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سیمرغ/شمارهی شصت و سوم /بهمن ماه هزار و سیصد و نود و

گرامی داشتنِ نخستین شب زمستان که در ضمن تاریکترین لحظهی سال است
نیز برایشان روشنتر از امروز بود.

سرمقاله :یادداشتی دیرآمده دربارهی شب یلدا
* شب یلدا ،بلندترین شب سال است و مفصلگاهی است که پاییز را به زمستان

برای بازشناسی رمزگان نهفته در نام ماهها و معنای پنهان در این آیینها،

و ماه آذر را به دیماه متصل میکند .ایرانیان کهنترین تمدنی بودند که سال

الزم است برخی از پیشداشتهای ایرانیان باستان را بشناسیم .ایرانیان باستان در

خورشیدی کنونی را با معیارهایی اخترشناسانه تدوین کردند و گاهشماری رسمی

چارچوبی زرتشتی باور داشتند که تاریخ کل هستی دوازده هزار سال به درازا

خود را بر مبنای آن سامان دادند .به همین ترتیب بود که از ابتدای دوران اشکانی،

میکشد .این دوازده هزار سال دوران آمیختگی نیک و بد و عصری است که

تقویمی کمابیش همسان با آنچه که امروز در ایران رایج است در قلمرو ایران

آغازگاهش با جدایی اهورامزدا و اهریمن و پایانش با نابودی اهریمن به دست

زمین رواج یافت و حتا نام ماهها و جشنهای بزرگ نیز به همین شکل تثبیت شد.

خداوند مصادف است .از این رو دوازده ماه سال ،تصویری و همتایی برای این

برای مردمان آن دوران که سه هزار سال با امروز فاصله داشتند ،نام ماهها و

تاریخ دوازده هزار ساله قلمداد میشد .در عصر پیشازرتشتی یکی از نیرومندترین

آیینها و جشنهایی که در آن اجرا میشد بیش از آنچه که امروز مردمان در

و نامدارترین ایزدان آریایی همان مهر بود که رومیان بعدها او را میترا مینامیدند

مییابند ،معنادار بود و پیوندی انداموارتر و نزدیکتر با طبیعت و زندگی

و نامش در اوستا و متون سانسکریت به صورت میثرَه آمده ،که عالوه بر عشق و

روزانهشان برقرار میکرد .نام ماههای سال برایشان طبیعی و معنادار بود و دلیل

محبت ،عهد و پیمان نیز معنا میدهد و چون با خورشید همتا انگاشته میشد،



سیمرغ/شمارهی شصت و سوم /بهمن ماه هزار و سیصد و نود و

نامش با خورشید نیز مترادف شده است .ایرانیان اعتقاد داشتند خورشید یا مهر

ساالنه همتای نوروز قلمداد میشود .به این ترتیب سنت پیشازرتشتی زایش ایزد

در تاریکترین شب سال زاده میشود ،و از این روست که در زمستان و پس از

مهر در قرون بعدی با تاریخ زایش زرتشت ادغام شده و با روایت زایش

گذر شب یلدا (که در سریانی به معنای تولد است) روز به تدریج درازتر میشود.

رهاییبخش در تاریکترین لحظههای تاریخ گره میخورد .رهاییبخشی که

اما جالب اینجاست که جایگاه شب یلدا در سال ،اگر بر تاریخ دوازده

ماهیتی انسانی و زمینی دارد ،و نه الهی و متافیزیکی ،و هرچند مانند خورشید در

هزار سالهی گیتی منعکس شود ،با آغاز هزارهی دهم و پایان هزارهی نهم برابر

تاریکترین لحظه زاده میشود ،اما در نهایت نقشی سرنوشتساز ایفا میکند و

میافتد ،و این زمان زایش زرتشت هم هست .در سنت ایران باستان زرتشت

پیروزی حق بر باطل ،و دگردیسی زمان کرانمند آلوده به زُروان بیکرانهی پاکیزه

پیامبر در چنین لحظهای زاده شد ،و این زمانی بود که اهریمن بر گیتی چیرگی

را ممکن میسازد.

یافته بود و اهورامزدا به یاری آدمیان برای غلبه بر او نیاز داشت .واسین سه هزاره
در تاریخ دوازده هزار سالهی گیتی ،دوران نبرد هورمزد و اهریمن است ،که با
محور قرار گرفتن آدمیان همراه است و در نهایت هم در پایان هر هزاره فرزندی
از نطفهی زرتشت زاده میشود که آخریناش سوشیانس یا رهاییبخش است و
پیروزی کامل بر اهریمن و رهایی گیتی از پلیدی را ممکن میسازد ،که در تقویم
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اخبار روزهای گذشته:

* عصرگاه چهارشنبه ششم دی ماه در دومین روز از همایش ملی
پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی گروه جامعهشناسی تاریخی انجمن جامعهشناسی
ایران که افتخار مدیریتاش بر عهدهی نگارنده گذاشته شده ،پنلی با شش
سخنرانی دربارهی مفهوم هویت تاریخی برگزار کرد .در این نشست که
مدیریتاش را خانم دکتر آتنا غالم نیارمی بر عهده داشتند ،به همراه دکتر
کرامتاهلل راسخ ،دکتر مهدی تدین ،دکتر آیتاهلل میرزایی ،دکتر حمید احمدی و
دکتر کاوه فرهادی (با نیابت آقای توفیق) سخنرانیهایی ایراد کردیم .سخنرانی
من دربارهی جامعهشناسی شبستان (حرمسرا) بود که به صورت مقالهای انتشار
یافته و بخشی از آن در این شماره از سیمرغ آمده است.
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پیشین به روششناسیام وارد کرده بود .نشست با بحث و گفتگو دنبال شد و قرار
شد با محوریت موضعگیری دربارهی نظریههای نقد ادبی دنبال شود.
* عصرگاه آدینه پانزدهم دی نشست یازدهم حلقهی فیلمپژوهی انجمن
زروان در سالن اندیشگاه کتابخانهی ملی برگزار شد .در این نشست به همراه
دکتر رضا فاضل ،دکتر مینو خانی و آقای محمود صادقلو گیوی به نقد فیلمهای
استانلی کوبریک پرداختیم.

* شامگاه یکشنبه سوم دی ماه نشست حلقهی ادبی سیمرغ در سالن
موسسهی سیاووشان برگزار شد و در آن به همراه دکتر امیرحسین ماحوزی به
بحث دربارهی روششناسی نقد ادبی پرداختیم .محور بحث این نشست
پاسخگویی به نقدهایی بود که دوست گرامی دکتر مسعود انصاری در نشست
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تاریخی انجام میشود و جریانهای رقیب ادبی با نگاهی انتقادی مورد تحلیل و

* دورهی تازهی زروان از آدینه هشتم دیماه آغاز شد .در دیماه دو

ارزیابی قرار میگیرند .از این مجموعه چهار جلد «ملکالشعرای بهار»« ،ابوالقاسم

نشست کارگاهی از این مجموعه برگزار شد که محورشان «مهر و پیوند» بود.

الهوتی و جریان شعر بلشویکی»« ،نیما یوشیج» و «زنان شاعر :پروین ،سیمین و
فروغ» تا نوروز به چاپ خواهد رسید.
* ظهرگاه آدینه هشتم دی گردهمایی ای در دبیرستان عالمه حلی برقرار
بود و کسانی که بیست سال پیش دانشآموزان و معلمان مدرسه بودند ساعاتی با
هم به خوشی گذراندند.

* با به پایان رسیدن کار ویرایش کتاب نیمایوشیج و دریافت مجوز آن
از وزارت ارشاد ،کار آمادهسازی چهار جلد از مجموعه کتابهای «دادِ سخن» به
انجام رسید .این مجموعه با نگاهی سیستمی به سیر تحول شعر پارسی در دوران
معاصر مینگرد .تحلیل زندگینامهها ،آثار و جریانها از چشمانداز جامعهشناسی
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* نشست دوازدهم حلقهی فیلمپژوهی انجمن زروان عصرگاه آدینه
سیزدهم بهمن در کتابخانهی ملی ایران با محور آثار ابراهیم حاتمی کیا برگزار

اخبار روزهای آینده

خواهد شد.
* نشست بعدی حلقهی ادبی سیمرغ عصرگاه یکشنبه هشتم بهمنماه

* نسخهی الکترونیکی دو کتاب «جم» (جلد دوم از مجموعه رمانهای

برگزار خواهد شد و موضوع آن «نقد ادبی» و روششناسیهای مورد نظر حاضران

اساطیری که نخستین کتابش «سوشیانس» بود) و «تاریخ نهاد در عصر ساسانی»

دربارهاش خواهد بود .در این نشست بحث به صورت هماندیشی دنبال میشود

(جلد پنجم از مجموعهی تاریخ تمدن ایرانی) نوروز امسال بر کانال تلگرام و

و به همراه دکتر هنگامه آشوری ،دکتر امیرحسین ماحوزی ،دکتر حسین مجتهدی،

تارنمای شخصیام انتشار خواهد یافت .اگر در روند دریافت مجوز چاپ این

دکتر مسعود انصاری و (اگر در کشور حضور داشته باشند) مهندس محمدرضا

کتابها اختاللی روی ندهد نسخهی کاغذی این کتابها هم همزمان چاپ خواهد

حائری در این مورد سخن خواهیم گفت.

شد.

* گام دوم کارگاههای زروان با موضوع «انگاره و خودانگاره» عصرگاه
آدینه ششم و بیستم در کانون معماران معاصر برگزار خواهد شد.
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مرور خاطرات خورشیدیها
تابستان  :۱۳۹۰کاشانگردی با قبیلهی
بزرگمهر خان لقمان
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نظر رفتار سیاسی و محتوای شعارها به مردمساالری و شفافیت نزدیکتر هستند.

چالش :چند نکته ردبارهی آشوب و سامان

در عین حال هردو جناح از نظر اقتصادی فاسد و چپاولگر و از نظر سیاسی وفادار
به خط قرمزهایی عافیتطلبانه هستند.

دوستانم طی روزهای گذشته سخت مرا دربارهی تحلیلی که از اوضاع

 )۲انسداد سیاسی همچنان پا برجاست .این انسداد امری حقوقی است

امروز کشور دارم به پرسش گرفته بودند .همچنان فکر میکنم برای اظهار نظر در

که در زیربنای ساخت حاکمیت کنونی تنیده شده و با آزمندیها و کوتهبینیهای

این مورد زود باشد ،و وزن نادانستهها همچنان بر دانستهها میچربد .با این همه

طرفهای درگیر به کالف ناگشودنی تبدیل شده و در نتیجه مدیریت کارآمد کشور

در پاسخ به یاران آنچه در ذهن دارم را مینویسم:

عمال ناممکن شده است .هردو طیف در سرنوشتی که برای کشور و خودشان

نخست :چیزهایی که تغییر نکرده است:

رقم زدهاند مسئولیتی دارند و گویی که به سوی سرنوشتی مشترک پیش میتازند.

 )۱ماشین سیاسی استیالگر و نظام اقتدار همچنان دو طیف رقیب

 )۳بحران اقتصادی وخیمی که دولت احمدینژاد به بار آورد همچنان بر

اصالحطلب و محافظهکار دارد که سخت با هم درگیر شدهاند .در حدی که

سر جای خود است و طی سالهای گذشته تشدید هم شده است .این بحران

یکیشان از برگهایی خطرناک برای به هم زدن بازی سیاسی بهره جست و این

ریشهدار و قدیمی است و تبارنامهاش را تا اصالحات ارضی و انقالب سپید

آغازگر ماجرای کنونی بود .در میان این دو طیف همچنان جناح اصالحطلب از

میتوان عقب برد .بنابراین با بحرانی مزمن و نهادینه شده و ساختاری سر و کار
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داریم که تعطیلی صنعت و فساد اداری و چپاول سازمان یافتهی اموال عمومی

و عاقالنه بودن رفتارشان (گذشته از رفتارهایی استثنایی و احتماال هدایتشده)

طی چهار دههی گذشته پیامدهای عملیاتی آن است .بحران در سطح زیستی،

چشمگیر است.
 )۵در همهی جناحهای سیاسی و نزد همهی بازیگران سردرگمی و

یعنی ناکارآیی سیستم حکمرانی در برآورده کردن معیشت عادی مردم نقطهی

آشفتگی نمایان است .یعنی به طور خاص آشکار است که این موج از اعتراضها

بحرانی و برگشتناپذیری است که به آن نزدیک شدهایم.
 )۴رفتار معترضان همچنان بسیار متمدنانه است و بیشک از رفتار

از جایی فرمان نمیگیرد و سر نخاش به جایی بند نیست .تردیدی نیست که

ضدمعترضان متمدنانهتر است .ظاهرا دعوت به خشونت و غارتگری در میانشان

آغازگاه ماجرا در مشهد تلنگری بوده که نابخردی به سودای سودی به جایی زده

توسط گروهی کوچک از نفوذیها انجام میشود که مزدبگیر جایی –در داخل یا

است ،همچنین آشکار است که کشورهای خارجی (به طور خاص آمریکا و

خارج -هستند و این دعوتشان هم خوشبختانه اغلب نادیده انگاشته شده است.

رسانههای غربی) میکوشند بر آتش اعتراضها بدمند .با این همه چنین مینماند

بر خالف اعتراضهای مشابهی که در همه جای دنیا میبینیم ،مردم خشمگین و

که معترضان راه خود را میروند و گاهی انگار اصال این تالشها را لمس هم

معترض نه کشتاری کردهاند و نه اموالی را تخریب کردهاند و نه خانهها و مغازهها

نمیکنند .در این هنگامه بیانیههای سران محافظهکار و اصالحطلب به همان اندازه

را غارت کردهاند .کشته شدگان بیشتر مردمِ قربانی هستند تا قربانیان مردم .با

ندانمکارانه و نادرست است که تویتهای ترامپ پرت مینماید و تحلیلهای

توجه به خاستگاههای اجتماعی متنوع و پایگاه فرهنگی متفاوت معترضان پختگی
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رسانههای تبعیدی ناقص مینماید .همهی این سخنگویان بیشتر بر مبنای توهم از
آرزوهایشان سخن میگویند ،تا بر مبنای دادهها از موضعشان.
آنچه تغییر کرده است:
 )۱طیفی نو از نیروهای سیاسی به میدان آمدهاند .این طیف جوان،
فرودست ،حاشیهنشین و خشمگین هستند و با انگیزههایی اقتصادی به نظم سیاسی
موجود میتازند .جوانیشان بدان معناست که تجربهی سال  ۱۳۸۸را دورادور
لمس کردهاند و بر خالف نسل معترض پیشین پایبندیای به شعارهای
خوشتراش و زیبای روشنفکرانه (مثال تاکتیک عدم خشونت) ندارند .فرودست

 )۲الگوی مکانی و زمانی اعتراضها به کلی با آنچه پیشتر دیده بودیم

بودنشان هم یعنی که از رفتار رادیکال ابایی ندارند و بر خالف معترضان طبقهی

تفاوت میکند .شهرهای کوچک و گاه بسیار کوچک مرکز آشوب هستند و

متوسط خانه و زندگی دندانگیری ندارند که پس از سرخوردگی از جنبش

اعتراضها الگوی شبانهی مشخص و تکرار شوندهای دارد .یعنی جمعیتی بسیار

اجتماعیشان بدان بازگردند.

بزرگتر ،بسیار پراکندهتر در سپهری محلی و خُرد اعتراض خود را با قالبی شبیه
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به تفریح در اوقات فراغت نشان میدهند .این اعتراض البته به هیچ عنوان تفریحی

از این نیروی آزاد شده به سود دستهی سیاسی خود استفاده کنند .این غیاب

نیست ،چون مردم در آن به واقع تیر میخورند و به واقع کشته میشوند.

مرکزیت سرکوبگر در جبههی حاکمیت با غیاب رهبری در جبههی معترضان
تکمیل شده است.

 )۳محتوای اعتراضها با آنچه پیشتر میدیدیم متفاوت است .تا به حال
معترضانی از طبقهی متوسط فرهنگی (که اغلب به طبقات فرودست اقتصادی

 )۵با این همه روشن است که معترضان دربارهی چند موضوع توافقی

سقوط کرده بودند) میکوشیدند تا پشتیبانی جناحی از حاکمیت را به دست

دارند که نظام مستقر از آن بیبهره است .یعنی این جریان مانند جریانهای پیشین

بیاورند و با روشهایی حقوقی و کمابیش قانونمند و گام به گام آزادیهای مدنی

هویتی منسجم و روشن دارد ،به شکلی که شعارهایی ملی میدهد و به ایرانی

خود را به دست بیاورند .معترضان کنونی –که در ضمن همان قدیمیها را هم

بودن خود میبالد و به تنفرپراکنان و اشموغان میدان نمیدهد ،آشکارا به منافع

در بر میگیرند -اصالحطلب و محافظهکار را کلیتی یکپارچه میبینند و هردو را

ملی و به طور خاص به منابع اقتصادی نظر دارد و در این مورد صراحت و

ناالیق و ناکارآمد میشمرند و خواهان خلع هردو هستند.

شفافیتی تند و برنده دارد ،و به معنی دقیق کلمه برانداز است ،یعنی زوال حاکمیت

 )۴شکاف میان جناحهای سیاسی رقیب –احتماال به خاطر نزدیکی به

سیاسی موجود در کلیتاش را هدف گرفته است .غیاب شعارهای مذهبی با توجه

بحران جانشینی -به شکلی است که امکان همگرایی و سرکوب سازمان یافته را

به سنتی بودن بسیاری از شهرهای معترض بسیار اهمیت دارد و باید در تحلیلها

نمیدهد .بازیگران سیاسی در عین آن که از جریان جاری هراس دارند ،میکوشند

در نظر گرفته شود.
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شورش کور بر ضد همه چیز فاصله میگیرد؛ پ) به همتی و نیرویی برنده و

تهدیدها و فرصتها:
 )۱اگر دولت آقای روحانی موفق شود بدون بگیر و ببند این جریان را

کمابیش انقالبی (هموزن نیروی مردم معترض) نیاز است که خواستهای معترضان

به تظاهراتهایی قانونمند در زیر چتر قوانین رسمی بدل کند ،برندهی اصلی بازی

به واقع برآورده شود ،و این جز با دستگیری دولتمردان فاسد ،قطع شریانهای

خواهد بود .این کار البته جسارت و درایتی میطلبد که انگار غایب باشد .راهبرد

تغذیه کنندهی نهادهای فاسد ،و نمایاندن پیامدهای این قاطعیت ممکن نیست.

درست برای انجام این کار آن است که :الف) رسانههایی که مردم را به هم متصل

تنها راه حل همین است ،اما احتماال دولت و نیروهای اصالحطلب توانایی انجام

میکند (تلگرام ،فیسبوک ،اینستاگرام) رفع فیلتر شود تا مردم بتوانند بین خودشان

آن را ندارد.

سازماندهی کنند و با هم بیندیشند ،و هستهی فکری درونزادی پیدا کنند .تنها در

 )۲هنوز برخی از رهبران اصالحطلب (به طور خاص آقای خاتمی)

این حالت تاثیر جهتدهندهی رسانههای بیرونی که اغلب نابخردانه و خطرساز

همچنان محبوبیت و مرجعیتی دارند که میتواند به آرام شدن اوضاع کمک کند.

هم هستند ،خنثی میشود؛ ب) وزارت کشور برای راهپیماییها مجوز بدهد و

هرچند روشن است که اگر ایشان هم از خواستهای مردم فاصله بگیرند ،این

شرطهایی برای حفظ نظم آن قایل شود .در این حالت اعتراضها مجرایی رسمی

موقعیت بسیار مهم و ارزشمند را از دست خواهند داد .درهمتنیدگی روابط افراد

و قانونی پیدا میکنند و از این وضعیت لگام گسیخته خارج میشوند .احتماال در

در نظام حاکم به شکلی است که متاسفانه انگار این سناریوی اخیر دارد اجرا

این حالت مطالبات مردم به خواستهایی روشن و شفاف تجزیه میشود و از

میشود و این گرانیگاههای وفاق به سوزاندن خود سرگرم شدهاند.
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 )۳بیشک خطر مداخلهی نیروهای ایرانستیز بیرونی جدی است .عربستان و

خواهد ساخت .نهادهای امنیتی با مردمی سر و کار دارند که چیزی برای از دست

آمریکا آشکارا و نیروهای قومگرا و تندروهای مذهبی از همهسو برای دریدن

دادن برایشان باقی نمانده و بر خالف دانشجویان نسل  ۸۸پس از سرخوردگی از

ایران زمین آمادگی دارند .این خطر جدی است و نابخردی دولتمردان و

اعتراض کنونیشان راه کشورهای دیگر را در پیش نخواهند گرفت.

سودجویی مخالفان خارجنشین ممکن است به لطمهها و تنشهایی پردامنه منتهی

 )۴برخی از تحلیلگران این جنبش را ادامهی بهار عربی یا نتیجهی

شود .هرچند به تجربه چنین مینماید که همگرایی و انسجام ملی مردم بیش از

دستکاری نیروهای خارجی قلمداد میکنند .به نظرم این برداشتها نادرست است.

آن است که گمان میشود و احتماال چنین مداخلههایی با واکنشی –شاید

بدیهی است که در شرایط آشوب همهی نیروها میکوشند از آب گلآلود ماهی

پرهزینه -دفع شدنی است.

بگیرند .اما این که آلودگی آب تقصیر آنها باشد جای تردید دارد .واژگونهی آنچه

 )۴پراکندگی و بیرهبر بودن این جریان بدان معناست که سرکوب خشن

که گفته میشود ،گمان میکنم این جریان کامال درونزاد و خودجوش باشد و

آن توسط نیروهای امنیتی ممکن است .اما چنین کاری خطایی مهلک است .سیستم

حدس میزنم به زودی رفتارهای جمعی مشابهی را در کشورهای دیگرِ قلمرو

اجتماعی ایران آشکارا از شورشهای پیاپی و رفتارهای پیچیدهی اعتراضیاش

ایران زمین (به طور خاص ترکیه و عربستان) ببینیم.

درس میگیرد و حافظهی خوبی هم در ثبت راهبردها و پند گرفتن از تجربههای

موضع شخصی من:

پیشین دارد .سرکوب این جریان به سادگی آن را رادیکالتر ،پنهانتر و گستردهتر
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 )۱حق ،مفهومی است که از مردم بر میآید و از این رو مردم همواره

خوب مدیریت کرد .یعنی هر شکلی از ویرانگری و هر حرکتی در راستای آشوب

در طلب کردن حقِ خود حق دارند .نکوهش مردمی که از پایگاه اقتصادی و

(چه کور باشد و چه بینا) نادرست است .هرچند به عدم خشونت به مثابه اصلی

فرهنگی پایینی برخوردارند ،سرزنش قربانی است و گذشته از نامنصفانه بودن،

اخالقی باور ندارم و گفتمان گاندیوارِ آن را ایدئولوژیای با ریشههای مشکوک

ستمگرانه هم هست .مردمی که در کشوری نفتی زندگی میکنند و خبر غارت

و میوههای نامطلوب میدانم ،اما معتقدم کنش مدنی به هر میزانی که از خشونت

اموال عمومی توسط نهادهای انگل را میشنوند و چپاول منافع عمومی و

فاصلهدارتر باشد ،کامیابتر است .باید راههایی پیشاروی مردم گشود که بدون

اختالسهای پیاپی را میبینند و در معیشت روزانهشان با تنگنا دست به گریباناند،

تحمل کردن خشونت و برانگیخته شدن به خشونت اعتراض خود را اعالم کرده

حق دارند اعتراض کنند .نادیده گرفتن یا سرزنش کردن نارضایتیشان مبنای

و بر مبنای آن به اصالح وضعیت مغشوش کنونی یاری رسانند.
 )۳من از هشتگزنان و پیروان موجهای سیاسی نیستم .یعنی نه از

عقالنی یا اخالقی ندارد.
 )۲در عینِ احترام به حق اعتراض ،من با آشوب سیاسی و انقالب به هر

انتخابهایی که پیشتر کردهام #پشیمانم و نه تصوری غیرواقعی از افق آینده را

شکلی مخالفم .انقالب چنان که جامعهی ما به تازگی تجربهاش را از سر گذرانده

انتظار میکشم .مردم باید بنگرند که در میان نیروهای بازیگر موجود کدامها چه

به ویرانیها و لطمههایی برگشتناپذیر میانجامد .نهادها را باید بازسازی و

هدفهایی را بهتر برآورده میکنند .علم سیاست فن بازی با قدرت است و از

نوسازی کرد و منها را باید توانمند ساخت و سازمانهای بد مدیریت شده را باید

تنزهطلبی و تعصب و خلوص بهرهای نبرده است .همدستی با این و آن،
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موضعگیری در برابر این و آن ،و کوشش برای به جریان انداختن قدرت در فالن

است .ترکیب کردن شجاعت و خردمندی ،و تمیز دادن حقطلبی از انتقامجویی

یا بهمان نهاد به هیچ گوهرهی ذاتی یا غایتی استعالیی باز نمیگردد .باید دید که

مهارتی است که دشوار به دست میآید و آسان از دست میرود .این فنی است

کدام بازیگر در کدام مقطع با چه ابزاری بهتر از بقیه منافع ملی را برآورده میکند

که همهی ما باید آن را بیاموزیم.

و این به کلی بیربط است با این که او چقدر پارسا و درستکار ،چقدر قابل
اعتماد و راستگو ،یا چقدر باسواد و هنرمند باشد .اگر امروز هم انتخاباتی برگزار
شود و روحانی در برابر رئیسی قرار بگیرد من به روحانی رای خواهم داد ،هرچند
خاستگاهش برایم نقدپذیر و بسیاری از سوگیریهایش برایم ناپذیرفتنی است .به
همین ترتیب مردمی که دست به کنش سیاسی میزنند باید یاد بگیرند که در این
مسیر رهبران نیرومند ومنعطف و هوشمندی را بیابند که کارشان را پیش ببرند ،و
دل از جستجوی قدیسان و معصومان بکنند.
 )۴ماندن در کنار مردم و حل نشدن در میانهشان ،و ایستادن در کنار
کسی که حق دارد ،و زنهار دادناش تا از حد خود تجاوز نکند ،کاری دشوار
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پارسی باستان دید که در عصر هخامنشی رایج بوده و در آن نام یکی از ماهها به

رپسش

معنای شخم زدن و نام ماه دیگر به معنای بذر افشاندن است و اینها نشان میدهد
که کارکردهای کشاورزانه تنظیمی فصلی داشتهاند و مثال در ابتدای فصل خاصی
دروی فالن محصول انجام میشده است .کارکرد دوم که تا حدودی با رمزگذاری

روزنامهی امرداد ،شنبه دوم دی ۱۳۹۶

همان هماهنگیهای جمعی پیوند دارد ،بزرگداشت رخدادهای تاریخی یا
ضرورتی که امروز همهی ایرانیان با آن رویارو هستند ،بازتعریف تقویم

اساطیری است که اغلب با آغاز یا پایان فعالیتهای جمعی گره میخورده است.

ساالنهشان بر اساس تاریخ دیرپای ایران زمین است .از دیرباز ،تقویم ساالنه دو

مشهورتر از همه نوروز و مهرگان و سده و تیرگان و شب چله است که نقاط اوج

کارکرد مهم را برآورده میکرده که عبارتند از هماهنگی رفتارهای جمعی ،و

فصلی را نشان میدهد و هریک با داستانی اساطیری یا رخدادی نیمهتاریخی

معنادار کردن زندگی روزانه .هماهنگی کردارهای جمعی با تنظیم فعالیتهای

مربوط شده است .برخی از این عناصر گاهشمارانه هم ماهیتی تاریخی داشته

تولیدی مشخص میشود .هردوی این کارکردها در ایران زمین که خاستگاه

است .چنان که مانویان سالگرد درگذشت مانی را بزرگ میداشتند و مسلمانان

گاهشماری خورشیدی دقیق امروزین است ،از زمانی بسیار دیرینه با تقویمی دقیق

مبدأ تاریخشان را هجرت پیامبر قرار دادهاند و پیروان حالج در سالگرد اعدامش

پیوند برقرار کرده بود .بهترین مثال برای هماهنگی کارکردی را میتوان در تقویم

بر کرانهی دجله گرد میآمدند و رستاخیزش را انتظار میکشیدند .این
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نشانهگذاریها روزهای سال را برای مردمان معنادار میکند و به نوعی کل تاریخ

و بیماریهای فرهنگی مشابهی را هم پدید آورده است .دومین اختالل آن است

و اسطورههای ملی را در طی یک سال بازخوانی میکند و به این ترتیب هم

که به خاطر سیطرهی رسانههای عمومی مدرن ،محتوای سرگرمیهای مردمان

هویت جمعی و اخالق گروهی مردمان را استوار میسازد و هم هویت تاریخی

دگرگون شده و شکلی از بیهویتی و کمسوادی تاریخی در همه جا ریشه دوانده

تنومندی به مردم عادی پیشکش میکند ،که در گذر خنثای روزها یا چرخش

است .این دو عارضه از سیاسی شدن و مدرن شدن تقویم ایرانیان ناشی شده

مکانیکی ماهها و فصلها به هم به دست آوردنی نیست.

است .از سویی ساز و کارهایی نهادی برای بازخوانی تاریخ و بازتعریف اساطیر

در زمانهی ما دو اختالل بزرگ در معنادار کردن روزهای سال رخنه کرده

ایرانی وجود نداشته تا در برابر رقیبان نوظهور مدرن مقاومتی نشان دهند ،و از

است .یکی آن که سیاسی شدنِ تاریخ به فراموشی عمدی تاریخ دیرینهی تمدن

سوی دیگر دولتهایی ایرانستیز در قلمرو باستانی ایرانزمین به قدرت رسیدهاند

ایرانی و سرکوب و سانسور مناسبتهای مهم دامن زده است .این امر در کشورهای

که به خاطر بافت ایدئولوژیکشان قد و قامتی نامتناسب با این قلمرو تمدنی

نوپای تراشیده شده در گرداگرد ایران زمین به شکلی مستقیم و خشن و

بزرگ داشتهاند و توانایی گنجاند کل این تاریخ و جغرافیا را در خود نداشتهاند.

سرکوبگرانه به دست استعمارگران یا دولتهای دستنشاندهشان انجام پذیرفته و

راه برونرفت از این وضعیت پوچ شدگی تقویمی ،کوشش جمعی نخبگان

با نوعی هویتزدایی و ایرانزدایی همراه بوده است .عجیب آن که در کشور

فرهنگی است که باید همت کنند و در بازتعریف تقویم و معنادار کردن روزشمار

خودمان یعنی دل ایرانشهر هم که هرگز مستعمره نشد ،روندی مشابه وجود داشته

ایرانیان با تکیه بر تاریخی مستند و اساطیری پژوهیده و پرداخته ،بکوشند.
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نگارهی ماه
بازارچهی شبانهی شهر بانکوک در تایلند
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دو غزل از هوشنگ ابتهاج (سایه)

کعبه منم قبله منم سوی من آرید نماز
کان صنمِ قبلهنما خم شد و بوسید مرا
پرتو دیدار خوشش تافته در دیدهی من
آینه در آینه شد :دیدمش و دید مرا

مژده بده! مژده بده! یار پسندید مرا

آینه خورشید شود پیش رخ روشن او

سایهی او گشتم و او بُرد به خورشید مرا

تاب نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا

جان دل و دیده منم گریهی خندیده منم

گوهرِ گُمبوده نگر تافته بر فرق فلک

یارِ پسندیده منم یار پسندید مرا

گوهری خوبنظر آمد و سنجید مرا
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نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند
رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا
هر سحر از کاخ کرم چون که فرو مینگرم
بانگ لکالحمد رسد از مه و ناهید مرا
چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او
باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا

چند این شب خاموشی؟ وقت است که برخیزم
وین آتش خندان را با صبح برانگیزم

پرتو بیپیرهنم جان رها کرده تنم
گر سوختنم باید افروختنم باید
تا نشوم سایهی خود باز نبینید مرا

ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم
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صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد
تا خود به کجا آخر با خاک در آمیزم
چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان
صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم
برخیزم و بگشایم بند از دل پر آتش
وآن سیل گدازان را از سینه فرو ریزم
چون گریه گلو گیرد از ابر فرو ریزم
چون خشم رخ افروزد در صاعقه آویزم
ای سایه سحرخیزان دلواپس خورشیدند
زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم
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از شعرهایم:
یک بار دگر گام کشیده سپه نظم

چشم اسفندیار

تا آن که کند با سخنان رخنه به پوالد

مهر ۱۳۷۶

آشوب کند تندر اندیشه به آواز
خفته است شکوهش چو شبى کوفته از یاد

در سینه یکى خاطره جوشید چو عصیان

انگار که این صبح دوباره غزل سرخ

انگیخته بس نبض بر آن خسته دل سنگ

آویخته بر خیزهى دریاى سخنها

در پشت خودآگاهى من بسته بسى صف

انگار برآورده دگرباره سر از موج

از وزن رخ واژه ،از قصهى آهنگ

اشعار نهنگافکن ژرفاى تهیا
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خوانند بسى مرثیهات با لب زرتشت

از یادِ یکى گُرد سلحشور به آواز

لیکن سخن و کردهى تو هیچ ندانند

شاید که شوم مرثیهانگیز و سخنگو

بسیار ز مرگت سخن و قصه ببافند

آن سرکش اسطورهاى ،آن جلوهگه رزم

اما ز سرانجام تو اندرز نخوانند

آن دیو شکن ،روىْ بدن ،سیمْرخ و رو

تو فاتح رویین تن تقدیس نگاهى

اى گُردِ سلحشور مقدس که اوستا

آتشکدهى دل ،گهر سرخ نجاتى

خواندست تو را نام و نشان نیک و ستوده
از فر کیانى به سرت هالهى ابهام

اى آن که گذشتى ز همه خوان معما

تو پور گشسپى و تو اسپندیوداتى

فردوسى توسى چه خوش آواز سروده
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پس چشم گشودى تو و تقدیر خریدى

اى یکه سوارى که به هنگام نبردت

پروا نه ز غم کرده نه از مرگ رمیدى

از تهمتن و رخش مهابا ننمودى
افسوس اگرچند بر اورنگ نهادى

از غیرت چشمان قدم پلک ببستى

از مرگ خود اما به دل اوج رسیدى

بر تیر گَزینش تو درِ چشم گشودى

اى زادهى گشتسپ فراموش مبادت

هرچند که رویینه تنت حافظ دل گشت

آن عهد که هنگام فرشگرد ببستى

آماج روانت مگر آن چشم ترت بود

گفتى که نبندم نگه از شرمِ دو پلکم

دیدى که ز دیدن نبود جایزه جز درد؟

بسیار بدیدى و زآن روى شکستى

با این همه تصمیم نگه در گهرت بود
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شناخت است .سیستم عقالنی دادهها را گام به گام ،طی فرآیندی خودآگاه و به
نسبت کند پردازش میکند ،اما به خاطر همین پله پله بودنِ تحلیل ،و امکان
بازنمایی هر پله در زبان ،روند کار خودآگاه است و گامهای استدالل روشن و
نقدپذیر میباشد.

دستگاه انتخابگر

عواطف و احساسات شکلى کیفى ،مبهم ،چندپهلو و نیمهخودآگاه از
سازماندهى شناخت است .این سیستم قدیمیتر است ،به شکلی غیرزبانی و



عقالنیت ـ عواطف

بنابراین نیمه خودآگاه ـ ناخودآگاه کار میکند و تصمیمگیری و پردازش را در



اصل پردازشگرهای موازی :ذهن در سطح پردازشهای خودآگاه به دو

گامهایی موازی و همزمان و شتابزده به انجام میرساند ،از این رو تنها دستاورد

سیستمِ متمایزِ عقالنی ـ استداللی و عاطفی ـ هیجانی مجهز است .این دو

آن خودآگاه میشود و بدنهاش از دایرهی خودآگاهی و رمزگذاری در زبان خارج

خاستگاههای تکاملی متفاوتی دارند ،با شیوههایی گوناگون پردازش و ارزیابی

است .این سیستم حال و وضع و خلقوخو (مانند خشم و ترس و شادی و )...را

میکنند ،و در نقاطی متمایز از مغز تمرکز یافتهاند .عقالنیت ،که از نظر تکاملی

تعیین میکند که همانا حالتِ پردازش دادهها و وضعیت عمومی سیستم من را

نیز جدیدتر است ،الگوى سازمان یافتگىِ زبانمحور ،خودآگاه ،نقدپذیر و خطىِ

نشان میدهد.
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عقلگرایی خام :تنها راه تصمیمگیری و تحلیل دادهها عقالنی است.





تلهی ناگهیس :پردازشهای عاطفی ـ هیجانی ،به خاطر بیارزش شمرده

محروم شدنِ من از روندهای تصمیمگیریِ شفاف و خودآگاه و دقیق منتهی

شدن ،کارآیی خود را در فرآیند تصمیمگیری و انتخاب گزینههای رفتاری

میشود .ناکارآمد شدنِ دستگاه عقالنی ـ استداللی به فلج شدن روند داوری

پیشاروی من از دست میدهند .داوری به دلیل فلج شدنِ دستگاه عاطفی ـ

درست منجر میشود.

هیجانی ،کارآیی خود را از دست میدهد.





تلهی ساوول :تمرکز بر عواطف و هیجانها و نادیده انگاشتن عقالنیت به

راهبرد شهریور :ترکیب هر دو توانایی پردازشی به شکلی که هر یک

راهبرد سپندارمذ :پردازش عاطفی و هیجانی در شرایطی که نیاز به پردازش

کاستیهای دیگری را تکمیل کند .بهرهجویی از پاسخهای مبهم اما سریع و فراگیرِ

سریع و فراگیر و کلگرا وجود دارد ،اولویت مییابد و در سایر موارد همچون

هیجانی ،در کنار روندهای دقیق و مستدل عقالنی برای انتخابِ گزینههای رفتاری

پشتیبان و پردازندهای کمکی در کنار سیستم عقالنی ـ استداللی به کارکرد خود

بهینه .تأکید بر راهبردهای عقالنی در شرایطی که پردازشی شفاف و دقیق و

ادامه میدهد.

نقدپذیر مورد نیاز است ،و حفظ کارآیی دستگاه عقالنی در شرایطی بحرانی که



اولویت پردازشی به سوی سیستم عاطفی ـ هیجانی متمایل میشود.

احساساتیگری خام :تنها راه تصمیمگیری و دستیابی به حقیقت ،احساسات

و عواطف است .هرچه با احساسات و هیجانها متصل نباشد غیراصیل ،سرد،

Z

غیرانسانى و دروغین است.

از آنها در مغز آدمی کجاست؟ چرا یکی از آنها با زبان پیوند خورده است؟ آیا



چرا این دو سیستمِ مجزا برای انتخابگری تکامل یافتهاند؟ جایگاه هریک

سیمرغ/شمارهی شصت و سوم /بهمن ماه هزار و سیصد و نود و

میتوان این دو شیوه را به دو سطح زیستی ـ روانی و اجتماعی ـ فرهنگی مربوط

O

دانست؟ نامهایى که به عواطف و حاالت هیجانی نسبت مىدهند تا چه حدى

تصمیمگیری زیر تأثیر عواطف و هیجانها و چه بخشی از آن متأثر از استدالل

شامل و فراگیر است؟

عقالنی بوده است؟ یک انتخاب رفتاریِ ساده را که هماکنون با آن روبهرو هستید

یک تصمیم مهم زندگی خود را به خاطر بیاورید ،چه سهمی از این

به همین ترتیب تحلیل کنید .آیا میتوان تنها با یکی از این سیستمها تصمیمگیری
کرد؟ اگر چنین کنیم ،تجربهی شخصیمان از رفتاری که در پیش میگیریم ،چه
ایرادی دارد؟

آرمان

اشون

هدف

عقالنیت

شناسنده

اشموغ

برنامه

عواطف

انتخابگر کنشگر

نقشه
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نخستین رخداد تاریخی ثبت شدهی این روز به سال  ۵۲۲پیش از میالد

رام اول دی ماه

و ایران زمین مربوط میشود و این زمانی بود که شورش فرورتیش در ماد آغاز
شد و اقتدار داریوش بزرگ را که تازه تاجگذاری کرده بود به چالش طلبید.

اول دی

یازده قرن بعد در سال  ۶۰۹میالدی پیامبر اسالم اولین وحی خود را در غار حرا
دریافت کرد.
در  ۲۳۵هجری خورشیدی در زمینلرزهای که ششمین زلزلهی مرگبار
ثبت شده در تاریخ دانسته شده است ،دامغان و شاهرود و بستام و آستان ویران
شدند و دویست هزار نفر از میان رفتند که  ۴۵هزار نفرشان از ساکنان شهر دامغان
بودند .در روز پنجشنبه اول دی سال  ۱۹( ۸۴۹جمادی الثانی ۸۷۵ق) هم ابوالقاسم
سمرقندی از علمای قرن نهم هجری نگارش کتاب «حاشیه مطّول» را به پایان
رساند .او این کتاب را به نام امیر علیشیر نوایی نوشته است .نسخه ای خطی از
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این کتاب در مدرسه عالی شهید مطهری نگهداری می شود« .رساله سمرقندیه» و

الکساندر سُووروف میجنگیدند ،فتح شد (تصویر باال) .روسها پس از ورود به

«شرح رساله وضعیه» از دیگر آثار سمرقندی به شمار می روند.

بندر بیش از  ۲۶هزار تن از ساکنان آنجا از جمله همهی سربازان عثمانی را به
قتل رساندند و نُه هزار نفر را به بردگی گرفتند .این پیروزی به قدری برای روسها
مهم بود که در قرن هجدهم و نوزدهم سرود ملی غیررسمی روسیه Гром
( побе́ды, раздава́йсяگْروم پُبِدی ،زارداوایسیا! :بگذار تندر پیروزی
بغرد!) آوازی در ستایش این پیروزی بود.
در چنین روزی چندین درگیری مهم در دوران مشروطه هم رخ داده
است .در  ۱۲۸۷صمد خان که رهبر اردوی مستبدین بود مجاهدان تبریزی را
شکست داد و یک سال بعد ( )۱۲۸۸که آزادیخواهان پیروز شده بودند در همین

روز اول دی با دستاندازیهای وحشیگرانهی روسها در قلمرو ایران

روز یپرم خان ارمنی بر رحیم خان که همدست وی بود در نبرد سرآب پیروز

زمین مصادف بوده است .در چنین روزی به سال  ۱۱۶۹دژ اسماعیل و بندرگاهش

شد .دو سال بعد ( )۱۲۹۰روسها به تبریز تاخت آوردند و قزاقانشان در تبریز

در کرانهی دریای سیاه توسط ارتش سی هزار نفرهی روسها که زیر فرمان

دست به کشتار پردامنهای زدندو عدهای را به وضع دلخراشی با نفت و بنزین
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سوزاندند و برخی دیگر را نیز در تنور آتش انداختند .همزمان در مشهد هم قزاقان

 ۱۳۹۵دولت سوریه با پشتیبانی نیروهای ایرانی پس از بیرون راندن قوای داعش

روس به یاری مستبدین آمدند و ادارهی امور شهر را در دست گرفتند.

از حلب بار دیگر کنترل این شهر را در دست گرفت.

در  ۱۳۰۵بانک رهنی ایران با سرمایه چهارصد و پنجاه هزار تومان از
محل وجوه تقاعد در محل سابق بانک استقراضی روس افتتاح شد ،در همین روز
مهدی خان فرخ معتصمالسلطنه وزیر مختار ایران در افغانستان شد و همزمان با
این وقایع  ۲۹نمایندهی مجلس دولت مستوفیالممالک را استیضاح کردند .کمی
بعدتر احمد کسروی و پیروانش رسمی ناباب را باب کردند و آن هم این بود که
در روز اول دیماه هر سال جشن کتابسوزی برگزار کنند و کتابهایی را که
مضر تشخیص میدادند (از جمله دیوان حافظ ،رمانها ،کتابهای دعا ،و
کتابهای بهائیان) را بسوزانند.
در  ۱۳۸۰برهانالدین ربانی رهبر اتحاد شمال افغانستان قدرت را به حامد
کرزای که به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده بود واگذار کرد ،و در
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هندوچین و بیرون راندن فرانسویهای استعمارگر به رهبری هوشی مین تشکیل
شد ،و در  ۱۳۴۷در جریان انقالب فرهنگی چین دستورالعمل مائو را منتشر کرد
مبنی بر این که «روشنفکران جوان برای بازپروری به روستاها بروند و با با فقر
رعیت آشنا شوند»
در سال  ۱۲۷۳آلفرد دریفوس در فرانسه به خطا به جرم جاسوسی محکوم
شد و کشمکش مشهور بر سر این حکم در میان روشنفکران و محافظهکاران آغاز
شد ،در  ۱۳۱۸مسلمانان هند با اجرای مراسمی استعفای گروهی رهبران کنگرهی
اول دی در ضمن با رخدادهای سیاسی چندی مقارن بوده که بسیاریشان

ملی هند را که اغلبشان مسلمان یا زرتشتی بودند گرامی داشتند .این نمایندگان

در خاور دور رخ دادهاند .در سال  ۲۵۹هوانگ چائو شورشی مقتدر چینی شهر

در اعتراض به این که انگلستان بدون مشورت با هندیها از طرف هند به آلمان

لویانگ پایتخت امپراتوری تانگ را فتح کرد و امپراتور شیزونگ را به فرار وا

اعالن جنگ داده و این کشور را به جنگ جهانی دوم وارد کرده بود ،کنارهگیری

داشت (تصویر باال) .در  ۱۲۶۴یک سامورائی به نام ایتو هیروبومی اولین نخست

کرده بودند .پس از این واقعه ادارهی کنگرهی ملی هند به دست هندوهایی افتاد

وزیر ژاپن شد .در  ۱۳۲۳ارتش خلق ویتنام برای مقابله با استیالی ژاپنیها بر
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که اغلبشان نرمخوتر بودند و از مبارزهی رویارو و خشن با استعمارگران پرهیز
میکردند .در  ۱۳۲۱آدولف هیتلر فرمان تولید موشکهای و ۲-را امضا کرد.
این روز در ضمن برای جنبش جهانی کمونیسم روزی ناگوار بوده است.
در سال  ۱۳۵۷یازدهمین پلنوم ملی حزب کمونیست چین در پکن برگزار شد و
در آن دنگ شیائو پینگ سیاست فاجعهبار دوران مائو را کنار گذاشت و از
اصالحات اقتصادی که به معنای عقبنشینی از اصول کمونیسم بود پشتیبانی کرد.

ایتو هیروبومی

لخ والسا

در  ۱۳۶۸شورش مردم رومانی به رهبری یون ایلیِسکو پس از درگیریهایی خونین
به پیروزی رسید و نیکوالی چائوشسکو و همسرش سوار بر بالگرد از بخارست
گریختند .در نتیجه سیطرهی حزب کمونیست رومانی پایان یافت و مردم جشن
بزرگی به پا کردند .در همین روز دروازهی براندنبورگ در برلین گشوده شد و
به جدایی برلین شرقی و غربی پایان داد .یک سال بعد ( )۱۳۶۹همین ماجرا در
چائوشسکو در زمانی که کیش شخصیتاش برپا بود

لهستان هم به نهایت رسید و لخ والسا به ریاست جمهوری لهستان برگزیده شد.
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دو رخداد نادر هم در این روز رخ داده که جای توجه دارد .یکی آن که
در سال  ۱۳۸۹باراک اوباما قاعدهی «نپرس و نگو» که عضویت همجنسگرایان
در نیروهای مسلح را ممکن میساخت را به قانون تبدیل کرد و به این ترتیب
ممنوعیت استخدام این گروه در ارتش آمریکا برداشته شد .دیگری باز به خاور
دور مربوط میشود و به سال  ۱۳۹۲چنین بود که کیم جونگ اون رهبر جمهوری
خلق کرهی شمالی عمویش (تصویر روبرو باال) و پنج نفر از بستگانش را برهنه
در قفسی انداخت که  ۱۲۰سگ گرسنه در آن بودند و همراه با بلندپایگان
حکومتی خورده شدن ایشان توسط سگها را تماشا کرد .گناه این افراد آن بود که
پرندهی سیاه

پس از پایان سخنرانی او محکم دست نزده بودند!



دریفوس در زندان

هونوریوس سوم
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شهری انگلستان حداکثر سرعت مجاز (برای با هفتاد کیلومتر بر ساعت) تعیین

در چنین روزی به سال  ۵۹۵هجری خورشیدی پاپ هونوریوس سوم

شد.

فرقهی دومینیکن که از مسیحیان متعصب و خشن و مبارز تشکیل یافته بود را با
فرمان  Religiosam vitamرسمیت بخشید .در  ۱۱۸۷بتهوون در تئاتر شهر
وین سمفونیهای چهارم ،پنجم ،و ششم خود را اجرا کرد ،و در  ۱۲۷۰شهابسنگ
 323 Brichiaاولین شهابسنگی بود که با فن عکاسی کشف شد.

سکهی پیروز خرشاد دیلمی

این روز در ضمن با رخدادهایی در زمینهی ترابری نیز مصادف بوده

در چنین روزی به سال  ۲۴۴میالدی دیوکلتیان امپراتور روم زاده شد و

است .در  ۱۲۳۰اولین قطار باری هند در رورکی واقع در اوتَرکَند به حرکت در

در  ۵۶۲هجری خورشیدی هم جغتای خان مغول پسر چنگیز زاده شد .رفتگان

آمد ،در  ۱۳۴۳اولین پرواز آزمایشی هواپیمای جاسوسی  SR-71مشهور به

این روز هم عبارتند از :ویتلیوس امپراتور روم که در  ۶۹میالدی به قتل رسید،

پرندهی سیاه در کالیفرنیا انجام گرفت ،و در  ۱۳۴۴برای اولین بار در جادههای
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و بهاءالدوله پیروز خرشاد شاه آل بویه ( ۳۹۱هجری خورشیدی) ،جرج الیوت
ادیب انگلیسی ( ،)۱۲۵۹و ریچارد فن کرافت اِبینگ روانشناس آلمانی ()۱۲۸۱
که در این روز درگذشتهاند.

جغتای خان مغول

کرافت ابینگ
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صافی و نرمی سطحش ،و سپیدیاش بیواسطه خط و نوشتار و دانستن

کاغذ :صوفیرتین چوب

و فهمیدن را در ذهن تداعی میکند ،و میل به نوشتن و حک کردن چیزی
از جنس معنا بر این بستر بکر را .کمابیش به همان شکلی که جرج ارول
در  ۱۹۸۴نخستین رویارویی قهرمان داستاناش با کاغذهای دفتری سپید

هفتهنامهی کرگدن ،شمارهی هفتاد و پنجم ،شنبه ۱۶دیماه ۱۳۹۶

را روایت میکند .رویاروییای که او را به نوشتن خاطراتش ،به پوست
جان نادیده خسیس شده

جانِ دیده رسیده در دیده

انداختن ،و به خروج از هنجارهای جامعهای تمامیتخواه سوق میدهد.

سر کاغذ گشاده دست اجل

نقد در کاغذ است پیچیده

از سوی دیگر برای من کاغذ یادآور درخت است .همیشه با در
دست گرفتن کاغذ حسی بین گناه و حسرت هم در کار است .این حس

موالنا جاللالدین محمد بلخی

که جسد بیجان درختی را در دست داری .این که درختی سرزنده و
لمس کاغذ همیشه برایم ترکیبی از دو حس متضاد را ایجاد کرده

روینده و جاندار ،به بهانهی ثبت معنایی بر پوستهاش بیجان شده و مثله

است .حسی که شاید بسیاری از همنسالنم با من در آن همداستان باشند.

گشته و دگردیسی یافته است .کاغذ از طرفی قلهی شکوهمند کتاب را

از یک طرف کاغذ دلپذیر و خوشایند و لذتبخش است .بافت کاغذ،

وعده میدهد و از طرف دیگر غیاب جنگلی ارجمند را گوشزد میکند.
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شاید هیچ «چیز» دیگری در زندگی روزانهی ما نباشد که تا این اندازه

ستایندهی درخت ،و همچون تدبیری برای فراموش کردن این حقیقت

ضد و نقیض ،تا این پایه پیچیده و معماگونه ،و تا این حد برخوردار از

آزارنده که کاغذ نه از برگهایی ریزان و کوتاه عمر ،که از چوبهایی تناور

معنایی الیه الیه باشد .هر کاغذی در این معنا ،خود به کتابی از معناهای

و سربلند و استوار ساخته میشوند.

واگرا و متفاوت میماند.
کاغذ در ماهیت خود چیزی شگفتانگیز است .پیکرهای تشکیل
یافته از اسکلت سلولهایی که زمانی زنده بودهاند .الشهای فرسوده ،خرد
و خمیر شده ،و متالشی ،که از تمام نمودهای سرزنده و جاندار پیشیناش
خلع شده ،تا به چیزی دیگر تبدیل شود .کاغذ درختزدودهترین چوبِ
ممکن است ،همچنان که چوبِ درختان نامنتظرهترین پیشاهنگ کاغذ
است .بیهوده نیست که شاعران خوشذوق پارسیگو از دیرباز کاغذ را

کاغذ با این همه ،به جسد پهلوانی سرو قامت شبیه نیست ،که به

به برگ درختان تشبیه میکردهاند ،و نه تنهاش .نام برگ بر صفحههای

لوح تابوتی خاموش و آرام و فروتن شباهت دارد .این خلع شدن از

کاغذ باقی مانده ،شاید همچون اکسیری برای به خواب بردن وجدانهای

هویت پیشین روینده و سرسبزِ چوب ضرورتی است که آن را به کاغذی
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تبدیل میکند ،که قرار است حامل معنا باشد .به همان شکلی که عارفان

شیمیدانان ،پارهای قند است .شاید از این روست که مطالعه چنین شیرین

پارسا از خویشتن دست میکشیدند تا منای دیگر و واالتر را برسازند،

است .شاید با این بهانه است که چوبها به کاغذ شدن تن در میدهند.

و به همان شکلی که صیقل خوردن و آیینهگون شدن را برای بازتاباندن

چه سرنوشتی خوشتر از این که با دست کشیدن از خویشتن انباشته از

حقیقت سفارش میکردند ،چوب درهم تنیده و محکم و زورمند درختان

معنا گردیم ،و همچون پانیذ و قندپارهای چنین کنیم؟

نیز از نفس خویش خالی میشود و درهم میشکند و شکلی از «فنا» را

با این همه ،مدح و ثنای کاغذ بسنده نیست و همچنان عذاب

در آغوش میکشد ،تا به برگی تبدیل شود که قرار است خطی و معنایی

وجدانی در میان است .زیرا تنها معنا نیست که بر برگهای کاغذ نقش بر

را بر سینهی خود حمل کند .کاغذ در این معنا ،صوفیترین چوب است.

میبندد ،که بیش از آن ،و پیش از آن ،پوچی و پراکندگی است که بر

آن اسکلت سلولهای گیاهی که بر سازندهی کاغذ است ،از

بستری چنین مقدس میلمد و آن را با خویش میآالید .شمار

قندی به نام سلولز تشکیل یافته است .کاغذ تنها اسکلتی بیجان و الشهای

چرندنویسان همواره بیش از شمار اندیشمندان بوده و هست و خواهد

درهم شکسته نیست ،که در ضمن پوستهای از جنس قند است .اندکاند

بود ،و حجم نوشتارها و کتابها و مقالههای عمیق و درست و سنجیدهای

کتابخوانانی که به این حقیقت شگفتانگیز آگاه باشند که آنچه در

که در جهان پدید میآید ،همواره از مزخرفات و مهملبافیها و

دست میگیرند و ورق میزنند و میخوانند ،در نهایت از نگاه

پراکندهگوییها کمتر باقی خواهد ماند .همگان دیدهایم کاغذهایی چنین
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ارجمند را ،با واژگانی سبک و مهمل و پوچ بر جبینشان .انبوهی از
چرندها که مدام در شمارگان فراوان در صنعت چاپ و نشر تولید
میشود ،تنها اتالف سرمایهای ملی یا ویرانگر محیط زیست نیست ،که
توهینی است به ماهیت کاغذ ،و ناسزایی است به پیکرهای قندسان و
عالیتبار ،که به مذلت حمل مهمالت دچار آید.
از این رو من که کاغذ را بسیار عزیز میدارم ،چندان از کمیاب
شدناش ،کنار گذاشته شدناش و جایگزین شدناش با رسانههای
الکترونیکی ناخرسند نیستم .چرا که در غیاب کاغذ ،حضور چوب و
درخت را میتوان دید ،هرچند که شاید غایت و آرمان هر درختی ،بدل
شدن به کاغذی باشد که متنی ماندگار و معنادار و ژرف را در سینه جای
داده باشد.
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خود کرده اند .برای بررسی چیستی مفهوم ابتذال چند موسیقیدان ،شاعر،

ابتذا ل رد موسیقی

روانکاو ،جامعهشناس و تاریخنگار را دور هم جمع کردیم تا ببینیم این پدیده
چرا موسیقی ایران را درگیر کرده و آیا هنر فراسوی مرزها را نیز تحت تأثیر قرار

سید حسین مجتهدی ،فردین خلعتبری ،شروین وکیلی ،غالمرضا آرذی ،عبدا لجبار کاکائی

داده است یا خیر .هر یک از این کارشناسان از زاویه دید تخصصی خود به ماجرا
پرداخت و البته در بخش هایی از گفت و گو به سواالت دیگر کارشناسان پاسخ

مدیر میزگرد :رضا نامجو

داد .در این نشست تخصصی که البته در میانه ،گریزی به مباحث ریشه ای و

ماهنامهی تجربه ،سال هفتم ،شمارهی  ،۱۳۱دیماه ۱۳۹۶

فلسفی نیز زد ،شروین وکیلی ،رضا آذری ،حسین مجتهدی ،فردین خلعتبری و
عبدالجبار کاکایی در ابتدا ریشه واژه ابتذال را مورد بررسی قرار دادند و سپس

رضا نامجو -مهدی فیضی صفت :موسیقی مبتذل عبارتی است که

سیر تاریخی این پدیده را در موسیقی از جهات مختلف سیاسی و اجتماعی

مخاطبان و اهالی فن در سال های اخیر به کرات با آن روبرو شده اند .در حال

واکاوی کردند .متن کامل نشست تخصصی بررسی چیستی مفهوم ابتذال در

حاضر خوانندگانی مورد اقبال عمومی قرار دارند که به لحاظ فحوای کالم و

موسیقی با حضور چهره های شاخص حوزه های مختلف هنری و علمی را در

همچنین موسیقی زیر تیغ تیز انتقاد قرار دارند اما بخش اعظمی از جامعه را درگیر

ادامه میخوانید:
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بنا بر مالحضات بهتر است کمی به عقب برگردیم و سؤال کنیم که ریشهی ابتذال
درکجاست؟
فردین خلعتبری :شما که از اول قضاوت کردید و گفتید من این واژه را
قبول ندارم.
رضا نامجو :بله ،چون عدهای از قبل حکم دادهاند ،به همین دلیل ما می
گوییم باید برگردیم و حکم بگیریم .اصال این ابتذال از چه جنسی است؟ امروز
که موسیقی مبتذل در ایران به قول عده ای مورد استقبال قرار می گیرد ،چند
سوال می توان در موردش مطرح کرد .اول این که موضع هر یک از دوستان در
مورد ابتذال چیست؟ ما از چه صحبت می کنیم و این ابتذال اصال وجود دارد یا
خیر .دوم این که احیانا این اتفاق ،زمانی نیست؟ مثال وقتی سوسن یا جواد یساری
رضا نامجو :بحثی که مطرح شده و قرار است دوستان در مورد آن

می خوانده اند ،احیانا خوانندگان بعد از خود را مبتذل نمی دانسته اند؟

صحبت کنند ،این است که چرا موسیقی مبتذل در ایران مورد استقبال می گیرد؟



سیمرغ/شمارهی شصت و سوم /بهمن ماه هزار و سیصد و نود و

فردین خلعتبری :یا حتی در مورد خوانندگان قبل از خود چنین نظری

حسین مجتهدی :من برای ورود به مطلب از منظر تخصصی خودم دوست

داشتند .مقدمتا ما راجع به یک موضوع صحبت می کنیم .با توجه به این جمع

داشتم ابتدا یک نگاه به واژه ابتذال داشته باشیم .ما این ترمینولوژی ابتذال را به

چند نفره که دوستان ،تخصص های مختلف دارند ،خیلی مشتاقم که ببینم دوستان

کار می بریم .تا جایی که من میدانم این واژه بیشتر معادل  banalityیا

چه فکر می کنند ،نه از نگاه شخصی و سلیقه ای خود بلکه نگاه منطقی که متأثر

 banalitatدر زبان آلمانی و  banus/ banisاست که از التین میآید .این

از تخصصشان است .خوب است که درباره یک موضوع ،افراد با تخصص های

موضوع بیاختیار برای من یادآور کتاب «هانا آرِنت» است دربارهی محاکمه

متفاوت با یکدیگر هماندیشی کنند .شاید با منطق های مختلف به نتایج واحد

«آیشمن» در اورشلیم .او گزارشی در مورد « »banalityبه دست می دهد و

برسیم .البته به نتیجه واحد رسیدن ،فی نفسه چیز خیلی خوبی نیست ،گویی

درباره «ابتذال شر» صحبت می کند و می گوید حتی شر هم می تواند مبتذل

بگوییم قرار است همه با همدیگر یک گونه فکر کنند اما یک حسن دارد؛ اینکه

باشد .نکتهای که در بحث این واژه به نظرم درست است ،این که ابتذال به ظاهر

آن چیزی که من فکر می کنم خیلی درست و صحیح است ،از یک زاویه و نگاه

عربی است ولی فکر میکنم فارسی شده باشد .یعنی من برابرنهاد فارسی خوب

دیگری ممکن است اشتباه به نظر بیاید .این موضوع کمک میکند از مطلقگرایی

برایش ندیدهام .هر چند به صورت کلیشهای واژههای خارجی میتوان برایش

فاصله بگیریم.

گفت .خود لغت «بذل» را عرب ها خیلی وقتها در معنی اطاعت به کار میبرند.
به طور مثال «بذل الطاعه لفالنه» یعنی اطاعتی را به دیگری بذل کردن .وقتی وارد
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باب افتعال می شود در آن مطاوعه و پذیرش است .بانوس یا بانیس هم که در

باعث معنازدایی از دیگری میشود .فکر میکنم این جاست که بحثهای محیطی،

زبان صربی وکروات اصال به معنی ارباب بوده است .اگر از این بخواهم در فاز

اجتماعی و رسانهای برجسته میشود .میخواهم بگویم ساختار روان فرد و توده

اولیه نتیجهگیری کنم ،گویا آن چه در ابتذال رخ میدهد ،این است که یک چیز

در این میان اهمیت دارد .آن چیزی که فروید به آن « »massمیگوید ،که شاید

میآید و ارباب میشود و بقیه مطیع او میشوند .یعن به نوعی در خدمت آن

توده بهترین برابرنهادش باشد .این اشاره را هم باید بکنم که قسمتی از ابتذال با

ارباب در میآیند .آن جا دیگر بحث الزاما یک بحث زیباییشناختی نیست .در

فرهنگ شهرت ( )celebrity cultureپیوند برقرار میکند .چون گاهی وقتها

حقیقت یک بحث شناختی و مبتنی بر اصول عقلی نیست .چون بیشتر تبدیل به

آن چیزی را که متخصص میگوید مبتذل است ،مثل اسمهایی که میتوان در

یک فرآیند میشود که در سطحی روانی و ناآگاهانه در افراد میتواند اتفاق بیفتد.

حوزهی موسیقی نام برد و گاهی معنای دیگری دارد .دوستان همگی استاد هستند

یک فشار اجتماعی هم برای فراگیر کردن این مسئله هست .این چیزی است که

و میتوانند به بهترین شکل موضوع را باز کنند .ممکن است متخصصان چیزی

در تودهها می بینیم .در واقع ما وقتی از ابتذال صحبت میکنیم ،دو پایگاه بسیار

را اصال فاقد ارزش و معنا بدانند اما میبینیم که همان میتواند شهرت بسیار پیدا

مهم است؛ یکی تولیدگر و دیگری مصرف کننده .یعنی کسی که آن موسیقی

کند .بعد این شهرت میتواند با خودش قدرت بیاورد ،چرا که وقتی رسانه ها

مبتذل را تولید میکند و دیگری که مصرفش میکند .این دو الزم و ملزوم همدیگر

شروع به ترویج میکنند ،معانی ابعاد دیگری پیدا میکنند .رسانهها – و اتفاقا

هستند .این باید باشد تا آن دیگری بخواهد معنی پیدا کند .وگرنه حذف هر کدام

رسانههای رسمی -االن خیلی قویتر کار میکنند و میتوانند هوادارسازی کنند
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و روندی که در روانشناسی اجتماعی به عنوان «پرستندگان افراطی» مطرح می

فردین خلعتبری :من چیزی در این باره نوشتهام و عالوه بر این که از

شود را ایجاد کنند .یک سوال این است که «پرستندگان افراطی» چه کار میکنند؟

تتلو نام بردهام ،اسم ساسی مانکن را نیز آوردهام .مگر آقای کروبی این کار را

یک تعبیر هم هست که «الیس کشمور» انجام می دهد و کتابی هم دارد که آقای

انجام نداد؟
حسین مجتهدی :شما میتوانید از جهت فنی کارهایشان را بررسی کنید

احسان شاه قاسمی ترجمه کرده ،او میگوید این عده بیشتر میآیند خودشان را

و بگویید هر دو در یک سطح هستند.

تعریف کنند .میخواهند خودشان را به ستارهای شبیه کنند .عکس های او و
حالت های او را الگو قرار میدهند .اما چه میشود که آدمهایی را تبلیغ میکنند
که خیلی وقتها ممکن است ما هنرشان را خیلی مبتذل بدانیم .یک مثال روز در
پیوند موسیقی با بحث اجتماعیمان بزنم؛ کسی مثل آقای رئیسی میآید از کدام
هنرمند استفاده میکند؟ حاال ببخشید که از واژه هنرمند استفاده میکنم ،منظورم
چیزی است که در فرهنگ تودهوار گفته میشود؛ از کسی مثل تتلو!
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فردین خلعتبری :من در مورد نتیجه صحبت میکنم .این نتیجه جریان

که کجای این بازی است .اما شما ابتذال را با چه شاخصی میسنجید؟ آیا فقط

هنر -سیاست است .هنر-سیاست وقتی اتفاق میافتد که تتلو و ساسی مانکن در

یک نگاه روشنفکرانهی میزگردی به آن دارید؟ که این یک بحث است و در این

دو جناح کامال مخالف در جایگاهی مشابه قرار میگیرند.

حال داریم یک ادبیاتواره برایش میسازیم و میخواهیم به آن عینیتی ببخشیم.

حسین مجتهدی :بله ،کامال درست است .چون این یکی اتفاقی نو بود،

یعنی میخواهیم این ادبیاتواره را به آن حُقنه کنیم .در هر دوره از ادوار تاریخی

نام بردم .فرهنگ ستارهها چیزی است که در پیوند با این ابتذال ،معناسازی

وقتی شما به هنر نگاه میکنید ،ابتذال بوده است .یعنی امر مبتذل یا غیر مقبول،

میشود .بعد جنبه روانشناختی در ساختار فرد پیدا میکند .می خواهم کمی

غیر مشروع و امری بوده که ما اسمش را بگذاریم «چیزی که مورد پذیرش جمع

دربارهی پیروان و «»fanها هم صحبت کنیم که بعد از دوستان دوباره حرف

متخصص نیست ».جمعی که خبره و کاربلد هستند و وقتی وارد آن حوزه

خواهم زد.

میشوند ،می دانند چه کار باید بکنند و چگونه باید مسیر را طی کنند .حاال یک
سری آدم وارد این چارچوب میشوند که از نظر من خودشان میشوند متصدیان

رضا نامجو :بیایید اول به این نتیجه برسیم که آیا ابتذالی هست یا نه و

اصلی ابتذال .نکته ای که این جا وجود دارد این است که من میخواهم کمی

اگر وجود دارد ،از چه جنسی است ،بعد به رفتار پیروان هم میرسیم...
غالمرضا آذری :من اصال ابتذال را قطعی و یقینی میدانم .باید وجود

پایم را از این چارچوب خارج کنم و جلوتر بروم و ابتذال را یک روند ()trend

داشته باشد چون اگر وجود نداشته باشد امر غیر مبتذل تکلیفش معلوم نمیشود

ببینم که یک نقطه آغاز دارد ،اما اصال نقطه پایانی ندارد .یعنی امور مبتذل در
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مسیری چرخشی و گردشی دائما تکرار میشوند و اتفاقا بسیار شبیه به همدیگر

به این که من در این دوران زندگی می کنم و کسانی مثل تتلو و امثالهم وارد

هستند .یعنی اگر شما به دنبال ابتذال واحدی هستید تا بگویید منشأ انواع

بازی شدهاند و فقط هم موسیقی پاپ مد نظرم قرار دارد ،اصال امری به نام

ابتذالهاست ،من میخواهم بگویم انواع ابتذالها با خاستگاههای متفاوت وجود

موسیقی سرزمین مادری یا موسیقی اصیل برایم مهم نیست ،این جا یک مقدار

دارند .بنابراین اگر شما شاخصتان را مشخص کنید ،یعنی در واقع معلوم کنید

باورها و نگاه به این قضیه عوض میشود.

شاخص ما موسیقی ملی ایران است یا موسیقی سرزمین مادری ماست که همه

رضا نامجو :باالخره بخشی از کسانی که به علینقی وزیری حمله کردند

اقوام در آن نقش داشته اند ،بهتر نتیجه میگیرید .یعنی اگر امروز موسیقی کُرد را

معتقد بودند که وزیری دارد میراث سرزمین مادری را با خاک یکسان میکند و

می بینید ،یک مفهوم از آن استنباط میشود ،از موسیقی لُری نیز مفهوم دیگری

موسیقی ما چندصدایی (پلیفونیک) نیست .یعنی در تعریف آنها هم کار وزیری

برداشت میشود ،موسیقی آذری نیز مفهوم دیگری به دست میدهد و وقتی به دم

مبتذل به نظر می رسیده است...

و دستگاهی که مرحوم روحاهلل خالقی راه میاندازد و در این تشکیالت میتوان

غالمرضا آذری :بله ،بنابراین من این موضوع را در سه بافت می بینم؛

«گلهای جاویدان» و «گلهای رنگارنگ» را هم جست و جو کرد ،که وقتی

اول  ،conditionدوم  situationو سوم  .positionیعنی اول شرایط را

گوش میدهید تمام عناصر واقعی فرهنگ ناب ایرانی در آن متجلی است .می

میبینم ،بعد موقعیتی را که در دل این شرایط معنا پیدا میکند و بعد موضعی که

خواهم بگویم ابتدا باید این شاخصه ها مشخص شود یا این که بگویم با توجه

افراد به هر حال موسیقیدان یا غیر موسیقیدان در این موقعیتها و این شرایط از
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خودشان بروز میدهند .اگر این سه بافت را به عنوان یک مرحله منطقی از بخشی

دکلمه و کسی است که می تواند شعر را برای یک برنامه موسیقایی خوشگوار

از ذهن موسیقایی در نظر بگیریم خیلی از مشکالت حل میشود .یک مثال می

کند .او پیرو پیدا نمیکند ولی ابتذالگرایانی هستند که در همان دوره نمیخواهند

زنم که قضیه روشن شود .سرکار خانم صدیقه سادات رسولی معروف به روشنک

حتی ایشان در خیلی از برنامهها باشد .من این صحبت ها را بنا بر اسناد تاریخی

در برنامه «گلهای رنگارنگ» یکی از چهرههایی است که هیچ وقت هم چهره

مطرح میکنم .مثال سه جلد کتاب تاریخ موسیقی ایران به قلم آقای حبیباهلل

نبوده و همیشه در حاشیه موسیقی است ولی در واقع متنساز جریانی به نام دکلمه

نصیری فرد در تاریخ موسیقی ایران و سایر کتاب های مشابه وجود دارد .شاید

موسیقی «گلهای رنگارنگ» محسوب میشود و تا جایی که می دانم ریشه خیلی

بگویید در بعضی از برنامههایی که بنا به دالیلی افق دید یا زاویهای داشت که

عمیقی در تصوف دارد .با دعوت دو یا سه نفر از آدمهای بسیار اهل وارد این

خاص بود ،از ایشان دعوت میشد که دکلمههای کار را بخواند اما بعد از مدتی

حوزه میشود اما بنا به مصاحبههایی که با ایشان صورت میگیرد ،هیچ وقت

حتی پاره جمله یا پاره گفتارهای که ایشان میگوید ،مثال «پیوسته دلت شاد و

اعتراف نکرد که اصال قرار است دکلمه بخوانم یا در این برنامهها باشم ولی بعد

لبت خندان باد» نمونه میشوند ،به طوری که در موسیقیهای بعد از خودش نه

از گذشت پنجاه سال از موسیقی اصیل ایرانی و برنامههایی مثل «گلهای رنگارنگ»

دیگر تقلید می شود و نه دیگر کسانی سعی میکنند این ادا را در بیاورند .بنابراین

یا «گلهای جاویدان» وقتی خط کاری خانم صدیقه سادات رسولی ملقب به

تا جایی که بنده میدانم حتی کسانی هم که میآیند یک افق دید میزنند و

روشنک را نگاه میکنید ،می بینید صاحب یک الگوی تمام عیار گفتار ،متن،

میروند ،با یک عمر بیست ،بیست و پنج ساله مثل استاد محمود محمودی
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خوانساری ،کسانی هستند که پیرو ندارند و خودشان هم پیرو نبودهاند .مثال
محمودی خوانساری از متصوفین بسیار اصیل حوزه صفی علیشاه بوده ولی وقتی
به مکتب صبا میرسد و مقابل صبایی ها به نشانه احترام تواضع نشان میدهد.
حتی خدمت صبا به طور مستقیم نمیرسد وقتی هم این اتفاق می افتد ،خیلی
تشریفاتی میرسد .بعدا نقل شده ایشان شاگرد صبا بوده است .این را میگویم
چون آقای حمید تجریشی که برادرخانم برادر آقای خوانساری می شوند را چند
شروین وکیلی :فکر می کنم مفهوم ابتذال هنوز شفاف نیست .یعنی هنوز

جلسه دیدهام و با ایشان صحبت کردهام در مورد کتاب «مرغ شباهنگ» و کتاب

به نظرم در حد لفظ است.

های مشابه دیگر.

رضا نامجو :در صحبتتان در مورد ابتذال گفتید یکی از ویژگیهایی که

رضا نامجو :به نظر مثالهای شما تکلیف را با یک چیز مشخص میکند،

برای هنر یا موسیقی مبتذل نیست ،این است که خواص در این میان کاری می

این که بحث کنونی برای امروز و دیروز نیست...

کنند یا خیر .پس احتماال مفهوم مخالفش یعنی «یک منهای خواص» یک کاری

غالمرضا آذری :البته این جا باید موضع موسیقایی خود را مشخص کنیم
که از موسیقی اصیل صحبت می کنیم یا موسیقی پاپ.
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میکنند ،یعنی هر کاری که عوام گوش میدهند و قاعدتا خواص به طور

چیزی را من به شما بدهم ولی دست به دست شود .مثل لباسی که خیلی مصرف

صددرصد تأیید نمیکنند ،لزوما مبتذل است؟

شده است .بذل و صرف از این نظر کلیدواژههایی مترادف هستند .جالب است

غالمرضا آذری :این یک سؤال ریز و خاص است .من اعتقاد دارم که

که در التین یک کلیدواژه دقیقا به همین معنی داریم و آن هم  terereاست که

ابتذال در همه دورههای تاریخی وجود داشته است .البته ابتذال را من به معنای

دقیقا یعنی دستمالی کردن و کلمهی  triteبه معنای مبتذل هم از همانجا آمده.

یک چیز زشت ،وقیح ،بد و ناپایدار نمیبینم بلکه ابتذال را به عنوان یک امر،

به نظرم در کنار  banalityو کلیدواژههای دیگری که داریم و اتفاقا در

صدا ،جهت و جنبه مخالف میبینم .خیلی هم نمی خواهم فرهنگستانی با آن

جامعهشناسی رایجتر هم هستند ،باید به اینها هم نگریست تا دریابیم که منظور

برخورد کنم چون لغت ابتذال میتواند معانی متفاوتی از آن استنباط شود اما چون

اصلی از ابتذال مندرس کردن یعنی دستمالی کردن و فرسوده شدن بوده است.

ما را راضی نگه می دارد و در ناهشیار ما این که یک امری چه قدر خوب یا بد

از این جا میخواهم شروع کنم و در امتداد حرفی که رضا میزد ،به این ماجرا

است را با نهی و منکری نشان میدهد ،از نظر من جای بحث دارد.

با این معنی واژگانی که در مورد کلمه ابتذال داریم ،یک نگاه جامعهشناختی
بیندازم.

شروین وکیلی :من یک اعالم موضع کنم که شاید بد نباشد .روشی که
حسین در پیش گرفت به نظرم روش جالبی است .یعنی اول یک نگاه به واژه

اول این که کلمه ابتذال را نخبگان یک فن به کسانی که نخبه نیستند،

بیندازیم « .بَذَل» در عربی ،معنی دقیقش «دست به دست دادن» است .یعنی یک

میگویند .یعنی وقتی کلمهی ابتذال به کار میرود ،اصوال یک جایگاه قدرتی
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وجود دارد ،ما یک دو قطبی داریم که یک قطبش کارشناسان ،صاحبنظران و

بنابراین یک بحث جایگاه قدرت هم داریم .آن کلیدواژهای که اول اشاره

خبرگان یک موضوع هستند که در مورد عدهی دیگری صحبت میکنند و

کردم- ،در مورد فرسوده شدن و دست به دست شدن-فکر میکنم چیزی که به

میگویند مبتذل هستند .نکتهی دوم :همان طور که در صحبتها تکرار شد ،در

ما میگوید این است که امر مبتذل که در یک شبکهی قدرت تعریف میشود ،به

دوره های تاریخی متفاوت ،به چیزهای متفاوت ،مبتذل میگویند .یعنی در یک

این شکل که لزوما بسامد زیادی دارد .پس االن دو ویژگی مطرح شد؛ یکی این

دوران مثال یک فیلم ممکن است مبتذل باشد و در دورانی دیگر این طور نباشد.

که وابسته به زمینه است و در یک شبکهی تاریخی تعریف میشود ،دوم این که

در سینما این اتفاق خیلی مشهور است .خیلی از فیلم هایی که ما آنها را

بسامد توزیعش زیاد است .یعنی عده زیادی از آدمها مخاطبش هستند .آن چه که

کالسیک میدانیم در دوران خودشان فیلم مبتذل بودهاند ،به این معنا که منتقدان

تعداد مخاطبش کم باشد هر چه قدر هم بدوی و ابتدایی و زشت و نخراشیده

میگفتند «این چیست؟ به درد نمیخورد» و «فیلم سبکی است» .آنها این شکلی

باشد ،به آن مبتذل نمیگویند .به عبارت دیگر تکثیر فرهنگی آن تعیین کنندهی

به فیلم ها نگاه می کردند اما حاال وقتی به فیلمهای مشهور دههی  ۱۹۳۰میالدی

این است که مبتذل باشد یا نه.

نگاه میکنیم ،همه در چشممان آثار خیلی مهم و تکان دهندهای هستند .باستر

با توجه به این ممکن است بگویم خیلی چیزها هستند که گروههای

کیتون االن یک آدم مهمی محسوب میشود ولی در دوران خودش یک آدم مبتذل

قدرت می گویند مبتذل است یا به هر صورت چنین برچسبی میخورد ،به

به این تعبیری که میگوییم ،قلمداد میشده است.

خصوص در شرایطی مثل ایران امروز .مثال «گلهای جاویدان» و «گلهای
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رنگارنگ» را بعد از انقالب ،به معنای دقیق کلمه موسیقی مبتذل میدانستند ،اما

(موتاسیونی) در آن اتفاق می افتد .مثال از دوره باروک میآید و کالسیک میشود.

االن خیلی نوستالژیک به آنها نگاه میکنیم...

مطمئنا کسی که موسیقی مدرن کار میکند ،به موسیقی باخ مبتذل نمیگوید چون

رضا نامجو :االن اصال بخشی از موسیقی اصیل است...

آن همان چیزی است که شما گفتید یعنی «روند» است .در واقع یک روند را

شروین وکیلی :آن دوره در خطابههای علما به آن موسیقی مبتذل

طی میکند.
شروین وکیلی :اجازه دهید دوباره تأکید کنم که من با مدار قدرت کار

میگفتند.
رضا نامجو :حتی موزیسین ها نیز چنین عقیده ای داشتند .وقتی نسل

دارم .با درستی و غلط بودن ماجرا کاری ندارم .اول انقالب در نماز جمعه به این

ابتهاج و شجریان و آقای لطفی و آقای علیزاده گفتند ما میخواهیم به موسیقی

موسیقی مبتذل میگفتند .امروز هم بعضیها به کل موسیقی یا هر موسیقیای که

اصیل ایرانی بازگشت داشته باشیم ،در واقع به آن موسیقی «نه» می گفتند...

خانمی در آن بخواند ،مبتذل می گویند .حاال اگر در اپرای وین یک خانمی
سوپرانو بخواند با این تعریف مبتذل قلمداد میشود.

فردین خلعتبری :اما کلمهی مبتذل را به کار نمیبردند.

رضا نامجو :کتابی در مورد تاریخ موسیقی ایران در اوایل انقالب نوشته

رضا نامجو :شاید پشت تریبون این کلمه را به کار می بردند...
فردین خلعتبری :هر عدم پذیرشی از گذشته به آینده ،اطالق کلمه ابتذال

شده است .جالب است که دوستان صدا و سیما وقتی میخواستند سفارش کار

برایش درست نیست .مثال یک سبک ،یک دورهای میآید و یک جهشی

بدهند ،با موسیقی که رنگ و بوی غربی داشته ،هم ارکستراسیونش غربی بوده و
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هم اصال شباهتی به موسیقی ایرانی نداشته ،راحتتر کنار می آمدند تا موسیقی

دست بیاوریم یا نه؟ طوری که مثال من وقتی میگویم موسیقی مبتذل ،فیلم مبتذل

ایرانی .چون تار را یادآور مجلس لهو و لعب می دانستند .پس این تفاوت وجود

یا رمان مبتذل ...دقیقا معلوم شود که منظور چیست؟ در دورهی رمانتیسم اروپایی

دارد...

در قرن نوزدهم ،کلی رمان بودند که در آن زمان رمان های خیلی مهمی قلمداد
میشدند اما االن این گونه نیستید .مثال «تئوفیل گوتیه» مشهور است و «فرعون»
که داستان حضرت موسی است را بیشتر ما خواندهایم .اما بخش عمده کارهایش
امروز بخشی از ادبیات مبتذل به شمار میرود .یک چیزی مثل ر.اعتمادی خودمان.
گوتیه دوست ویکتور هوگو بوده و در دوران خودش آدم خیلی مهمی محسوب
میشده .پس مسیر برعکساش را هم داریم .فقط چیزهایی که یک دورهای مبتذل
قلمداد میشدند بعدا کالسیک نمیشوند ،بلکه واژگونهاش را هم میبینیم؛
شروین وکیلی :بله .اما میخواهم بگویم زاویهی نگاهم جامعهشناسانه

چیزهایی در یک دوران با شکوه ،کالسیک و مُد به نظر میرسند اما بعدتر مبتذل

است و کاری به این موضوع ندارم که هر یک از آنها بر حق هستند یا خیر .بحث

میشوند .به همین دلیل روی این پویایی تأکید دارم که اگر میخواهیم تعریف

من این است که آیا این پدیده را میتوانیم تعریف کنیم و یک سری شاخص به

کنیم ،یک سری متغیر باید داشته باشیم که در گذر تاریخ ثابت بمانند .به نظر من
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اولین این متغیرها آن است که یک گروه قدرتی پیدا شود و به آنها مبتذل بگوید.

موسیقی ،یک رمان ،یک فیلم و یک نظریهی علمی هر کدام در مقام یک منش

اصال کاری ندارم این گروه متخصص آن موضوع هستند یا خیر ولی گروه قدرتی

همچون سیستمی پیچیده و تکاملی قابلتحلیل هستند .وقتی در مورد فرهنگ

است که روی آن حوزه تأثیرگذار است .مثال در اوایل انقالب ،یک گروه می

حرف میزنیم و میگوییم موسیقی روشنک ،مثال آهنگ و آوازی که روشنک

گوید فالن موسیقی پخش نشود چون مبتذل است .کاری نداریم که خودشان

خوانده یا آوازی که مهستی یا بنان خوانده ،اینها هر کدام یک منش هستند و

موسیقیدان یا متخصص این رشته نیستند .دوم این که توزیع آماری و بسامدش

میتوان تحلیلشان کرد .شما میتوانید بگویید این منش چند «بیت» اطالعات در

اهمیت دارد .نکته سومی هم آن که ویژگیهایی در آثار مبتذل به صورت مشترک

خود دارد یا چند الیه معنا در آن رمزگذاری شده است ،همچنین میتواند بگویید

دیده میشوند .بنابراین ممکن است بگویید من ابتذال را عینی میدانم .چون به

تأثیر جامعهشناختی و روانشناختیاش چه طور بوده است .تمام اینها را میتوان

این معنی آخر عینیتی بیرونی برایش قائل هستم که از صفات مشترک برخاسته از

تحلیل کرد .یک چیز مشترک دیگری که میتوان به آن دو مورد قبلی اضافه کرد،

چیزهایی بر میآید که ما با کلمهی مبتذل به آن ارجاع میدهیم.

این است که در اثری که مبتذل قلمداد میشود و از یک دورهای به بعد در این

چنان که میدانید مدلی نظری دارم که «نظریه منشها» نامیده میشود و

جایگاه تثبیت میشود ،محتوای اطالعاتی کم است .یعنی حجم معنای نهفته در

بخشی از دیدگاهم در سیستمهای پیچیده است .به ریزهکاریهایش کاری نداریم،

غالف رمزگان ،رقیق و کم است .شما مجسم کنید من یک شعری از بیدل دهلوی

اما در آن مدل هر عنصر فرهنگی یک سیستمی است به نام «منش» .مثال یک

بخوانم .او شاعر است و شاطر عباس قمی نیز شاعر است و هر دو نیز شعر دارند.
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فردین خلعتبری :چرا در شعرای کالسیک این حجم اطالعات زیاد است

بیدل دهلوی حجم ارجاعات و معنایی که در شعرش می توان پیدا کرد خیلی

و در کسان دیگری که اسم بردید کمتر است؟

الیه الیه است .به ازای پنجاه کلمه از شعر او که میخوانید ،ممکن است دو هزار
«بیت» اطالعات به شما بدهد .شاطر عباس قمی هم در پنجاه کلمه شاید دویست

شروین وکیلی :جای بحث زیادی دارد .یکی از بحث ها تکنیک و بحث

بیت اطالعات به شما بدهد .ایرج میرزا تقریبا همان حرفی را میزند که در

دیگر سنت است .یعنی در درون یک سنت ،معنا پیچیده میشود .چون به منشها

نخستین برخورد میفهمید ،اما عطار را که میخوانی ،شعرهایش چند الیه دارد.

و مفاهیمی ارجاع میدهد که پیشتر وجود داشتهاند .دیگری شرایط اجتماعی

حرفم این نیست که ایرج مبتذل است اما منظورم این است که حجم معنا نسبت

است .یعنی اصال معنایی داریم که بخواهد در آن شبکهی اجتماعی بیان بشود یا

به رمزگاناش رقیقتر است .در مورد آثار مبتذل به نظرم یک امر مشترکی وجود

نه؟ این سه مورد به نظرم برجسته هستند.
فردین خلعتبری :معیار آن گروه قدرت که گفتید متخصص نیستند ،برای

دارد ،یعنی حجم معنا نسبت به حجم رمزگان کمتر است.

پذیرش یا عدم پذیرش چیست؟

فردین خلعتبری :شما طوری میگویید که احساس میکنم میدانید چرا!

شروین وکیلی :ممکن است متخصص باشند یا نباشند .اما معیار نهایی

شروین وکیلی :بله ،فکر میکنم دلیل فراگیر شدن منشهای مبتذل و

قدرت است.

بسامد باالیشان همین رقت معناست .یعنی زود و آسان فهمیده میشوند.
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و هم میخواهند خودشان را در پیوند با آن در سطح دیگری قرار دهند .چون
خودشان آن سطح را ندارند و نیاز به عوامل دیگری برای باال بردن سطح فرهنگی
و اجتماعیشان دارند .آن گروه قدرتی که از آن صحبت میکنیم که غیر متخصص
هستند ،معیارشان چیست؟
شروین وکیلی :کال در سطح اجتماعی که این گروههای قدرت در آن
فعال هستند ،چه برای خبرگان و چه برای غیر خبرگان آن موضوع ،یعنی برای
همهی کسانی که برچسب ابتذال میزنند ،یک متغیر داریم که قدرت است.

فردین خلعتبری :من در مورد کسانی که متخصص نیستند صحبت میکنم
چون آنها همیشه تعیین کننده هستند .یعنی در طول تاریخ افرادی که افکارشان

فردین خلعتبری :میگوییم قدرت اما...

تأثیر گذاشته ،همانهایی نیستند که عامل بودهاند .یعنی یک گروهی باید عامل

شروین وکیلی :منافعی که به قدرت وابسته هستند.

باشند .شما صحبت جالبی را مطرح کردید و گفتید یک عده هستند که میخواهند

رضا نامجو :فکر میکنم سوالشان این است که اصال آن قدرت از چه

خودشان را نزدیک کنند به آن « »brandو آدمها هم در حقیقت با اصرار

جنسی است؟ قدرت سیاسی؟ یا چیز دیگری...

خودشان به این نزدیک بودن میخواهند آن چیزی که فکر میکنند را باال بیاورند



سیمرغ/شمارهی شصت و سوم /بهمن ماه هزار و سیصد و نود و

فردین خلعتبری :در تاریخ ادبیات یک «مایاکوفسکی» داریم که یک جا

میآید و میگوید شما باید دیگر در چارچوب خط مشی حزب فعالیت کنید.

برچسب ابتذال به همکارانش در ادبیات روسیه و جهان میزند .خودش شاعر

یعنی فقط آن معنایی که در خدمت قدرت است و قدرت را تکثیر میکند ،خوب

است ولی یک حکومتی میآید مایاکوفسکی را تأیید میکند و افکار او را به

است...
فردین خلعتبری :یعنی پذیرش ایدئولوژیک حزبی مایاکوفسکی باعث

عنوان متر و معیار مطرح میکند .در معیارشان برای این که مایاکوفسکی را به

میشود اما آن چه تأثیری در فرم و محتوای کار هنریاش می گذارد؟

عنوان یک پدیده فرهنگی مقبول شناسایی کنند ،آیا وابستگیهای حزبی مطرح

شروین خلعتبری :جالب است که در این امتداد ،بقیه شاعران و ادبیان

است؟ یا تعبیری از این جریان ادبی و نسبتش با اندیشههای خودشان پیدا کرده

همه از میدان به در میشوند .مثال «مرشد و مارگاریتا» دیگر مبتذل است و نمیشود

اند که از آن تمجید میکنند؟
شروین وکیلی :به نظرم شکلش کمی نیچهای است .نیچه میگفت این

چاپش کرد .اصال برچسب ابتذال میخورد .ولی جالب است االن که نگاه

طوری نیست که عقالنیتی هست و حقیقتی را تشخیص میدهد و بعد منافعی بر

میکنیم ،اتفاقا هنر ژِدانفی مبتذل است .االن که نگاه می کنیم ،متغیرهایی که گفتم

مبنایش برآورده شود .برعکس ،یک منافعی برآورده میشود و بعد عقالنیت روی

را دارد و اتفاقا تکثیر انبوه شده است .بعد از آن که قدرت فرو افتاد و قدرت

آن چیزی را میسازد .در مورد ابتذال هم فکر میکنم این گونه است .مایاکوفسکی

بعدی که آمد به آن میگوید مبتذل ،و اتفاقا محتوای معناییاش کم است.

مثال خوبی است .او چه زمانی مطرح میشود؟ زمانی که ژِدانف از طرف استالین
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فردین خلعتبری :شما به لحاظ معنایی یک نسبتی می توانید متصور شوید

هنری دارد که ما بعد از انقالب اسالمی ایجاد کردیم  .آیا چیزی که نظام بعد از

یا بیابید میان آن چیزی که مایاکوفسکی میگوید و افکار حزبی؛ موضوع هنر،

انقالب سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت به آن دست پیدا می کند ،قابل قیاس

موضوع شعر ،موضوع درام و موضوع رمان اما مثال به چیزی به اسم موسیقی

است به عنوان چیزی در نظر گرفته شود که متر و معیار ایجاد کند و بعدها راجع

میرسیم ،ما مقاومت هایی داریم در مقابل موسیقیهای دیگری که در جریان

به آن حرف زده شود یا خیر.

محتوا ،شکل دیگری پیدا میکند .مثال روسها جریانی را در مغرب زمین به وجود

شروین وکیلی :گمان من این است که انقالبهای ایدئولوژیک در چشم

میآورند .استراوینسکی ،پروکوفیف و  ...در مقابلش کسی مثل شُستاکوویچ قرار

انداز بلندمدت همیشه و در کل ابتذال تولید میکنند! با توجه به تعبیری که گفتم

دارد .االن که زمان زیادی از آن گذشته هر دوی اینها به عنوان متر و معیار هستند.

معتقدم در انقالب فرهنگی چین ،انقالب اکتبر روسیه ،انقالب اسالمی ایران و

یعنی چیزی که تولید میشود در حد اعالیی از کیفیت است .حتی شعر

تمام انقالب های ایدئولوژیک همه جای دنیا که معموال در قرن بیستم قرار دارند

مایاکوفسکی را در جاهایی میشود بررسیهای خیلی جدی ادبی کرد ،بدون این

و معوال هم چپ هستند ،فرهنگی کممایه با معنای رقیق داریم که آسان و انبوه

که بخواهیم به موضوعش اعتنا کنیم .من میگویم اگر در مورد ایران صحبت

تکثیر میشود و با قدرت هم پیوند دارد و بعدتر مبتذل ارزیابی میشود.
فردین خلعتبری :یک سوال در این میان مطرح میشود .به نظرت

میکنیم این چه تناسبی دارد؟ آیا بین آن هنری که بعد از اتحاد جماهیر شوری و

شُستاکوویچ که لنینگراد را که تولید میکند ،مبتذل است؟

پس از انقالب اکتبر است ،این هنری که به آن دست پیدا میکنند ،چه نسبتی با
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شروین وکیلی :در دورهای بله ،اما شصت و خردهای سال اتحاد جماهیر
شوروی را داریم و بدنهی آن چیزی که درونش تولید میشود ،ربطی به این آثار
موفق ندارد .برعکس ،به نظرم ویژگیهایی دارد که با شاخصهای ابتذال
میخواند .بدنهی اینها استالینگراد شستاکوویچ نیست ،بلکه اشعار حزبی و
بیمایهی مایاکوفسکی است .مایاکوفسکی کلی چرندیات حزبی تولید کرده است.
من به لحاظ آماری صحبت میکنم .بعد از انقالب خودمان هم کارهای خوبی
تولید شده است ،اما نسبت به کل تولیدات ایدئولوژیک بسنجید...

شروین وکیلی :جالب است که شُستاکوویچ و پروکوفیف اتفاقا مشکل
سیاسی دارند ،و تا حدودی در تعارض با خط مشی حزبی است که آثار

فردین خلعتبری :مثل چه؟

ماندگارشان را تولید میکنند.

شروین وکیلی :به نظرم به ویژه در سینما اتفاقهای خوبی بعد از انقالب
افتاده .در موسیقی کالسیک و سنتی خودمان هم چنین بوده ،اما می خواهم بگویم

فردین خلعتبری :این نظام شوروی و نظامی که بعد از انقالب اکتبر به

کل چیزی که تولید شده را باید نگاه کرد .بدنه مبتذل بوده است...

وجود میآورد ،در درون خودش به عنوان یکی از شاخصهای موسیقایی،
لنینگراد شوستاکوویچ را دارد.
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چند در نقاطی شخصیتهای بانفوذ سیاسی خیلی تأثیر دارند ،اما این هم از کارکرد

فردین خلعتبری :آیا در تولید این موارد خوب ،ارادهای هم از سوی

نهادها زیر تاثیر منها ناشی میشود .خواستن و اراده کردن کار منهاست نه

حکومت وجود داشته است؟
شروین وکیلی :من فکر میکنم حکومت اراده چندانی ندارد .حکومت

نهادها .جمهوری اسالمی ایران یک نهاد است و شبکهای متشکل از کانونهای

یک سری کانونهای قدرت است که هر کدام از آنها در این فرآیندی که گفتیم

متصل به هم دارد و در هر کدام از آنها آدمهایی هستند .وقتی تحلیل میکنیم باید

درگیرند .فرایند برچسب زدن و تکثیر کردن یا مهار کردن منشهای فرهنگی .هر

این پیچیدگی را ببینیم و نگاه کنیم که کال چه تولید میکند؟ هر کدام از این ها

کدام نیز بنا بر مقتضیات دوره خودش و برای قدرت و منافع مقطعی خودش کار

یک تحلیلی دارد .مثال یک نفر در آن سوی دنیا در لس آنجلس چیزی تولید

میکند.

میکند که به هر حال آن هم بخشی از موسیقی ماست .کل آن را که با هم جمع
فردین خلعتبری :یعنی تأثیرگذار نیست؟

می کنیم ،چیزی که من می بینم این است که بعد از انقالب های ایدئولوژیک،

شروین وکیلی :تأثیرگذار است ولی فقط در شبکهای که اغلب این

افت این چنینی داریم .به خاطر این که همهاش چه موافق و چه مخالف،

جریانها همدیگر را خنثا میکنند .من اصوال با تشخص دادن به نهاد مخالفم .این

ایدئولوژیک میشود .مثال روسهایی که به غرب پناه بردهاند حاال آثار ضد

که بگوییم مثال دولت اتحاد جماهیر شوروی ،استالین است ،یا فالن دولت و

کمونیست تولید میکنند ،که آن هم ایدئولوژیک است .کال چیزی که میبینم این

حکومت «برنامهای داشته» یا چیزی را «خواسته» ...به نظرم این گونه نیست .هر

ویژگیهاست که گفتم در بدنه و به شکلی آماری رخ میدهد .معموال رقتی از
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رضا نامجو :گفتید اتفاقا ویژگیهایی شبیه به هم دارند .صورتبندی که

معنا بعد از انقالبها دارید .یعنی تا مدتی بعد از آن جامعه در حال ترمیم نهادهای

آقای وکیلی کردند مشخص است ،آیا شما در این زمینه صورتبندی دارید؟

فرهنگساز خودش است.

حسین مجتهدی :این بحث خیلی مهم است و فکر میکنم این دیالوگی

فردین خلعتبری :رقت یعنی رقتانگیزی؟
شروین وکیلی :رقت به معنای رقیق بودن معنا منظور است .محتوای

که االن بود ،اهمیت زیادی داشت .میخواستم در ادامه چند نکته را بگویم که

معنایی منشها به نوعی سبک شده و چگالیاش کم میشود .تا زودفهم باشد و

شاید به نوعی به آن صورتبندی هم اشاره شود .واقعیت این است که در تعریف

به دردِ برانگیختن تودههای مردم بخورد

ابتذال ،یکی از عوامل بسامد است که اشاره شد .پر بسامد بودن و بافتار تاریخی

رضا نامجو :اجازه دهید سوالی از شما و آقای آذری بپرسم چون به نظر

را میتوان دید و بحث حجم معنایی که نکته مهمی بود اما بحثی که این آخر

میرسد آقای خلعتبری و آقای وکیلی به این موضوع اشاره کردند .آقای آذری

مطرح شد و ما میتوانیم آن را به عنوان یک شاخصه بیاوریم ،این است که این

گفتند وقتی در مورد انواع ابتذال صحبت میکنیم ،اتفاقا به یک ابتذال اصیل یا

ابتذال از کدام جایگاه گفته میشود .همهاش جایگاه قدرت است و من با این

اصلی...

موافقم ،و یکی از اشکالش حکومت ایدئولوژیک است .واژهای که در تاریخ
خودمان داریم به نام هنر متعهد از اینجا میآید .این واژه خیلی قدیمی است اما

غالمرضا آذری :من از سه بافت نام بردم.

از چه زمانی خیلی پررنگ می شود؟ از زمان حزب توده .درست از آن زمان
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است .مثال میزنم :مثال شعرهای اسماعیل شاهرودی و سیاوش کسرایی و حتی

که نوع شعرش چندان تبلیغی و متعهد نیست .فکر میکنم این یک قسمت

یک جاهایی نیما و شاملو .درست جاهایی که نزدیک میشود به بحث هنر متعهد.

ماجراست .این جا میخواهم اشاره ای هم به مکتب فرانکفورت کنم .یعنی مفهوم

میتواند ثمرهای باشدجایگاه شاعران که در نهادهای اپوزیسیون یک جایگاه

 Vulgarکه در روم باستان به مردمان پست میگفتند .فرانکفورتیها آمدند هنر

قدرتی در جریان روشنفکری پیدا میکنند .انگار آنها میآیند یک تعریفی میدهند

مبتذل را در برابر هنر ارزشمند تعریف کردند .این یک الیه شاید مترقیتر باشد

در مورد این که ابتذال چیست؟ اگر هم میگوییم ابتذال ،فکر می کنم مخاطب،

از چیزی که در شوروی میبینیم .چون آنچه در خدمت سلطه و قدرت باشد را

عوام نیستند و روشنفکر هم میتواند مقهور ابتذال شود .این نکته بسیار مهم است.

مبتذل میداند.

به همین خاطر است که میگویم باید الیه های مختلف را دید .به یکباره جهان
روشنفکران ما به شکلی در میآید که درجهگذاریاش تنها بر مبنای این تعهد به
حزب یا جناحی سیاسی میتواند باشد .مثال حمیدی شیرازی و توللی به حاشیه
رانده میشوند و یک سری شعرها نادیده گرفته میشود .شما سیمین بهبهانی را
در نظر بگیرید که واقعا در تاریخ ادبیات ایران از جهت موسیقایی و حتی معنا
بیهمتاست .اما حتی در کانون فرهنگی کشور هم به حاشیه رانده میشود ،چرا
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غالمرضا آذری :در مورد این صحبت کردید که این قدرت وقتی در

حسین مجتهدی :سوال خوبی است و میشود آن را در ابعاد مختلف

خدمت سیاست قرار میگیرد ،مفاهیم و تعابیری از ابتذال از آن صورت میگیرد.

مطرح کرد .میخواهم بگویم خود محتوا یعنی محتوا وقتی قدیمی باشد ،از آن

یک جریان سیاسی از یک جایی شکل میگیرد و گاهی وقتها به قدرت میرسد

برای قدرت استفاده میشود .ولی به عقیده من نمیتوانیم آن را مبتذل بنامیم .به

و هنری در کنار خودش دارد .انگار یک کاتب دارد این را تألیف میکند .چه

طور مثال شعرهای سایه در اوایل انقالب و سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت

طور میشود یک کاتب چیزی را بنویسد و بعد در نتیجه استحاله و اتفاقی که

یا موسیقی محمدرضا شجریان با نام مستعار سیاوش در چه درجهای قرار دارد؟

برای جریان سیاسی که یک زمانی در یک موضعی بوده که مبارزه میکرده و

اگر محتوایش و ساختار زیباییشناختیاش را فقط در نظر بگیریم چطور

حاال به حکومت رسیده ،هنری که همراه این است به یکباره از یک هنر انقالبی

ارزیابیاش میکنیم؟

خیلی متعهد به یک چیز مبتذل تبدیل شود .به این دلیل که چیزی که راجع به آن

فردین خلعتبری :محتوا در این بحث در مقابل فرم قرار میگیرد؟

صحبت میکند ،موضعش عوض شده است .چه عوامل قطعی درباره هنر میشود

شروین وکیلی :اجازه دهید من کمکی کنم .پیشنهاد میکنم به جای محتوا

مثال آورد؟ چه عوامل قطعی در اثر هنری است که آن را فی نفسه پیش از این

از تراکم ،حجم و چگالی معنایی استفاده کنیم .یعنی بگوییم ساختارمندی .به هر

که راجع به محتوا صحبت کنیم ،ارزشمند میکند؟

حال ما ساختارهایی با درجات متفاوتی از پیچیدگی و نظم یافتگی داریم و محتوا
هم با درجات متفاوتی از چگالی معنا داریم .ممکن است متعهد هم باشند .مثال
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لنینگراد متعهد است و موسیقیاش نیز موسیقی متعهدی است .خیلی هم خوب

شروین وکیلی :اثر اگر ساختارمندی و پیچیدگی کافی داشته باشد ،حتا

است .کارهایی مثل «سقف صومعهی سیستین» و کارهای میکلآنژ نیز همه

وقتی معنای اولیهی نهفته در اثر مستهلک شود ،میتواند معانی جدید به خودش

ایدئولوژیک هستند .طرف از کلیسا ،پول گرفته و کارش را انجام داده است.

بگیرد .ببینید سمفونی  ۹بتهوون برای بزرگداشت انقالب فرانسه ساخته شده است.

فردین خلعتبری :چه چیزی باعث شده که این قدر ماندگار شود؟

االن انقالب فرانسهای در کار نیست اما هنوز برای ما دلنشین است و از آن

شروین وکیلی :به نظرم هر جا این دو متغیر ساختارمندی و چگالش معنا

معناهایی برداشت میکنیم .مرغ سحر در عصر مشروطه هم چنین وضعیتی داشته...
فردین خلعتبری :پس این جا آن محتوا و چگالی معنایی به هم میریزد.

به هم گره بخورند ،ماندگار می شوند.

رضا نامجو :مهم این است که آنقدر پتانسیل دارد که معنای جدید به

فردین خلعتبری :اگر آن جنبهی معنایی و ایدئولوژیکی که شاید انگیزه

خودش بگیرد یا نه؟

باشد در اثر مرور زمان مستهلک شده باشد ،مثل لنینیزم یا چیزهایی که یک زمان

فردین خلعتبری :چه معنایی میگیرد؟ االن سمفونی  ۹بتهوون چه معنایی

خیلی اساسی بوده ولی بعدها به خاطر تجربه عملی یک نظام سیاسی ،در حقیقت

به خود گرفته است؟

می شود گفت که دیگر به درد نمیخورد یا جاهایی از آن قابل توجه نیست .آن

شروین وکیلی :ببینید دورههای مختلف ،سمفونی  ۹بتهوون را کجا به کار

عوض میشود ولی چیزی که در سایهی این به وجود آمده ،ماندگار میماند .چه

میبردند؟ زمانی چپها و مارکسیستها آن به کار میبردند ،االن جنبشهای

عاملی باعث میشود ماندگار شود؟
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هوادار صلح و ادامهی « »new ageهمان را به کار میبرند .وقتی شما ساختار

فردین خلعتبری :نه الزاما .وقتی میگوییم زیبایی ،کار را خیلی مشکل
میکنیم.

پیچیده و محتوای فشرده دارید ،میتواند مدام معانی جدیدی پیدا کند.

حسین مجتهدی :چون صنایع لفظی ادبی و تکنیکهای موسیقی به میان

فردین خلعتبری :چرا اصرار دارید که این محتوا منتقل میشود؟ فرم دارد
میآیند.

محتوا را منتقل میکند.

فردین خلعتبری :فرم عاملی برای شناسایی است .وقتی میگوییم رباعی،

شروین وکیلی :آخر فرم خالی نیست.

به این کاری نداریم که درونش چیست و راجع به چه چیزی صحبت میکند،

فردین خلعتبری :پس چرا فاصله ایجاد میکنیم؟ من معتقدم فرم ،خودش

مفهوم مذهبی دارد یا یک پادشاه را تقدیس میکند یا یک چیز زیبا مثل روی یار

محتوا دارد و بحث معنا نیست.
شروین وکیلی :فرم میدانِ محتوا تولید می کند اما در واقع محتوا نیست.

را توصیف میکند ...به هر حال رباعی شناخته میشود و به خاطر فرمش میماند.

ریخت و فرم فضایی برای ظهور معنا فراهم میآورد ،اما خودش از جنس معنا

هر معنایی را میتوانید در آن جست و جو کنید .در زمینه موسیقی این شکلی

نیست.

است .مثال درستی را زدید .ببینید در زمینه موسیقی یک اثر موسیقایی که حاال به
گفته چند تن از موزیسینهای بزرگ جهان ،موسیقی فاقد معناست؛ جملهای که

حسین مجتهدی :فرم در خدمت زیباییشناسی کار قرار میگیرد.

قابل اندیشه است و میتوان راجع به آن صحبت کرد .آدم ها موسیقی را میشنوند
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و هر کسی به فراخور ذهنیت و ایدئولوژی و بودن خودش از آن یک استنباط

متن پویایی بشود .به همین خاطر میخواهم بگویم ما نمیتوانیم شعر نو و شهر

میکند .همان طور که شروین گفت ،متنای که در سمفونی شماره  ۹هست ،یک

کهن را دستهبندی کنیم .به یک باره شعری از موالنا میبینیم که «ای آتشی افروخته

مقدار تکلیف را مستقیم میکند .برای ما ایرانیهایی که نمیتوانیم معنای آن متن

در بیشهی اندیشهها» از این نوتر در کالم مان نیست ولی این در طول تاریخ ،این

را بفهمیم ،ولی همچنان احساس یک جریان شورانگیز یا انقالبی یا شاید گاهی

پتانسیل را دارد که پویشگری داشته باشد و الیههای معنایی نو بیافریند .یعنی

وقتها تعابیری عاشقانه را از آن موسیقی استنباط میکنیم و فعال میشویم ،بدون

همین بحث تفسیر و قرائت را به درازا بکشاند ،یعنی ویژگی یک متن قوی آن

این که در نظر بگیریم آن موسیقی قرار بوده ما را به یک جای خاص برساند.

است که اسیر زمان خطی نشود.

موسیقی این تفاوت را با هنرهای دیگر دارد .یعنی خیلی نزدیک به هنرهای انتزاعی
( )abstractاست .بحث من و سوالم این است که آیا این اندیشهها،
اندیشهورزی به کجای هنر به غیر از فرم برای ماندگاری تأثیر میگذارد؟
حسین مجتهدی :می خواهم از زاویهی روانکاوانه به موضوع نگاه کنم.
کرونولوژی اثر ،زمانشناسی خطی  linealنیست.بلکه ذهنی ))subjective
است .یعنی این متن میتواند الیههای معناییاش اصال افزوده شود و مولد یک
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رضا نامجو :این ویژگی معیارهای کمی دارد یا ما فقط باید به بخت و

هم مگالومانیا (جنون خودبزرگ بینی) است .در تمامی ادوار موسیقی ما این

اقبال وا بگذاریم که مثال سیصد سال بعد بفهمیم این شعر تا این حد از معنا غنی

وجود داشته است .یعنی این خودبزرگ بینی به انحا مختلف هم در ساز و هم در

بوده است؟

خواننده دیده میشود .ولی این قضیه معنای بدی هم ندارد و اتفاقا من خیلی

حسین مجتهدی :ماندگاری ،واژه خوبی بود که دوستان اشاره کردند ولی

رویه ی خوشبینانهاش را میبینم .یعنی اگر سازی وجود داشته ،خوانندهای هم

فکر می کنم میزانی از آن را هم ما میتوانیم در همان زمان خودش ببینیم ،که چه

بوده که آن را تکمیل کرده است .یعنی هم ساز ،خواننده را و هم خواننده ،ساز

قدر میتواند معنا برانگیز و تفسیر برانگیز باشد و چه قدر میتواند چالش فکری

را تکمیل کرده است و این دو به یک مصالحه رسیدهاند .از سوی دیگر باید به

ایجاد کند .آن چیزی که تاریخ به ما نشان می دهد ،چیزهایی هستند که در زمان

بحث آموزش توجه داشته باشیم؛ بحث در این مورد که اصال مردم ما تربیت

خودشان به آنها پرداخته نشده است .نیچه می گوید «من مرز فردایم» شاید زمانی

موسیقایی نشدهاند .شما در طول سالیان بعد از انقالب در نظر بگیرید ،چند درصد

کانت را به دانشگاه راه نمیدادند اما امروز رسالههای دکترا دربارهاش وجود

از مردم نخبهی ما -من به عوام کاری ندارم ،عوامی که تا این حد از ابتذال اثر

دارد و کانتشناس ،معتبرترین استاد میشود.

میپذیرند -چند درصد از مردم ما یاد گرفتهاند ،تمرین و مشق کردهاند که به

غالمرضا آذری :ما ایرانیها یک ویژگی داریم که خیلی هم بارز است و

بچهها و خانواده خود یاد بدهند که در یک تاریخ مشخص بروند اپرا ببینند و

حتما روانکاوها بهتر به آن می پردازند چون کلیدواژهاش از روانکاوی است .آن

بروند در اجتماعات موسیقایی دور هم جمع شوند و این قدر بچههایشان در
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خلوتکها و اتاق های شخصی خودشان ،موسیقیهای دلخواه خود را گوش

و جدیت کار هر کسی نبود .به نظر میآید اینها نیروهای معنوی باالیی داشته

ندهند.

باشند ،یعنی به طور ذاتی انسانهایی معنوی بودند و به نوعی به عرفان مشرق
حسین مجتهدی :تربیت ذائقهای باید پرورش داده شود.

زمین وصل بودند و میتوانستند از این عرفان به قرائتهای خیلی متباینی برسند

غالمرضا آذری :تربیت ذائقهای که بخش زیادی از آن ذات و ریشهها را

که جامعه را پیش ببرد .ولی می خواهم بگویم در همان دوره هم اتفاقا وقتی شما

در بر میگیرد .بخش زیادی هم تربیتی است که نظام فکری میدهد .یک مثال

تاریخ موسیقی را دقیق دنبال میکنید ،ما ذهن تربیت شده موسیقایی را نسل به

میزنم .شما وقتی همین موسیقی اصیل ایرانی را میشنوید و به فرآیندش توجه

نسل منتقل نکردیم و این عاملی شد که مفهومی به نام ابتذال تسری پیدا کند.

میکنید این حزن و اندوه این همه بدبختی که در موسیقی اصیل ما وجود دارد

جریانهای ابتذال برانگیز در همان دوره هم که شما به چپیها و توده ها اشاره

از کجا میآید؟ وقتی به خوانندهها نگاه می کنید یا عاشق شدهاند و به شدت

کردید ،آنها اصال سوار بر موج میشدند .یعنی می دیدند کدام خاستگاه به نفعشان

ضربه و لطمه روحی خوردهاند و این به شدت برون فکنی پیدا کرده .از سوی

است که سیستم و تشکیالت را به آن سمت ببرند ،میبردند و نگه میداشتند .یک

دیگر وقتی شما می بینید کسی مثل روح اهلل خالقی میآید و دستگاهی را درست

مثال بارز از این خوانندهها میزنم .مثال شما آن زمان خانم پوران را دارید؛ او

میکند که بعدها مرحوم تجویدی میگوید «افسوس که بعد از انقالب ،این

کسی است که به نظر من بهترین تصنیفها را در زمان خودش خوانده است .در

دستگاه از هم پاشید ».و راست هم میگفت .درآوردن چنین تشکیالتی با آن نظام

دستگاههای مختلف موسیقایی توانسته بهترین حزن و اندوه و دلتنگی و
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اثرگذاریهای مختلف را به وجود بیاورد .همین پوران توسط همان گروه چپیها

میکند و تو یاد بگیر که ذهنت تربیت شود .پس ماهی یک بار به اپرا برو یا به

خیلی راحت به سینما دعوت شده و بازیگر فیلم هم میشود .می خواهم بگویم

ارکستر سمفونیک برو و تمام این ها را تجربه کن.

این نقشهایی که یک جاها ایجاد تناقض میکند ،ما را به این سو میبرد که چرا

فردین خلعتبری :اگر نظامی باشد که به شهروندش از کودکی بگوید که

این اتفاقات می افتد؟ چرا راجع به محمدرضا شجریان اصال هیچ فیلم سینمایی

این کار را بکن و این موسیقی را گوش بده ،فکر می کنید از ابتذال جلوگیری

ساخته نشد؟ حاال شجریانی را میگویم که به نام سیاوش در «گلهای رنگارنگ»

شود؟

شناخته میشد .اما بعد از انقالب شد استاد شجریان .از مرحوم محمودی

غالمرضا آذری :حداقل ابتذال را میشود در این فضا تشخیص داد .کسی

خوانساری میپرسند که «یک جوان خیلی خوش صدا در رادیو آمده و حرفهایی

که زیاد بتهوون یا شوپن گوش میدهد از نظر من یاد میگیرد که فرق بگذارد

میزند و نوایی دارد که خیلی دلنشین است ،به نام سیاوش ».خود محمودی نقل

بین کالسیک و غیر کالسیک .یعنی ذهنش منظم میشود.

می کند و میگوید «فکر می کنم اگر ما از رادیو بیرون برویم ،ایشان بتواند

فردین خلعتبری :با توجه به صحبتهایی که شما و شروین انجام دادید

شعلهای بر فکند و تأثیرات بسیار عمیقی را بر جای بگذارد ».بنابراین باید بگویم

در میان نخبگان هنری ،یک اتفاقی میافتد که بر مبنایش متر و معیار ایجاد میکند.

اول این که ذهن تربیت شده وجود نداشته است .یعنی پدران ،پدربزرگان و

پرسش اینجاست که این ابتذال از متخصصین نشأت میگیرد یا از عوام؟

مادربزرگان ما به بچه هایی مثل نسل ما نیاموختند که موسیقی فراغ بال ایجاد
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باشد ،یا حتی فرم خاصی از موسیقی .مثال من متخصص یک ساز می شوم و
سبک خودم را دارم ،در عین حال که شنونده خوبی باشم و بتوانم با شما به تفاهم
برسم ،این تفاهم کم کم تبدیل به تضاد می شود .یعنی شما را نمی پذیرم یا شما،
من را نمی پذیرید.
فردین خلعتبری :اجازه دهید جلوتر نرویم .من می خواهم از شما سوال
کنم این ابتذال نتیجه آن انعکاس است؟ یا نتیجه آن کسی است که اولین بار یک
کاری را انجام می دهد.

غالمرضا آذری :اوال من بین نخبه و روشنفکر فرق جدی قائل هستم .این

غالمرضا آذری :من آن را انعکاس میدانم به این خاطر که اعتقاد دارم

حرف مقدمهای میشود بر حرف خودم .از نظر من نخبه کسی است که اثری را

آموزش یک روند است.

برای اولین بار تولید میکند یا نظری میدهد یا دیدگاهی ارائه میدهد که دیگری

فردین خلعتبری :اگر بپذیریم که ابتذال نتیجه انعکاس است ،جریان

نداده باشد .خالصه کپی کنندهی چیزی یا ایدهای نیست .در واقع بدل نیست،

روشنفکری را عامل ابتذال میتوانیم بدانیم...

نسخه اصلی است .روشنفکر کسی است که آن را توزیع میکند .یا الگوبرداری
میکند یا از آن تاثیر میپذیرد .این می تواند یک دیدگاه یا بینش یا اندیشه خاص
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رضا نامجو :فقط یک تفاوت بین دیدگاه آقای وکیلی و دکتر آذری بود.

حرف میزند ،بعدتر بتهوونی میآید شعر او را میگیرد و بر مبنایش سمفونی نهم

شما خیلی نهادی را قضیه دیدید .با وجود این که دکتر آذری به نهاد آموزش و

را میسازد و کلمهی شادی ( )freudeرا هم به آزادی ( )freiتغییر میدهد.

پرورش اشاره کردند ولی خیلی فردی ،قضیه را دیدند .فکر می کنم این دو

همین موسیقی در ایران که آمده موضوعش شده بشردوستی و با شعرِ «ای انسان

افتراقات عجیب و غریبی با یکدیگر دارند...

ها »...گره خورده که اصال چیز دیگری شده است .ولی آن جریان و جرقه ادامه

شروین وکیلی :من در این نکته با رضا مشترک هستم .با این تمایزی که

پیدا کرده و موافقت من هم همین جاست که آن نبوغ اولیهی فردی به نظرم خیلی

قائل شد خیلی موافق هستم .فکر میکنم آن چیزی که در طول زمان باقی می

تعیین کننده است .آن جایی که داریم در مورد ابتذال حرف می زنیم ،انگار با

ماند ،آن پیچیدگی ساختاری و چگالی معنایی را دارد که منتهی میشود به این

تکثیر مکانیکی یک امر سر و کار داریم که اتفاقا جرقه در آن دیده نمیشود.
رضا نامجو :سوال آقای خلعتبری را بار دیگر تکرار می کنم؛ آیا اگر این

که بتواند به چیزی شبیه سمفنونی  ۹بتهوون تبدیل شود .این همان نخبگی است

نظام وجود داشته باشد و آموزش بدهد ،ابتذال حذف می شود؟

و اولین بار یک کاری را انجام دادن و جرقه نبوغی است که یک چیزی را تولید
میکند .آن جاست که به نظر من ممکن است طرف وفادار به یک ایدئولوژی

شروین وکیلی :این نقطه اختالف نظر من با رضاست.

باشد اما اصال مهم نیست .آن چیز وقتی تولید میشود باالخره در جریانی فرهنگی

رضا نامجو :آیا از ابتذال جلوگیری می کند؟

میافتد و دگردیسی پیدا میکند .مثال شیلر شعرش را میگوید و در مورد شادی
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ابتذال میشود ،روشنفکر جهت ابتذال را گرفته است .چه طوری شما این را به

شروین وکیلی :من فکر میکنم این کار را نهادهای اجتماعی خواه ناخواه

من توضیح میدهید؟

انجام میدهند .فکر نمیکنم مشکل ما این است که چرا ملت به اپرا نمی روند.

غالمرضا آذری :نه لزوما .من در کالس های درسم یک مثلث دارم .رسانه

اپرا اصال برای ایران نبوده است .نهادهای موسیقی ما در محافل خانوادگی یا

ها ،نخبگان و روشنفکران .این جا اگر موسیقی را به معنای رسانه در نظر بگیریم،

محافل دینی یا درباری برقرار بوده است.

تکلیف ما مشخص میشود.

غالمرضا آذری :االن جای این را نوحه گرفته است.
شروین وکیلی :آن هم ادامه همان است.

فردین خلعتبری :موسیقی ،رسانه نیست.

فردین خلعتبری :من هنوز جوابم را نگرفتم.

غالمرضا آذری :من آن را مانند سینما و رادیو ،رسانه میبینم.

غالمرضا آذری :جای این را حزن موسیقی های عبادی گرفته است.

فردین خلعتبری :یعنی همه آنها را  mediaمیبینیم.

فردین خلعتبری :شما جواب من را ندادید .اگر نخبه برای اولین بار یک

شروین وکیلی :وارد حوزه ارتباطات میشوید.
غالمرضا آذری :بله ،ما  mediaمیبینیم.

چیز را درست میکند ،یعنی تعبیری که شما کردید که قطعا موضوع فکرم خواهد
بود و این که روشنفکر آن را منعکس میکند ،اگر ما قبول کنیم این انعکاس باعث
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فردین خلعتبری :برای محتوا گاهی اوقات نه ،همیشه رسانهها محتاج نخبه

فردین خلعتبری :فکر میکنم شما از محتوا شروع می کنید .به همین دلیل
هستند.

موسیقی را رسانه میبینید .من میگویم آیا این رسانهای که از آن صحبت میکنید،

غالمرضا آذری :پس از انقالب و به ویژه در دوران جنگ ،یک محافل

دارد چیزی را منعکس میکند یا نه؟
غالمرضا آذری :به هر حال پیامی را صادر و ارسال می کند.

خصوصی موسیقایی تشکیل می شد .در این جلسات چه کسانی بودند؟ من فیلم

فردین خلعتبری :در این چیزی که صادر می کند دو حالت وجود دارد.

های ویدئویی این محافل را دارم .سوال این جاست که چه کسی این افراد را
دور هم جمع میکرد؟ او میالد کیایی بود .این افراد شروع به پاالیش

این را از چه کسی میگیرد؟ طبیعتا از نخبه میگیرد.
غالمرضا آذری :هم میتواند از نخبه بگیرد و هم میتواند از گروه رقیبش

( )catharsisو تخلیهی روانی می کردند .اتفاقی که می افتاد تخلیه هیجانی بود

بگیرد و هم میتواند از روشفنکر بگیرد .شما به دنبال یک علت غایی نباشید.

و از این طریق سعی میکردند انرژیهایشان را دوباره بگیرند و به هم جایزه و

متأسفانه مشکلی که ما در رسانه داریم ،همین است که همه به دنبال یک علت

نمره میدادند و به همدیگر کمک فکری و روانی میکردند تا این قضیه سر پا

غایی هستند .رسانه ها گاهی محتاج نخبهها هستند و برعکسش هم اتفاق میافتد.

بماند ولی به آخر ماجرا که نگاه میکردید ،اعتیاد از بخش خیلی زیادی از آنها

گاهی اوقات نخبگان محتاج رسانهها هستند.

دست برنمیداشت .دلیلش این بود که دچار افسردگی بودند.
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غالمرضا آذری :ببخشید با این صراحت میگویم اما در هیچ چارچوبی

غالمرضا آذری :اخالقیتر میتوان در این مورد صحبت کرد .وقتی به

نمی گنجد و اتفاقا از همه چیز هم صحبت میکند.

یک سطح از انرژی میرسید که جامعه آن را پس می زند ،در نتیجه فردی مثل

حسین مجتهدی :به همین دلیل گفتم باید مصرف کننده را هم ببینیم.

تتلو را میپذیرد.
فردین خلعتبری :سختش میکنید و مثال میزنید .مثال کمی رهزن است.

غالمرضا آذری :من می خواهم بگویم این که آقای دکتر می گویند

ما این جا راجع به چیزهای پایهای صحبت می کنیم .ما باید بگوییم تتلو چیست

مصرف کنندهها .تمام این مصرف کنندهها حاصل چه هستند؟ حاصل شرایطی

و چگونه است.

هستند که به وجود آمده است .این شرایط که االن به وجود آمده را شما

غالمرضا آذری :من یک مثال برای شما می زنم .چرا االن بخش خیلی

میخواهید هر گوشهاش را ببینید .باز این مصرف کنندهها وجود دارند .اتفاقا از

زیادی از مردم ایران و جماعت ایرانی حاضرند برای کسانی مثل تتلو سوت و

بخشی از نخبگان صحبت میکنم که اصال تاریخ موسیقی را نمیخوانند و فلسفه

کف بزنند و در مراسم این آدم حاضر باشند و در جاهایی که این آدم اجتماعی

موسیقی نمیدانند .اتفاقا به بخش خیلی زیادی از جامعه روشنفکری ما متعلق

می کند ،حضور پیدا کنند؟ چون آنها دنبال یک قهرمان هستند؛ قهرمان ناشناخته

هستند که آقای دکتر هم اشاره کردند .دقیقا این از آن جا نشأت می گیرد چون

بیمعنای بی حساب و کتاب که در هیچ چارچوبی نمیگنجد.

سرچشمه مشخصی از آن استنباط نشده و ما اصال کتاب و رساله ای نداریم که

رضا نامجو :یعنی از معنا ایشان را تهی کردید؟

نوشته شده و دستور داده باشد .شما امروز یک راهنمای آموزش موسیقی درست
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دارید؟ منظورم خود موسیقی نیست ،آموزش به این مفهوم که جوانان ما در سنین

است زمانی یک موسیقی خیلی عالی باشد و از سوی حکومت هم ممنوع شود،

مختلف هر کدام چه موسیقی گوش بدهند و چه سالن هایی بروند.

اما زمان دیگری که می خواهد مردم را بسیج کند «ای ایران» گل گالب و مرحوم
بنان به یکباره رو میآید .شما دو دوره احمدی نژاد را در نظر بگیرید .در دوره

رضا نامجو :سوال بعدی که مهم تر است این است که باید چنین چیزی

اول مثال گفتمان عدالت اجتماعی مورد طلب جامعه است .بحث با یک نگاه

باشد یا نباشد؟

پوپولیستی به ابتذال کشیده می شود .در دوره دومش نگاه ناسیونالیستی وجود

غالمرضا آذری :من می گویم باید باشد و چون نبوده ما به این روز افتاده

دارد .ایشان هم می آید از کوروش و مصدق می گوید ولی این کامال ابتذالگرایانه

ایم.

است .یعنی به ابتذال کشاندن مفهوم ملیگرایی .ولی من فکر میکنم واحدهای
معنایی با چگالی کم ،مانا نیستند .اینها نمی توانند در دراز مدت بمانند ،بلکه

حسین مجتهدی :فکر می کنم این ابتذال را نهاد الزاما نمیسازد .جدا از

کوتاه مدت هستند و حرکت فرهنگی جامعه نیز همسو است .میگویم به ابتذال

این که قدرت میسازد یا نه ،ممکن است یک زمانی جامعه تودهای باشد .گاهی

کشاندن در درازمدت نمیتواند از اُبژههای محکم استفاده کند .یک کاالیی هست

اوقات قدرت از ترفندهایی برای به ابتذال کشیدن استفاده میکند .جالب است

و دو گروه هم هستند .یک گروه می گوید این کاال خوب است و مبتذل نیست

فعل کشیدن ( )zienرا عینا در آلمانی هم برای ابتذال  banalitatبه کار

ولی میآید این را به ابتذال میکشاند ،هرچند آن به ابتذال کشاندن ماندگار نیست.

میبرند ،یعنی میشود به ابتذال «کشاند» .یک مثال روز بزنم :شما ببینید ممکن
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رضا نامجو :همان تعبیر که مصادره نمیشود...
شروین وکیلی :اما اگر مصادره کردن و ابتذال کشیدن را میگوییم ولی
باید بتوانیم دوباره تعریفشان کنیم .مثال بگوییم آیا «ای ایران» که دوباره از
تلویزیون پخش میشود ،به ابتذال کشیده شد یا خیر؟ فکر میکنم تغییراتی که
دوباره رخ میدهد را بهتر است به مدل خودم برگردانم تا ببینیم کی یک اثر به
ابتذال کشیده میشود .اگر پیامی که تکثیر میشود و یک رمزگانی دارد ،محتوای
حسین مجتهدی :اول واژه ابتذال را بررسی کردیم و گفتیم ریشه «بذل»

معناییاش رقیق و ساختارش ساده شود - ،اگر این دو اتفاق بیفتد -مبتذل شده

چیست که در آن فرسوده کردن وجود دارد .قسمتی هم در عربی با اطاعت به

است.
فردین خلعتبری :با توجه به این که آقای کاکایی در این جمع حضور

صورت بذل و طاعت می آید .این برابرنهادی دارد و «بانال» را در آلمانی،

دارند ،به همان معانی اولیه زبان فارسی میرسیم که اصال ابتذال چیست و چگونه

انگلیسی و فرانسوی داریم .بانالیتی که بانوس ،بانیس و بانالیس هم در التین

به وجود میآید .منتظر هستم که ایشان از آن زاویه به موضوع بپردازند .اما تا

وجود دارند .اشاره کردم به کتاب هانا آرنت و «ابتذال شر» و پیش پا افتادگی و

اینجا ببینیم دوستان دیگر چه گفتهاند؟

چیزهایی که هست .این ریشه التین که در صرب و کروات ها هست یک معنی
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ارباب در خود دارد و با مفهوم قدرت ،پیوند برقرار می کند .چیزی که در بذل

یکی این که یک نهاد قدرت این برچسب را میزند .دوم این که بسامد توزیعش

هم هست ،در باب افتعال معنای مطاوعه را دارد .می خواستیم با این نگاه زبان-

در نظام اجتماعی زیاد است .سوم این که چگالی معنایی آن کم است و ساختار

روانشناسانه بر اساس قدرت باشد .این پُر بسامدی فقط تک عاملی نیست .بحث

سادهای دارد .اصال به همین خاطر بسامدش زیاد است .اینها ویژگیهایی است

حجم معنایی در صحبت شروین هم مسئله بود اما بحث محتوا و زیبایی شناختی

که به نظرم میرسد .دو مثال می شود زد .مثال شعری که تتلو میخواند را در نظر

و آن چه که در مکتب فرانکفورت به آن هنر مبتذل میگویند و در کنار هنر

بگیرید و تحلیل کنید ،میبینید که باالخره یک تعداد کلمه در خود دارد .حجم

ارزشمند که در خدمت قدرت میدانند نیز مطرح بود .بحث خاستگاهش از این

معنا و تعداد شبکه ارجاعاتی که در آن میبینید ،نسبت به یکی مثل شجریان که

جا شروع شد...

موالنا را میخواند ،کم است چون اثر شجریان ،محتوای معنایی بیشتری دارد .از

شروین وکیلی :بر روی بَذَلَ به معنای دست به شدن تأکید کردم و آن

محتوای معنایی هم خیلی چیزی دقیق و روشنی منظورم است؛ حجم بیت

یکی برابر نهادش در انگلیسی یعنی  . triteچکیده اش این است که ابتدا باید

اطالعاتی که در آن متن وجود دارد .به لحاظ ساختاری هم چنین است .مثال شما

واژه ابتذال را تعریف دقیق کنیم ،ویژگیهایش یکی این که پویاست و بر اساس

یک شعر موزون مقفا را در نظر بگیرید .البته من کمی سنتی به مفهوم شعر نگاه

موقعیت تعیین میشود ،به این خاطر الزم است که حتما بتوانیم تعریفش کنیم و

می کنم؛ شعری که ساختار متقارن پیچیده ای دارد ،این ساختار ،تکثیر کردنش و

ببینیم که پدیده مبتذل چیست .به نظر من با سه شاخص می توان تعریفش کرد:

کپی کردنش مشکل است و فهمیدنش هم به همین خاطر مشکل است .هر چه
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سادهتر و از نظر معنا رقیقتر میشود ،همه راحتتر آن را میفهمند ،محتوایش

معنایی که میگوییم ،نیفتد .هر گاه شاعری مثل رهی معیری ،ملک الشعرای بهار،

نیز به همین ترتیب کمتر می شود .در مورد شعر و موسیقی می توان این صحبت

ابتهاج و قیصر امین پور -که آخرین کسی بود که واقعا در شکل تصنیف ،تحولی

را مطرح کرد.

ایجاد کرد و بیست ،بیست و یک تصنیف هم بیشتر نسرود -وارد حوزه تصنیف

عبدالجبار کاکایی :کلماتی که در خدمت موسیقی قرار میگیرند از دیرباز

شده ،یک تکانی به تصنیف داده است .الباقی مانند بیژن ترقی و نواب صفا شاعر

دو منشأ داشتند .اولین منشأ موسیقی درباری یا دینی بوده و گویندگان کالم هم

بودهاند ولی وجهه تصنیفسرایی شان یا همان آرایش کالمشان قویتر است چون

چهره هایی شاخص و شناخته شده بودند و از همان فنون و بدایعی که در شعر

واقعا ساخت تصنیف با ساخت شعر ،تفاوت جوهری دارد .تصنیف ،هوشیارانه

استفاده میکردند ،در کنارش رفته رفته قالب تصنیف به وجود آمد .یعنی تصنیف

ساخته میشود ولی بخشی از شعر در عالم ناهوشیاری و خلق است .به هر حال

در سایه غزل فارسی شکل گرفت .تصنیف هنوز هم آبشخور شعر رسمی کشور

یک خاستگاه کالمی که با موسیقی...

است .به همین خاطر هم تصنیفهایی که در شصت ،هفتاد سال و حتی یک قرن

فردین خلعتبری :این که گفتید قطعی نیست...

اخیر از عارف و شیدا تا کنون سروده شده ،اگر بخواهیم کلمات و بسامد واژه

عبدالحبار کاکایی :چرا قطعی است .شاعر در هنگام سرودن تصنیف باید
کامال ذهنش را تنظیم کند با شرایط دیگری که موسیقی به آن داده شده است.

هایش را محاسبه کنیم ،شاید بشود گفت پانصد تا هزار کلمه بیشتر نیستند و
جرأت هم نکرده از سایه غزل فارسی و شعر رسمی فاصله بگیرد که به ابتذال به
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عبدالجبار کاکایی :عرضم این بود که پس یک گروهی از کالمی که با

فردین خلعتبری :پس شاعر نسبت به فرم کالسیک هم همان هوشیاری را

موسیقی تطبیق داده و تلفیق می شود ،خاستگاهش واقعا شعر رسمی کشور است.

دارد...

به همین خاطر در انحصار و در اردوی آن مانده و به ابتذال کشیده نشده است.

عبدالجبار کاکایی :نه ،فرم دیگر با ذهن شاعر سازگار شده است .ما در

همین حاال هم ساخته میشود .البته تصنیفهای سست و قوی داریم ولی به هر

مورد وزن عروضی صحبت می کنیم.
فردین خلعتبری :اگر چیزی که منبع ماجرا می شود ،شاعر باشد ،شاعر

حال بخش دیگری از کالم که در خدمت موسیقی قرار میگیرد ،موسیقی فولکلور

ممکن است با آن جریانی که راجع به تصنیف هم می گوییم همان را ساختاری

یا موسیقی عامه یا همان فهلویات است که معموال گویندگان ناشناسی داشته

و صوری ببیند.

است .خاستگاه و محیط اجرایش مثال در مراسم اعیاد و عروسی و هر جایی که

عبدالجبار کاکایی :بستگی به مهارت شاعر دارد.

به نوعی عامه بودند ،رایج بوده و گفته و سروده می شده است .ارزش ،شأن و

شروین وکیلی :من با این موضوع موافقم .ببینید تصنیف نمیآید اما شعر

اعتباری هم نداشته است .ادامه آن هم موسیقی پاپ می شود که در روزگار ما
توفیقش هم مرهون گیشه است .فکر میکنم اتهام ابتذال زدن به موسیقی که گیشه

میآید!

را تصرف کرده ،نوعی بی انصافی باشد .ما از این موسیقی چه توقعی داریم؟ جز

فردین خلعتبری :اصال این گونه نیست .تصنیف برای بعضیها میآید.

این که گیشه را تصرف کند .اگر ابتذالی باشد ،متوجه تفکر یک جامعه است،
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متوجه معماری یک جامعه و پایه های و بنیادهای جامعه است که درست شکل

کل اقوام تحمیل کردند .به هر حال بخشی از این اتفاق به نظرم ،بافت جغرافیایی

نگرفته و موسیقی فولکلورش آن میشود ،تصنیفش این می شود و نسبت

و جمعیتی مردم است .اگر کشوری داشتیم که ساختار واحد حکومتی داشت ،اگر

روشنفکری با جامعه ،نسبت فحاشی ،توهین و هتاکی میشود وگرنه آن دارد

کشوری داشتیم که مثل اروپا ،جریان رنسانس در آن شکل گرفته بود ،هویت یابی

درست به وظیفه خود عمل میکند .همین االن هم از امکانات شنیداری و صنعت

انسانی اتفاق افتاده بود ،موضوع تفکر آزاد بود ،نوع تعامل حکومت مردم به این

فرهنگ بهره می برد و کامال تغذیه و اشباع میکند .کسی هم که گوش میدهد

شکلی که االن می بینید ،موج سواری نبود که به تعبیر شما حکومت مردم از

مطمئنا به التذاذ کامل میرسد .مشکل بحث خاستگاه ها و بنیادها و شالودهای

ابتذال مردم بهره و لذت می برد و موج سواری می کند .نه حکومت که احزاب

فکری در جامعه ای است که هزار سال ایلیاتی اداره شده است .چه طور ما

هم چنین هستند .من موافقم که گفتید حزب توده و نظام سیاسی واقعا از ابتذال

سیستم آموزشی واحدی داشته باشیم .هر گروهی از جامعه به یک شکل است.

فقط به عنوان وسیلهای برای موج سواری استفاده می کنند تا به اهداف سیاسی

در جامعهای که موسیقی دستگاهیاش را نظامیان در پادگان نشستهاند و شکل

خود برسند.

داده اند و یک گونه از موسیقی را خواسته اند به کل ملت حقنه کنند .مثال موسیقی

فردین خلعتبری :و این کار را در یک دورهای با موسیقی کردند.

محله کردستان یا خراسان را مقایسه کنید و ببیند چه نشاط ،شادمانی و شوری

عبدالجبار کاکایی :موسیقی پاپ ادامه همان موسیقی فولکلوری است که

دارد ،با این موسیقی محزون و غم انگیزی که به نام موسیقی دستگاهی مقامی به

عمری گویندگانش ناشناس بودند ،از «عمو سبزی فروش» بگیر تا آخرین کالمی
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عبدالجبار کاکایی :می تواند همه زندگی ما را در بگیرد و به همه زوایای

که ما شنیدیم و «حمومک مورچه داره» و تلفیقش شده تتلوی امروز .حُسنی که

زندگی ما سرک بکشد.

این موسیقی به اصطالح مبتذل دارد ،توانایی دستبرد زدن به همه زوایای زندگی
آدم هاست .تصنیف چنین قابلیتی را ندارد و خودش را محصور کرده در یک

فردین خلعتبری :این خوب است یا بد؟

احساسات محدود .کسی که تصنیف می گوید فقط می تواند یک چهره نقاشی

عبدالجبار کاکایی :این قدرت و قابلیت را دارد .باید این گونه باشد .نیما

شده از انسان امروز را عرضه کند ،یک چهره نقاشی شده به غزل فارسی و بیشتر

نیز با همین نیت ،شعر را متحول کرد که شعر بتواند از آن سایه تبخترآمیز فرعونیت

از آن نمی تواند بیاید اما وقتی طرف ،ترانه می گوید ،ترانه بود که به زندگی ما

خودش فاصله بگیرد و بیاید زندگی را تجربه کند .یکی از دوستان می گفت اگر

معنا داد ،ترانه بود که واژه ها را وارد موسیقی کرد ،ترانه ایرج جنتی عطایی و

چرخ خیاطی را به اخوان ثالث بدهیم ،نمی دانیم کجای شعرش بگذارد اما اگر

اردالن سرفراز و دیگران بود که توانست تجدد را وارد شعر کند.

به فروغ فرخزاد بدهیم ،می داند!
فردین خلعتبری :گفتید «موسیقی فولکلور یا موسیقی عامه یا همان

فردین خلعتبری :این ترانه که می گویید تصنیف است یا چیز دیگری؟

فحلویات که معموال گویندگان ناشناسی داشته است» ارزش ندارد .االن چه

عبدالجبار کاکایی :این ترانهای که می گویم نوع تحول یافته همان ترانه

چیزی ارزش ندارد؟

های فولکلوریک و عامه است که شفاهیات مردم هستند.
فردین خلعتبری :گفتید این می تواند دستبرد بزند .یعنی چه؟
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عبدالجبار کاکایی :حرف من این بود که موسیقی که ادامه شفاهیات مردم

عبدالجبار کاکایی :آفرین .هنری که مردم با آن ارضا و اشباع می شوند

است و گویندههای ناشناسی هم داشته کار خودش را کرده و در ادامه با استفاده

و میپذیرندش و زندگیشان را در آن می بینند .در اینجا فقر محتوایی را نمی

از امکانات صنعت فرهنگ و امکانات شنیداری جدید دارد در عرصه گسترده

شود به گردن موسیقی انداخت .عرض کردم نهادهای تربیتی این جامعه ضعیف

تری دیده می شود .اتفاق غیر مترقبه ای نیفتاده است .ببینید! یک زمانی پشت

هستند.

کامیون نویسی زیاد بود .در حالی که که تراز شعر رسمی ما خیلی باال بود تراز

فردین خلعتبری :در مقابل ابتذال مطلق  ،آن وقت ابتذال غیر مطلق

این پشت کامیون نویسی ها خیلی پایینتر بود .یک زمانی دیوارنویسی توالتها

چیست؟ وقتی شما درباره ابتذال مطلق صحبت می کنید درباره ابتذال غیر مطلق

بود که در آن ذوق عامه را در یک دایره محدود می دیدیم .امروز این امکان

هم باید صحبت کنید...

هست که از طریق شبکههای اجتماعی رویت گسترده ای از ذوق عامه داشته

عبدالجبار کاکایی :ابتذال همانطور که تعریف شد امور پیش پا افتاده

باشیم .نباید فکر کنیم به ابتذال مطلق رسیده ایم .این همان اتفاق است فقط امکان

است .امر پیش پا افتاده از نظر من نخبه زشت است .من به آن نزدیک نمی شوم.
فردین خلعتبری :پیش پا افتاده یعنی چه؟

رویت و تماشایش بیشتر شده است.

عبدالجبار کاکایی :یعنی معمولی .کشف و خالقیتی در آن نیست.

حسین مجتهدی :یعنی شما می گویید یک هنر مردمی داریم و به جای
مبتذل باید از واژه هنر مردمی استفاده کنیم؟ که دموکراتیزه شده؟
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فردین خلعتبری :سوال این است که از اولش کشفی درونش نبوده یا از
موقعی به بعد اینطور شده؟
عبدالجبار کاکایی :ابتذال همیشه بوده.
فردین خلعتبری :حاال شما سوال آقای دکتر آذری را جواب بدهید .این
موسیقی که موسیقی ایرانی و دستگاهی در یک زمانی به وجود آمده .البته حادث
نشده اما در یک سیر تحول به اینجا رسیده و در نتیجه استعمال و این چارچوب
غالمرضا آذری :اتفاقا اصال اینطور نیست .او می گفته اصول این است و

که تحت عنوان ردیف استاد فالن یا استاد بهمان شکل گرفته .این عین استعمال

وقتی از اصول پیروی میکردید به سرمنزل مقصود می رسیدید.

است چون هنرجو باید همان طور می نواخته که استاد می نواخته .در موارد بسیار

فردین خلعتبری :اگر من بگویم این جمله را از یک استاد ردیفنواز

خاص هم البته به یک چیزی به نام بداهه نوازی و بداهه پردازی می رسیده .اما

شنیدم چطور؟

اصول آموزش اینطور بوده که معلم می گفته این ردیف است و همینطور هم باید

عبدالجبار کاکایی :میگفتند آواز را برای مردم مینوازیم و تصنیف را

ارائه شود .این عین سعادت است و بقیه چیزها ابتذال هستند...

برای زنان و جوانان.
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شروین وکیلی :سوال اینجاست که آیا ما برای فرهنگ یک پیکره واحد

منشهای متفاوتی را می طلبند که این منش ها برای توده مردم یعنی بدنه جمعیت

قائلیم که حاال گوشهای از آن بیرون است و مبتذل و آنکه وسط قرار دارد مبتذل

قاعدتا ساختار پیچیدهای ندارد چون قرار است توده متوجه آن شوند .من در

نیست .من معتقدم اینطور نیست .از نگاه من فرهنگ یک سیستم است که به تعداد

مورد تتلو هم می گویم او دو میلیون نفر دنبال کننده دارد منتها در میان هشتاد و

فراوانی زیرسیستم دارد .سخنم در این نقطه با نگاه آقای کاکایی متصل می شود

چند میلیون نفر .یعنی چهار درصد جمعیت هوادار حداکثری دارد .این خیلی عدد

که به نظر می آید فرهنگ مجموعه ای از عناصر فرهنگی تکثیر شونده است که

بزرگی نیست .می خواهم بگویم مصرف محصوالت فرهنگی که چگالی معنایش

این ها در الیههای متفاوت مخاطبان خاص خودش را دارد و بازتکثیر می شود.

کم است و ساختارش ساده است از سوی بدنه مردم طبیعی است .نکته اینجاست

مثال در زورخانه موسیقی خاصی نواخته میشود و مخاطبش هم کسی است که

که در پاره ای موارد برچسب ابتذال از طریق کانون های قدرت به یک سری از

میل در دست گرفته و دارد ورزش می کند .در گذشته هم اینطور بود که شاهنامه

این ها چسبانده می شود.
غالمرضا آذری :اتفاقا به نظر من کانونهای قدرت یک جاهایی از افرادی

خوانده شده در زورخانه با شاهنامهای که در قهوهخانه میخواندند متفاوت بود

مثل تتلو حمایت می کنند.

چون مخاطب این دو فضا فرق می کردند .یکی موسیقی برای ورزش است و

فردین خلعتبری :دو معنی از این صحبت برداشت می شود.

دیگری جنبه نمایشی دارد .حتی شعر هم می تواند یکی باشد اما موسیقی نه.
اتفاقی که میافتد این است که در الیه های متفاوت فرهنگ مخاطبان متفاوت
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گرفتند و قهر کردند مغز نظام از عناصر نخبه خالی شد بنابراین به فضای دیگری

شروین وکیلی :منظور من این است که کانون قدرت آن چیزی است که

رو آورد.

ابتذال را تعیین می کند .حاال ممکن است موجسواری کند و ابتذال را تکثیر هم

فردین خلعتبری :گرایش نظام به نخبگانی که از آنها سخن می گویید

کند.

ایدئولوژیک بود؟ یعنی علت آنکه این نخبگان به نظام نزدیک شدند ایدئولوژی

فردین خلعتبری :شما میگویید آدمهایی که تحت سیستم موسیقی ردیفی

آنها بود؟

کار می کنند موسیقی افرادی که نام یکی از آنها را آوردید مبتذل نمیدانند؟
عبدالجبار کاکایی :آقای خلعتبری ،من تطور رویه کانون قدرت را در

عبدالجبار کاکایی :بله .ایدئولوژی انقالبی شامل مجموعه تعالیمی بود که

اشاعه موسیقی مبتذل و مبارزه با آن را به چشم خودم دیدم .زمانی که نظام

تلفیق نگاه دینی به موضوع سیاست را شامل می شد .در دل نظام چهره هایی

انقالبی و فکری ما نخبگان را جذب کرده بود حامی هنر و موسیقی سنتی بود.

ساخته شد که آنها به هر حال نخبگان جامعه بودند.

دهه شصت را که یادتان هست؟ چون سیستم آموزش نخبگان در دستگاه های

فردین خلعتبری :به اعتقاد من به طور کلی بعد از هر انقالبی یک دورهای

رسمی غلبه داشت و آنها مبلغ موسیقی بودند بنابراین از طریق فیلترهایی که

داریم به نام دوره بگیر و ببند .یعنی جریان سیاسی در سال های مبارزه دوستانی

داشتند اجازه اشاعه مبتذل را نمی دادند .وقتی نخبگان از دامن قدرت فاصله

در بین اهالی هنر و فرهنگ و پزشکی و  ...دوستانی را پیدا کرده که در دوران به
قدرت رسیدن می خواهد آنها را مشغول کار ببیند چون به آنها احساس نزدیکی
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می کند .در حالی که عده ای در زندان و تبعید و مبارزه بودند عده ای داشتند

عبدالجبار کاکایی :بله ،من می پذیرم که برای تعدادی از نخبگان این

شادمانی می کردند .طبیعتا نگاه نظام با این افراد نمی تواند همخوانی داشته باشد

اتفاق افتاد اما شما نمیتوانید بگویید در سال  ۱۳۶۱به یک باره نخبگان کوچ

و آنها به راحتی مورد پذیرش قرار نمی گیرد .سوال این است که بعد از  ۳۷سال

کردند و نظام از مغز فرهنگی تهی شد .خیلی اتفاقات در همان دهه  ۱۳۶۰افتاد.

چه شده این افراد مورد پذیرش قرار گرفته اند؟

من جمله پایه گذاری ادبیاتی که شیوه ادبی اش شعر معاصر را دگرگون کرده.

عبدالجبار کاکایی :شما تفاوتی بین نظام انقالبی که روی کار آمده و

غزل امروز ما امروز مرهون اتفاقاتی است که دهه  ۱۳۶۰افتاد .معناگرایی که االن

درگیر یک جنگ بزرگ سیاسی -اجتماعی شده یعنی همان جنگی که همه آحاد

در غزل شکل می گیرد همگی مرهون شرایط دهه  ۱۳۶۰است .نکته اینجاست که

مردم در آن حضور دارند و هنوز نخبگان به طور کامل طرد نشده اند با شرایط

چسب بر دهان نخبگان زده نشد و قلم ها هم به مچ شان بسته نشد .آنها کار می

امروز قائل نیستید؟ در آن سال ها هنوز بخش زیادی از نخبگان در صدا و سیما

کردند .بعد از دوم خرداد دهها مجله روشنفکری شکل گرفت.
حسین مجتهدی :شما درباره شرایط دهه ۱۳۶۰این را گفتید .دوم خرداد

و مراکز فرهنگی حضور داشتند.

از سال  ۱۳۷۶به بعد شکل گرفت...

حسین مجتهدی :ابتهاج در همان سال ها به زندان افتاد .سیمین بهبهانی
به حاشیه رفت .کانون نویسندگان بسته شد .می خواهم بگویم کسانی که دارای
پیشینه فرهنگی و ادبی هستند مجال حضور نداشتند...
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عبدالجبار کاکایی :پیش تر از آن هم آنها کار می کردند .کتاب می

سیاسیاش را منتقل کند .اما بحث من با شما بر سر دهه  ۱۳۶۰بود .در دهه ۱۳۶۰

نوشتند .مطالعه می کردند .کار مینوشتند .دوره آقای خاتمی بازتاب رسمی هم

ناظری و شجریان کار می کردند ،شهرام شب پره تبعیدی بود .من نمی خواهم

پیدا کرد .مشکل ما این است که نگاه هایمان سیاه و سفید است.

اینطور به موسیقی نگاه کنم .در دهه  ۱۳۶۰آقای خاتمی وزیر ارشاد بود و آقای

فردین خلعتبری :من می گویم انقالبی شد .بخشی از بدنه ای که مربوط

میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری کار میکرد .در مغز نظام چهرههایی

به خاطرات ادبیات آهنگین این مملکت است کوچ می کند و به لس آنجلس می

بودند که االن منتقد سیاست های فعلی نظام شده اند .بنابراین دهه  ۱۳۶۰دههی

رود .یک سری اسامی با ساز و ارکسترشان به امید اینکه چند روز دیگر برگردند

تهی از مغز نبود که نظام بخواهد مروج ابتذال باشد .آن موقع البته پیام های

می روند اما ماندنشان در آنجا طوالنی می شود .بعد از  ۳۷سال موسیقی که بعد

سیاسی مشروعیت سیاسی داشت و اصال نیازی به استفاده از موسیقی پاپ لس

از انقالب شکل موسیقی سنتی داشت تغییر میکند و اساسش همان موسیقی

آنجلس نداشت .اما رفته رفته نظام احساس کرد مشروعیت سیاسیاش را از دست

کوچ کرده می شود .سوال من این است که در این بین چه فعل و انفعالی اتفاق

داده است .مردم همگی نگاه دیگری دارند و حاال نظام سعی می کند از مدل های

افتاده؟

مورد عالقه آنها که بخشی از آن موسیقی پاپ است برای ترویج پیام های خودش
استفاده کند.

عبدالجبار کاکایی :علتش این است که مشروعیت سیاسی نظام ضعیف
شده و می خواهد از مشروعیت هنر موسیقی پاپ استفاده کند و پیامهای
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فردین خلعتبری :مگر همین کار را اول انقالب برای ترویج افکار انقالبی

شروین وکیلی :ظاهرا پیش فرضی را در نظر گرفته اید که گویی موقعیت

با استفاده از موسیقی دستگاهی انجام ندادند؟ نگاه ابزاری که االن به نوع موسیقی

االن و موقعیت آن موقع یکی است .اینطور نیست .کوچی که درباره آن صحبت

های اینچنینی وجود دارد  ،آن موقع در مورد موسیقی دستگاهی وجود داشت .

می کنیم بخشی از ماجراست .پیش فرض بعدی فردین آن است که ایدئولوژی

عبدالجبار کاکایی :تفاوتش در این است که آن موقع از سیستم آغاسی

در این بین خیلی اهمیت دارد .بیایید به این فکر کنید که شاید ایدئولوژی تا این

و سوسن برای ترویج ارزشهای انقالب استفاده نکردند .از موسیقی لطفی استفاده

حد مهم نباشد .شاید منافعی که قدرت را تثبیت می کند بر محتوای معنایی

کردند.

ایدئولوژی مقدم باشد .سوال این است که انقالبیون ایران در اواخر سال ۱۳۵۷
فردین خلعتبری :ما به عنوان یک پدیده اجتماعی-سیاسی به این موسیقی

چه ایدئولوژی داشتند؟ یک ایدئولوژی واحد نداشتند .یک طیفی بودند که یک

ها نگاه می کنیم .در سال  ۱۳۵۸تا  ۱۳۶۰که چیزی به اسم وزارت ارشاد درست

سمت آن مذهبیها بودند و سمت دیگرش چپها .معموال هم البته با هم تداخل

می شود و قرار است یک سری کار را تایید یا تکذیب کنند شکل موسیقی سنتی

داشتند .خیلیهایشان هم دقیقا نمیدانستند کجا و به چه صورت تداخل دارند.

ایران با نگاهی به اشعار مشخص می شود .یعنی حکومت از موسیقی استفاده می

االن متنهای جزنی و طاهرزاده را بخوانید میبینید طرف اصال نمیداند دارد

کند تا افکار خودش را ترجمه موسیقایی کند و در اختیار مردم قرار دهد .با االن

درباره چه چیزی حرف میزند .این ها پیروانی هم داشتند و جریان اجتماعی را

چه فرقی دارد؟

رهبری میکردند .از آن طرف در مورد مذهبیون هم همینطور است .متن های
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التقاطی ناسازگاری که تناقضهای عجیب و غریبی دارد .میخواهم بگویم

میکند .نگاه این ها به این نوع موسیقی قطعا یک موسیقی شعاری بوده .االن

ایدئولوژی شاید اینقدر هم مهم نبوده است .شاید اتفاقی که می افتد آن است که

وضع چه فرقی کرده؟

کانونهای قدرتی به صورت شبکهای شکل می گیرند که با هم رقابت دارند.

عبدالجبار کاکایی :آقای خلعتبری ،نظام سیاسی بعد از انقالب اصال با

یعنی هم میرسلیم درون سیستم است ،هم خاتمی و سازی هم که میزنند با هم

موسیقی موافق نبود .در سال  ۱۳۶۵مختاباد داشت در حسینه ارشاد موسیقی اجرا

خیلی فرق دارد .این شبکه در آن مقطع آن امکانات را دارد .چیزی که به نظرم

می کرد .آمدند ساز و همه چیز را به هوا انداختند .آن نگاه تند امروز به اینجا

االن خیلی فرق دارد آن است که از دهه  ۱۳۶۰تا دهه  ۱۳۸۰یک انقالب رسانه

رسیده.
فردین خلعتبری :آیا در همین نظام سیاسی روزی بود که از رادیو و

ای ایجاد شد .یک سوال؛ چند نفر در این جمع طی پنج روز گذشته تلویزیون

تلویزیون موسیقی پخش نشود؟

ایران را نگاه کرده اند؟ اگر دهه  ۱۳۶۰بود احتماال همه ما به این سوال پاسخ

عبدالجبار کاکایی :نه .نیاز داشتند موسیقی پخش کنند .در مورد پخش

مثبت میدادیم ،االن ولی رسانههای دیگری جایگزینش شدهاند.

شدن موسیقی در نظام سیاسی که با این هنر مخالف بود هم باید به حکم مجتهد

فردین خلعتبری :هنوز به سوال من جواب ندادهاید .من می گویم رژیم

اعظمی رجوع کنیم که از او استفتاء گرفتند و او اجازه داد.

سیاسی بعد از انقالب یک نوع موسیقی را به عنوان موسیقی قالب خودش انتخاب
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فردین خلعتبری :هرگز حکومتهای سیاسی به ایدئولوژی هایشان پایبند

موسیقی کالسیک یا مدرن شونبرگ یا وبر پایههای بسیار سستی دارد .ببینید مردم

نیستند .نظام اسالمی ثابت کرده نگاهش به موسیقی فقهی نیست .یعنی اغلب فقها

در جشن ها و اعیادشان میرقصد .آنها باید با چه چیزی برقصند؟ با چیزی که

در قم با موسیقی مخالفید و به خاطر موسیقی سالها هم رادیو نداشتند .وقتی

ریتم تکرار شونده دارد .وقتی شما درباره ریتم صحبت میکنید می توانید بگویید

نظام اسالمی شد آنها تا به امروز در مورد موسیقی سکوت کردهاند .من شهروند

پیش پا افتاده است .چون تکراری است .یکی از معانی که برای ابتذال هست قدم

جایی هستم که در ذهن متولیان ایدئولوژیاش  ،موسیقی کال حرام است .چطور

زدن ،راه رفتن و اسب سواری است چون تداوم دارد .چون چیز عادی است .اگر

انتظار دارید حاال تشخیص داده شود چه نوع موسیقی برای حال جامعه بهتر

فردی یک ذره پایش را متفاوت بردارد میگویند دارد می لنگد .میزان لنگ یعنی

است؟

چیزی آن طرف جریان عادی .در کشور ما در خراسان اساسا با میزان لنگ
میرقصند .اگر این نتها را جلوی یک موزیسین غربی بگذارید دچار مشکل

رضا نامجو :برگردیم به قبل از انقالب  ،۱۳۵۷یعنی در دوران گذشته

میشود ولی خراسانی با آن میزان میرقصد و دقیقا در جاهایی که باید

موسیقی مبتذل وجود خارجی نداشته؟
فردین خلعتبری :برگردیم به وین .در آنجا هم موسیقی سطح پایین

آکسانگذاری شود پا میگذارد .این عادی شدن و کهنگی را بگذارید کنار

طرفداران بسیار دارد .من چند وقت پیش برای اجرای کنسرت به وین رفته بودم.

موسیقی ردیفی .یک نوع تفکر می تواند به اینها ایراد وارد کند .آن ایراد هم البته

تمام شهر منتظر بود فستیوال موسیقی پاپ اروپایی آغاز شود که در مقایسه با

اینها را نابود نمیکند .آن را می پذیرد چون رقصیدن یک چیز عادی و پیش پا
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افتاده است .اصال معلوم است که ایرانی اینطور میرقصد .معلوم است که فرنگی

دلیل نواندیش دینی ما از طرف سنتی ها ،سکوالر معرفی می شود و کسی که

طور دیگری میرقصد .معلوم است فرم سونات که به وجود آمد قرار بوده نوعی

نواندیش دینی است ،به سنتی ها به چشم متحجر نگاه می کند .من میتوانم تمام

از موسیقی را برای رقصیدن عادی کند .اما ما چیز دیگری هم داریم به اسم

این خطوط متناظر را بین موسیقی و سیاست رسم کنم که چه نسبتی بین موسیقی

آوانگارد یا پیش رو .بتهوون ،موتزارت ،باخ و  ...آوانگارد هستند .آوانگارد آن

و سیاست وجود دارد .مسئله ای که وجود دارد این است که کسی که آوانگارد

جلوی ماجراست .یک نسبتی میان آوانگارد و حکومت وجود دارد .کسی که

است می تواند همه چیز را مبتذل ببیند .البته من معتقدم کلمه مبتذل برای این نوع

آوانگارد است اصوال دارد بر موقعیت موجود عصیان میکند .اما از دیدگاه من

از موسیقی های گذشته ،یعنی چیزهایی که در قبل هستند تا مناسب است ،ابتذال

نسبتی میان او و روشنفکر وجود دارد .عصیان می تواند تخریب باشد ،یعنی از

از موسیقی نیست ،ابتذال در رفتار کسی است که به آن می پردازد .یعنی اگر

بین بردن همه آنچه که هست .می تواند سیر تحول باشد یعنی موتاسیون و جهش.

کسی همین امروز برای اولین بار نوع سمفونی شماره  ۹بتهوون را بشنود ،برای

شما هرگز نمی توانید از نگاه شوئنبرگ ،باخ را مبتذل ببینید .باخ پایههایی را در

او یک چیز است .برای کسی که آوانگارد است ،آن سمفونی پیش پا افتاده و

فرم محکم کرده و اتفاقا آوانگاردها در زمینه فرم کامال کالسیک هستند .همان

مربوط به گذشته است .حذف ملودیهای آهنگین در اوایل قرن بیستم آغاز میشود.

مشکلی که در نوگرایی و نواندیشی دینی داریم .مشکل ما در نواندیشی دینی

مدرنیستها میگویند ملودی و ریتم تکرار شونده کدام است؟ تنالیته یعنی چه؟

این است که نمیتوانیم یک رابطه اجرایی بین سنت و دین پیدا کنیم .به همین

ما باید تمرکز تنالیته را به هم بزنیم .می خواهم به شروین برسم .ما در مهم ترین
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رضا نامجو :در این صورت اصال هنجاری نیست و بد و خوب معنی

مقطع موسیقایی بعد از مدرنیسم ،چیزی به اسم مینیمالیزم داریم .این اصال
ندارد...

پیچیدگی های مدرنیسم را ندارد .آن چیزی که در مورد محتوا می گویی ،اصال
آن جا وجود ندارد اما یک راه و مسیر است چون آوانگارد می خواهد وضع

فردین خلعتبری :این بد و خوب معنی دارند .اگر ما فرزندان را طوری

موجود را تغییر بدهد و آوانگاردی که می داند وضع موعود چیست ،آوانگارد

تربیت کنیم که پیرو باشد ،نمی توانند آوانگارد باشند اما اگر تربیت کنیم که

نیست ،او فقط می خواهد تغییر ایجاد کند .نقطه انتهایی دریای بی موجی است

پیشرو باشد ،ممکن است عصیان کند .در مورد موسیقی فقط می توان یک چیز

که شناگر دارد در آن شنا می کند .آن لحظه که دستش به آب می رسد ،دریا،

گفت و آن این است که برای آوانگارد ،هر نوع موسیقی ماقبل خودش پیش پا

موج بر می دارد اما اگر بداند که می خواهد به کجا برسد ،دیگر آوانگارد نیست.

افتاده است اما مبتذل نیست .این کلمه ،کلمه بدی است .ابتذال در لغات فرنگی

عبدالجبار کاکایی :مثل مارکسیست ها...

به چیزهایی می گویند که مثال در مورد مفاهیمی که به سکس می رسد و بُعد

فردین خلعتبری :این همان مسیری است که شما میگویید .اگر ما

اروتیک خارج از عرف دارد اطالق می شود .آنها می گویند زشت یا قبیح است،
این جا همین کلمه « »triteرا اطالق می کنیم.

فرزندمان را تربیت کنیم که پیرو باشد ،خوب است یا اگر فرزندمان را تعریف

عبدالجبار کاکایی :به نسبت با اخالق ،معنا می کنند...

کنیم که پیشرو باشد؟ اگر بخواهد پیرو باشد...
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فردین خلعتبری :اما در مورد موسیقی معتقدم آن چیزی که این ها را به

خودش می جوید  .عوام ،عافیت را در حال خوب خودشان میابند  .یک نظام

لحاظ حکومت یا مردم ،مبتذل جلوه می دهد ،آن چیزی نیست که روشنفکر یا

سیاسی پیدا می کنیم که می خواهد آدم ها را به یک وضعیت موعود بشارت دهد

آوانگارد راجع به آن فکر می کند.

و به همین خاطر می گوید تمام دنیا دارد اشتباه می کند و ما داریم درست می

عبدالجبار کاکایی :با این تعریف شما ،تتلو در کجا قرار می گیرد؟

رویم و سیستمی است که به آرمان بیش از عمل  ،اعتبار می دهد؛ پیدا خواهد

فردین خلعتبری :من فکر می کنم تتلو و موسیقی او یک چیز بدیهی است.

کرد  .اگر یک سیستم بخواهد به وضعیت موجود جهان اعتراض کند حتی اگر

عبدالجبار کاکایی :من هم همین نظر را دارم که موسیقی پاپی که گیشه

اعتراض وارد باشد ،چه کار باید بکند؟ باید برای مردم ،یک موعود را مثال بزنند

را می گیرد نشانه آوانگارد بودنش است که فضا را می شکافد و به جلو می رود؟

و مردم را به آن بشارت دهند .این جا مردم بین عافیت روزمره گی شان و

فردین خلعتبری :نه ،اصال موضوع آوانگارد چیز دیگری است .علت این

وفاداری به آرمانها یکی را باید انتخاب کنند  .که در دراز مدت هم اولی را برمی

که موسیقی پاپ گیشه را تسخیر میکند هم چیز دیگری است .جامعه هر چه

گزینند  .موسیقی مبتذلی که داریم راجع به آن صحبت می کنیم ،مبتذل نیست

قدر فکورتر باشد ،درصد کسانی که به موسیقی آوانگارد می پردازند بیشتر است

بلکه روزمره است و دچار روزمرگی شده است .پرداختن به موسیقی ردیف

 .مردم عادی و عوام اگر زندگی خوبی داشته باشند اصال به دنبال تغییرش نیستند

ایرانی همان مقدار میتواند روزمره باشد که موسیقی کالسیک و حتی مدرن

ولی آوانگارد به دنبال تغییر است چرا که آوانگارد ،عافیت را در آینده ندانسته
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غالمرضا آذری :من این را پداگوژی میگویم ،نه  educationچون این

دودکافونیک .یک جایی در این تعاریف ابتذال می گوید «چیزی را فرسودن ،

دومی در جامعه ما اصال اتفاق نیفتاده است .ما از نظر پداگوژیک هم این گرفتاری

کهنه کردن ».
ببینید ما یک شریعت داریم که مبنایش تکرار است ،پس چه کاری می

را داریم .یعنی تربیتی ،مشکل داریم .در واقع ببینید نظام روانشناسی ما را آقای

توان کرد که اعمالش دیگر کهنه نباشد؟ این جا بحث فرد و فردیت مطرح می

دکتر مجتهدی حتما مستحضر است ،آقای علی اکبر سیاسی و کسانی مثل آقای

شود .یعنی باز آن آوانگاردی که درون هر آدمی هست .فرد هر لحظه سعی می

کاردان و امثالهم ساختند .اتفاقی که در انجمن روانشناسی می افتاد ،این است

کند به یک تعبیر و معنایی برسد که با درونش وجود نسبت دارد و در بیرونش

که آنها تثبیت نمی شوند .نسل بعد از خودشان فقط از آنها تعریف می کنند ،یعنی

نیست  .به همین خاطر یک دفعه یک موسیقی پخش می شود که هیچ کالمی

کسی حاضر نیست این افراد را نقد کند .حرکت زیبایی که آقای دکتر وکیلی در

ندارد و شنونده اصال نمی داند چه فرمی دارد .او می گوید «این موسیقی را

انجمن «زُروان» به ویژه در حلقه ادبی شروع کرده ،این اتفاق افتاده و جمعی

دوست دارم» کسی که می گوید «این موسیقی را دوست دارم» یا این موسیقی را

حاضر شدند به سراغ خیلی از پیشینیان بروند و آنها را نقد کنند .هیچ اشکالی هم

قبال شنیده یا نشنیده است .آدم گاهی چیزی را دوست دارد که برایش نوستالژیک

ندارد و به نظرم اتفاق خیلی خجسته ،نیکو ،خوب و درستی است .مسئله از جایی

است و گاهی هم تازه گی را .او چیزی را که احساس می کند با آن ارتباط می

به نظرم حساس می شود که ما پداگوژیک به قضیه نگاه نمی کنیم .یک روزی

گیرد و تازه است  ،پس می گوید دوست دارم.

در جایی مثالی زدم که حاال به موسیقی ربط پیدا میکند .اصال آفرینش ،موسیقی
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است .شش روزی که خداوند در قرآن کریم وعده داده ،خودش موسیقی است.

رشته تخصصی ات ،باید راجع به فلسفه و تاریخت هم خوب بدانی و ذهن آنها

اگر شما بخواهید به غیر از این به طبیعت و اجزا و عناصر طبیعت فکر کنید...

را منشوری بار نمی آوریم ،نتیجهاش همین وضعیت می شود.
فردین خلعتبری :یعنی باید ذهنشان را منشوری باور بیاوریم؟

فردین خلعتبری :البته تعریف من از موسیقی این  ،یعنی امر نوستالژیک

غالمرضا آذری :فکر می کنم تنها چیزی که برای ایرانی باهوش ،متمدن،

نیست...
شروین وکیلی :من نقدی راجع به حرف شما دارم.

دارای پیشینه تاریخی بسیار غنی و قوی که همه شما مستحضر هستید آقای شروین

فردین خلعتبری :این که گفتید برایم خیلی جالب بود که این جریان

وکیلی بیش از همه ما در این مسیر زحمت کشیده است .او واقعا دارد تاریخ
ایران را دوباره باز احیا می کند .این گونه بگویم همین که شما تصمیم می گیرید

پایهریزی که آقای دکتر سیاسی و  ...کردند تا به امروز نقد نشده است.
غالمرضا آذری :اعتقاد من این است و همیشه هم می گویم وقتی ما بچه

از ایران نروید ،اما بروی نشان بدهی و بیایی و یک ایرانی متمدن باقی بمانی و

های خودمان ،کوچکترها و جوان ترها اخالق خوب یاد نمی دهیم ،البته به شرطی

این جا را بسازی ،یعنی یک آجر روی آجرهای دیگر بگذاری ،یعنی خیلی کار

که خودم آدم اخالق باور و اخالق گرایی باشم ،به آنها یاد نمی دهیم اصال چه

برای ایران انجام دادهای .اتفاقی که افتاده این است که ما این نظام پداگوژیک را

جوری تأمل و تفکر و اندیشه کنند .وقتی به آنها یاد نمی دهیم که تو در کنار

به فرزندانمان در موسیقی یاد ندادهایم .مثال فرض بفرمایید من از یک بچه دوم
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دبیرستانی بپرسم «چه موسیقی گوش می دهی؟» می گوید «هر چه شد گوش می

هندی می آید ،به هر حال یک پدرکُشی هایی رخ داده است .همان طور که گفتم

دهم» این یعنی ذهن پداگوژیک ندارد.

مفهوم سمبلیک ،منظورم است.

فردین خلعتبری :این اتفاق ،فاجعه نیست .در دنیای بزرگ ،شما میتوانید

فردین خلعتبری :تمام بحث من روی فرم است .وقتی شما می خواهید

به هر چیزی بربخورید .در عرض دو ،سه ساعت می توانید در مغرب زمین باشید.

نوگرا باشید تنها چیزی را که نمی توانی از بین ببرید ،فرم است .همه چیز را می

زمانی هست که شما می خواهید آموزشی بدهید که طرف شکل گرفته باشد .حاال

شود عوض کرد .مثال می شود درباره آیین خیلی صحبت کرد چون بخشی از

سوال من این است آدم هایی که شکل گرفته اند واقعی تر برخورد می کنند با

ماجرا ،ماجرایی آیینی است .می شود یک آیین مذهبی در طول یک دوره به یک

پدیده های جدید یا آنهایی که شکل نگرفته اند.

کارناوال تبدیل شود .یعنی چیزی که به عمق معنا توجه داشته ،فقط شکل ظاهری

حسین مجتهدی :این که شما گفتید را من خیلی موافقم اما میشود از

خود را حفظ کند .من می گویم این انجام شود ولی فرم را نمی تواند از آن

داخلش یک سوءتفسیر هم درآورد .درست است که آوانگارد ،تحول و تغییر دارد

بگیرد .وقتی شما فرمی که بر اساس «دو» است و می خواهی فرم «سه تایی» را

اما می خواهم بگویم آن اعتراض چیست .ما در روانشناسی می گوییم تفکر همگرا

درست کنی باید از «دو» وام بگیریم .وقتی می خواهی فرم «سه تایی» را به

و واگرا .آدم های باهوش ،تفکراتی واگرا دارند .ما می گوییم پدرکُشی که اصال

«چهارتایی» تبدیل کنی ،باید از فرم «سه تایی» وام بگیریم .فقط در فرم است که

به مفهوم سمبلیک تعبیر می شود .در تاریخ ادبیاتش هم سبک خراسانی ،عراقی و

این تحول سیستماتیک اتفاق می افتد .شما در شعر ،شعر موزون دارید ،شعر مقفا
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دارید و شعر سپید .نیما در کتاب «همسایه» می گوید «بدون فرم ،چیزی وجود

آنها می گفتند «عشق حادث به قدیم امکان ندارد .وقتی او قدیم است و ذاتش

ندارد ».وقتی این را می خواندم ،داشتم به این فکر می کردم که «فرم در شعر

غیر قابل درک است و هیچ وجهی برای جمال شناسی ندارد ،ما نمی توانیم

سپید چه می شود؟» شما نمی توانید حتی در شعر سپید که هیچ چیز موزون و

درکش کنیم .ما آن را می آوریم و در قالب زیبارویان تعریف میکنیم ».منظور

مقفایی وجود ندارد (فرم را نادیده بگیرید) چون شما می توانید در هر چیزی که

همان عشق و جمال و جمال پرستی است که بعدا به ایران آمد و «سوانح» احمد

نظام واحد تعریف کنید ،یعنی بگویید واحد جمله ،چون نمی توانید یک جمله را

غزالی و «عین القضات» اوحدالدین .بعد همین فرمی که آوانگاردهای حلب

که فاعل و فعل و گزاره دارد...

شکستند ،در خراسان به طرز دیگری شکسته شد و به سمت انسان کامل رفت.

عبدالجبار کاکایی :هر رفتار غیر متعارفی که نظام زبان را از سمت نثر به

شمس آدم آوانگاردی بود .او به موالنا می گفت «چند گویی محمد به معراج

شعر ببرد در واقع رفتار فرمالیستی با زبان است .می تواند این رفتار خیلی

رفت .تو نیز بر اثر او رو ».می گفت «تو قرار نیست پیرو باشی .قرار است تو هم

آوانگاردی به تعبیر شما باشد و به ناهنجاری و از هم گسیختگی غیر ساختارمند

آوانگارد باشی و همان مشاهده ای را انجام دهی که او انجام داد و کسی هم

بینجامد ،مثل «موج نو» و جریان هایی که راه افتاد .می تواند خیلی نظام مند هم

ندید ».قرار نیست همه دنباله رو باشیم و قرار است آوانگارد باشیم.

باشد .می خواهم به نکتهای اشاره کنم .در قرن سوم ،فرقه ای در حلب سوریه به

شروین وکیلی :همچنان من اغتشاشی میبینم که از کلمه آوانگارد بیرون

نام «حلمانیه» ظهور کردند و میخواستند تحولی در فرم دینداری ایجاد کنند.

میآید چون به چند معنی به کار می رود .اجازه دهید ابتدا مفهومی را مطرح کنم
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که شاید به شفافتر شدن ماجرا کمک کند .من یک مدل نظری دارم که در آن،

شروین وکیلی :تعریفی که کردید ،این برداشت را به من داد .اگر این

یک مفهومی به نام «تنش» داریم که این مفهوم آوانگارد خیلی به این بند است.

طور نباشد که خوب است و دیدمان به همدیگر نزدیک می شود .به این معنا

تنش در مدل من این است «تفاوت فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب» یعنی

خوب است که مکالمه راحت تر صورت می گیرد .چیزی که من می بینم این

یک شرایط موجود و یک شرایط مطلوب داریم و هر سیستمی را می توان در آن

است که فاصله ای میان وضعیت موجود و مطلوب همیشه در نظام اجتماعی

تعریف کرد .هر سیستم پیچیده و تکاملی چنین چیزی را دارد و فاصله بین این

وجود دارد .همیشه هم یک سری از آدم ها دارند نسبت به چیزهای مختلف

دو می شود تنشی که سیستم با آن روبرو است .در سطح زیستی ممکن است

عصیان می کنند .یکی در خانواده با پدرش درگیر است ،یکی علیه نظام عقیدتی

گرسنه ام باشد ،در سطح اجتماعی ممکن است نابرابری اقتصادی یا هر چیزی

عصیان می کند ،دیگری می خواهد شغلش را تغییر دهد .این شکاف های این

دیگری مطرح شود .چیزی که به آن آوانگارد می گویید ،به نظر من هر خروج از

چنینی در ابعاد متفاوت هست .گروهی هستند که کسانی محسوب می شوند که

هنجاری را با تعریف شما می توان آوانگارد نامید.

آن جرقه ای که حرفش را زدیم ،آن چیزی که امر مبتذل و غیر مبتذل را به تعبیری
در درازمدت تاریخ می توانیم از همدیگر تفکیک می کند ،این است که بعضی

فردین خلعتبری :اتفاقا من همان جا یک اتصال ایجاد کردم .گفتم این جا

این تنش جمعی اجتماعی را تشخیص می دهند و بیان می کنند .حاال این بیان

روشنفکر با آوانگارد یکی می شود.

ممکن است بیان هنرمندان باشد ،ممکن است طرف روی آن موسیقی تولید کند،
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ممکن است در موردش شعر بگوید و ممکن است بیان عقالنی ارائه دهد و نظریه

شروین وکیلی :معلوم است که این چهار متغیر مطلوب باید بیشتر باشد.

پردازی کند ،فلسفه در موردش تولید کند یا حالت های دیگری را در نظر بگیرد.

فردین خلعتبری :پس نقطه مطلوب وجود ندارد.

ممکن است کنش اجتماعی باشد ،طرف یک گروه یا حزبی تولید می کند که این

شروین وکیلی :نقطه نداریم بلکه طیف داریم.

جریان بعد از پنجاه سال به نتیجه ای می رسد و تنشی را حل می کند .پیشگام،

فردین خلعتبری :من هم می گویم آوانگارد مثل کسی است که در یک
دریای بی موج ،شنا می کند .و نه در طیف...

کسانی هستند که این کار را انجام می دهند .یعنی یک شاخص خیلی عینی و
روشن وجود دارد و آن هم این است که این آدم آیا تنش جمعی جامعه یا یک

شروین وکیلی :فقط یک خطر وجود دارد .مجسم کن من االن به تیموتی

تنش در یک دامنه را که قابل تعریف است ،دارد بین وضعیت موجود و مطلوب،

لیری تبدیل میشوم و یک آوانگارد هستم .جریان دهه  ۱۹۶۰آمریکا و هیپیها را

پل می زند یا خیر؟ این یک شاخص خیلی روشن است.

در نظر بگیر که یکی از بتهای بزرگش ،تیموتی لیری بود .لیری عصبشناس و

فردین خلعتبری :من مشکلی با مطلوب دارم.

روانشناس بود .این آدم آمد و گفت «بیایید آوانگارد باشیم و از قالب ها بیرون

شروین وکیلی :در مدل من هم مطلوب معنی دارد .ترکیب چهار متغیر

بزنیم و ال اس دی بکشیم .ال اس دی باعث می شود که این قالب بشکند.
نتیجهاش هم این شد که یک نسل نشئه و معتاد از داخل آنها درآمد .لیری

است :قدرت ،لذت ،بقا و معنا« .قلبم» غایت تمام سیستم ها است.
فردین خلعتبری :پس با این تعبیر ،مطلوب معلوم نیست که چیست.
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شروین وکیلی :فکر می کنم حرف شما چیزی است که آن سوءبرداشتی

خوشبختانه دانشمندی بود و پژوهشهایی انجام داد و بعدا گفت اشتباه کردم اما

که حسین میگفت را آن تولید می کند .گشوده بودن پیشاروی سیستم به معنی

خیلی ها این کار را انجام نمیدهند.

بی جهت بودنش نیست.

فردین خلعتبری :با این در تضاد بود؟

فردین خلعتبری :من هم همین را می گویم .اگر شما آن معادله را نداشته

شروین وکیلی :یعنی یک نسلی بود که نوآوری هم کردند و روی خیلی

باشید ،نمیتوانید به جواب برسید .ببینید منِ من از یک جایی آمده ،اگر این جا

چیزهای مختلف هم تأکید کردند .استیو جابز هم یکی از این ها بود.
فردین خلعتبری :ما «جان کِیج» را هم داریم که موسیقی تصادفی کار می

مشخص باشد ،جهت آن جایی که می رود مشخص است اما غایتش مشخص

کرد .در یک معادله ریاضی ،شما یک جهت پیدا می کنید .یعنی مسیری که منحنی

نیست .مثل علم ،یعنی ما االن هر چه قدر هم فکر کنیم ،هنوز هم امتداد داریم

طی می کند ،مسیری که سهمی و هذلولی طی می کنند ،این مسیرها متفاوت

ولی در مورد موضوع علم ،زمانی هست که فرضیه علمی پیش می آید اما زمان

است .شما در جایی که هستید ،می توانید در یک مختصات بدانید از کجا آمده

دیگری اثبات نظریه علمی مطرح میشود.

اید ،اگر معادله را بدانید .بحث من این است که متغیرهای مان در معادله به گونه

شروین وکیلی :وقتی ما در مورد فرضیات صحبت می کنیم ،کامال با شما

ای می رسند که نمی دانیم به ازای هر ایکس ،یک ایگرگ پیدا می کنیم .یک

موافق هستم .چیز دیگری که فکر می کنم در موردش اشتراک داریم ،این است

دامنه ای داریم که به بی نهایتِ بی حد می رسد.

که پویایی این اتفاق -یعنی چگونه این اتفاق میافتد -مهم است .چه طور آن
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آدمی که پیشرو است و هنگامی که اول و آخر کارش را نگاه می کنید ،میبینید

شروین وکیلی :اجازه دهید االن وارد آن بحث نشویم .من می توانم به

که یک قدم جلوتر برده است .جلو در یک جهت مشخص ،یعنی آدم ها و نهادهای

شما نشان بدهم که همه این کلیدواژه ها یک جایی در مغز است و آن تحریک

اجمتاعی توانمندتر شدهاند و ملت شادکام تر شده اند .چون ممکن است طرف

می شود و همه این اتفاقات رخ می دهد .من به آن قسمت کار دارم.
عبدالجبار کاکایی :عرفان می گوید همه چیز به شادی میرسد.

یک بمب میکروبی بسازد ،آن هم ممکن است تحولی ایجاد کند.

شروین وکیلی :میخواهم بگویم که باید مکانیسماش را هم نگاه کنیم .با

فردین خلعتبری :ما این جا شادی نداریم.
شروین وکیلی :چرا ،لذت داریم.

چه ساز و کاری این آدم که االن پیشرو است ،در این امتداد واقعا رفتار می کند

فردین خلعتبری :نه ،لذت ،شادی نیست.

که وقتی دستاورد کارش را نگاه می کنیم ،می بینیم قدرت ،لذت ،بقا و معنا

شروین وکیلی :اینها کلیدواژههایی هستند که خیلی جای بحث دارد.

افزوده شده است.
فردین خلعتبری :وقتی راجع به شادی صحبت می کنیم ،این جاست که

اجازه دهید ابتدا بپذیریم که در این مدلواره ،لذت ،شادی است.

بحث گمراهی پیش می آید .شادی است که گمراهی به وجود میآورد .میدانید

فردین خلعتبری :آخر مشکل ایجاد میکند .برای آدم فرزانه ،لذت ،شادی

چرا؟ میگویند لذت ،چون یک امر نسبی است و عبور از چیزی به چیزی دیگر

نیست.

است.
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شروین وکیلی :شادکامی هم تعبیر خاصی دارد.

همان جایی است که فکر می کنم اتفاقا با یکدیگر همراه هستیم یعنی فرم؛ فکر

عبدالجبار کاکایی :موالنا می گوید «نگویم یار را شادی /که از شادی

میکنم در شرایطی که سیستم از ساختارهای پیشین بهرهمند است و فقط در آن
شرایط می تواند این تنش را حل کند .فقط فرد در شرایطی می تواند تنش را

گذشتستیم» یک معنای فراتر از شادی است.

حل کند و از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برود که از ساختار و فرم

فردین خلعتبری :چرا مولوی می گوید «از شادی گذشتستیم» چون شادی

وضعیت موجود برخوردار باشد و از آن گذر کند .در شرایطی که چنین نباشد،

احساس مطلق در درون آدمی است که شاد است.
شروین وکیلی :از کجا این حرف را می زنید؟ چون جای بحث زیادی

به طور مثال در مورد شعر سپید و نو شدیدا معتقدم در شرایطی که به صورت

دارد .فقط این را بگویم که ساز و کاری به نظر من وجود دارد که این ساز و

کامل برخودار نباشد ،اتفاق خوبی رخ نمیدهد .اتفاقا اخوان ثالث و سایه خیلی

کار را میتوانیم نگاه کنیم .اگر به اصل بحث برگردیم و در مورد ابتذال صحبت

خوب هستند چون از گذشتهشان برخوردار هستند و میدانند چه حرکتی انجام

کنیم ،در مورد فرآیند آفرینش یک اثر هنری حرف میزنیم که مثال من یک شعری

می دهند .اما فالن شاعر معروف دیگری که بسیاری از او تعریف میکنند ،خوب

میگویم ،یک موسیقی میسازم ،یک رمان مینویسم اما آیا وقتی به فرآیندشان

نیست چون مسلط نیست و نمیداند دارد چه می گوید.
فردین خلعتبری :صفت تفضیلی بین این شعرا به کار میبرید؟

نگاه کنم ،می توانم بگویم در همان امتداد است یا خیر؟ به سمت همان افق
جهتگیری کرده یا نکرده؟ به گمان من میشود چنین کاری انجام داد .این جا
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شروین وکیلی :نه صفات مورد نظرم تفضیلی نیستند ،بلکه میگویم

که از یک طرف دوستی در آمریکا دعوت شوم .این جا دقیقا بحث گوش دادن

ویژگی هایی وجود دارد که ضرورتی برای مسلط بودن بر وضعیت موجود برای

در موسیقی مطرح می شود .ما در کنار آن امر پداگوژیک که گفتم ،اصال گوش

گذار به وضعیت مطلوب است .اگر آن نباشد ،میشود شالوده شکنی تصادفی که

دادن را به ملت ایران یاد نداده ایم .در ادوار تاریخ ،مسئوالن و مدیران و دانشگاه

فراوان هم رخ میدهد .اتفاقا در جاهایی جالب هم هست .مثال شوئنبرگ میرود

ها این کار را نکرده اند.
فردین خلعتبری :این هایی که می گویید جرم است ،سوال من این است

مینشیند و سکوت مینوازد! آن هم جالب است و ایدهای محسوب میشود برای

که چه کسی مسئول است؟

خودش ،اما به نظرم ماندگار نیست.

غالمرضا آذری :البته مسئول این اتفاق هیچ کس نیست .خودخواهی،

غالمرضا آذری :چیزی را من باید می گفتم اما نگفتم.
رضا نامجو :دغدغه اصلی ما این پیشرفت های آسانسوری است که یک

رنجوری و عصیان های پی در پی ما مسبب ماجراست .اگر شاعری مسئول شده،

خواننده در یک سال باال میآید ،همه چیز را می گیرد و می رود .آیا این ابتذال

خفه اش کرده اند .اگر عالمی مسئول شده ،ساکتش کردهاند .همان گروه هایی

است یا خیر؟

که ما اسم شان را مبتذل می گذاریم ،آنها باعث هستند .به نظر من کسانی که
ابتذال را در واقع گسترش می دهند.

غالمرضا آذری :به صحبت های جناب وکیلی و خلعتبری ،چیزی را
اضافه کنم .من چند سالی است که عضو انجمن بین المللی «گوش دادن» هستم
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فردین خلعتبری :می توانید به این نتیجه برسید اگر در جایی ،موسیقی با

فالن اثر روح اهلل خالقی الزم است که هر هفته شنیده شود .منزله تعصب روی

محتوا ،موسیقی عمومی نیست ،هیچ دموکراسی وجود نداشته که شرایط را تغییر

کار مد نظرم نیست بلکه به منزله امری که کالسیک می شود و در ذهن ها می

دهد؟

ماند و تربیت را باور می کند و به باور تربیت شده ،معنا می بخشد.
فردین خلعتبری :شما که می گویید تنها چهار نفر جامعه مخاطب آن فیلم

غالمرضا آذری :من در کشور روسیه این موضوع را شاهد بودم .بخشی
هستند.

از فعالیتم مربوط به سینما و ارتباط است ،در سن پترزبورگ که شاید رفته و
دیدهاید ،برای رده های سنی مختلف در طول هفته فیلم پخش می کردند و به

شروین وکیلی :من یک دید تکاملی در مورد ماجرای ابتذال دارم .فکر

صورت ماهیانه برای شان فیلم در ژانرهای مختلف تعریف می کرد و ذهن این

می کنم تمام مواردی که تا این جا گفتهام ،رخ میدهد .فکر میکنم خیلی الزم

بخش از جامعه را تربیت می کرد .مثال «کازابالنکا» که ما در انجمن خود با این

نیست کسی نگرانش باشد .آن چیزی که محتوا دارد و نیرومند است ،پایدار می

فیلم شروع کردیم ،در هر ماه یک بار این فیلم پخش می شود .شاید باور نکنید

ماند .به نظرم هر کسی هر کاری که می خواهد انجام دهد!

اما وقتی وارد سالن تاریک می شوید ،می بینید که تنها چهار نفر نشسته اند اما

فردین خلعتبری :در همان روسیه ،فیلم «هری پاتر» بیشتر می فروشد یا

آن چهار نفر واقعا مشتری کازابالنکا هستند و آمده اند که این فیلم را ببینند.

کارهای «آرنوفسکی» .وقتی هری پاتر بیشتر می فروشد یعنی نتیجه تمام آن تربیتی

منظورم این است که ما یاد نداده ایم .بزرگان موسیقایی ما نیز یاد نداده اند که

که شما می گویید ،بی اثر است.
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حسین مجتهدی :من گزارهای تاریخی را نقل می کنم از آقای دکتر محسن

رضا نامجو :ما با این گزاره مواجه هستیم که چرا در ایران ،موسیقی مبتذل

حاج علی اکبر که از شاگردان آقای حاتم عسگری و صفوت است .ایشان از

زیاد شنیده می شود .در پاسخ می گویید در دنیا هم همین است؟
غالمرضا آذری :دلیلش این است که کلمه ابتذال تعریف نشده است.

استادان خود نقل می کرد که «موسیقی دستگاهی گذشته از باربد و نکیسا همه

اجازه دهید مثالی بزنم .ده دوازده سال پیش بود که در نمایشگاه مطبوعات به

در گذشته ریتم و وزن داشته و بعد از اتفاقات تاریخی که می افتد ،ریتم و شادی

صورت اتفاقی یکی ،دو نمایشگاه پشت سر هم دائما آثاری از مرحوم بنان پخش

از آن گرفته می شود و بیشتر وارد فضای کنونی می شود ».قطعا موسیقی قبال

می شد یا سازهای مختلف ما را از اسداهلل و جهانگیر ملک پخش می کردند و

شادمان تر بوده است.

بچههای قد و نیم قد با پدران و مادران شان این کارها را در بلندگوها پخش می

فردین خلعتبری :اولین چیزی که ما با موسیقی داریم ،پایکوبی نام دارد.

کردند .خیلی برام سوال بود که بروم ببنیم حراست و گزینش کیست که چنین

حسین مجتهدی :می خواهم بگویم چنین چیزی در موسیقی بوده است

کار بزرگی را انجام می دهد .تا مدتی هم کارهای مرحوم محمد نوری پخش می

اما همان موسیقی غمگین ،اتفاقا این جا باید اشاره کنم که لذت از غم نیز داریم.

شد ولی کم کم قطع شد .این دارد یک پیام خیلی ساکتی به جامعه می دهد که

چیزی که در مورد آوانگارد گفته می شود ،اتفاقا آوانگارد بیشتر می تواند از

دوستان عزیز دارید از اصالت دور می شوید.

سمت ابتذال مورد حمله قرار بگیرد .اگر آوانگارد را ما به معنی تفکر واگرای

فردین خلعتبری :من کال با این اصالت مشکل دارم.
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خالقانه دارای محتوا و معنا بدانیم ،اتفاقا ابتذال ،جریان ضد آوانگارد به این مفهوم

فلسفه ای تکثرگرا باشد ،موسیقی پلیفونیک میشود .آنی که تکصدایی میشود،

است.

آنی است که در بانوس گفتیم و معنی ارباب میداد .هاور یک مقاله دارد به نام
فردین خلعتبری :یعنی مقاومت می کند؟ اصال مهم نیست.

«فلسفه به مثابه شنیدن» که در آن دقیقا میآید در روانکاوی ،شنیدن را مورد

حسین مجتهدی :این که چیز نو آیا مبتذل است با این که چیز نو مورد

بررسی قرار میدهد .اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم «نیوشیدن» را که با شنیدن رایج

اقبال قرار دارد ،دو امر جداست .این جاست که باید بیاییم کمی دقیق تر جایگاه

و گوش دادن تفاوت دارد چرا که در آن شنیدن فعال مطرح است .اگر بخواهیم

بحث را ببینیم .به همین دلیل و به قرائتی که میشنوم ،میتواند خالقیت در

این شنیدن را مد نظر قرار دهیم ،به عقیده من باید جایگاه بحث برود روی این

آوانگارد باشد و معنازا باشد .شما گفتید موسیقی ایرانی چندصدایی و پلیفونیک

که ابتذال را بیشتر با مخاطبان ابتذال تعریف کنیم .آدم ها ،توده یا همان «ماس»
می آید به خاطر بحران های روانی اش ابتذال سازی میکند.

نیست .میخواهم جمله اولم را با این بحث مرتبط کنم .میگویند اگر اندیشه و

1

 1فردین خلعتبری :در مورد آن مونوفون باید بگویم پلی فونی اساسا از مونوفونی یعنی

نیست و یک مکاشفه ات  .بنابراین هارمونی طبیعی تأیید آن هارمونی هایی است که در نت اصلی

اگر شما یک نت «دو» سیم بم ویولن سل را بزنید ،در خود آن یک سری هارمونیک وجود دارد و

وجود دارد .شما وقتی که نت «دو» یک اکتاو باالتر را می زنید یا نت «سل» بعدی را می نوازید،

پلی فونی در حقیقت به هارمونیک هایی که از مونوفون به وجود می آید،؛ مثل نور و طیف های

این ها مقدمات چند صدایی یا هارمونیک هستند ،در واقع دارید چیزی که در ذات تک صدایی

مختلف که در نور خورشید هست و چند صدایی در تک صدایی مستتر است .پلی فونی یک اختراع

هست را تشدید می کنید .این هارمونی و آکوردهایی که االن در موسیقی های معمولی هست،
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افراد در توده ،آدم هایی که از نگاه روانشناسی اجتماعی ،بحران هویتی دارند و

فردین خلعتبری :همان جا که گفتم ابتذال برای اثر نیست و متعلق به

نفوذ اجتماعی میآید آنها را به یک همرنگی وادار میکند ،یک همنوایی

رفتاری است که با آن می شود.
حسین مجتهدی :می خواهم بگویم چه می شود که مصرف کننده چنین

پاتولوژیکی است که میتواند در هویت لرزانش وارد شود .اگر بخواهیم

کاری انجام می دهد .یک کلیدواژه را میگویم و سپس در موردش حرف میزنیم.

روانکاوانه ببینیم ،اینطور تعبیر میشود که فرد آن خودشیفتگی یا نرگسانگی

اختراع نیست .اختراع تنها در فرم به وجود می آید و در محتوا ،اختراع به وجود نمی آید .در ملودی

مراغه ای راجع به ذی الکل و ذی الخمس و ذی االربع صحبت می کند .این ها همه روابط چند

هم اختراع قابل ایجاد نیست چون یک سری روند است .اختراع در فرم و روابط مابین ملودی

صدایی است که در شکل پیشرفته می شود هارمونی و بعد هارمونی قرن هجدهم متأثر از جریان

هاست ،است .یک سری از دوستان ،این اتفاق را به مثابه مطلق بودن آن نوع از موسیقی مونوفونیک

علمی است که در اروپا بعد از رنسانس به وجود می آید .جریانات خودش را جمع و جور می

می دانند .مثال این تعیین را به آن ماجرای خالق و مخلوق وصل می کنند و می گویند هر آن چه

کند و به شکل رساالت در می آورد .در حالی که ما قبل از آن چنین چیزی را داشتیم .اتفاقا این از

از مخلوق در چند صدائه بودن سر زده ،زاییده مخلوقیتش است ،در حالی که من معتقدم این زاییده

همان تک صدایی به وجود می آید .تعبیری که انسان به واسطه حضور خودش از وحی می کند و

خالقیت است .خالق است که چند صدایی را به وجود می آورد .ذات آن تک صدایی ،چند صدایی

االن هم بحثش هست ،از گذشته بوده و همیشه منِ آدم ،منِ منشور است؛ منی است که همه این

وجود دارد .در فیزیک صوت هم این موضوع تأیید علمی می شود ولی یک سری گفتند «موسیقی

نورها را به رنگ های مختلف تبدیل می کند.

ایرانی اصال موسیقی تک صدایی است ».این از آن حرف های عجیب و غریب است .شما به
رساالت قرن هفتم که نگاه کنید ،می بینید که راجع به فواصل صحبت می کند یا موضوعی که
موسیقی را برای فارابی و ابن سینا جذاب می کند ،روابط بین اصوات و هارمونیک هاست .عبدالقادر
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(نارسیسیزم) که پاسخ نگرفته ،حاال می تواند با ایدهآل کردن مخاطب ،از او

و  ...تطور موسیقی را همین طور بخواهیم در نظر بگیریم ،پیوسته هدفش این بوده

بتواره بسازد تا بتواند پرستشاش کند و در ذوب شدن با آن ارضا شود .به

که در جهت اهداف اجتماعی و سیاسی ،توده ها را به سمتی که می خواهد

همین خاطر است که در ابتذال می بینیم بیشتر به سطح پرداخته میشود ،مثل

هدایت کند .آن نظام آموزشی هم به همین دلیل اختالل داشته است .همین االن

لباس ،لحن ،واژه ،زندگی خصوصی و ...

هم اختالل دارد .توده ها را در جهت اعمال قدرتش حرکت می دهد.

عبدالجبار کاکایی :من با توده ابتذالساز موافقم .صحبت دوست مان در

فردین خلعتبری :موضوعی که شما می گویید در وزارت ارشاد جایی به

مورد اختالل در نظام آموزشی را می پذیریم چون سیستم حاکمیت و نظام های

اسم شورا وجود دارد .بخشی از آن برای شعر است و بخشی دیگر به موسیقی

سیاسی در ایران از ابتدا متفاوت بود .ملت ما از ابتدا آزاده ای بوده؛ آزادگی به

ارتباط دارد .همیشه دوستان به من می گویند به آن جا بیا و من نمی روم .دلیلش

معنای این که تحت قیمومیت پادشاه باشی و آزاده به معنای رِقیت ملت های

هم این است که من همه موسیقی های دنیا را نمی دانم .ممکن است االن چیزی

دیگر ،نه به معنای آزادی اجتماعی و سیاسی رایج در غرب .این آزادگی یعنی

باشد که در قالب هایی که من آشنایی دارم ،نگنجد .اگر من باید بر اساس دانش

قیمومیت یک نفر را بپذیری و او بر سرنوشت شما چیره باشد و معنای ابتذال و

خودم حرفی بزنم ،آن موسیقی را باید رد کنم ،پس در مورد چیزی صحبت می

غیر ابتذال را از طریق دستگاه ها و امکانات اجرایی خود به شما منتقل کند.

کنیم که من نمی دانم .چه طور من می خواهم راجع به چیزی نظر بدهم که چیزی

بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد ،وزارت فرهنگ ،صنایع مستظرفه ،خنیاگران سابق

در موردش نمی دانم .این یک پارادوکس است .اشتباهی که دوستان در این سال
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ها کردند ،نه به لحاظ شعر و محتوای شعری و شعارهایی که در شعر هست چون

هیج جای مملکت اتفاق نمی افتد ،مگر این که پشتش مأموریتی باشد .آن

فرمول های قانونی دارد و اما در زمینه موسیقی یک نوع موسیقی می آید که آن

مأموریت هم به شکلی باشد که در ساختار قدرت برایش تعریف شده باشد .این

را نمی شناسند و تخطئه اش می کنند .اتفاق بد جایی میافتد که همه چیز را در

اتفاقی است که متأسفانه در این سال ها افتاده و تشدید هم شده است .در واقع

قالب چیزی می خواهند که می دانند .یعنی همان اتفاقی می افتد که وقتی عصیان

می شود گفت سالن های نمایش موسیقی ،مراکزی که خدمات رسانی و حمایت

به وجود می آید ،متعلق به جایی است که حاکم با نخبه ای روبرو می شود که

می کنند ،تنها موقعی حمایت مالی کرده و گروه را پشتیبانی میکنند که مأموریت

چیزی را می داند که در چارچوب ذهن او نیست.

تعریف شده ای پشت ماجرا باشد .اگر چنین نباشد باید کار را با هزینه خودت
انجام دهی.

رضا نامجو :آقای کاکایی ،به نظر شما دستگاه رسمی فرهنگ که وزارت

فردین خلعتبری :چه رابطهای بین روشنفکری و نوع موسیقی که به آن

فرهنگ متولی آن است ،در حال حاضر جهت می دهد به آن چه که ما اسم بخشی

می پردازد ،وجود دارد؟

از تولیداتش را ابتذال در موسیقی می گذاریم؟
عبدالجبار کاکایی :بر اساس نیازهای سیاسی خود سیاستگذاری میکند.

عبدالجبار کاکایی :ببینید دو نفر مقابل دریا نشسته اند ،یک نفر می گوید

دستگاه وزارت ارشاد در حوزهی شعر هم چنین عمل میکند .سیاستگذاری اش

«چه قدر این موج ها تکراری هستند ».دیگری می گوید «نه ،من در تکرار موج

در جهت اهداف سیاسی است .خدمت صرف به فرهنگ و هنر به معنای محض

ها ،شکوه دریا را میبینم ».تا وقتی که این قدر اختالف دیدگاه وجود دارد،
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روشنفکر تعریف خودش را داراست و عامی هم از موسیقی ،تعریف خود را

عبدالجبار کاکایی :نوگرایی بهتر است که از سنت بگذرد.

داراست .روشنفکر ممکن است از تکرار موج ها دچار ماللت ،دلزدگی و خستگی

فردین خلعتبری :یعنی نمیشود نو بود؟

شود اما یک آدم زائر تعریف دیگری داشته باشد .به تعبیر دکتر شایگان زائر با

شروین وکیلی :به نظر من اصال نمیشود .یعنی آفرینش امر نو بدون
برخورداری از سنتی که پیشتر شبیه به این را آفریده ،ناممکن است.

توریست فرق دارد .نگاه زائر محو شدن در عبادتگاه است اما توریست چند
عکس می گیرد و فردا باید به جای دیگری برود .پدر و مادرهای ما را به عنوان

فردین خلعتبری :در نتیجه موضوعی که آقای دکتر راجع به موسیقی سنتی

زائر در نظر بگیرید ،تا آخر عمرشان بارها به مشهد بروند از دیدن آن بارگاه خسته

صحبت می کرد ،پس میتوان سنتی بود اما نو نبود و می توانی سنتی باشی و نو

نمی شوند .همین نگاه را می توان به موسیقی تعمیم داد.

باشی .یعنی آن اتفاقی که در دوره بعد از دکتر مسعودیه و جریانی که در موسیقی

فردین خلعتبری :جایی در صحبتتان گفتید این جریان فکری که از حلب

علمی و موسیقی متأثر از فیزیک افتاد ،دکتر پلی فونیست بود و حتی سمفونی

شروع می شود و به خراسان می رسد ،یک چیزهایی را عوض می کند .سوالی

می نوشت اما متوجه و حامی موسیقی ردیفی شد و نوعی تعامل با رویکرد

در این میان دارم؛ آیا می شود که آدم ،نو باشد ولی رفتارش سنتی باشد؟

«هایدگری» احمد فردید شروع شد .
شروین وکیلی :یک اتفاقی همیشه می افتد؛ یک دو قطبی که ایدئولوژیک

شروین وکیلی :اصال نمی شود نو بود ،بدون این که از سنت برخوردار

است و جای بحث دارد .آن دو قطبی سنت-مدرن و نو-قدیم است .چه کسی

بود.
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گفته مرز بین آنها کجاست؟ چه کسی گفته مرز بین شعر نو و کهن کجاست؟ به

هستی را کال رها کرده و به دنبال ابتذال و شهوت رایج زندگی روزمره خود

من نشان بدهید .چه کسی گفته مرز بین موسیقی سنتی و جدید کجاست؟ این

افتاده و فکر می کند خداپرستی می کند.

یک دو قطبی سیاسی ایدئولوژیک است که همیشه هم بار اخالقی پیدا می کند.

فردین خلعتبری :یعنی هر کسی آن گونه باشد قطعا به این جا می رسد؟

یعنی آنی که نو است ،خیلی خوب ،عالی و مترقی است یا برعکس .مثال در

عبدالجبار کاکایی :گفتم که فرم را رها کرد .عرفان به تصوف بستگی
دارد.

جریان انقالب اسالمی دقیقا همان واژگونی رخ داده است.
عبدالجبار کاکایی :فکر می کنم آقای خلعتبری ،وفاداری به فرم را

فردین خلعتبری :قصه اخالقیات یک مسئله دیگر است .مثال بگوییم چون

سنتگرایی می دانند .یعنی اگر مقید به رعایت فرم بودید ،در عین نوگرایی ،سنت

فالن جریان سیاسی ،یک جریان غیر اخالقی به وجود آورد یا فالن آدم سیاسی

را هم حفظ کردهاید.

به یک ماجرای غیر اخالقی رسید ،آن نگاه سیاسی اش هم بد است.
عبدالجبار کاکایی :نه ،آن نگاه بد نیست و نگاه خوبی بود .نگاهی که به

فردین خلعتبری :من معتقدم بدون فرم ،اصال چیزی وجود ندارد.

جهان اسالم افزوده شد که اوحدالدین ،عین القضات و سوانح احمد غزالی خوب

عبدالجبار کاکایی :همان فرقه ای که «حلمانیه» نام داشت و راجع به آن

بودند.

صحبت کردیم و جمال پرستی را وارد جهان اسالم کرد ،به شاهد بازی ختم شد.

فردین خلعتبری :پس رابعه پیش از آن چه میگفت؟

شاهد بازی یعنی چه؟ یعنی کسی که سنت را رها کرده .در واقع دوگانه خدا و
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عبدالجبار کاکایی :رابعه در ماجرای زهد تعریف می شود و مربوط به

خدا را خطاب قرار می دهد و می گوید «ای خداوند! کاری کن که رابطه من و

دوره ای است که زهد بر جهان اسالم حاکم بود و نظام بین خدای مطلق و هستی

تو ،رابطه دلدار و دلداده شود ».قبل از آن چنین چیزی نداشتیم که رابطه انسان

جدا از خدا وجود داشت.

و خدا ،رابطه عاشق و معشوقی شود .یعنی سنت خیلی جالبی است که «حلمانیه»

فردین خلعتبری :یعنی تعبیر عشق زمینی مطرح نبود؟

آن را وارد اسالم سنی میکند ،اما پیشتر در ایران زمین ریشههای عمیقی داشته

عبدالجبار کاکایی :عشق به آن معنا نه .روایت هایی درباره عشق آمده

است.

است.
شروین وکیلی :یک چیز جالب این که این فرآیند آفرینش با مهر در ایران
رمزگذاری میشده و ستون فقرات فرهنگ ما نیز مهر است .اگر به خاطر داشته
باشید که محتوا پیچیده می شود ،یکی از متغیرهای جدی که به نظرم محتوا را
پیچیده و الیه الیه می کند ،همین ایده مهر است .در همه جای دنیا همین طور
است و در ایران دیگر خیلی روشن و بسیار قدیمی است .مثال در مورد ارتباط
مهرآمیز بین انسان و خداوند هم اولین متنی که دیدم در «گاهان» است که اصال
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و بالیای طبیعی را می بینند ،هوشمندی خود را نشان می دهند .پس خیلی نگران

عبدالجبار کاکایی :باید به داستان زلزله اخیر و شورش اجتماعی آگاهانه

نباشیم.

و شعورمندی که در جامعه اتفاق افتاد نیز اشاره کنیم .من منتظرم روزی یک
شورش اجتماعی شعورمندی برای احیای ساختارهای موسیقی و فرهنگ و هنر

فردین خلعتبری :من راجع به این موضوع خیلی صحبت دارم .این که

جامعه رخ بدهد .البته این ها نیازهای ثانویه ماست .ما فعال شعورمان به نیازهای

می گویید هوشمندانه است ،به نظرم کمی جو در خود دارد؛ همان جوی که باعث

اولیه رسیده است .من واکنش به زلزله را یک شورش آگاهانه می دانم.

می شود به دنبال تتلو راه بیفتند ،سبب می شود سوار ماشین شوند و همه به سمت
مناطق زلزله زده بروند.

فردین خلعتبری :در کجای تاریخ ،نمونه ای سراغ دارید که این اتفاق در

حسین مجتهدی :این را فراموش نکنید که در انتخابات ،تتلو رأی نیاورد

مورد موسیقی افتاده باشد؟

بلکه شجریان رأی آورد.

عبدالجبار کاکایی :می خواهم بگویم ملتی که تازه به برطرف کردن
نیازهای اولیه شان با وحدت جمعی رسیده اند ،چه قدر تا برطرف کردن نیازهای

فردین خلعتبری :به نظر من اگر جای این دو هنرمند عوض می شد باز

ثانویه خود راه زیادی دارند .راه دارند اما حرکت هدفمند انجام می دهند .یادمان

همین سرنوشت برای انتخابات رقم می خورد .مگر ساسی مانکن نبود؟ چه فرقی

نرود این ملت همان ملتی است که تغذیه فکری شان را افرادی امثال تتلو انجام

بین این دو هست؟

میدهند ولی وقتی به بزنگاه های اجتماعی و سیاسی به نقاط حساس می رسند
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شروین وکیلی :یک سوال از شما دارم .تا حاال یک هوادار ( )fanتتلو

حسین مجتهدی :اصال معنای بانالیته در کتاب های لغت شناسی آلمانی

را از نزدیک دیده اید؟ همه به عنوان شوخی به صفحه او می روند .من خیلی

می گوید «آن چه به یک جماعت تعلق دارد ،نه به یک جامعه» .یعنی اجتماع

دنبال یک فن از او گشتم و نیافتم ...فن باالخره یک تعریفی دارد.

سازمان یافته مد نظر نیست.

فردین خلعتبری :انگیزه های پرداختن به تتلو با انگیزه های پرداختن به

شروین وکیلی :چیزی در حرف های شما هست؛ ببخشید صریح می گویم

من فرقی نمیکند .اگر به اجتماع برسد مثل دین بدون دانش عمل می کند .یعنی

چون رگههای پنهانی دارد .یک خوارشماری ایران در صحبت های شما احساس

نتیجه دین بدون دانش همین است که االن داریم میبینیم و می شود مثل داعش.

می شود که چرا ایرانی ها این گونه یا آن گونه هستند .به نظر من این طور نیست.
اجازه دهید یک جنبه اش را بازگو کنم؛ جامعه ایران بسیار پیچیده است .این که

غالمرضا آذری :شما ایران را امروز اجتماع می بینید یا جامعه؟ من نه

این جامعه مدیریت متمرکز ندارد ،درست است .اتفاقا خیلی خوب است که ندارد

ایران را جامعه و نه اجتماع می دانم .من ایران فعلی را یک جماعت می دانم .به

چون اگر قرار بود داشته باشد که مثل شوروی می شد .الیه بندی سیاسی باال

شدت مخالف هر تعریف دیگری هستم.

اصال کار نمی کند و به بدنه جامعه وصل نیست اما بدنه جامعه ،سازماندهی ویژه
خود را دارد و اتفاق های مهمی در آن رخ می دهد .نباید به ایران بدبیانه نگاه
کنیم یا توده مردم ایران با عینک بدبینی بیینیم درست نیست »fan« .یک تعریف
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دارد .یکی از ویژگیهایش این است که باید رفتار جمعی نشان دهد .یعنی باید

غالمرضا آذری :کودک ماندگی در سطوح مختلف نمود دارد.

به خاطر ستارهی محبوبش هزینه کند .معموال در این راه خشونت هم میورزند.

شروین وکیلی :باید ببینیم معنای این کلمه دقیقا چیست و در مورد کجا
و بر مبنای کدام چیز صحبت می کنیم....

ما با آخرین چیزی که از تتلو در مورد زلزله روبرو شدیم ،این بود که نوشت
«مردم این قدر به من فحش می دهد ،پس حق شان بود که زلزله آمد ».و دارد
این حرف را به هوادارهای خود میزند.
حسین مجتهدی :بعد از رفتن پیش آقای رئیسی کمی تغییر کرد.
عبدالجبار کاکایی :اتفاقا در قیاس با کشورهای اطراف ،ایران ،تنها ملت
منطقه است و دیگران همه قوم هستند .اگر دقت کرده باشید جنگی در آنها اتفاق
می افتد ،مردمش تبدیل به چند قوم می شوند ،به غیر از ایران.
غالمرضا آذری :من می خواهم کودک ماندگی در ایرانِ امروز بیداد می
کند.
شروین وکیلی :من روی این موضوع بحث زیادی دارد.
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هم مانند مترادفی برای  adventureبه کار میگیرند .یعنی از اولی مکالمه و از

شبکهاهی مجازی و آیین گفتگو

دومی حادثه را فهم میکنند .در این حال بیت تقریبا بیمعناست .چون میگوید
رسم درویشان نیست که با هم مکالمه کنند ،وگرنه من و تو با هم حوادثی

هفتهنامهی صدا ،شمارهی  ،۶۷۹شنبه  ۲دی ۱۳۹۶

میداشتیم.
کلید فهم این بیت آن است که بدانیم هردوی این کلمهها به رسانهای

حافظ شیرازی بیت مشهوری دارد که در آن میگوید:
«گفتگو آیین درویشی نبود

متفاوت و بافت اجتماعی ویژهای اشاره میکنند .در عصر حافظ میان صوفیان

ورنه با تو ماجراها داشتیم»

رسم بوده که اگر با هم اختالفی پیدا میکنند و دعوایی بینشان بر میخاست،

این بیت در میانهی قرن هشتم هجری خورشیدی در شیراز سروده شده ،و امروز

نزد پیرشان میرفتند و او در به روی اغیار میبست و هردو در خلوت نزدش

بسیار جالب توجه است که بخش عمدهی خوانندگاناش در تهران (و همچنین

مینشستند و هرچه بینشان گذشته بود و حس و کدورتی که در دل داشتند را

شیراز و اصفهان و سایر شهرهای ایران زمین) معنای واقعی بیت را در نمییابند.

برای هم فاش بازگو میکردند ،و بعد آشتی و روبوسی میکردند و از خلوت پیر

کلید فهم این بیت در دو کلمهی گفتگو و ماجرا قرار دارد .امروز گفتگو کمابیش

بار دیگر به جلوت یاران باز میگشتند .این کار را «ماجرا کردن» میگفتند ،یعنی

همچون برابرنهادی برای  dialogueفرنگیها به کار برده میشود ،و ماجرا را

ذکر آنچه که میان دو تن جریان یافته است .گفتگو هم به همین فضا مربوط است.
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چون هم گفت و هم گو حالت خطابی دارند و گفتگو (در برابر گفت و شنید) به

سخن در میان است ،که البته در معنای قدیم این کلمه بیشتر به نظریهی ساموئل

گفتار تندخویانه و خشمگینی اشاره میکرده که به طرف مقابل مهلت پاسخگویی

هانتینگتون نزدیکی دارد تا دیدگاه سید محمد خاتمی.

نمیدهد و از این رو شنوایی در آن راه ندارد و تنها گفتن و گفتن (گو) است.

آنچه معنای اصلی شعر حافظ را دستخوش دگردیسی و انقراض کرده،

بنابراین معنای بیت حافظ آن است که کشمکش و دعوا بین درویشان مرسوم

تنها گذر زمان و منسوخ شدن رسمهای یک آیین عارفانه نیست ،که در ضمن

نیست ،وگرنه دل من از تو پر است و باید میرفتیم و چندین بار با هم «ماجرا

گذار از بافتی زبانی به بافتی دیگر و انتقال از رسانهای به رسانهایست .شعر حافظ

میکردیم».

در همان زمان خودش از گفتاری شاعرانه به نوشتاری در دیوانی تبدیل شده و

بدفهمیای که در شعر حافظ راه یافته ،نمونهای از مبهم شدن معنای زبان

آن دیوان است که برای ما به یادگار مانده ،نه گفتارهای شفاهی مردم شیراز در

است ،آنگاه که گذاری تاریخی رخ مینماید و دورانی به دورانی دیگر تبدیل

قرن هشتم هجری خورشیدی .یعنی کنده شدن تعبیرها و عبارتها از بافتی زبانی و

میشود .در دنیای امروز ما صوفیانی نیستند که با هم ماجرا کنند ،از این رو ماجرا

وارد شدنشان به بافتی دیگر هم عاملی دیگر است که ممکن است بدفهمی تولید

کردن دیگر کاربردش را از دست داده و عبارت خویشاوندش «ماجرا داشتن»

کند ،یا معنای اصلی واژگان و عبارتها را مسخ کند و به چیزی دیگر مبدل سازد.

معنایی متفاوت (هرچند نزدیک به تعبیر قدیمی) را به دست آورده و گفتگو هم

آنچه که در زمانهی ما در زبان پارسی رخ میدهد ،تا حدودی تکرار

به کلی دچار چرخشی معنایی شده طوری که به طور رسمی از گفتگوی تمدنها

همین الگویی است که شرح دادیم .با این تفاوت که با ورود موج تجدد به ایران
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زمین و ظهور رسانههای نو آن دگردیسی تعبیرها و معانی و آن لغزیدن مفهوم بر

را پدید میآورد که تنظیم شدنی بود و میشد دربارهاش برنامهریزی کرد .وقتی

کلمه شدتی بیشتر و بسامدی فراوانتر پیدا کرده است .یعنی گویی آن ماجرایی

رادیوی ملی ایران تاسیس شد ،سعید نفیسی که از ادیبان نامدار پارسینویس بود

که بیت حافظ در گذر شش قرن از سر گذرانده ،در شش دهه و گاه در شش

و به شیوایی سخن شهرت داشت ،به استخدام رادیو درآمد تا گویندگان را آموزش

سال بازتولید شده باشد .چرا که شیوههای سخن گفتن با سرعت بیشتری دگرگون

دهد تا پارسی را زیبا و شیوا و درست به زبان بیاورند ،و شنوندگان برنامههای

میشود و عناصر زبانی با چاالکی بیشتر و پیامدهایی نامنتظرهتر از رسانهای به

رادیویی به تدریج همان شیوه از زبان را درونی ساختند.

رسانهای جهش میکنند .نخست زبان پارسی بود که به صورت کتاب و روزنامه
به چاپ رسید ،بعد گفتار شفاهی بود که در رادیو خوانده شد و هنجارهایی نو
پدید آورد .بعد همان گفتار شفاهی رادیویی در تلویزیون با تصویر همنشین شد،
آنگاه انفجار رسانهای امروز رخ داد که تولید صورتهای نوینی از زبان را در قالب
وبنوشت ،پیامک ،یادداشت اینترنتی ،گزارههای فیسبوکی و مشابه اینها رقم زد.
در آن هنگام که رسانههای نو وضعیتی متمرکز و نهادینه داشت ،گذارهای
یاد شده هم قاعدهمند و کنترل شدنی بود و شکلهایی تازه از هنجارهای عمومی
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در دهههای گذشته که جای ادیبان و سخندانان در سازمانهای برنامهساز

بودند که ارتباط در میانشان دو سویه و چند سویه بود .یعنی هرکس میتوانست

خالی است ،خطاهای لغوی و لغزشهای کالمی و گفتار کمسوادانهی گاه و بیگاه

با هزینهای در حد صفر برای طیفی وسیع از مخاطبان پیامهایی ارسال کند ،و

گویندگان به همین ترتیب تکثیر شده و در میان بخشی از جمعیت که مخاطبان

پاسخهایشان را هم دریافت نماید .یعنی آن «گفتگو»ی یک طرفهی موج اول

آن رسانه هستند ،رواج یافته است .فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی و

انقالب رسانهای مدرن ،که یکطرفه بود و مخاطبی منفعل را خلق میکرد ،به

برنامههای ماهوارهای هم به همین شکل با برنامه یا بیبرنامه ،در راستای بهسازی

حاشیه رانده شد و «گفت و شنیدی» شکل گرفت که باز و گشوده بود و دوسویه.

و پیراستگی زبان یا شلختگی و گسیختگی و لکنت زبان حرکت کردهاند .چرا که

شاید هنوز برای تحلیل پیامدهای ظهور این رسانههای نو زود باشد .چرا

رادیو و تلویزیون رسانههایی یک طرفه هستند .در یک سمت نهادی با در اختیار

که در بطن این توفان رسانهای قرار داریم و بسیاری از الگوهای رفتاری مردم

داشتن پول و سرمایهگذاری بر طرحی مفهومی چیزی را تولید میکند که انبوهی

هنوز صورتی نهایی به خود نگرفته است .با این همه چنین مینماید که تا همین

از مخاطبان آن را مصرف میکنند و از گفتمانی که تولید شده پیروی میکنند.

جای کار ،یک چرخش مهم و تعیین کننده در زبان پارسی و الگوی ارتباطی

ماجرای تجدد زبان پارسی تا همین بیست سال پیش به این شکل بود ،تا

کاربران شبکههای مجازی تحقق یافته باشد .آن هم تکامل نوعی هنجار زبانی و

آن که چرخشی مهم و سرنوشتساز رخ نمود .یعنی نخست وبنوشت و بعدتر

شکلی از همگرایی قواعد گفتار است ،که در غیاب مرجعی بیرونی و فارغ از

شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در افق نمایان شدند .اینها رسانههایی
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اقتدار نهادها ،تنها در جریان گفتنها و شنیدنها ،به شکلی از پایین به باال در

نوعی اخالق جمعی و تکوین نوعی بازی برنده-برندهی هنجارین پیامد طبیعی

حال شکلگیری است.

آزمون و خطاهای پیاپی در این فضاست .فضایی که پرخاشگران و تندخویان و
بیادبان را طرد میکند و مخاطبانشان را پراکنده میسازد ،و در مقابل به تراکم

این هنجارهای زبانی به نظرم شکلی از ادب ،رواداری ،اخالقمداری و

ارتباط در اطراف رعایت کنندگان اخالق مکالمه میافزاید.

خویشتنداری را در گفتگوهای جاری در این فضا پدیدار ساخته است .شاید از
آن رو که «ماجرا کردن» در این زمینه ممکن و رایج است .یعنی دو طرف گفتگو
میتوانند هرچه میخواهند و در دل دارند را به هم بگویند .گویی که فضای
مجازی و محیطهای عمومی یا خصوصی تبادل پیام بر آن ،خلوت همان پیری
است که پیامها را بسته به چارچوبهایی عمومی فاش میسازد یا کتمان میکند،
و در ایمنی این چارچوبهاست که مردمان با هم گپ میزنند ،گلههایشان را با هم
در میان میگذارند ،احیانا دعوا میکنند و دشنام میدهند ،و در نتیجه شیوههای
ارتباط با دیگری را تمرین میکنند و قاعدههایش را در مییابند .بازیهای برنده
برنده در مسیر تکامل منقرض میشوند و به ناکامی میانجامند .از این رو برآمدن
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و خدمتکاران اختهشان (خواجهها) زندگی میکردهاند و  )۳از ارتباط با جهان

بخشی از مقالهی «جامعهشناسی شبستان»

خارج محروم بودهاند و به همین خاطر  )۴ارتباطشان با سیاست به دسیسههایی
فریبکارانه منحصر میشده است .در نتیجه  )۵قدرت یافتن زنان و خواجههای
حرمسرا عالمت انحطاط و تباهی دولت بوده و  )۶شاهانی که زمان زیادی را در

چهارمین همایش ملی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

حرمسرا میگذراندهاند افرادی عیاش و بیعرضه و ناتوان در حکمرانی بودهاند.

پنل گروه جامعهشناسی تاریخی ،چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۶

همهی شش عنصری که برشمردیم را میتوان مورد نقد و واسازی قرار
داد و دربارهشان پرسش کرد که الف) این گزارهها از کجا آمده؟ یعنی در چه

طرح پرسش

زمانی و توسط چه کسانی به مفهومی به نام حرمسرا منسوب شده است ،و ب)

کلیدواژهی حرم یا حرمسرا امروز معنایی روشن ،رنگین و هیجانانگیز را

این گزارهها تا چه پایه معتبر هستند .یعنی با ارجاع به اسناد تاریخی و دادههای

به ذهن متبادر میکند که از نظر تاریخی نادرست و جعلی است .بر اساس تعبیر

مستند چقدر درست یا نادرست مینمایند.

مرسوم ،حرمسرا  )۱مکانی محصور و بسته در قصر شاه یا خلیفهای شرقی (به

با مرور منابع مرجعی که تصویر یاد شده را ایجاد کردهاند ،روشن میشود

طور خاص ایرانی) بوده که  )۲در آن شمار زیادی از زنان همبستر با شاه و کنیزان

که شش عنصر یاد شده بیش از آن که در اسناد و شواهد تاریخی یا داللتهای
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معنایی بومی ریشه داشته باشند ،انگارهای بیرونی و ساختگی هستند که در قرنهای

 )۱حرمسرا دقیقا یعنی چه؟ این کلمه در چه زمانی در زبان پارسی رواج یافته و

هجدهم تا بیستم میالدی در اروپا و بعدتر آمریکا دربارهی یک نهاد ایرانی

برای اشاره به چه چیزی کاربرد یافته؟ آیا این مفهوم در گذشتهی با کلمههای

برساخته شدهاند .تصویری که برداشتی سادهاندیشانه ،سطحی و در کل نادرست

دیگری رمزگذاری میشده؟ معنای امروزینش در امتداد همان تعبیر قدیمی است

از یک ساخت اجتماعی پیچیده و دیرپای اجتماعی را به دست میدهد.

یا این که تحریفی نسبت به معنا و برچسب پیشین را نمایان میسازد؟

در این نوشتار از سویی این تصویر سطحی اما فراگیر و جا افتاده را نقد

 )۲ساختار حرمسرا چه بوده؟ کدام شبکه از روابط اجتماعی ،با چه

و وارسی و واسازی خواهم کرد و از سوی دیگر پرسشهایی نادیده انگاشته شده

عناصری حرمسرا را بر میساخته است؟ آیینها و قواعد و اصول مرزبندی این

اما مهم دربارهی حرمسرا را طرح میکنم .حرمسرا نهادی است که در تاریخ تمدن

سیستم اجتماعی با محیط اطرافش چگونه بوده؟ چه ساختار معمارانه و چه قالب

ایرانی ریشه دارد ،و از ابتدای عصر هخامنشی تا پایان دوران قاجار به شکلی

ریختیای را در جامعه پدید میآورده است؟

پیوسته وجود داشته است .از این رو یکی از کهنترین و پایدارترین نهادهای

 )۳کارکرد حرمسرا چه بوده؟ چرا این کارکرد در گذر زمان چنین

اجتماعی در کل تاریخ نهادهای کل جوامع انسانی است .بر این مبنا پرسشهای

تداومی داشته و تا این اندازه پایدار مانده است؟ آیا کارکردش را میتوان به

کلیدیای که باید دربارهاش مطرح کرد ،چنین مواردی را شامل میشود:

همآغوشی و روابط جنسی فرو کاست یا به قدرت سیاسی هم سامان میداده
است؟
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 )۴معنای حرمسرا در دورههای متفاوت تاریخی چه بوده است؟ چه

واژگان و چیزها

داللتهایی به این فضا منسوب میشده و چه رمزگان و استعارههایی از آن
حرمسرا کلمهای نوساخته و به نسبت جدید است که در گذشته یا وجود نداشته

برخاستهاند؟ رمزگذاریهای ویژهی این فضا کدام بوده و چه پیوندی با

و یا رونق و رواجی نداشته است .آنچه که امروز حرمسرا خوانده میشود ،اگر

سیستمهای فرهنگی برقرار میکرده است؟

از توهمها و تصویرهای خیالی پالوده شود ،نهادی اجتماعی را نشان خواهد داد
که در پارسی از دیرباز شبستان یا مشکوی نامیده میشده است .شبستان که
قدیمیترین کلمه در این زمینه است در پارسی باستان احتماال به صورت
«خْشَپَهسْتانَه» (* )xšapā.stānaخوانده میشده و همان معنای جایگاه ماندن
در شب را میرسانده است .مشکوی به معنای کوشک و عمارت است و رواجی
کمتر از شبستان داشته است .در میان شاعران قدیمی اسدی توسی و در میان
معاصران ملکالشعرای بهار بیشتر این کلمه را به کار گرفتهاند و به ویژه نزد بهار
معنایی فراتر از حرمسرا در نظر بوده است.
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خودِ کلمهی حرمسرا برچسبی مدرن و نوپدید است که برای نامیدن شبستان به

کاربرد کلمهی حرم برای اشاره به شبستان نخست در قلمرو آناتولی و پس از

کار گرفته شده است و در ادبیات پارسی پیشینهی چندانی ندارد .در میان شاعران

دوران مغول رواج یافت .چنان که در اشعار موالنا نیز اشارههایی به آن میبینیم.

قدیمی تنها جامی است که این کلمه را در لیلی و مجنون تنها دو بار به کار

چنان که در دیوان شمس میگوید «هرکه سبوی تو کشد عاقبت /در حرم عشرت

میگیرد و همان شبستان را در نظر دارد .واژهی حرم نیز در ادب پارسی اغلب

سلطان شود» و «در حرم خندان بود سلطان ولیک /می نماید خویش در دیوان

داللتی دینی داشته و تنها در معنایی استعاری و غیرمستقیم به شبستان اشاره

تُرُش»  .هرچند همو همچنان کلمهی حرم را مانند پیشینیانش بیشتر در معنایی

میکرده است .این اشارهها هم سخت جسته و گریخته است و اغلب در شکلی

دینی و برای اشاره به جایگاهی مقدس و پیراسته از آلودگیهای دنیوی مورد

دوپهلو به کار گرفته میشدهاند .چنان که حافظ میگوید «ساکنان حرم ستر و

استفاده قرار میدهد که معنایی تقریبا واژگونهی حرمسرای عوام را میرساند.

عفاف ملکوت /با من راه نشین بادهی مستانه زدند» .کلمهی حرم همواره مکان

کاربرد کلمهی حرم برای شبستان در ادامهی همین سنت و چه بسا به خاطر

مقدس را نشان میداده و داللت اصلیاش حریمی امن و پیوند خورده با قوانینی

مرجعیت آثار موالنا ناشی شده و از دربار عثمانی برخاسته است .وابستگان به

خاص و ادبی ویژه را نشان میداده است ،که تنها به شکلی غیرمستقیم به شبستان

باب عالی طی قرنهای اخیر شبستان را حرم میگفتند و همین کلمه از آنجا به

هم تعمیمپذیر بوده است.

زبانهای اروپایی راه یافته و در دوران پهلوی اول بار دیگر به پارسی وارد شده
است و ترکیب نوظهور حرمسرا را در معنای شبستان ساخته است .در دربارهای
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وابسته حوزهی تمدن ایرانی که چنین نهادی را داشتهاند ،گاه واژگان دیگری برای

فردوسی میگوید ضحاک پس از غلبه بر جمشید و دستیابی به تاج و تخت «برون

اشاره به آن مورد استفاده قرار میگرفته که همواره پارسی بوده است .مثال گاه

آورید از شبستان اوی /بتان سیهموی و خورشید روی» .بقیهی شاعران نیز برای

شبستان را پرده و زنان مقیم آن را پردگیان مینامیدهاند .در هندوستان دوران

اشاره به این نهاد از واژهی شبستان استفاده کردهاند .چنان که در خمسهی نظامی

گورکانی هم این نهاد را زنانه میخواندند که از همان مجرا به زبانهای اروپایی

هم میبینیم .واژهی شبستان تا قرنها بعد همین داللت را حفظ میکند و مثال در

راه یافته است.

شعر حافظ میخوانیم که «ز در درآ و شبستان ما منور کن» و بعدتر موالنا میگوید

در میان شاعران و نویسندگان قدیمی رایجترین واژه برای نامیدن این نهاد شبستان

«ای سرو گلستان را وی ماه شبستان را /این ماهپرستان را مآزار ،مخسپ امشب».

بوده و با همین پشتوانه ما نیز در این نوشتار همین کلمه را به جای حرمسرا به

شاعران هریک بسته به زاویهی دید خود شبکهای از استعارهها و داللتهای نمادین

کار میگیریم .در میان غولهای کهن شعر پارسی ،فردوسی که اعتباری

را به شبستان منسوب کردهاند .مثال نظامی بیشتر هنگام اشاره به شبستان به بستر

بنیانگذارانه دارد اغلب واژهی شبستان را برای اشاره به این مفهوم به کار گرفته

راحت و پتوی خز و عناصر پرتجمل زندگی تاکید کرده است .در حالی که

است .شاهنامه در بخش اسکندرنامه به برابری این واژه با مشکوی هم اشارهای

فردوسی اغلب شبستان را در معنای جامعهشناسانهاش و همچون برچسبی برای

دارد (چو آیی شبستان و مشکوی من /ببینی تو باشی جهانجوی من).

یک نهاد به کار میبرد .مثال در شرح جنگ نوذر و تورانیان میگوید «شبستان ما
گر به دست آورد /بر این نامداران شکست آورد »...و «ورا در شبستان فرستاد
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شاه /فزون شد ز هرکس ورا پایگاه» .نظامی هم درست به همین شکل شبستان را

را میپسندد و مثال چند بار حضور پریرویی در خانه را به تابیدن ماه در شبستان

بدون پیرایههای ادبی و استعاری و اغلب همچون نام مکان به کار گرفته است و

تشبیه کرده که در ضمن کنایهای به زنان ماهرخِ ساکن حرمسرا هم هست« :مرا

اشارهای دارد که شبستان در کنار شکارگاه دو عرصهای بوده که آداب بزم شاهانه

که از رخ او ماه در شبستان است /کجا بود به فروغ ستاره پروایی» .در حالی که

را تشکیل میداده و در مقابل آداب رزمی قرار میگرفته است .مثال در شرفنامه

خاقانی عالوه بر ماه با ترکیب آفتاب و شبستان هم بازی کرده و همین تصویر را

و در داستان رفتن اسکندر از هند به چین این اندرز را میخوانیم که:

با خورشید برساخته است (در شبستان آفتاب شدی /آه من آسمانشکن کردی).

به هر جایگه رونق انگیز کار

به جز در شبستان و جز در شکار

موالنا در این میان غریبترین کاربرد از این کلمه را گرفته و شبستان را گاهی

به نخجیر کردن ندارد درنگ

شکیبا بود چون رسد وقت جنگ

همچون صفت و گاهی همچون دالی برای اشاره به هر چیز خوب و خوش و زیبا

در قرنهای بعدی وحشی بافقی بر رابطهی شمع و شبستان تاکید کرده و بانوی

به کار میگیرد« :یک دمم چشمهی خورشید کند /یک دمم جمله شبستان کندم».در

زیبای پردهنشین را شمع شبستان دانسته است (خندان نشست و شمع شبستان غیر

دوران جدیدتر هم شاعران بیشتر به پیوند میان شب و شبستان توجه کردهاند .به

شد /رحمی به گریههای شب تار من نکرد) .و بعدتر عبید زاکانی و خواجوی

ویژه فروغی بسطامی اشارههای زیادی از این دست دارد (اگرچه قابل بزم

کرمانی بسیار از این تصویر بهره جسته است (در آن مجمع که خلوتگاه

حضورت نیستم اما /شبی را میتوانی روز کردن در شبستانم).

خوبیست /تو را شمع شبستان میتوان یافت) .حافظ بیشتر استعارههای اختری
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تولید شده و انگارهی ذهنی اروپاییان از مردم ایران زمین را منعکس میکند .از
این رو حرمسرا حامل پیشداشتها ،افسانهها و عقاید اغلب نادرستی است که
اروپاییان در چند قرن اخیر از ساز و کارهای جنسیت در ایران زمین داشتهاند.
ساز و کارهایی که به جایی خاص به نام «سرای» یا «حرم» منسوب میشدند که
هردویشان وامواژههایی هستند که اروپاییان از ترکان عثمانی برگرفتهاند .بر همین
مبنا کلمهی حرمسرا را برای اشاره به این انگارهی جعلی شرقشناسانه حفظ
میکنم و برای نامیدن آنچه که احتماال وجود داشته و با اسناد و شواهد تاریخی
پشتیبانی میشود ،نام اصلیاش یعنی شبستان را به کار خواهم گرفت .برداشت
عمومی امروزین از کلمهی حرمسرا چند عنصر مفهومی را در بر میگیرد که

انگارهی شرقشناسانهی حرمسرا

همگی از این بافت شرقشناسانه برخاستهاند:
حرمسرا در داللت امروزینش کلیدواژهای مدرن است که معنایی

 )۱حرمسرا جایی مشخص و محصور است ،یعنی به مکانی مجلل و زیبا

شرقشناسانه را حمل میکند .یعنی تعبیری است که در بافت فرهنگ اروپایی

اما سخت حراست شده و بسته و زندان مانند اشاره میکند که  )۲زنانِ متعدد
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یک مرد که نقش اصلیشان همخوابگی با او بوده را  )۳همچون کنیز و بردهای

غربی دیرپاست .یعنی به همان ترتیبی که دست کم از ابتدای عصر هخامنشی

فاقد حقوق ،در بافتی مردساالرانه و زنستیز در آنجا نگهداری میکردهاند و )۴

نشانههای حضور نهاد شبستان را در منابع ایرانی و انیرانی میبینیم ،از همان هنگام

نگهبانانی از دیوارها و حریمش پاسبانی کرده و خدمتکاران و کارگزارانی که

انعکاسی از آن را در متون یونانی باز مییابیم که همهی این عناصر ششگانه را

همگی اخته بودهاند در آن فعالیت میکردهاند )۵ .زنان حرمسرا مدام به دسیسه و

در خود دارد .جالب آن است که طی قرن گذشته پس از انقراض نهاد شبستان

توطئهچینی مشغول بودهاند و  )۶شاهان به خاطر وجود حرمسرا و معاشرت دایمی

در ایران ،مفهوم و کارکرد آن نیز از یادها رفت و خأل دهان گشوده در این

با زنان خلق و خویی پست و زبون پیدا کرده و زیر نفوذ زنان و خواجگان در

حوزهی اجتماعی با تصویری جعلی و ساختگی از حرمسرا پر شد.
تصویر امروزین ما از حرمسرا در ایران باستان به طور عمده بر اساس

میآمدهاند و نتیجهی این ماجرا تباهی دولت و سیاست بوده است.
در این معنا حرمسرا یک فضای زیبای شهوتانگیز تکجنسی است که

خوانشی ویژه و بندهایی گلچین شده از منابع یونانی شکل گرفته است .مثال این

از مرد تهی است و تنها زنان و نگهبانان و خدمتکاران اختهشان در آن حضور

گزارهی نامحتمل استرابو که اشراف ماد میبایست دست کم پنج زن داشته باشند،

داشتهاند .ساختار تک جنسی و محصور آن به عالوهی کارکرد جنسی و

بارها نقل شده و در ترکیب با گزارش آتنائوس که میگوید خواجهسرایان مراقبت

شهوانیاش عناصری هستند که در تعبیر امروزین از حرمسرا مورد تاکید هستند.

از زنان حرم را بر عهده داشتهاند ،به شکلی همان تصویر کهنسال از حرمسرای

تصویری که از حرمسرا به دست دادیم به شکلی شگفتانگیز در سنت فرهنگ

آشوری را بازتولید کرده است .این وصله پینه کردن متون باستانی و سر هم کردن
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تصویری شرقشناسانه از حرمسرای پارسیان تا جایی پیش رفته که برخی از متون

فرزندانشان را تا پنج سالگیشان بر عهده داشتهاند و پس از آن نیز نفوذی زیاد

دانشگاهی دربارهی تاریخ هخامنشیان نیز افسانههای زاهدانهی افالطونی دربارهی

بر فرزندانشان اعمال میکردهاند .این نکته که زنان ایرانی آزاده و مقتدر بودهاند

تاثیر فسادبرانگیز تجمل و شادخواری و لذتجویی و انحطاط اخالقی و سیاسی

و در سیاست از جایگاهی مشخص و تعریف شده بهرهمند بودهاند را همهی

هخامنشیان به خاطر نفوذ زنان و خواجگان حرمسرا را تکرار کردهاند.

نویسندگان یونانی و رومی مورد تاکید قرار دادهاند و اصوال نخستین اثر ادبی

برداشت شرقشناسانه از مفهوم حرمسرا بیشک نادرست است .یعنی کافی است

بازمانده از آتن باستان تراژدی «پارسیان» اثر آیسخولوس است که شخصیت

به خودِ همین منابع یونانی و رومی بنگریم تا دریابیم که شش عنصر برسازندهی

اصلی آن آتوسا دختر کوروش بزرگ است و بدنهی روایت بر مبنای حضور

تصویر حرمسرا یا اعتبار ندارند و یا در تعبیری متفاوت با آنچه مرسوم است معنی

برجستهی او در عرصهی سیاست استوار شده است .دربارهی عظمت و شکوه

میشدهاند .مثال با خواندن همین منابع در مییابیم که زنان در دستگاه سیاسی

دولت هخامنشی نیز خودِ منابع یونانی به قدر کافی داد سخن دادهاند و اطالعات

هخامنشی نفوذ و حضور سیاسی مؤثری داشتهاند و حضور نمایانشان در فضای

باستانشناختی و منابع تاریخی دیگر هم همان را تایید میکنند .خالصه آن که

و

آغازگاه تصویر حرمسرا که هر شش عنصر یاد شده را در خود میگنجاند ،در

چیرهدستیشان در فنونی مانند کمانگیری و سوارکاری نشان میدهد که پردهنشین

منابع کهن یونانی و رومی نهفته است .و بر مبنای همان منابع میتوان دریافت که

و منزوی نبودهاند .همچنین زنان ساکن شبستان کنترل کامل آموزش و پرورش

بدنهی این انگاره نادرست بودهاند .زنان در شبستان محصور و محدود نبودهاند،

عمومی

و مشارکت فعالشان در ورزشها و آیینهایی مانند شکار



سیمرغ/شمارهی شصت و سوم /بهمن ماه هزار و سیصد و نود و

وضعیتی بردهسان مانند زندانیان نداشتهاند ،حضورشان در سیاست رسمی و

نزد همهی ساختهای سیاسی برآمده از دل ایرانشهر میتوان بازجست ،فارغ از

نمایان بوده و از جنس دسیسههای پشت پرده نبوده است ،و شاهان با آن که با

این که به کدام شاخهی دینی پایبند باشند .به همان ترتیبی که عباسیان مسلمان و

شبستانها پیوندی نزدیک داشتهاند ،مردانی دلیر و خردمند بودهاند و سیاست

مدعی شریعت ملکههای مقتدر و دولتمند داشتند ،پیروان مزدکیان و خرمدینان

پارسیان هم بیشک منحط یا رو به زوال نبوده است .این دادهها به ویژه زمانی

نیز چنین بودند .نمونهاش آن که وقتی ابومسلم خراسانی را کشتند ،به گزارش

معنادار میشود که موقعیت زنان و نقش سیاسیشان را با یونان دوران کالسیک

مروج الذهب خرمدینان برآشفتند ،و این گواهی است که پیوند وی با خرمدینان

و رومِ چند قرن بعد مقایسه کنیم .چرا که جامعهی کهن یونانی-رومی برای زنان

و ریشهدار بودن قیام بابک خرمدین در برابر عباسیان را نشان میدهد .چنان که

موقعیتی بسیار فروپایه قایل بوده و به همین خاطر جایگاه زنان در ایران زمین در

مسعودی میگوید ابومسلم امام خرمدینان محسوب میشده و پس از مرگ وی

چشمشان شگفتانگیز جلوه میکرده و این فاصلهی فرهنگی از همان زمانهای

گروههایی متفاوت پدید آمدند که برخی به جاویدان بودناش و غیبتاش باور

دوردست افسانهپردازیهایی دامن میزده است که نمونهاش را پلوتارک در

داشتند و برخی دیگر فاطمه دخترش را امام بعدی خرمدینان میدانستند.
تصویر اروپاییان از حرمسرای شرقی به طور خاص به تمدن ایرانی مربوط

داستان زندگی پریزاد مادر اردشیر دوم هخامنشی ثبت کرده است.
سنت بزرگداشت مقام زنان و به ویژه مادران ارتباطی با مسلمانان یا زرتشتیان

میشد و آن «شرق»ای که در گفتمان شرقشناسانهاش پردازش میکرد ،یا مانند

نداشته و در فرهنگ عمومی مردم ایران ریشه داشته است .به همین خاطر آن را

دوران هخامنشی و ساسانی و صفوی به طور مستقیم به کشور ایران ارجاع میداد
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و یا بر مبنای تماس با دولت عثمانی و گورکانی به حوزهی تمدن ایرانیِ گسترش

از اواخر قرن هجدهم میالدی به بعد ،آغاز تکاپوی استعمارگران باعث

یافته در اروپای شرقی و شمال هند مربوط میشد .این تصویر تا عصر خرد

شد تا بازنویسیهایی در این تصویر غربی از حرمسرا پدید آید .شخصیتهایی

همچنان همان عناصر باستانی یونانی-رومی را در خود حفظ کرده بود ،و تنها با

مانند ریچارد فرانسیس برتون که در اصل ماجراجویانی بودند در جستجوی

روکشی از زهد مسیحی ترکیب شده بود و بر سویههای شهوانی و

شهرت و ثروت ،پس از بازگشت از سفرهای طوالنی و خطرناکشان به بخشهای

خیالپردازیهای جنسی بیشتر تاکید میکرد.

دوردست زمین داستانهایی دربارهی تجربههایشان روایت میکردند که در بسیاری
از موارد یکسره از ذهن خودشان تراوش میکرد .این ماجراجویان در عمل
همچون واسطههایی فرهنگی عمل میکردند که تماس گاه سطحیشان با جوامعی
بیگانه و گاه بسیار دیرینه و پیچیده را به فضای فرهنگ اروپایی منتقل میکردند
و به این ترتیب تصویری از «دیگری» برای اروپاییان بر میساختند ،که به نوبهی
خود برای تعریف هویت بومی اروپاییان کاربرد داشت.
در عین حال متونی که این افراد از خود به جا گذاشتهاند به سرعت همچون
مراجعی دانشگاهی برای شناسایی جوامع ناشناخته اعتبار مییافت .به ویژه در
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صورتی که نویسندهشان کسی مانند برتون بود و دربارهی امور جنسی با صراحت

در حرمسرای خلیفه میپرداخت .بخشی که در اصل متن به این شکل وجود ندارد

و بیپروا مینوشت ،و موقعیتی سازمانی هم داشت و یکی از دو بنیانگذار «انجمن

و اصوال محتوایش با بافت فرهنگی ایرانی سازگاری ندارد.

انسانشناسی لندن» به شمار میرفت .همین ماجراجویان بودند که متنهای ایرانی

انتشار هزار و یک شب که بیشتر در اروپا با نام «شبهای عربی» شهرت

و هندی دربارهی امور جنسی را با نام «شبهای عربی» یا «کاما سوترا» (/۱۲۶۲

یافته و اشارهای به همان مفهوم شبستان دارد ،رخدادی تعیین کننده بود که

.۱۸۸۳م) به اروپاییان معرفی کردند و اغلب ترجمهها و تفسیرهایی پرخطا و

انگارهی پرخطای اروپاییان دربارهی شبستانهای ایرانی را شکل داد و به تصویر

تحریف شده از آن به دست دادند ،به شکلی که با کلیشههای قدیمی جامعهشان

جعلی حرمسرا منتهی شد .تصویری که از سویی برتری نیروی اروپایی مردانه و

دربارهی موقعیت زنان در شرق سازگاری داشته باشد .برخی از این ترجمهها و

جنگاور بر قلمروهای شرقی زنانه را در ذهن استعمارگران تثبیت میکرد و از

تالیفها افزودههایی چشمگیر و برساختههایی تعیین کننده را به متن اصلی تحمیل

سوی دیگر خیالپردازیهای جنسی را مجاز میساخت و از راه منسوب کردناش

میکردند .چنان که مثال ترجمهی برتون از داستانهای هزار و یک شب که در

به غیر شکلی روشنفکرانه از ردهبندیهای دقیق و موشکافانهی گناهان جنسی در

ایران زمین از دیرباز بخشی از فرهنگ عوام محسوب میشده ،وقتی در سال

قرون وسطا بود ،که به همین شکل به «دیگری»ِ آن زمانه یعنی کافران و مرتدان

.۱۸۸۵( ۱۲۶۴م) منتشر شد ده جلد مفصل را در بر میگرفت که جلد دهماش

چفت و بست میشد.

بخشی طوالنی در چهارده هزار کلمه داشت که به شرح همجنسگرایی و بچهبازی
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به این شکل مفهوم حرمسرا در کانون تصویرپردازی اروپاییان دربارهی

شهوتآلودهی مسلمانان به دست میدادند و آن را در برابر عشق پاک و «طبیعی»

مردم وابسته به حوزهی تمدن ایرانی در آمد .گفتمانهایی بر مبنای این مفهوم پدید

اروپاییان مسیحی مینهادند ،که در بافتی رمانتیک ستوده میشد .داستان «گبر»

آمدند که مشهورتر از همه همان بود که سویهای جنسی داشت و چندهمسری

چندان مشهور شد که اوژن دالکروا نقاش نامدار فرانسوی در .۱۸۲۶( ۱۲۰۵م)

شاهان و خلیفهها را که در بافت زهد مسیحی به شهوترانی عنان گسیختهای

تابلوی «گبر و حسن» را کشید و چند سال بعد آری شفر تابلوی زیبای «گبر» را

شباهت داشت ،موضوع خیالپردازیهای جنسی قرار میداد.

بر همان اساس کشید و ادگار آلن پو هم شعر «تیمور لنگ» خود را در ۱۲۰۶

شخصیت مهمی که تدوین این گفتمان در دوران مدرن را بر عهده گرفت ،لرد

(.۱۸۲۷م) با اثرپذیری از «گبر» بایرون سرود.

بایرون است که در سال .۱۸۱۳( ۱۱۹۲م) منظومهی «گبر» را در هفتصد بند سرود

نمونهای از آثاری که به پیروی از شعرهای حرمسرایی بایرون با متمرکز

و منتشر کرد .انتشار این اثر یکی از عواملی بود که بایرون را به شهرت رساند.

بر سویهی جنسی حرمسرا به وجود آمد« ،ترک شهوانی» است به قلم جان

به شکلی که تا دو سال بعد دفتر شعر «گبر» چهارده بار چاپ شده بود .بایرون

بنجامین بروکز که تا حدودی به هرزهنگاری پهلو میزند و در سال ۱۲۰۷

پس از آن سه منظومهی دیگر با همین مضمون حرمسرایی سرود که «عروس

(.۱۸۲۸م) بی نام نویسندهاش انتشار یافت و کم کم تا .۱۸۹۳( ۱۲۷۲م) شهرتی

ابیدوس» (.۱۸۱۳ /۱۱۹۲م)« ،دزد دریایی» (.۱۸۱۴ /۱۱۹۳م) و «الرا» (/۱۱۹۴

به دست آورد .قالب کلی این اثر بر مبنای مضمون ربوده شد زنی اروپایی (امیلی

.۱۸۱۵م) نام داشتند و همه تصویری همسان و یکدست از حرمسراهای

بارلو) و بردگیاش در حرمسرای حاکمی شرقی (علی حاکم الجزایر) طرحریزی
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شده که برسازندهی یکی دیگر از گفتمانهای اروپایی مربوط به حرمسراست .با

شدهاند .خود داستان «ترک شهوانی» هم در سال .۱۹۶۸( ۱۳۴۷م) به فیلمی با

این همه بدنهی داستان که در قالب نامههای امیلی بارلو برای دوستش (سیلویا)

همین نام تبدیل شد.

روایت میشود ،بیش از آن که عناصر سیاسی را برجسته کند به امور جنسی

داستان دیگری که در همین رده میگنجد ،متنی هرزهنگارانه است به نام

میپردازد و در واقع متنی هرزهنگارانه است که جزئیات تجاوزهای مکرر علی به

«شبی در حرمسرای مسلمانان» که شخصی ناشناس با اسم جعلی لرد جورج

امیلی و برانگیخته شدن میل جنسی شدید امیلی و لگام گسیخته شدن رفتارش در

هربرت آن را در سال .۱۸۹۶( ۱۲۷۵م) به چاپ رساند .داستان که به شکل اول

این زمینه را شرح میدهد .این داستان همین مضمون زن اروپایی به بردگی گرفته

شخص نوشته شده ،ماجرای دعوت شدن یک مرد اروپایی به حرمسرای دوست

شده در حرمسرا را در داخل خودش تکثیر هم کرده و نه تنها سیلویا که سه زن

مسلمانش را در اسپانیا شرح میدهد و ریزهکاریهای همبستری او با نُه زن از

دیگر را هم میبینیم که در جریان داستان به همین ترتیب اسیر حاکمان مسلمان

ملیتهای متفاوت را شرح میدهد .این داستان که به سرعت پرفروش شد ،تا مدتها

دیگری میشوند و به سرنوشتهایی مشابه گرفتار میآیند .این داستان نمونهای

به خاطر محتوای رکیکش ممنوع بود و تازه در حدود سال  ۱۳۲۰بود که شکایت

جامع از رمانس گوتیک است که تمام عناصر شهوانی مربوط به حرمسرا را در

از ناشران بابت چاپ این کتاب به شکست انجامید و مدعیالعمومها نتوانستند

خود گرد آورده و در کنار برخی از اشعار لرد بایرون که مضمونی مشابه دارند،

ناشران را به جریمه یا زندان محکوم کنند.

همچون سرمشقی عمل کرده که انبوهی از داستانهای شهوانی بر مبنایش نوشته
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یک اقتباس جدیدتر از این سبک داستانسرایی ،رمان بسیار مشهور «شیخ»

دهههای بعدی هم به جای خود باقی بود .طوری که در سال .۱۹۲۱( ۱۳۰۰م) از

است که در .۱۹۱۹( ۱۲۹۸م) با قلم ادیت ماود هال انتشار یافت که مضمونی

روی این داستان فیلم پرفروشی به همین نام ساخته شد که در آن رودولف والنتینو

مشابه را روایت میکرد ،با این تفاوت که مفهوم حرمسرا در آن قدری لغزان شده

که در آن زمان ستارهای بسیار مشهور بود نقش شیخ احمد را بازی کرد.

بود ،در حدی که نزد یک شیخ عرب عادی به نام احمد که در مغرب آب و ملکی

گفتمان دیگر تناسخ همان تصویر هرودوتی-پلوتارکی از حرمسرای

داشت هم نمونهای از آن یافت میشد .ناسازگاری خندهدار در این رمان آن بود

هخامنشیان بود که انباشته از زنان زیبا و فتنهگر بود و سویهی سیاسی و اثر

که در زمان اوج اقتدار دولتهای استعماری منتشر میشد و قضاوتهای سطحی و

تباهیآور حرمسرا در دولت را مورد تاکید قرار میداد .ریشههای این گفتمان

نژادپرستانهی اروپاییان در آن دوران را به تمامی در خود منعکس میکرد .به

قدیمیتر از باقی است و متونی روشنفکرانهتر و جدیتر را هم در بر میگیرد.

همین خاطر در سیر داستان به شکل ظریفی از اختالط نژادی پرهیز شده بود و

متن بنیانگذار در این شاخه همان تراژدی «پارسیان» اثر آیسخولوس است که در

نویسنده که دستدرازی یک شیخ عرب بومی را به بانویی نژاده و اروپا روا

میانهی دوران هخامنشی سروده شده و در آتن همچون نمایشی آیینی اجرا شده

نمیدانست ،داستان را طوری چیده که در اواخر کار معلوم میشود که شیخ

بود .در این نمایش آتوسا دختر کوروش در مقام سیاستمداری خردمند که برای

احمد که در سراسر رمان مشغول تجاوز و شکنجهی آن بانو بوده ،خودش اروپایی

شکست فرزندش خشایارشا و مرگ خویشاوندانش سوگواری میکند بازنموده

است و بنابراین مشکل خاصی در این بین وجود ندارد! محبوبیت این داستان تا

شده است .با این همه نشانی از مضمون تباهی و فساد را در روایت نمیبینیم و
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ایرانیان و به ویژه آتوسا پیوسته ستوده شدهاند ،به شکلی که آتنی بودن نویسندهی

بزرگی از زنان سلطان اروپایی بودند ،و از سوی دیگر چون که در سراسر پیکرهی

اثر و این که خود را در جبههی مقابل پارسیان میدیده شگفتانگیز مینماید.

تمدن ایرانی دولت عثمانی لبهی تیز مهاجمی بود که تا پایان قرن هجدهم همچنان

متن مهم دیگر تواریخ هرودوت است که مضمون تباهی و فساد شاهان به خاطر

دولتهای کوچکتر اروپایی را تهدید میکرد و نیرویی خطرناک و مهیب قلمداد

همنشینی با زنان را به این تصویر میافزاید و این همان است که پلوتارک و باقی

میشد.

مورخان یونانی و رومی بدان شاخ و برگ میدهند .برخی از آثار افالطون که در

این گفتمان اخیر بیشتر در قرن هفدهم و هجدهم که تهدید نظامی دولت عثمانی

آن به تباهیهای برخاسته از زنان حرمسراهای پارسی اشارههایی دارد هم میتواند

نمایانتر بود ،بیشتر رواج داشت .ولتر در فصل دوازدهم از «سادهدل» از زبان

در کنار این متنها برنشانده شود.

یک بانوی سالمند اروپایی داستان دزدیده شدن و فروخته شدناش به حرمسرای

گفتمان دیگری که تا حدودی بار سیاسی داشت و به کارِ برانگیختن هیجان

سلطان عثمانی را روایت میکند ،و اپرای مشهور موتسارت «ربودن از حرمسرا»

استعمارگران و توجیه وحشیگریهایشان میآمد ،داستان غمانگیز زنی اروپایی

که در .۱۷۸۲( ۱۱۶۱م) و همزمان با تاسیس دولت قاجار در وین بر صحنه رفت

را روایت میکرد که در حرمسرای سلطانی اسیر شده و مورد انواع ستمگریها و

نیز داستان قهرمانی به نام بلمونت را روایت میکند که دلدارش کنستانتس را که

شکنجهها قرار میگیرد .این گفتمان اخیر به طور خاص به عثمانیها مربوط

دزدیده شده و به حرمسرای سلیم پاشای عثمانی راه یافته ،نجات میدهد .این

میشد .از سویی بدان خاطر که عثمانی قدرتی اروپایی بود و به هر روی بخش

نکته هم شاید بیانگر باشد که داستان و طرح کلی این اپرا را یوزف دوم امپراتور
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اتریش سفارش داده بود و یکی از نخستین اپراهایی بود که به زبان آلمانی اجرا
میشد و از سنت آن روزگار که زبان ایتالیایی را برای اپرا میپسندید ،فاصله
میگرفت .یعنی آشکارا پشتوانهای سیاسی داشت که با تقویت هویت ملی
اتریشیها در برابر تهدید عثمانیها پیوند خورده بود.
نمونهای دیگر از منشهای این گفتمان اپراهای مشهوری است که بر مبنای
منظومهی «دزد دریایی» اثر لرد بایرون ساخته شده بود .در .۱۸۴۴( ۱۲۲۳م)
هکتور برلیوز آن را به صورت اپرایی (با نام )Le Corsaireاجرا کرد و سه
سال بعد در .۱۸۴۸( ۱۲۲۷م) جوزپه وِردی اقتباسی از این اثر را با نام Il
 corsaroبر صحنه برد .داستان این منشهای خویشاوند با حرمسرای عثمانیها
پیوند میخورد و ماجرای قهرمانی اروپایی بود که میکوشید زنی زیبا به نام گلنار
را که در حرم سلطان سید اسیر شده بود ،از بند برهاند.
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نام «بِپو :داستانی ونیزی» که در .۱۸۱۸( ۱۱۹۷م) سروده ،با اشاره به موفقیت این

منظومهی «دزد دریایی» و اقتباسهای اپراییاش نمونهای ادیبانه و پخته از

رده از آثارش میگوید:

همین گفتمانِ «زن اسیر در حرمسرا» محسوب میشد .وقتی بایرون این منظومه را

"Oh! that I had the art of easy writing,

در .۱۸۱۴( ۱۱۹۳م) منتشر کرد با استقبالی خیره کننده روبرو شد ،به شکلی که

]What should be easy reading [...
در روز نخست انتشارش ده هزار نسخه از آن فروخته شد .پیوند میان لرد بایرون

)How quickly would I print (the world delighting
A Grecian, Syrian or Assyrian tale

با سیاست ضدعثمانی اروپاییان چندان آشکار است که نیازی به شرح ندارد .در

And sell you, mixed with Western sentimentalism,
واقع بایرون یکی از بنیانگذاران سویهی رمانتیک گفتمان ضدعثمانی در اروپاست

"Some samples of the finest Orientalism.

که یونانِ زیر سلطهی عثمانیها را به زنی اروپایی تشبیه میکرد که در حرم

بایرون در این شعر به درستی سبک کار خود را «شرقشناسی» نامیده
است ،و توجه به این نکته اهمیت دارد که عنصر کلیدی نگاه شرقشناسانهی

سلطان ترک گرفتار آمده بود.
امروز پژوهشگران پرشماری به سویهی شرقشناسانه این آثار بایرون و

اروپاییان به ایران زمین ،ماهیتی جنسیتی دارد و مفهوم حرمسرا در کانون مرکزی

کارکردشان در توجیه استعمار و جعل هویت تاریخی «شرقیها» توجه کردهاند.

آن برنشسته است .تحلیلهای ارزشمند جامعهشناسان و مورخان معاصر دربارهی

اما شگفت آن که خود بایرون هم به این نکته آگاه بوده و در شعر طنزآمیزی به

سیر تحول نگاه شرقشناسانه و پیوندهایش با تکامل استعمار ،اغلب بر گفتمانی
مردانه و متمرکز بر کنش سیاسی تمرکز کردهاند و از این رو پشتوانهی مهم
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جنسیتی این جریان و اهمیت تصویر حرمسرا در آن را در نیافتهاند .در آثار

میشود ،و پس از شکنجه مورد تجاوز قرار میگیرد ،و در نتیجهی این روند

متقدمانی مانند ادوارد سعید این سویهی مهم نادیده انگاشته شده و در آثار بسیاری

عاشق ربایندهی خود میشود!
یعنی اگر عناصر سیاسی و فرهنگی پوشانندهی تصویر حرمسرا در این

از معاصران گاه چنین مینماید که این تصویر از حرمسرا را بدیهی و درست

متون را کنار بزنیم و به شیوهی بازنمایی جنسیت زنانه در آن بنگریم ،بازتولیدِ

فرض کردهاند.
نکتهی کلیدی در این میان آن است که جامعهی اروپایی که تولید کنندهی

همان تعصبهای دیرینهی غرب مسیحی دربارهی زنان وسوسهگر و فروپایه و

این تصویر شهوانی ،زنستیز و تحقیر کنندهی شرق بوده ،در همین متنها و به طور

گناهآلود بودن و خشونتآمیزی همآغوشی را باز مییابیم .تقابل میان مرد اروپایی

همزمان شیوهی نگاه خود به جنسیت و زنانگی را نیز افشا کرده است .سبک

متمدن و بانزاکت در برابر مرد شرقی (مسلمان و معموال عرب یا ترک) که

رمانتیک شرقگرایانه که بایرون یکی از بنیانگذاران نامدارش محسوب میشود و

شهوتزده و خشن و وحشی است ،در کنار تقابل خانوادهی تک همسرهی پاکیزه

گفتمانهای سه گانهی غربی دربارهی زنان شرقی را با هم ترکیب کرده و تصویر

و مسیحیِ اروپایی در برابر حرمسرای شرقی که آمیخته با دسیسه و خشونت و

امروزین حرمسرا را برساخته ،در بطن خود عناصر زنستیزانهی نیرومندی را جای

تجاوز و جنایت است ،به قدر کافی بیانگر است و یکی از پشتوانههای

داده است .مضمون مشترک در میان همهی این روایتها ،ناتوانی و سستی جنس

فرهنگیایست که خشونت باورنکردنی استعمارگران اروپایی در قبال مردم

زن ،و ارتباط میان همآغوشی و خشونت است .در تمام این داستانها بانویی ربوده

سرزمینهای فتح شده را توجیه میکرده و آن را تداوم میبخشیده است.
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اما جدای از این کارکرد سیاسی و ایدئولوژیک داستانهای حرمسرایی ،میتوان

طور مستقیم از همین رمانتیسم قرن نوزدهمی ریشه گرفته و بخش مهمی از این

دید که این گفتمانها جایگاه فروپایهی زنان را نیز تثبیت میکرده و تصویری

عناصر مفهومی بحث برانگیز را در خود تکرار میکند .به تعبیری میتوان گفت

نادرست و نکوهیده از زنان را به دست میداده است .در تمام این داستانها زنان

جریان فمینیسم صورتی روشنفکرانه و صورتبندیای نظری از همین عناصر

موجوداتی منفعل و سست و بیجربزه هستند که مانند یک شیء جنسی دست به

گفتمانی است که در زمانهای نو و با زمینهای مارکسیستی و ظاهری انقالبی ،در

دست میشوند و توسط مردان مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .خواه این

حین سر دادن شعارهایی به ظاهر رهاییبخش ،همان تعصبهای دیرین دربارهی

بهرهبرداری تجاوز و همآغوشی اجباری باشد و خواه رهاندن و نجات دادن و به

تصویر منفعل و ستمدیدهی زنان را بازتولید میکند.

عقد خود در آوردن .رگهی مشترک دیگر در این میان آن است که زنان همگی
موجوداتی فرودست و مطیع قلمداد شدهاند که در صورت تداوم از آزار و اذیت
لذت میبرند و در جریان تکرار تجاوز عاشق تجاوزگر خود میشوند .این عناصر
زنستیزانه که شالودهی گفتمانهای حرمسرایی را تشکیل میدهد ،به طور مستقیم
از سنت زاهدانهی مسیحی برخاستهاند و تا به امروز تداوم یافتهاند .در اینجا مجال
پرداختن به این موضوع نیست اما بخش مهمی از گفتمان فمینیستی امروز نیز به
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این نکته البته به جای خود باقی است که ما دادهها تیز و دقیقی دربارهی

پختگی رفتار جمعی

افکار عمومی نداریم .یعنی هرآنچه دربارهی واکنش مردم دربارهی فالن اتفاق
میشود گفت ،آماری است سردستی که در دامنهای محدود و میدانی کوچک
میگیریم .با این همه با ارزیابی همین مشاهدهی موضعی بر کانالهای تلگرامی و

روزنامهی اعتماد ،یکشنبه  ۱۰دی ۱۳۹۶

شبکههایی مثل فیسبوک ،میتوان تصویری از یک نمونهی چند هزار نفری از
طی روزهای گذشته شهروندان تهرانی با طیفی از خبرها و رخدادهای

شهروندان تهرانی به دست آورد ،که صدور حکمهایی کلی را – البته با اما و

دغدغهآفرین درگیر بودند .از دو زلزلهی حومهی تهران گرفته تا اغتشاشهای اخیر،

اگرهایی -ممکن میسازد.

و از خبرهای مربوط به شیوهی تقسیم اموال عمومی ملت تا بحران زیستمحیطی

تا جایی که نگارنده طی دو هفتهی گذشته از واکنش جمعی مردمان

و آلودگی هوا .شکل واکنش عمومی مردم به این خبرها ،تا حدودی حال و هوای

دریافته ،سه نکته را دربارهی این موضوع میتوان گفت :نخست آن که واکنش

مردم را نشان میدهد و محکی است که میتوان به کمکاش دریافت تصور

آغازین مردم چنان که از همهی مردم در همه جای دنیا انتظار میرود ،هیجانی و

مرسوم و رایج از یأس و بدبینی و ناامیدی ایرانیان درست است یا خیر.

همراه با سردرگمی بوده است .در همه جای دنیا اغتشاش در ورزشگاهها به مرگ
و میر مردم زیر دست و پا میانجامد و زلزله و فجایع طبیعی ترس و وحشت
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عمومی و رفتارهای جمعی زیانبار و اغلب خطرناک را در پی میآورد .در ایران

شد تلفاتی در کار نبوده و فعال خطر از سر مردم گذشته ،خروج از خانه به سرعت

هم اوضاع به همین منوال بود .به ویژه زلزلهها به ترسی جمعی و رفتارهایی

به نوعی پیکنیک و همنشینی جمعی تبدیل شد .انگار که بیم مشترک از زمین

بیسامان منتهی شد که راهبندان و قفل شدن ترافیک شهر نمونهای از آن بود .با

لرزه برای لحظاتی مفهوم قدیمی ،مهم و ارزشمند «محله» را احیا کرده باشد .این

این همه بر خالف آنچه که گهگاه از گوشه و کنار میشنویم ،رفتار جمعی مردم

امر البته در جاهایی بیشتر رخ داد که محلههایی شهری از قدیم وجود داشته ،اما

تهران در برابر زلزله چندان هم دور از انتظار یا نامعقول نبود .بخشی از اختالل

در برخی از مجتمعهای مسکونی و فضاهای مدرن هم همنشینی مشابهی را در

به جمعیت عظیم مردم ساکن در این شهر مربوط میشد و زیرساختهای شهری

بوستانها دیدیم که جالب توجه بود.

نابسامان این کالنشهر ،و بر خالف تبلیغاتی که گهگاه میشود ،واکنش عمومی

نکتهی سوم آن بود که مردم تهران رفتار جمعی خود را خیلی زود مورد

تهرانیها به زلزله روی هم رفته سنجیده و متین و معقول بود ،هرچند همین

ارزیابی و داوری قرار دادند .تصویرهای مربوط به راهبندانها ،همنشینی مردن در

رفتارهای معقول (مثل شب ماندن در خودرو یا رفتن به دیدار نزدیکان) وقتی در

خیابانها ،و همچنین دادههایی به نسبت دقیق و درست دربارهی گسلهای تهران

ده دوازده میلیون نفر ضرب بشود قفل شدگیهایی در مکان را به دنبال میآورد.

و ابعاد مخاطره و روشهای رویارویی با آن بالفاصله از فردای روز زلزله در

دومین نکته آن که مردم تهران بر خالف انتظار زیاد هم نترسیدند .یعنی

شبکههای مجازی در ابعادی وسیع پخش شد ،بی آن که مرکزی سازمان دهنده

ترسشان دوام و قوامی نداشت .تنها ساعتی پس از وقوع زلزله و زمانی که معلوم

در کار باشد .یعنی مردم خودشان هم به صورت خودجوش و کارآمد گزارشی
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از رفتار جمعی خود به دست دادند ،هم چالههای دانشی و فنی خود در این زمینه
را پر کردند ،و هم -مهمتر از همه این که -رفتار جمعی خود را نقد کردند و
ایرادهایش را برشمردند.
روی هم رفته در نگاهی کلی دشوار است بتوان رفتار جمعی تهرانیها
را به دستپاچگی و ندانمکاری یا یأس و ناامیدی نسبت داد .غافلگیری و هراس
ناشی از خطر مهیب زلزله ،که به خاطر نزدیکی زمانیاش به زلزلهی کرمانشاه
تشدید هم شده بود ،دستپاچگیهایی و نابسامانیهایی را در پی داشت ،اما این
موج زودگذر به سرعت با همنشینی و «زلزلهپارتی» ،گزارشگری و اطالعرسانی،
شوخی و مطایبه ،و نقد و ارزیابی و داوری دنبال شد .رفتاری جمعی که از نظر
پختگی و سنجیدگی جالب توجه بود و بهتر است به جای ابراز ناخرسندیهای
باب روز و شیک و مجلسیِ مرسوم ،به سویههای عینی و واقعی ارزشمندش بیشتر
بنگریم.
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چهرهی پستانداران
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گوشزدی دربارهی سیمرغ
سیمرغ نشریهایست که به عنوان هدیهی کوچکی برای دوستانم منتشرش
میکنم ،و شادمان میشوم اگر دوستانم آن را برای دوستانشان بفرستند .چرا که
دوستانِ دوستان من ،دوستان من هم هستند .آسانترین راه دریافت سیمرغ آن
است که در کانالام بر تلگرام ( )https://telegram.me/sherwin_vakiliعضو
شوید .هرچند آن را بر تارنمای شخصیام ( )www.soshians.irنیز منتشر میکنم.
لطفا بازخوردها ،نقدها و پیشنهادهایتان دربارهی سیمرغ را برایم به
نشانی  sherwinvakili@yahoo.comیا بر تلگرام به شناسهی
@sherwin_vakiliبفرستید.



