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   شرط الزم،سرمقاله
          شرط کافی؟!1

ــا روش و متــد خــاص آقــای  در ایــن مطلــب ســعی داریــم ب

ــادی تصــوری خــاص  ــف و مب ــا تعاری ــن ب ــان و همچنی ملکی

ایشــان از اخــالق و اخالقــی بــودن، فعــل اخیــر ایشــان یعنــی 

ســخرنانی در دانشــگاه صنعتــی را بررســی کنیــم.

امــا بــه رساغ ســواملان برویــم: آیــا ســخرنانی ملکیــان بــا 

رویکــرد فلســفی در دانشــگاه صنعتــی، فعلــی اخالقــی 

اســت؟

ــؤال  ــه از س ــد ک ــر باش ــاید به ــخ ش ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ب

دیگــری رشوع کنیــم: الزمــه ســخرنانی بــرای یــک جمــع 

ــرای عــده ای  ــوان ب چیســت؟ و اصــالً در چــه رشایطــی می ت

ــرد؟ ــخرنانی ک س

ــک  ــرای ی ــت ب ــخرنانی و صحب ــه س ــه الزم ــت ک ــی اس بدیه

جمــع، آشــنایی حداقلــی مخاطبــان بــا مبــادی تصــوری، 

تعاریــف، اصطالحــات و مضامینــی اســت کــه قــرار اســت در 

ــوند. ــرده ش ــه کار ب ــخرنانی ب ــن س ای

شــاید ایــن جــواب بدیهــی جلــوه کنــد، امــا بهــر اســت کــه 

بــار دیگــر بــه همیــن ســخن بدیهــی توجــه کنیــم و اخالقــی 

بــودن ســخرنانی اخیــر را بــا آن بســنجیم:

کــه  اســت  مفاهیمــی  شــامل  ملکیــان  آقــای  ســخرنانی 

تعریفــی خــاص در دســتگاه تصــوری ایشــان دارد و مشــخص 

اســت کــه رشط همراهــی و گــوش ســپردن بــه آن، در قــدم 

اول، آشــنایی مخاطبــان بــا تعاریــِف اصطالحاتــی اســت کــه 

بــه کار بــرده می شــود تــا اوالً منظــور آن اصطالحــات و 

ــون  ــد در آن چ ــب بتوان ــاً مخاط ــود و ثانی ــم ش ــا فه گزاره ه

و چــرا بکنــد و مداقــه نکــرده و بــدون دقــت کافــی آن هــا را 

ــان الزمــه اخالقــی  ــه عقیــده آقــای ملکی ــرد. چــرا کــه ب نپذی

مواجــه بــا باورهــا، چــون و چــرا کــردن و مداقــه در آنهــا و 

ــت. ــن آنهاس ــپس پذیرف س

ــر  ــم در نظ ــن رشط مه ــان ای ــای ایش ــا در صحبت ه ــا آی ام

گرفتــه شــده بــود؟ شــاید بهــر باشــد بــه رساغ خــود ســخرنانی 

برویــم تــا ایــن مطلــب معلــوم شــود. بــرای مثــال در پاســخ 

بــه پرسشــی، آقــای ملکیــان می گویــد: »اگــر انســان بخواهــد 

رصفــاً بــا عقــل دربــاره وجــود خــدا فکــر کنــد، هیــچ 
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ابتــدا در ایــن رسمقالــه بــه ایــن مســئله می پردازیــم 

کــه فعالیــت دانشــجویی در دانشــگاه بایــد حرفــه ای٬ 

عقالنــی و اخالقــی )نه عقالنیــت و اخالق شــعارگونه( 

باشــد؛ و اگــر جمعــی٬ از ایــن موازیــن فاصلــه گرفتند ما 

ناچــار از طــرح ایــن فرضیــات در ذهــن خــود می شــویم:

1( ایــن جمــع از فعالیــت تشــکیالتی و فضــای دانشــجویی 

دور بــوده و دانشــجویانی، تــازه وارد می باشــند کــه البتــه 

ایــن موضــوع در مــوارد اخیــر در دانشــگاه صــادق نیســت 

زیــرا مجــری برنامه هــای غیرعقالنــی دانشــجویانی اند کــه 

ســابقٔه فعالیــت سیاســی مشــخصی دارنــد.

2( ایــن دانشــجویان از طــرف جریانــات غیردانشــجویی در 

ــده  ــت  ش ــمت هدای ــن س ــه ای ــارج از آن ب ــگاه و خ دانش

برگــزار  مدیریت شــده  را  این چنینــی  برنامه هایــی  و 

می کننــد.

ایــن موضــوع اگرچــه مبنــای مــا بــرای تعامــل و مواجهــه 

ــی بهــر  ــا ایــن دانشــجویان و ایــن برنامه هــا نیســت، ول ب

اســت در تحلیــل فضــای دانشــگاه همــواره گوشــه چشــمی 

ــا  ــر ب ــٔه اخی ــا جلس ــه ب ــت. در رابط ــئله داش ــن مس ــه ای ب

ــن  ــا« در ای ــروز م ــای ام ــا و دنی ــوری »موالن ــوع س موض

نرشیــه و ویژه نامــٔه آن بــه تفصیــل پرداختــه  شــده اســت 

و حقیــر تنهــا بــه ابــراز تأســف بــه خاطــر اتهاماتــی کــه بــه 

ــن جلســه زده شــد  ــا در ای ــع حــرت موالن ــا و بالطب عرف

ــد. ــنده می کن بس

مــا مناســبت مهمــی را هفتــٔه گذشــته در پشــت رس 

ــارزه  ــان مــاه یعنــی روز ملــی مب گذاشــته ایم. ســیزدهم آب

بــا اســتکبار جهانــی ازاین جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه 

ــت  ــران از برک ــردم ای ــانی م ــرٔه انس ــد جوه ــان می ده نش

ــه  ــت ک ــه اس ــد یافت ــدی رش ــه ح ــدی ب ــاب محم ــالم ن اس

ــو  ــتیال ج ــای اس ــری طاغوت ه ــلطه گ ــازٔه س ــادگی اج به س

را منی دهــد و در مقابــل هرگونــه توطئــه و مکــر شــیاطین 

دنیــا علی الخصــوص شــیطان اکــر بــا شمشــیر ایــامن، 

ــارٔه اثبــات حقوقــی  عقــل و اراده ایســتادگی می کنــد. درب

تســخیر ســفارت آمریــکا در ســال 58 مطلبــی آمــاده شــده 

ــد آن را  ــال تلگــرام تشــکل )@jadiut( می توانی کــه در کان

ــد. مطالعــه کنی
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منی توانــد بگویــد یــا بــه عبــارت دیگــر وجــود یــا عــدم خــدا 

ــرای عقــل یکســان اســت.« ب

امــا نکتــه ای کــه بایــد توجــه کــرد و اصــالً الزمــه فهــم درســت 

ــل  ــدام عق ــل ک ــن عق ــه ای ــن اســت ک ــن ســخن اســت، ای ای

ــل  ــن عق ــا ای ــت؟ آی ــاً چیس ــل دقیق ــت؟ و منظــور از عق اس

هــامن عقلــی اســت کــه خــوِد آقــای ملکیــان 30 ســال پیــش 

بــه گفتــه خودشــان مســائلش را بــه آن حوالــه مــی داد و آن 

ــای  ــه آق ــه گفت ــت؟ )ب ــح می دانس ــت صحی ــه عقالنی را یگان

ملکیــان، ایشــان چهــار دوره عقالنیــت یعنــی عقالنیــت 

ــرا و اگزیستانسیالیســتی را پشــت  ــرا، ســنتگرا، تجددگ بنیادگ

اکنــون در پنجمیــن مرحلــه از حیــات  رس گذاشــته اند و 

و  هســتند.(  فکریشــان 

ــی  ــت متک ــن عقالنی ــا ای آی

واقعیــت  بــه  منتهــی  و 

بــه  یــا  اســت؟  شناســی 

مبــادی  بعضــی  ســبب 

شناســی اش،  معرفــت 

حتــی خــود را نیــز زیــر 

ــه خــود  ــرد و ب ســؤال می ب

متناقضــی دچــار می شــود؟

بــرای  شــاید  البتــه 

ــانی  ــوم انس ــجوی عل دانش

و علــی الخصــوص فلســفه، 

طبیعــی باشــد کــه هــر بــار نوعــی خــاص از تفکــر را بچشــد 

ــرار  ــه ق ــی و مداق ــورد بررس ــر را م ــی تفک ــار نوع ــر ب و ه

ــده  ــه عم ــی ک ــرای دانشــجوی دانشــگاه صنعت ــا ب ــد، ام ده

مطالعاتــش مباحــث فنــی اســت و اصــالً معلــوم نیســت 

چقــدر بــا تفکــر و تحقیــق و دقــت بــه چنیــن مباحثــی 

ــم  ــری را بگویی ــه نظ ــت ک ــاف اس ــن انص ــا ای ــردازد، آی می پ

کــه بســیاری در آن چــون و چــرا کرده انــد و حتــی خودمــان 

تــا چنــد صباحــی قبــل نظــری خــالف آن داشــته ایم؟

و البتــه بســیاری از مباحــث دیگــری کــه در ســخرنانی و 

بحــث آزاد پــس از آن مطــرح شــد از جملــه: اخــالق عرفانــی 

)هنــدی(، اخــالق ســکوالر، وحــدت وجــود، خــدای انســانوار 

و متشــخص و نامتشــخص، اخالقــی بــودن همجنــس گرایــی 

و ... نیــز همینطورنــد و نیــاز بــه بررســی تخصصــی و البتــه 

مقدمــات و تعریفــات دارنــد. چــرا کــه بــرای مثــال منظــور از 

ــی  ــا منظــور هــامن خدای ــا متشــخص چیســت؟ آی خــدای ن

ــن  ــا ای ــی پرســتش می شــود؟ ی ــه در آیین هــای رشق اســت ک

ــا بازتعریــف شــده اســت؟ معن

پــس مشــخص شــد کــه بحث هایــی بــا پــس زمینــه فلســفی 

کــه نیــاز بــه مقدمــات و البتــه مداقــه فلســفی دارنــد، اگــر بــا 

مقدمــات الزم همــراه نشــوند، نــه تنهــا وجهــی بــرای مطــرح 

ــه  ــام اینک ــد )ک ــی ندارن ــی و مهندس ــگاه فن ــدن در دانش ش

ــگاهی  ــی در دانش ــی فن ــث تخصص ــک بح ــدن ی ــرح ش مط

کــه بــه علــوم انســانی می پــردازد، وجهــی نــدارد( بلکــه 

ــه  مطــرح کردنشــان دور از انصــاف و اخــالق اســت چــرا ک

نــه تنهــا باعــث رســیدن مخاطبــان بــه زندگــی خــوِب خــوِش 

ارزشــمند منی شــود بلکــه آرامشــی کــه الزمــه ورود بــه تفکــر 

و عقالنیــت هســت را هــم 

بهــم میزنــد.

ــر  ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت

آنچــه  در  انســان  اینکــه 

نــدارد  تخصصــی  آن  در 

آن  بــه متخصــص  الجــرم 

امــر رجــوع کــرده و بــه 

بیانــی از او تقلیــد و بــه 

ملکیــان  آقــای  تعبیــر 

ــا  ــال آی ــد. ح ــد می کن تعب

مســائلی  کــرد  مطــرح 

کســانی  بــرای  تخصصــی 

کــه تخصصــی در آن رشــته ندارنــد، آیــا باعــث تعبــد آن هــا 

منی شــود؟ ضمــن اینکــه آقــای ملکیــان تعبــد در هــر امــری را 

مذمــوم و غیــر اخالقــی می دانــد و حتــی تعبــد دینــی را هــم 

ــرای خــودش  ــد ب ــن کار یــک جــور تعب ــا ای ــا ب ــرد، آی منی پذی

بــه وجــود منــی آورد؟ )در مبنــای آقــای ملکیــان پذیرفــن هــر 

ســخنی بــدون دلیــل و اســتدالل تعبــد محســوب می شــود.(

پــس مشــخص شــد کــه چنیــن فعلــی از لحــاظ اخالقــی 

ــز  ــوم نی ــه ناپســند و مذم ــاع نیســت بلک ــل دف ــا قاب ــه تنه ن

ــان: ــول خودش ــه ق ــه ب ــت ک ــوان گف ــه می ت ــا چ ــت؛ ام هس

»همــٔه آدمیــان، اخالقــی نیســتند، اخالقــی بدیــن معنــی 

ــه  ــد ب ــن ش ــان روش ــی برایش ــر اخالق ــک منظ ــی ی ــه وقت ک

مقتضایــش عمــل کننــد.«

1. بــر ســیاق »آیــا ازدواج اخالقــی اســت؟« یــا »آیــا فرزنــدآوری 

فعلــی اخالقــی اســت؟«

ــی  ــامل مفاهیم ــان ش ــای ملکی ــخرنانی آق س

اســت کــه تعریفــی خــاص در دســتگاه تصــوری 

ایشــان دارد و مشــخص اســت کــه رشط همراهــی 

بــا آن، در قدم اول، آشــنایی مخاطبــان با تعاریِف 

ــود  ــرده می ش ــه کار ب ــه ب ــت ک ــی اس اصطالحات

ــم  ــا اوالً منظــور آن اصطالحــات و گزاره هــا فه ت

شــود و ثانیــاً مخاطــب بتوانــد در آن چــون و چــرا 

بکنــد و بــدون دقــت کافــی آن هــا را نپذیــرد. 

3



بــه پیشــنهاد  هشــتم محــرم ســال 61 هجــری دیــداری 

ــن ســعد و ایشــان،  ــان عمــر ب ــدا... )ع( می ــی عب حــرت اب

ــه حــرت  ــگام حــد فاصــل دو اردو انجــام شــد ک شــب هن

عبــاس و علــی اکــر علیهامالســالم نیــز حــرت را همراهــی 

می کردنــد. آنچــه در ایــن جلســه اتفــاق افتــاده اســت 

ــای  ــر، از ج ــت ُعم ــس از نصیح ــام پ ــخ، ام ــل از تاری ــه نق ب

ــد جــان  ــو را چــه می شــود؟! خداون ــد: ت برخاســته و فرمودن

تــو را بــزودی در بســرت بگیــرد و تــو را در روز قیامــت 

ــز  ــراق ج ــدم ع ــم از گن ــن می دان ــوگند م ــدا س ــرزد، بخ نیام

بــه مقــداری انــدک نخــوری! عمــر بــا متســـخر گفــت: جــو، 

مـــا را بــس اســت! همچنیــن فرمودنــد: مــرا می کشــی و 

گــامن می کنــی کــه عبیـــدا... والیــت ری و گــرگان را بــه تــو 

خواهـــد داد؟! بخـــدا ســوگند کــه گــوارای تــو نخواهــد بــود 

و ایــن عهــدی اســت کــه بــا مــن بســـته شــده. تــو هرگــز بــه 

ایــن آرزوی دیرینــه ات نخواهــی رســـید! پــس هرکـــاری کــه 

می توانی انجـــام ده که بعـــد از من روی شـــادی را در دنیـــا 

و آخــرت نخواهــی دیــد، می بینــم کــه ســـر تــو را در کوفــه 

ــرار  ــدف ق ــودکان رست را ه ــد! و ک ــی می گردانن ــر ن ــر سـ ب

داده و بــه طرفــش ســنگ پرتــاب می کننــد. )بحاراالنــوار 

388/44 ســفینه البحــار 270/2(

تردیــد عمربــن ســعد بــرای جنــگ بــا امــام و از طرفــی میــل 

شــدیدش بــرای حکومــت ری، در موقعیــت هایــی از تاریــخ 

ثبــت شــده اســت از جملــه در مالقــات یکــی از یــاران امــام 

)ابــن حصیــن همدانــی( بــا او، عمــر اینچنیــن می گویــد:

ای همدانــی! مــن می دانــم کــه آزار ایــن خانــدان حــرام 

اســت! امــا عبیــدا... مــرا بــه ایــن کار واداشــته و در لحظــات 

حّساســی قــرار گرفتــه ام، منی دانــم بایــد چــه کنــم؟! حکومــت 

ری را رهــا کنــم... و یــا ایــن کــه دســتانم بــه خــون حســین 

ــش  ــن کار، آت ــر ای ــم کیف ــه می دان ــی ک ــود در حال ــوده ش آل

ــودم  ــت... در خ ــن اس ــم م ــور چش ــت ری ن ــت. حکوم اس

ــم از حکومــت ِری چشــم بپوشــم  ــه بتوان ــن گذشــت را ک ای

ــه 47/2( ــف الغم ــم! )کش منی بین

 مــورد بحــث مــا نامــٔه عمــر بــن ســعد بعــد از مالقــات بــا 

امــام اســت. عمــر در ایــن نامــه بــرای آنکــه از جنــگ بــا امــام 

ــاد  ــن زی ــه اب ــاب ب ــام زده و خط ــه ام ــی ب ــد افرای ــرار کن ف

می نویســد:

خــدا آتــش فتنــه را بنشــاند و مــردم را بــر یــک ســخن و رأی 

متحــد کــرد! ایــن حســین اســت کــه می گویــد یــا بــه هــامن 

مــکان کــه از آن جــا آمــده، بازگــردد یــا بــه یکــی از مرزهــای 

رسزمیــن اســالمی بــرود و هامننــد یکــی از مســلامنان زندگــی 

کنــد و یــا بــه شــام رفتــه تــا هــر چــه یزیــد خواهــد دربــاره 

او انجــام دهــد! و خشــنودی و صــالح امــت در همیــن اســت.

ــکر( را  ــدٔه لش ــعد )فرمان ــن س ــر ب ــه عم ــدا... نام ــون عبی چ

نــزد یارانــش قرائــت کــرد، بــا مشــورت شــمربن ذی الجوشــن 

)فرمانــدٔه پیــاده نظــام( از نیــت عمــر بــن ســعد آگاه شــده 

ــوزی  ــی و دلس ــاره جوی ــدد چ ــعد درص ــن س ــد: اب و می گوی

بــرای خویشــان خــود اســت. ای شــمر! نامــه مــرا نــزد عمــر 

بــن ســعد بــر تــا بــر حســین و یارانــش عرضــه کنــد، اگــر از 

قبــول حکــم مــن رسبــاز زدنــد بــا آنهــا بجنگــد و اگــر عمــر 

بــن ســعد حــارض بــه جنــگ بــا آنهــا نشــد تــو امیــر لشــکر 

بــاش و گــردن عمــر بــن ســعد را بــزن و نــزد مــن بفرســت! 

ــال 223( )واقعــه کرب
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ــعد  ــن س ــر ب ــرای عم ــون ب ــن مضم ــه ای ــه ای ب ــپس نام س

میفرســتد: مــن تــو را بــه ســوی حســین نفرســتادم کــه از او 

دفــع رش کنــی! و کار را بــه درازا کشــانی! و بــه او امیــد 

ســالمت و رهایــی و زندگــی دهــی و عــذر او را موجــه 

قلمــداد کــرده و شــفیع او گــردی! اگــر حســین و اصحابــش 

ــان  ــوند آن ــلیم می ش ــرود آورده و تس ــن رس ف ــم م ــر حک ب

ــول حکــم مــن خــودداری  ــر از قب ــزد مــن بفرســت و اگ را ن

ــان را از دم  ــاز و آن ــان بت ــر آن ــود ب ــپاهیان خ ــا س ــد ب کردن

ــالم  ــن ... )اع ــدا ک ــان ج ــد آن ــد از بن ــذران و بن ــیر بگ شمش

الــوری 233(

از طرفــی عقبــه بــن ســمعان )غالمــی از ســپاه امــام کــه زنــده 

مانــده و برخــی حــوادث را گــزارش داده اســت( می گویــد:

مــن بــا امــام از مدینــه تــا مکــه و از مکــه تــا عــراق همــراه 

بــودم و تــا لحظــه ای کــه آن حــرت شــهید شــد از او جــدا 

نشــدم. آن بزرگــوار نــه در مدینــه و نــه در مکــه، نــه در میان 

راه و نــه در عــراق، نــه در برابــر ســپاهیان دشــمن تــا لحظــه 

شــهادت ســخن نگفــت مگــر ایــن کــه مــن آن را شــنیدم، بــه 

خــدا ســوگند آنچــه کــه مــردم مــی گوینــد و گــامن دارنــد کــه 

او گفتــه اســت کــه: بگذاریــد مــن دســتم را در دســت یزیــد 

بگــذارم، یــا مــرا بــه رس حــدی از رسحــدات اســالمی بفرســتید، 

ــن در  ــد م ــت: بگذاری ــط می گف ــود! فق ــن ســخنی نفرم چنی

ایــن زمیــن پهنــاور بــروم تــا ببینیــم امــر مــردم بــه کجــا پایــان 

ــال 222( ــرد. )واقعــه کرب می پذی

ــا  ــگ ب ــن ســعد ســعی دارد خــود را از جن ــن عمرب ــر ای بناب

ــاد و  ــن زی ــت اب ــورد رضای ــال م ــن ح ــد، در عی ــام برهان ام

ــد. ــز باش ــن ا..( نی یزید)لع

در کتــاب ارشــاد شــیخ مفیــد مــی خوانیــم: همیــن کــه نامــه 

ــد:  ــرده می گوی ــمر ک ــه ش ــید رو ب ــر رس ــه عم ــاد ب ــن زی اب

ــد ...  ــراب کن ــه ات را خ ــدا خان ــردی؟ ... خ ــه ک ــی چ می دان

بــه خــدا می دانــم کــه تــو نگذاشــتی آنچــه را بــه او نوشــته 

ــد،  ــه صــالح آی ــد داشــتم ب ــه امی ــرد و کاری را ک ــودم بپذی ب

تبــاه کــردی. بــه خــدا ســوگند حســین تســلیم نخواهــد شــد. 

ــینٔه  ــت در س ــی داش ــه عل ــی ک ــامن دل ــدا ه ــه خ ــوگند ب س

پــرش قــرار دارد. شــمر پاســخ می دهــد: بــه مــن بگــو چــه 

خواهــی کــرد؟ فرمــان امیــرت را اجــرا می کنــی و بــا دشــمن 

ــن صــورت لشــکر  ــر ای ــر؟ در غی ــا خی ــگ می شــوی ی در جن

ــو چنیــن کرامتــی  ــه در ت ــه مــن واگــذار. عمــر گفــت: ن را ب

ــرم... ــده می گی ــر عه ــن کار را ب ــودم ای ــم. خ منی بین

ــذا خــط سیدالشــهدا ع تحریــف ناشدنیســت ، خطــی کــه  ل

امــام فرمودنــد:

ــلطان  ــس س ــر ک ــد: »ه ــدا)ص( فرمودن ــر خ ــردم! پیام اى م

ســتمگرى را ببینــد کــه حــرام خــدا را حــالل شــمرده، پیــامن 

الهــى را شکســته و بــا ســّنت رســول خــدا مخالفــت ورزیــده، 

در میــان بنــدگان خــدا بــه ســتم رفتــار مــى کنــد; و بــا زبــان 

ــزاوار اســت  ــزد، س ــر نخی ــت ب ــه مخالف ــا وى ب ــردارش ب و ک

ــدازد«. ــد او را در جایگاهــش )دوزخ( بیان خداون

اى مــردم! ایــن گــروه )بنــى امیّــه( بــه طاعــت شــیطان پایبنــد 

ــاد را  ــد، فس ــرده ان ــى ک ــد رسپیچ ــروى خداون ــده و از پی ش

ــد. بیــت  آشــکار ســاخته و حــدود الهــى را تعطیــل کــرده ان

ــه انحصــار خویــش درآورده، حــرام خــدا را حــالل  املــال را ب

ــر  ــرای تغیی ــن )ب ــد و م ــمرده ان ــرام ش ــدا را ح ــالل خ و ح

ــال 200( ــه کرب ــه کــس ســزاوارترم. )واقع اوضــاع( از هم
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vvv

ایــن روزهــا دمل گرفتــه اســت، آســامن در گلویــم زندانیســت، 

دمل از مژگانــم جــاری و تنهــا دســتان بغــض اســت کــه درب 

ــد. ــره ام را می کوب حنج

ــام  ــد و مت ــراری می کن ــی ق ــش ب ــان در طلب ــا ج ــن روزه ای

ــدن  ــا مان ــه اســت، ج ــرا گرفت ــدن ف ــی جامان وجــود را نگران

ــد،  ــاد می کن ــان فری ــوش بیاب ــه عشــق را در گ ــه ای ک از غافل

ــب داغــدار عمــه جــان  ــا تســلی قل ــه مــی رود ت ــه ای ک غافل

باشــد و بــا ربــاب )س( در غــم گهــوارٔه خالــی بگریــد. 

پریشــانم، پریشــان نرســیدن بــه تجارتــی کــه در آن تــو 

فروشــنده ای و دردانــه عــامل خلقــت، حــرت مــادر، خریــدار 

و متــاع تاول هایــی اســت کــه نــه بــا اجبــار و رضب تازیانــه و 

نــه بــا دویــدن بــر خــار و خشــونت ســنگالخ بلکــه از شــوق 

ــیرین  ــه ش ــده اند؛ و چ ــامن ش ــت مه ــر پاهای ــار ب ــدار ی دی

ــت... ــه ای اس معامل

ایــن روزهــا صدای )هالبیکم یــا زوارهالبیکم( را از فرســنگ ها 

فاصلــه می توانــی بشــنوی و جرعــه جرعــه عشــق را مهــامن 

موکب هــای عشــاق الحســین باشــی و گــه گاه جســم خســته 

از فــراق را در موکبــی اســراحت دهــی و بــه اجبــار کفشــهای 

پــراز غبــار غــم را بدهــی بــه دســتان دخــرک بــدون پایــی کــه 

ــی  ــزد. وقت ــار ســفرت می ری ــرای زدودن غب ــامس ب اشــک الت

ــی  ــال، می توان ــاب وص ــی ت ــت و دل ب ــق اس ــخن از عش س

چشــم رس ببنــدی و چشــم دل بــاز کنــی و خــود را کنــار آن 

تریــن،  ســاخت  خــوش  از  یکــی  بــه  بخواهیــم  اگــر 

ســاخته  انیمیشــن های  محتواتریــن  پــر  و  پرفروش تریــن 

شــده اشــاره کنیــم بــدون شــک انیمیشــن »چطــور اژدهــای 

ــی  ــگ و تأمل ــل درن ــه قاب ــد؟« گزین ــوزش بدهی ــود را آم خ

اســت کــه بــه دلیــل موفقیــت در نســخه اول، رسی رسیالــی 

و ســپس نســخه دوم ایــن فیلــم منتــرش شــد. ایــن انیمیشــن 

ــرب  ــانه ای غ ــای رس ــه در دنی ــان خــود ک ــر همتای ــد اک مانن

بــه خصــوص آمریــکا تولیــد شــده اند حداقــل دارای دو بعــد 

ــرای کاشــت  اســت. بعــدی مربــوط بــه رسگرمــی و بعــدی ب

یــک تفکــر در ذهــن مخاطــب کــه اغلــب بعــد دوم بــر بعــد 

اول غلبــه می کنــد. اگــر بخواهیــم فقــط بــه بعــد رسگرمــی و 

داســتانی ایــن انیمیشــن نــگاه کنیــم می تــوان خالصــه ای بــه 

ــرد: ــه ک ــرای آن ارائ ــر ب رشح زی

))در رسزمین هــای شــامل، دهکــده ای وجــود دارد کــه ماننــد 

ــاز به طــور مرتــب مــورد  ســایر دهکده هــای اطــراف از دیرب

حملــه اژدهایــان قــرار می گیرنــد. در طــی نســل های گذشــته 

ــا  ــده اند، آن ه ــل ش ــان ها متحم ــه انس ــی ک ــی تلفات و در پ

تنهــا راه مقابلــه بــا مهاجــامن را برخــورد مســتقیم و خشــن 

و مبــارزه بــرای نابــودی کامــل اژدهایــان می داننــد. در ایــن 

میــان پــری بــه نــام هیــکاپ )سکســکه( کــه از قضــا فرزنــد 

ــه  رئیــس دهکــده اســت پــس از اســیر کــردن یــک اژدهــا ب

جــای کشــتنش تصمیــم بــه آمــوزش و رام کردنــش می گیــرد. 

ــا او دوســت شــده اســت  ــام ایــن اژدهــا را کــه دیگــر ب او ن

»بی دنــدان« می گــذارد. در ایــن مــدت او عــالوه بــر رام 

کــردن اژدهــا نقــاط ضعــف آن را نیــز در می یابــد کــه 

ــایر  ــردن س ــت دادن و رام ک ــرای شکس ــا ب ــد از آن ه می توان

اژدهایــان اســتفاده کنــد. در ادامــه فیلــم، اژدهــای شــخصیت 

اصلــی داســتان او را بــه جزیــره ای می بــرد کــه در آن اژدهــای 

بســیار بزرگــی وجــود دارد و ســایر آن هــا بــه اجبــار و از روی 

تــرس مطیــع او هســتند و در صــورت شــکار نکــردن بــرای او 

ــده  ــراد دهک ــن اف ــن حی ــوند. در همی ــکارش می ش ــود ش خ

ــه  ــش ب ــتفاده از اژدهای ــا اس ــرده و ب ــکاپ ب ــه راز هی ــی ب پ

جزیــره اصلــی اژدهایــان می رســند و ســعی می کننــد بــا 

اژدهــای بــزرگ بجنگنــد کــه شکســت می خورنــد ولــی 

ــده  ــان رام ش ــر اژدهای ــش و دیگ ــک اژدهای ــا کم ــکاپ ب هی

ــه  ــب خالص ــن ترتی ــد(( و بدی ــت دهن ــد او را شکس می توانن

ــود. ــام می ش ــم مت ــخه اول فیل نس

امــا اگــر بــا نــگاه دقیق تــری بــه ایــن انیمیشــن نــگاه کنیــم 

ــی  ــه تحلیل ــم ب ــم می توانی ــی بدانی ــک رسگرم و آن را ورای ی

به طــور  کــه  یابیــم  دســت  اول(  )نســخه  فیلــم  ایــن  از 

غیرمســتقیم در ذهــن مخاطــب می نشــیند کــه از نظــر 

نویســنده بــه ای رشح اســت:

از آنجایــی کــه شــخصیت اصلــی داســتان چشــم آبــی )ســبز 

مایــل بــه آبــی( و محــدوده اصلــی داســتان در مناطق شــاملی 

)1( اســتعمار  بــرای  انیمیشــنی 
سید مهدی ابطحی 93
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vvv ــامن  ــت، ه ــس رسدار فاتح ــه عک ــی ک ــی ببین ــرد خندان پیرم

ــو  ــار زان ــر ســینه دارد و چه ــان را ب ــلیامنی خودم رسدار س

وســط راه نشســته اســت و بــا ســینی پــر از خرمــا و ارده اش 

ــه شــیرینی وصــال مــژده می دهــد. کامــت را ب

ــوف  ــام رئ ــوالد ام ــره ف ــه پنج ــت را ب ــد ...دل ــه ات را ببن کول

ــز میهــامن موکــب الرضــای جــادٔه  ــو نی ــزن ...شــاید ت ــره ب گ

آســامنی بهشــت تــا بهشــت شــدی و نفســهایت در شــامرش 

عمودهــای انتظــار بــه شــامره افتــاد و شــاید بــه عمــود 313 

کــه رســیدی بــوی حبیــب را استشــامم کــردی و خورشــید را 

ــان  ــیل خروش ــان س ــردن در می ــر گ ــزا ب ــال ع ــه ش ــدی ک دی

ــه  ــب زمزم ــر ل ــی دارد و زی ــر م ــا، گام ب ــا تنه ــت، ام جمعی

ــان  ــه او برس ــود را ب ــگاه خ ــی( دارد، آن ــل فرج ــم عج )الله

وبگــو جهانــی رشمنــدٔه ایــن تنهایــی توســت. بگــو، عــامل متــام 

ــردی... ــرا می گ ــه چ ــت غریبان از آن توس

ــه  ــا راهــی شــوی، راهــی کــه شــدی ب دلــت را راهــی کــن ت

عمــود ســالم کــه رســیدی، رست را کــه بــه راســت بگردانــی، 

می توانــی گنبــد و گلدســته های ســقا را ببینــی کــه بــه 

ــت، اهــال  ــک لبیک های ــد و در جــواب لبی اســتقبالت آمده ان

و ســهال می گویــد و آغــوش بازکــرده اســت بــرای جــان 

بی رمقــت و ســیرابت می کنــد از اشــک وصــال می شــوی 

ــعدی: ــداق رسوده س مص

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

ای بوی آشنایی دانستم از کجایی

پیغام وصل جانان پیوند روح دارد

التامس دعا

اروپــا اســت، می تــوان دهکــده را بــه عنــوان غــرب و هیــکاپ 

را بــه عنــوان قهرمــان چشــم آبــی آن در نظــر گرفــت. حملــه 

را  انســان ها  بــا  اژدهایــان و درگیــری رو در روی آن هــا 

ــای غــرب  ــرای درگیری هــای مســتقیم دنی ــادی ب ــوان من می ت

ــی  ــه در ط ــت ک ــگ رسد دانس ــی و جن ــای صلیب در جنگ ه

آن جنگ هــا متحمــل شکســت ها و تلفــات فراوانــی شــدند؛ 

امــا در ایــن انیمیشــن بــه مخاطــب آموختــه می شــود نبایــد 

بــا همــه دشــمنان جنگیــد بلکــه بایــد ابتــدا تعــدادی از آن ها 

ــه  ــوذ در جامع ــر نف ــالوه ب ــا ع ــرد ت ــردار ک را رام و فرمان ب

دشــمن نقــاط ضعــف کلــی آن جامعــه را نیــز به دســت آورد. 

جوامعــی کــه حاکمیــت آن هــا در اختیــار دیکتاتورهــا )البتــه 

از نظــر غــرب( اســت و اکریــت اعضــای آن بــه خاطــر 

تــرس از حاکــامن خــود و نداشــن شــناخت کافــی 

متقابــل آن هــا و دنیــای غــرب بــه مبــارزه و مقاومــت 

می پردازنــد )جوامعــی ماننــد شــوروی، کــره شــاملی، 

ســوریه، ایــران و...(. هــامن طــور کــه گفتــه 

ــه کشــن  ــن جوامــع ن شــد راه شکســت دادن ای

ــت آن  ــرار دادن رس حاکمی ــدف ق ــه ه ــای آن بلک ــام اعض مت

ــل  ــرب ح ــای غ ــه در دنی ــت ک ــرادی اس ــتفاده از اف ــا اس ب

شــده اند و بــه نوعــی روشــنفکر محســوب می شــوند و 

از نظــر غربی هــا خطــری ندارنــد )کــه البتــه بــه مقــام 

»بی دندانــی« نیــز مفتخــر می شــوند( ایــن افــراد 

می توانــد در مقابــل حاکمیــت خــود قیــام کننــد 

ــادی شــود  ــدون آنکــه متحمــل تلفــات زی و غــرب ب

ــرد. ــار بگی ــز در اختی ــای آن جامعــه را نی بقای

ایــن خالصــه ای بــود از نســخه اول ایــن انیمیشــن کــه 

ــزرگ غــرب و در  ــی را در دانشــگاه های ب توانســته درس های

طــی چندتــرم ارائــه می شــود بــه زبانــی بســیار ســاده بــرای 

ــل  ــی از عوام ــه یک ــن خالصــه ب مخاطــب رشح دهــد. در ای

ــف  ــع مخال ــر جوام ــه ب ــر رس غلب ــرب ب ــع غ ــی از موان یک

ــت آن جوامــع اســت  اندیشــه های غــرب کــه هــامن حاکمی

اشــاره شــد. در نســخه بعــدی ایــن فیلــم بــه عامــل دیگــری 

نیــز اشــاره می شــود کــه انشــاءا... در یادداشــتی دیگــر آورده 

خواهــد شــد.
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ــه  ــت هــر کجــا باشــد، توجــه انســان ها را ب ــده ی کاریزماتیکــی اســت. هــر وق کاســکو پرن

خــود جلــب می کنــد. اگــر در هتــل یــا مــکان بــا کالســی باشــید حتــامً چنــد نفــر را می بینیــد 

ــاً  ــا )بعض ــان ی ــم خودش ــا اس ــد ت ــالش می کنن ــدنی ت ــف نش ــتیاقی وص ــور و اش ــا ش ــه ب ک

ــاد  ــه زی ــان ک ــی از اطرافی ــد. یک ــه او یادبدهن ــک را ب ــای رکی ــت( فحش ه ــرادی بی تربی اف

ســفر خارجــی مــی رود بــه مــن می گفــت در کشــورهای خارجــی کاســکوها فارســی را بهــر 

ــن  ــل ای ــاید دلی ــت. ش ــی اس ــوع عجیب ــد. موض ــت می کنن ــور صحب ــمی آن کش ــان رس از زب

ــی  ــورهای خارج ــم درکش ــاید ه ــا ش ــت ی ــات اس ــه حیوان ــا ب ــاد ایرانی ه ــه زی ــاق، عالق اتف

عــالوه بــر ایــن کــه کاســکوها زیــاد انــد ایرانی هــا هــم زیــاد انــد و شــاید کاســکوها فارســی 

ــن  ــم ممک ــر هــم تاریخــی بررســی کنی ــد. اگ ــادری خــود دوســت دارن ــان م را بیشــر از زب

اســت، ریشــه همــه کاســکوها را بتــوان در ایــران جســت و جــو کــرد؛ امــا کاســکوها همیشــه 

آنقــدر خوشــبخت نیســتند آن هــا یــک نقطــه ضعــف مهــم دارنــد کــه ممکــن اســت آینــده 

ــه از  ــکویی ک ــادن. کاس ــرف افت ــز از ح ــت ج ــزی نیس ــد و آن چی ــاد ده ــه ب ــان را ب شغلیش

تکــرار بیافتــد جایــی در بیــن صاحبانــش نــدارد. آنوقــت کاســکو یــا دق می کنــد و می میــرد 

ــگاه  ــرد. در ن ــر ب ــکار ب ــرٔه ماداگاس ــود را در جزی ــی خ ــات الل ــرد اوق ــم می گی ــا تصمی ی

کاســکوها می شــود فهمیــد چقــدر دلشــان بــرای یــک دزد دریایــی واقعــی تنــگ شده اســت.

ــد  ــر منی کنن ــت فک ــکوها هیچ وق ــل کاس ــد مث ــن گونه ان ــتی ای ــم به راس ــان ها ه ــی انس برخ

فقــط یــاد گرفته انــد چیــزی را تکــرار کننــد کــه حتــی معنــی آن را هــم منی داننــد.

کاسکوهای خارجی
محمدامین برهانی

نرشیه دانشجویی صبح دانشگاه
صاحب امتیاز:

جامعه اسالمی دانشجویان 

دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیرمسئول و رسدبیر:

امیرحسن نواب اصفهانی
همکاران این شامره:

 محمدحسین پروازیان

 محمدامین برهانی

     محمدحسین دهقانی

       شامرگان: 700 پگاه
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