 
العظمی گلپایگانی ؟هر؟ آغاز می شود. کتاب مجله »مناره« 
بسیج  پایگاه های  و  مساجد  فرهنگی  فعاالن  همه  برای 
و  جذاب  بسیار  حوزوی  مبلغان  و  روحانیون  و  مساجد 
الگویی برای فضاهای مساجد  ایده آفرین است و می تواند 

در »گام دوم انقالب« باشد.
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»نان سال های جنگ« خاطرات زنان روستای صدخرو در پشتیبانی از 
جبهه و رزمندگان را در 16 فصل روایت کرده است. دشمن آمده بود 
خانه بسوزاند، اما زنان روستا دست روی دست نگذاشتند. شروع 
کردند به نان پختن برای جبهه، نان و کلوچه، آش و مربا و… هرچه از 
دستشان برمی آمد، دریغ نمی کردند. زنان روستایی خانه را میدان 
نبرد دیدند و خودشان را به میان مهلکه انداختند. زنان روستا هم 
پای مردانشان کار می کردند و جهاد. روستای صدخرو سبزوار یکی از 
هزاران روستایی است که در سال های دفاع مقدس، به پشتیبانی 
از جنگ مشغول بود. اما در تاریخ دفاع مقدس کمتر به نقش این 
روستاها پرداخته شده و با بی مهری تاریخ نگاران مواجه بوده است. 
»نان سال های جنگ« خاطرات زنان روستای صدخرو در پشتیبانی 
از جبهه و رزمندگان را در 16 فصل روایت کرده است و بخش پایانی 
کتاب نیز به تصاویر زنان جهادگر و شهدای این روستا اختصاص دارد.

از یـــد   خر
ـــاب« »و کت

»جنگ جنگ تا پیروزی« عنوان کتابی است که در آن به بررسی 
شصت  دهه  در  خرم آباد  تربیتی  امور  سرود  گروه  فعالیت های 
گروه  این  خاطرات  کتاب،  اول  بخش  در  است.  شده  پرداخته 
دفاع  جنگ  سال  هشت  ُپرالتهاب  روز های  در  خود  اجرا های  از 
مقدس روایت شده و در بخش دوم، به زندگی و فعالیت های 
مرحوم استاد عیسی سپهونی، مربی این گروه سرود پرداخته 
شده است. »جنگ جنگ تا پیروزی« نام یکی از معروف ترین آثار 
گروه سرود امور تربیتی خرم آباد در سال های دفاع مقدس بوده 

است که شهرت بسیار دارد.
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روز  درتظاهرات  که  بود  هنرمندانی  جمله  از  شاهنگیان  حمید 
۱۷ شهریور تهران نیز حضور داشت و از همان زمان معتقد بود 
که نباید اجازه داد که این اتفاق بسیار مهم تاریخی از سوی رژیم 
پهلوی به فراموشی سپرده شود. اتفاقًا با همین انگیزه بود که 
سرود ۱۷ شهریور را تولید کرد که همه کارهای مربوط به تولید و 
ضبط آن را با روش یک نفره انجام داد که در آن زمان واقعًا جالب 
توجه بود. او از جمله هنرمندانی بود که در ساماندهی گروه های 
فرودگاه  به  ؟هر؟  خمینی  امام  حضرت  ورود  حین  که  سرودی 
مهرآباد و سخنرانی در بهشت زهرا برنامه اجرا کردند نقش بسیار 
موثری داشت و پس از آن نیز کارهایی را تولید کرد که هرکدام تاثیر 
زیادی در شکل گیری جریان سرود پیدا کردند. روی هم رفته باید 
گفت که حمید شاهنگیان از جمیع جهات حق بزرگی به گردن هنر 
شنیدنی  و  مهم  خاطرات  دربرگیرنده  قطعًا  که  فضایی  انقالب. 

است و بخش هایی از آن در کتاب »برخیزید« ثبت شده است

کتاب »در مکتب مصطفی«؛ جستارى علمی درباره سیره تربیتی 
شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به عنوان الگوی تربیت 
تاریخ  واحد  در  که  است  مردمی  تشکل های  در  انسانی  نیروی 
شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی تهیه شده 
و  رحیمی  محمدمهدی  توسط  کتاب  این  مصاحبه های  است. 
تحقیق و تالیف آن توسط دکتر جمال یزدانی صورت گرفته است. در 
مقدمه این کتاب آمده است: »مسجد در مکتب روح اهلل همیشه 
در این ۴ دهه منشا اتفاقات بزرگ بوده است. حاال سربازان روح 
اهلل در مساجد خود صاحب مکتب شده اند. هرکدامشان نیازهای 
به روز انقالب و نظام را می شناسند و پاسخی درخور و فعال ارائه 
می کنند. کارهای روزی زمین مانده نظام را به دوش می گیرند و 
گمنامانه و در غربت، نهضت خمینی را به پیش می برند. نمونه 
آخرینش مکتب مصطفی صدرزاده در مسجدامیرالمومنین)ع( 
است.« شهید مصطفی صدرزاده، آبان ماه سال 1394 در حلب 

ازسوریه در مقابله با گروه های تروریستی تکفیری به شهادت رسید یـــد   خر
ـــاب« »و کت
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»اینجا سوریه است« به تعبیر نویسنده اش، می خواهد فصل 
که  فصلی  بگشاید؛  شفاهی  تاریخ  ثبت  چگونگی  در  جدیدی 
می تواند »ثبت تاریخ شفاهی در موقعیت بحران« نامیده شود؛ 
هرچند به دلیل گسترده بودن دریای روایتها، به ویژه روایتهای 
مقاومت در سوریه، این روایتها ناتمام هستند و روایت های این 
کتاب، فقط گوشه ای از صدای زنان راوی جنگ در سوریه است. 
پرسش اصلی زهره یزدان پناه در سفر جست وجوگرانه خود به 
سوریه به عنوان اولین نویسنده زن ایرانی، این است که »جنگ 
تحمیل شده به مردم سوریه، چه تبعاتی بر زندگی زنان سوری با 
ادیان و مذاهب و قومیتهای مختلف داشته است؟ چگونه زندگی 
شخصی و خانوادگی این زنان، متأثر از این جنگ تحمیلی قرار 
گرفته است و زنان چه خاطراتی از این وضعیت دارند؟ بدون شک، 
یافته های چنین پرسشی، نه تنها روایت مظلومیت زنان سوری در 
جنگ تحمیلی بر سوریه است، بلکه بیانگر عمق جنایتهای دشمنان 

سوریه و مردم آن هم خواهد بود
از یـــد   خر
ـــاب« »و کت

»امور  نهاد  باهنر،  و  رجایی  شهیدان  تدبیر  با   1358 اسفند  در 
تربیتی« در ساختار آموزش و پرورش بنیان نهاده شد. اهمیت این 
تدبیر زمانی روشن می شود که بدانیم در آن زمان آموزش و پرورش 
تربیتی  نظام  از  ناشی  گرفتاری های  بر  عالوه  کشور،  مدارس  و 
شاهنشاهی، میدان تاخت و تاز گروه ها و گروهک های سیاسی و 
حانه بود.  به همین خاطر، این نهاد انقالبی در دهه 60 

ّ
حتی مسل

تبدیل به محور فعالیت های تربیتی، فرهنگی وهنری در مدارس 
تحقق  پیگیری  مسئوالن  اصلی ترین  پرورشی،  مربیان  و  شد 

آرمان های انقالب اسالمی در مدارس بودند.
کتاب »مربای گل محمدی« با روایتی شیرین و با اتکا به اسناد و 
تصاویر، خاطرات شفاهی تعدادی از مربیان باسابقه پرورشی دهه  

شصت در آذربایجان شرقی را بیان کرده است.
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به  که  است  خاطرات  از  دست چینی  اراده ها«  »امواِج 
کالبدشکافی گوشه ای از دستاوردها و پیشرفت های درخشان 
انقالب اسالمی می پردازد و می خواهد به ما بگوید از چه راهی 
این  برویم.  باید  سو  کدام  به  و  ایستاده ایم  کجا  و  آمده ایم 
می کردند،  اثبات  را  ما  دستاوردهای  و  پیشرفت ها  که  خاطرات 
البه الی خبرها و تحلیل های روزمره و کلیشه ای گم شده بودند 
مهمی  البته  و  سخت  کار  آن ها  بیرون کشیدن  و  پیداکردن  و 
نظامی،  پیشرفت های  جنس  از  خاطراتی  می رسید.  به نظر 
هسته ای، پزشکی، صنعتی، فناوری های دانش بنیان و مدیریت 
کتاب  این  در  شده  گردآوری  خاطرات  هرچند  دیپلماسی.  و 
متنوعی  مجموعۀ  تا  شده  تالش  اما  نیست؛  باید،  آنچه  تمام 
بر  غلبه  نپنداریم  تا  شود  بازنویسی  و  جمع آوری  خاطرات  از 

»استاکس نت« امری دفعی و بی هزینه بوده است.

»آرزو های دست ساز« اولین اثر از مجموعه تاریخ شفاهی پیشرفت 
است که به ماجرای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان توسط 
چند دانشجوی ُپرتالش می پردازد. این کتاب، روایتی داستانی از 
شکل گیری شرکتی دانش بنیان در حوزه فناوری های الکترونیکی 
و کامپیوتری است که مسیر ُپر فراز و فرودی را برای رسیدن به 
موفقیت و اثبات توانمندی اش طی می کند. قصه ای که در حین 
خواندنش، ایده های خالقانه  زیادی به ذهن می رسد و مثل یک 
کتاب راهنما، تشکیل یک شرکت یا به ثمر رساندن یک اختراع را 
گام به گام توضیح می دهد. »آرزو های دست ساز« را می توان شروع 
فصل جدیدی از تاریخ نگاری انقالب اسالمی و مصداق امید و 
انگیزه، تالش و استقامت، عزت و میهن دوستی، خودکفایی و 

اعتماد به جوانان دانست.
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»حوض خون«، خاطرات و روایت های ۶۴ نفر از بانوان اندیمشکی 
درباره فعالیتشان در بخش رخت شویی البسه رزمندگان دفاع 

مقدس در بیمارستان شهید کالنتری است.
فاطمه سادات میرعالی، نویسنده کتاب درباره این بانوان نوشته 
است: »اوِل مصاحبه ها درد و زجر شان توی ذهنم پررنگ بود، اما 
انتهای مصاحبه وقتی متوجه می شدم هنوز حاضر هستند پای 
انقالب جان بدهند، وقتی تالش می کردند راهی برای شستن 
لباس های رزمندگان جبهه مقاومت پیدا کنند و بعضی از آن ها از 
من می پرسیدند »راهی سراغ نداری بریم سوریه لباس رزمنده ها 
رو بشوریم؟«، معادالت ذهنم درباره اینکه افرادی زجرکشیده 
هستند به هم می خورد. خانم های رخت شویی با وجود همۀ 
سختی ها و درد هایی که دیده اند و از نزدیک تکه های بدن شهدا را 
لمس کرده اند، روح زینبی دارند و با بیان تمام تلخی ها، از شستن 

لباس رزمنده ها به زیبایی یاد می کنند.«
از یـــد   خر
ـــاب« »و کت

تا  کند  روایتگری  می خواهد  مجنون«  جزیره  تا  لیلی  دشت  »از 
هم  هستند؛  یگانه  افغانستان  و  ایران  ملت  دو  بدانند  همه 
خون شریک اند، هم غم شریک. برای همدلی های بیشتر این دو 
ملت، ضروری است که بدانیم مجاهدان افغانستانی چگونه از 
والیات مرکزی و شمالی افغانستان، از دشت لیلی جوزجان عبور 
کرده و در مسیر یافتن عشق، دوکوهه اندیمشک را هم پشت 
بهسود  چگونه  برسند.  مجنون  جزیره  به  تا  گذاشته اند  سر 
والیت میدان افغانستان را رها کرده و به جبهه های نبرد ایران 
مجنون«  جزیره  تا  لیلی  دشت  »از  کتاب  رسیده اند.  نوسود  در 
دربرگیرنده خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس است 
ملتی  نماینده  و  می دانستند  خمینی  امام  فرزندان  را  خود  که 

بودند که پیروزی انقالب، شعله امید را در دلشان روشن کرد.
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کتاب »دختر تبریز« خاطرات دختر ُپر جنب وجوشی است که از 
دل حوادث و ماجراهای تلخ و شیرین در دهه شصت عبور کرده 
و جوانی و میانسالی اش دستخوش ماجراهای جذابی است. این 
کتاب، خاطرات صدیقه صارمی، رزمنده، امدادگر، مربی نهضت 
سوادآموزی و مربی پرورشی فعال تبریزی است. صارمی در این 
کتاب خاطراتی از مبارزات مردم تبریز در انقالب اسالمی، سال های 
نخست انقالب و دفاع مقدس، همراهی با آیت اهلل شهید مدنی 
در ستاد نماز جمعه و سردار شهید مهدی باکری در جبهه جنوب 
را بیان می کند. تا به حال کمتر قضایای انقالب و جنگ و جهاد 
سازندگی و نهضت سوادآموزی و زندگی معلمان را از نگاه یک زن 
فعال و انقالبی خوانده ایم، از این جهت، مطالعه زندگی و خاطرات 
خانم صارمی، یک الگوی موفق و افق روشن برای زنان و دختران 

ازامروز ارائه می کند. یـــد   خر
ـــاب« »و کت

هر سال، هفدهم دی، میدان مجسمۀ مشهد شاهد جشن کشف 
حجاب بود، 17دی ماه 1356 شمسی هم مثل هر سال، همه چیز 
برای تجلیل از رضاخان آماده بود و زمستان سرد و ساکت شهر، 
خیال رژیم را از هر مزاحمی آسوده کرده بود، غافل از آنکه بانوان با 
حجاب مشهدی در این روز آماده برافروختن شعله تظاهراتی بودند 
که تا آزادی کامل مردان و زنان ایران از استبداد پهلوی فرو ننشست.  
رهبر انقالب سال 1386 در بیاناتی درباره این واقعه فرمودند » روز 
هفدهم دی ماه در مشهد، یک اجتماع عظیمی، تظاهراتی از زنان 
مسلمان با شعار »حفظ حجاب« راه افتاد؛ ما آن وقت در تبعید 
شجاع،  و  مسلمان  و  مؤمن  زنان  که  شنیدیم  را  آن  خبر  بودیم، 
چنین حرکتی را به راه انداختند«. کتاب »روز آزادی زن«، قیام بانوان 
مشهدی در 17دی 1356 را از زبان بازماندگان و شاهدان عینی آن 

واقعه در شش فصل روایت می کند.
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