
گزارش

 مسئولیت انتشار »کلیله و دمنه«
با صداوسیما است

معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی بیان کرد که مسئولیت 
تولیــد و نظارت بر ســریال های نمایش خانگی در 

پلتفرم ها فعًا بر عهده سازمان صدا و سیماست.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی و 
سمعی بصری، سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی، 
امور مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی در واکنــش بــه برخی حواشــی درباره 
وضعیت ســریال های نمایش خانگــی که به دلیل 
ناآگاهی، مسئولیت این وضعیت به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و سازمان ســینمایی نسبت داده 
شــد، واکنش نشــان داد. هاشــمی گفت: تولید و 
نمایش سریال های خانگی از جمله سریال »کلیله 
و دمنه« ذیل مســئولیت های ســاترا و مربوط به 
سازمان صداوسیماســت و اساساً در دو سال اخیر 
هم مســئولیت تولید و هم مســئولیت ارزشیابی و 
نظارت ســریال های نمایش خانگی و پلتفرم ها به 
صدا و ســیما واگذار شــده و بدیهی است هرگونه 
پاســخگویی و شفاف ســازی هم باید از طریق آن 
مجموعه ها صورت گیــرد. وی ادامه داد: گرچه در 
زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری هم افزایی بین 
ارگان ها و سازمان های مختلف موجب رشد و تعالی 
بیشتر در این فضا می شود اما تفکیک مسئولیت ها 
و پذیرش آن از ســوی مدیران مســئول نیز جزو 
ضرورت های اجتناب ناپذیر اســت. هاشمی ضمن 
تأکیــد بر لزوم توجه به مطالبــات جامعه، مردم و 
خانواده ســیِنما در این عرصه اظهــار کرد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی و سازمان سینمایی تقریباً 
از دو ســال پیش نــه تنها هیچ نقشــی در عرصه 
تولیدات ســریال ها و محتوای پلتفرم ها ندارد بلکه 
هیچ مســئولیتی هم در نمایش آثــار و نظارت بر 
آنها هــم ندارد، بــه همین دلیل انتظــار می رود 
مســئوالن مرتبط در چنین مواقعــی که اعتراض 
یا حساســیت آحاد جامعه برانگیخته شــده است، 
شفاف ســازی و پاســخگویی الزم را انجام دهند و 
احیاناً اگر قانون گریزی ای از سمت پلتفرم ها درباره 
نظارت پذیری رخ داده اســت، ضمن اطاع رسانی 

به مردم از طریق مراجع ذی صاح پیگیری کنند.

 سریال تاریخی »مستوران« 
به پخش نزدیک شد

فصل نخست از ســریال »مستوران« به کارگردانی 
مســعود آب پرور و سید جمال سیدحاتمی از دوم 

تیر ماه به روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
به گزارش روابط عمومی شــبکه یک سیما، فصل 
اول »مستوران« از پنجشنبه، دوم تیر ماه هر شب 
از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. پخش فصل 
نخست سریال »مســتوران« به کارگردانی مسعود 
آب پرور و ســید جمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی 
عطا پناهی از دوم تیر ماه هرشــب ســاعت ۲۲ و 
۱۵ دقیقه از شــبکه یک ســیما آغاز خواهد شد. 
تصوبربرداری »مستوران« در بیش از ۱۳ لوکیشن 
مختلف انجام شــده و فصل نخست این سریال در 
۲۶ قســمت و با نگاهی به داستان های کهن ایرانی 
ســاخته شــده اســت. حمیدرضا آذرنگ، نازنین 
فراهانی، رویا میرعلمی، بیژن بنفشــه خواه، الهام 
جعفرنژاد، عیسی یوســفی پور، رابعه اسکویی، صفا 
آقاجانی، مزدک رســتمی، رســول نقــوی، حامد 
محمودی، یداهلل شــادمانی، جــواد انصافی، قربان 
نجفی، محمد اشــکانفر، حمیدرضا معدنکن، الهه 
خادمی، عبدالرضا نصاری و علی دهکردی از جمله 
بازیگرانی اند که در فصل نخست »مستوران« مقابل 
دوربین رفته اند. »مســتوران« تازه ترین محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج و برگرفته از قصه های 

کهن ایرانی است.

 مستند »رضا رویگری« 
آماده پخش شد

مستند »تماشــاگر بهار« پرتره ای از رضا رویگری، 
بازیگر خواننده و نقاش ایرانی اســت که در شبکه 

مستند تولید شد.
به گزارش روابط عمومی شــبکه مســتند، توکلی 
درباره این مســتند گفــت: »تماشــاگر بهار« که 
تصویربرداری آن آذر ۱۴۰۰ کلید زده شد، در ۵۰ 
دقیقــه به زندگی حرفه ای رضــا رویگری هنرمند 
ایرانی پرداخته اســت؛ ســعی کردیم هر سه بعد 
هنری شــخصیت ایشان را واکاوی کرده و کارهای 
ارزشمندی را که خلق کرده اند، به نمایش بگذاریم.

وی افــزود: در آغــاز کار بــرای صحبت های اولیه 
همراه با تهیه کننده مستند  خدمت استاد رویگری 
رســیدیم، ایشان و همسرشان عاقه مند بودند که 
بــه زندگی حرفه ای این هنرمند بپردازیم. کار آذر 
۱۴۰۰ کلید زده شــد و تولید تا اردیبهشت امسال 
ادامه داشــت. توکلی درباره ســاخت این مستند 
هم گفت: ساخت این مســتند در مقایسه با دیگر 
مستندهایی که من کار کرده ام، تجربه سخت تری 
بود، آقای رویگری به دلیل ســکته مغزی در خانه 
بستری بودند و حال و روز مساعدی نداشتند،  این 
شرایط اجازه فیلمبرداری طوالنی را به ما نمی داد و 
از طرفی نمی توانستیم در لوکیشن های مختلف در 
خدمت ایشان باشیم، سعی کردیم کار را مدیریت  
کنیم و این محدودیت زمان و مکان به کیفیت فیلم 
لطمه نزند.این کارگردان گفت: ما در این مســتند 
از محل بزرگ شدن ایشان در تجریش فیلمبرداری 
کردیم و حتی با یکی از هم بازی هایشان که حاال 
در محله تجریش سوپر مارکت کوچکی دارند، گپ 
زدیم، همچنین از بقایای سینمای رو باز »بهار« در 
میدان تجریش هم که آقای رویگری اولین بار آنجا 

سینما رفته  تصاویری داریم.

اخبــــار

دقت و تأمل در شــیوه اجرای برنامه هایی چون»مهمونی« 
و »شــهرک کلیله و دمنه« نه تنهــا تردید بلکه این یقین 
را ایجــاد می کند کــه باید کارکردها و اهــداف دیگری از 
این برنامه های پر ســروصدا موردنظــر طراحان و مجریان 
آن باشد. ایرج طهماســب که صداپیشه و عروسک گردان 
»دم باریک« در »مدرســه موش هــا« مرضیه برومند بود، 
بیشــتر از چهار دهه اســت که در عرصه آثار عروســکی 
فعال است. طهماسب عروسک های بسیاری را خلق کرده، 
عروســک هایی که برخی از آن ها مثــل »کاه قرمزی« و 
»پســرخاله« برای بچه های دهه ۶۰، نوستالژیک هستند و 
برخی دیگر مثل »آقای همســاده« و »فامیل دور« که در 

دهه گذشته معروف شدند.
 به گزارش فارس حاال این روزها طهماســب با»مهمونی« 
و مرضیه برومند با »شــهرک کلیلــه و دمنه« پا به دوران 
دیگری گذاشــته اند و وضعیت تــازه ای را تجربه می کنند 
که منتقدان بســیاری پیدا کرده است.  دورانی که نه تنها 
مخاطبان را دچار »تردید« و »شــک« نسبت به آثار تازه 
این نفرات کرده، بلکه کل دوران کاری و آثار پیشین آن ها 

را نیز با پرسش های بزرگ روبرو کرده است.
آثار تــازه این نفرات تفــاوت بنیادین با آثار پیشینشــان 
دارنــد و بیــش از آنکه معطــوف به جنبه هــای تعلیمی، 
تربینی و آموزشی باشند، در خدمت »تجاری سازی هنر«، 
»سرمایه داری«، »صنعت فرهنگ« و همسو با فضای ولنگار 

مجازی)اینستاگرام( صورتبندی شده اند.
نزدیک به چهار دهه بهترین ســاعات تلویزیون در خدمت 
آثار این نفرات بوده اســت و با ژســت اینکه نقش مهمی 
در تعلیــم و تربیت کودکان این ســرزمین بازی می کنند، 
بهتریــن زمان های پخش را به آثار خود اختصاص داده اند. 
حاال اما  در آثار نوظهورشــان جنبه هایی از ایده ها و روان 
خود را رو کرده اند که به نظر کارشناســان بسیار خطرناک 
و آسیب زا است. حدود۱۵ قســمت »مهمونی« طهماسب 
منتشر شده و این اثر تمام نشده، »شهرک کلیله و دمنه« 
مرضیه برومند آغاز شــده اســت، به نظر می رسد این دو 

امدادی  به سمت انحطاط را پایانی نیست.

موج انتقادهای گسترده
پس از انتشــار سریال )تاک شــو( »مهمونی«، و »شهرک 
کلیلــه و دمنه« موج عظیمــی از انتقادها در توئیتر به راه 
افتاد و همین نشــانه ای روشن بود از اهمیت موضوع برای 
کارشناس ها و خانواده ها و مسیر بی راهه ای که  طهماسب 

و برومند در پیش گرفته است.
با این که ایرج طهماسب در اولین قسمت از این مجموعه و 
در مکالمه اش با عروسک »شاباش« به صراحت اعام کرد 
که این مجموعه را برای گروه ســنی بزرگســاالن ساخته 
اســت، پیش زمینه های ذهنی نسبت به فعالیت های قبلی 
او )برای گروه ســنی کودک و نوجوان( نشان می دهد که 
هرچقدر هم در حرف، جامعه هدف او بزرگسال گفته شود، 
بازهم جان کودکان این سرزمین از ترکش های این برنامه 

در امــان نخواهد ماند. موج انتقادهای گســترده به جایی 
رســید که در خبرگزاری فارس کمپینی برای بازبینی اثر 
خانم برومنــد به راه افتاد، تا امروز ۲۸ خرداد ۳۲۸۳۱ نفر 
در آن عضو شــده اند. اعتراض ها حــول محور این موضوع 
می چرخد که شــهرک کلیله و دمنه، همچون تاک شوی 
مهمونی خارج از دایره ی قواعد ســاخت مجموعه ای برای 
گروه سنی کودک و نوجوان اســت. از طرفی متخصصین 
تربیت و روانشناسی کودکان پس از انتشار سریال مهمونی، 
و کلیله و دمنه نقدهایی را نســبت به محتوای آن و رفتار 
عروسک هایش داشتند و معتقد بودند که این آثار به دور از 

آداب تربیت های توصیه شده برای کودکان هستند. 

نقدی ساختاری بر »مهمونی«
تکرار شــوخی ها و ایده هایی ثابت، ســرهم بندی بد قواره 
و ناهمگونی بخش های مختلف، از منظر ســاختاری برنامه 

مهمونی را به اثری نازل تبدیل کرده است. 
قالب تیپیکال عروســک ها، فضایی را شــکل داده که مثا 
»قربان صدقه رفتن« قیمه و »ســوال درباره آزمایش خون« 
و »بــده بزنیم« پشــه و پرروبــازی و »فحش «های بچه، 
وجه غالب اســت و این ماجرا چون بــا خاقیت جدیدی 
همراه نیســت، در نهایت عامل شکست اثر است. به همین 
بیفزایید بازی جمله ســازی و ادای حــس با مهمان برنامه 
که روندی تکراری گرفته و اگــر مهارت مهمان در جذب 
مخاطب نباشد، بخشی کسل کننده است. در تحلیل نهایی 
از منظری ساختاری تکرار و ناهمگن بودن باعث شده است 
این اثر از نظر ماندگاری عمر درازی نداشــته باشــد.  در 
نهایت چیزی که از آن باقی خواهد ماند جمات جنسی و 
اروتیکی است که ممکن است هر روزه در تاکسی و خیابان 
شنیده شــود. در نهایت اینکه ضعف مجموعه  »مهمونی« 
در جایی معنا پیدا می کند که طهماســب برای دیده شدن 
مجموعه تازه اش دســت به دامان ســلبریتی ها می شــود. 

ذکر ایــن تفاوت که در مجموعه چند دهه ای طهماســب 
بــرای جذب مخاطب جدید تقریبا نیــازی به این چهره ها 
نبود و عروســک ها به مدد آنتن مستمر و پخش مکرر در 

مناسبت های مختلف، مخاطب خود را پیدا می کردند.

نقد محتوای »مهمونی«
از منظــری محتوایی نیز، از همان قســمت های اول برخی 
کارشناسان حوزه فرهنگ نسبت به رواج بی اخاقی در این 
مجموعه عروسکی و بدآموزی آن برای کودکان هشدار دادند.
همان روزهای اول پخش این برنامه یکی از منتقدان نوشت: 
»مهمونی« در یک ریل درست، یک اثر اشتباهی برای ایرج 
طهماسب است. همین که یک کار نیمه عروسکی کارگردان 
کاه قرمزی با اغماض رده بندی سنی مثبت ۱۲ را دریافت 
کرده و بچه ۱۲ ساله شما هم از متلک ها، فحش ها و تداعی 
برخی مســائل صدها سوال دارد؛ می توان گفت تیم سریال 
مهمونــی برای جلب توجه بزرگ ترها که دســت به جیب 
برای دیدن آن هســتند، به ســیم آخر زده است. فارغ از 
چند شخصیت که اصًا نگرفته و بازیگران ناوارد و نچسب 
کار، که بود و نبودشان یکی است، دنیای عروسکی »آقای 
مجری« ســابق، بچه مهمونی یک کودک کار شارالتان و 
بی ادب که دوســت داشــتنی جلوه کرده، یک پشه پر از 
کنایات جنســی زناشویی، یک عروســک زشت در نقش 
دختر ترشــیده )از به کار بردن این عبارت عذرخواهم(، دو 
عروســک موزیسین که با عنوان بی بند و بار هجو موسیقی 
پاپ و جوانان این عرصه هســتند. امــا عما کل کار روی 
دوش همان فحاشــی اســت که در فضای مجازی بازنشر 
می شــود که مثًا مخاطب به هــوای او بیاید و لوس بازی 

قیمه و مگس را ببیند.
در واقع طهماســب با رد شــدن از خطوط مهم و حیاتی 
خانوادگــی برای گرفتن مخاطب ســطحی در یک محیط 
آزادتــر، ایــن شــائبه را مطــرح می کند که یــا او تغییر 

کرده و معتقد اســت هر طور شــده بایــد مخاطب بگیرد 
یا از اول هم به این مســاله اعتقاد نداشــته است. به نظر 
می رســد»مهمونی« طهماســب محصول جهان جنســی 
شــده ای است که در ســال های پیری، دچار سکته مغزی 
شده و جز اروتیک محض و موضوعات جنسی هیچ تفسیر 

دیگری از جهان ندارد.
در نهایــت اینکه به زعم متخصصین در بخش های مختلف 
این مجموعه به طور جدی خطر پرورش جنســی نادرست 
مــی رود. مثل پشــه ای که آخرشــب موقع خــواب ایرج 
طهماسب پیدایش می شــود و به وضوح ادبیات نامناسبی 

برای گروه سنی کودک دارد.

هم خسران دنیا و هم خسران آخرت
هرجامعه و قوم و ملت برای خود ارزش ها، ســنن و آدابی 
دارد که درطــول تاریخ حیات آن و براســاس تجربه های 
درازمــدت و به اقتضــاء ضرورت ها پدید آمده و اســتوار 
شــده اند. اینکه با مطــرح کردن »تغییر نســل« تمام آن 
ســنت ها و ارزش هــا را در ورطه انحطاط قــرار دهیم نه 
 تنها  مناســب بــا اقتضائات نیســت بلکه خــود خطایی 
نابخشــودنی اســت. آیا از کاه قرمزی تا بچه تغییر نسل 
انجام گرفته، یا طهماســب پیر ایده های معطوف به»میل« 
درونیــات  و روان خودش را بیشــتر برما کرده اســت؟ 
جمله هایی که طی ســالیان، هیچ وقت میان آقای مجری 
و کاه قرمزی رد و بدل نشــد و حاال بعد از گذشت سال ها 
در این »مهمونی« ســخیف برما می شــوند. توگویی امر 

سرکوب شده با شدت بیشتری بازگشته است.
او کــه روزگاری نقــش هادی و آمــوزگار را بازی می کرد 
حــاال هرچقدر هم جلــوی دهان بچه را بگیــرد بازهم از 
جای دیگری نیش کلمات اروتیک و جنســی پشــه را بر 
جان مخاطب می نشــاند. به نظر می رسد آقای طهماسب 
و خانم برومنــد از یاد برده اند که کرامــت مقام و جایگاه 
انســانی چنان تقــدم و اصالتی دارد که نــه تنها حوایج و 
نیازهای روزمره بلکه گاه جان شــیرین نیز در برابر آن کم 
بهاســت. به خصوص در دستگاه تربیتی اســام که انسان را 
خلیفۀ الهی و جای نشــین جایــگاه »لقدکرمنابنی آدم« و 

»لقدخلقنااالنسان فی احسن تقویم« می داند.
دقت و تأمل در شــیوه اجرای برنامه هایی چون»مهمونی« 
و »شــهرک کلیله و دمنه« نه تنهــا تردید بلکه این یقین 
را ایجاد می کند کــه باید کارکردها و اهداف دیگری ازاین 
برنامه های پر سروصدا موردنظر طراحان ومجریان آن باشد.

در آخر اینکه این دست های آلوده را به هیچ آبی نمی توان 
شســت و تطهیر نمود و در پس هیچ پوششــی نمی توان 
پنهان کــرد. در این برنامه ها از حد و مرزهایی که خداوند 
معیــن و مقرر فرموده بارها و بارها آگاهانه و از ســر عمد 
تعدی شده اســت تا مگر طعم متعفن معروفیت بی حد و 

حصر چند روزی بیشتر زیر دندان بماند.
آیا در برابر این بدعت ســکوت جایز اســت؟ آیا این همه 
مفسده جایی برای مصلحت اندیشی ها باقی گذارده است؟
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دوی امدادی انحطاط از »مهمونی« تا »شهرک کلیله و دمنه«

۲۹ خرداد ســالروز درگذشت مرحوم علی شریعتی است، شخصیت متفکری که 
اگرچه به برخی اندیشــه هایش می تــوان نقد وارد کرد اما نمادی از نســل اول 
سخنرانان انقاب بود که جوانان را دعوت به تفکر می کرد، مسئله ای که گمشده 

امروز جوانان انقابی است.
چندی پیش یکی از دوســتان فرهیخته پیام داد: »برای برگزاری یک نشســت 
علمی با حسینیه ارشاد تماس گرفتیم تا آمفی تئاتر آنجا را کرایه کنیم، مسئوالن 
حســینیه پاسخ دادند "آمفی تئاتر تعطیل شــده و به بخش قرائت خانه حسینیه 

اضافه شده است"«!
پیام ســاده اما تلخ بود؛ آمفی تئاتری که هنوز ُهرم نفس های شخصیت های مهم 
تاریخ قرن اخیر ایران در آنجا حس می شــد آن قدر به فراموشــی سپرده شده و 
کسی سراغی از آن نگرفته است که تغییر کاربری داده است و شاید نسل جدید 
کشــور که برای خوانــدن کتاب های کنکور از همان ســالن به عنوان قرائت خانه 
اســتفاده می کند، نداند که محمدرضا شاه از ترس کلمات صادره از همین مکان 

دستور به تعطیلی حسینیه ارشاد داد.
اما تلخ تر از تعطیلی آمفی تئاتر ارشــاد، تعطیلی پرورش همان شخصیت هاست؛ 
امروز که ۲۹ خرداد و ســالروز درگذشت علی شریعتی است باید به این فکر کرد 
که؛ چرا جریان انقابی باید از تبار اندیشه ای خویش در حسینیه ارشاد و مسجد 

کرامت و مسجد الجواد)ع( فاصله گرفته باشد؟!
مدت ها می گذرد که دیگر منبرها و کرسی های سخنرانی در مساجد و دانشگاه ها 
و هیئات خالی از ســخنرانان با سواد و معلومات است و عمًا عرصه برای افرادی 
باز شــده اســت که فن بیان خوبی دارند و بعد از هر ســخنرانی فوراً کلیپ های 
چنددقیقه ای شان بیرون می آید؛ جدا از عدم حفظ شأن منبر و کرسی سخنرانی، 
باطن مطالب این افراد آمیخته ای از داده های درســت و غلط و بیهوده است که 
به مرور نادرســتی آنها مشخص می  شود و بیش از پیش فقدان متفکران نسل اول 

انقاب و لزوم شناساندن متفکران نسل جدید به جامعه را برما می کند.
دهه چهل شمسی و همزمان با اوج گیری فعالیت های انقابی علیه نظام سلطنت 
و با بهره گیری از تجربه کشورهایی که با کمک جریان های چپ گرا انقاب کرده 
بودند، عمده فضای انقابی کشــور و دانشگاه ها در اختیار گروه های کمونیستی 
و مارکسیســتی بود که به جذب نیرو مشــغول بودند. با رســوخ اندیشــه های 
مارکسیستی بین بخشی از بدنه دانشگاه که گاه دامن روحانی زاده ها را هم گرفته 
بود، تنها بخشی از متدینین دانشگاهی به فکر مقابله با جریانات انحرافی افتادند. 
انجمن اســامی دانشگاه تهران که به همت مهندس بازرگان تأسیس شده بود و 
تاش های روشنفکران مذهبی همچون بازرگان و سحابی برای پیوند علم و دین 

بخشی از فعالیت ها علیه هجمه چپ گراها بود.
به مرور با بازشــدن پای جمعی از روحانیون فرهیخته به دانشــگاه، معادله به نفع 
جریان اســامی نهضت عوض شد. آیت اهلل شــهید مطهری و شهید دکتر محمد 
مفتــح دو چهره حــوزوی بودند که در دانشــگاه الهیات دانشــگاه تهران به رد 
دیدگاه های ضددینی پرداختند. کتاب علل گرایش به مادیگری و اصول فلسفه و 
روش رئالیسم شهید مطهری دو گام مهمی بود که در این راستا صورت گرفت.

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیســم مشخصاً دغدغه شهید مطهری و استادش 
عامه طباطبایی را در مقابله با غرب زدگی در اندیشه آن روزگار مشخص می کند. 
وی در مقدمــه این کتــاب چنین می آورد: »از لحاظ اینکه نشــریات مربوط به 
ماتریالیســم دیالکتیک بیش از اندازه در کشور ما منتشر شده و افکار عده نسبتاً 
زیادی از جوانان را به خود متوجه ســاخته...، الزم بود که تمام محتویات فلسفی 
و منطقی این رســاالت تجزیه و تحلیل شــود تا ارزش واقعی آن به خوبی واضح 
گردد«. شــهید مفتح نیز با ارائه اســتراتژی وحدت حوزه و دانشگاه، تاش کرد 

ورود اندیشه های اسامی به محیط دانشگاه را تسهیل و تئوریزه کند.
این پیوند جریان حوزوی با دانشــگاه تنها محدود به محیط آکادمیک نبود بلکه 
هر روحانی فرهیخته  ای مسجدی را به سنگر ایدئولوژیک تبدیل کرده بود؛ شهید 
مطهری در مسجد الجواد)ع(، شهید مفتح در مسجد جاوید و قبا، آیت اهلل طالقانی 
در مسجد هدایت، آیت اهلل مهدوی کنی در مسجد جلیلی و... . این شبکه عاوه 
بر پیشبرد نهضت و مبارزه، در نشر افکار صحیح دخالت فراوانی داشت و موجب 
شــد در اواسط دهه پنجاه، کلّیت حرکت انقاب، رنگ وبوی اسامی بگیرد و فضا 

از دست چپ ها خارج شود.
عاوه بر تهران، آیت اهلل خامنه ای در مســجد کرامت مشــهد شــهرتی کشوری 

داشت اما همه اینها در یک جا به هم متصل شدند: حسینیه ارشاد!
سال ۱۳۴۶ حســینیه و مسجد ارشــاد در محله ضرابخانه در نزدیکی شمیران 
تأســیس شد، ســاختمانی که از بیرون اگرچه شبیه مســجد بود اما در درون با 
آنچه از مساجد ســنتی می شناسیم تفاوت داشت، سالن آمفی تئاتر و کتابخانه و 
نشستن روی صندلی  حرکت نویی به شمار می رفت که البته منتقدانی هم داشت 
اما فارغ از انتقادات، نشــان می داد که این محل، مکانی بیشــتر برای شنیدن و 
تفکر است تا ِصرف مناسک. تمام سخنرانان مذهبی از فرصت فراهم شده استفاده 
کرده حســینیه ارشاد را محلی مناسب برای آگاه کردن مردم یافتند و حتی پای 
ســخنرانان ساکن شهرســتان همچون آیت اهلل خامنه ای و دکتر شریعتی به این 

مکان باز شد.
اگرچه اختاف تلــخ میان مرتضی مطهری و علی شــریعتی موجب جدایی آن 
شــهید از مجموعه حسینیه ارشاد شد، اما حســینیه با فعالیت های شریعتی به 
حیــات خود ادامه داد. تأثیرگذاری آنجا در حدی بود که ســال ۵۱ با دســتور 
مســتقیم شاه تعطیل شد و تا زمان پیروزی انقاب بازگشایی نشد؛ اگرچه ارشاد 
بعد از پیروزی انقاب تأثیرگذاری ســابق خود را نداشت اما میان فعاالن انقابی 
به نماد تفکر و اندیشــه ورزی و جذب جوانان تبدیل شد و همچون نامش نسلی 

را ارشاد کرد.
دهه شــصت با پیروزی انقاب اســامی، ایدئولوگ های نهضت با دو سرنوشــت 
روبه رو شــدند؛ برخی  همچون مرتضی مطهری و محمد مفتح و شــهید بهشتی 
به تیر ترور منافقین و گروهک های منحرف مانند فرقان حذف شــدند و دســته 
دیگری برای جبران خألهای اداری کشور وارد عرصه مدیریتی شدند. وقوع جنگ 
تحمیلی و تعطیلی دانشگاه ها بعد از انقاب فرهنگی و پیچیدگی های اداره کشور 
در آن برهه، کمتر فرصت تشــکیل محافلی چون ارشــاد را اجازه می داد و تنها 

تریبونی که می شد از آن استفاده کرد، نماز جمعه ها بود.
دهه هفتاد با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، رفته رفته دانشگاه ها 
به محلی برای بیان عقاید تازه و دعواهای فکری تبدیل شــد. نســلی از جوانان 
دوران انقاب که عمدتاً تحصیلکرده خارج کشــور بودند و یا با آرمان های انقاب 
فاصله گرفته بودند، به محیط دانشگاه آمدند. نشریات روشنفکری همچون کیان 

و آئین به بازتاب تفکرات روشنفکران غیرمذهبی می پرداخت.
به گزارش فارس جریان انقابی در این تقابل تاش کرد تا میدان را بازنده نباشد 

لــذا عرصه بروز و ظهور شــخصیت های فکری جدید جبهــه انقاب و همچنین 
رجعت دوباره حوزویان به دانشگاه را شاهد بودیم.

با نشــر افکار شــخصیت هایی همچون عبدالکریم ســروش و محسن کدیور در 
دانشگاه ها و نشــریات روشنفکری آن زمان، جریان انقابی با استفاده از ظرفیت 
مؤسســه امام خمینی)ره( تحت مدیریت آیت اهلل مصباح توانست دوره های طرح 

والیت را برای دانشجویان بسیجی برگزار کند.
احســاس خطر نســبت به رســوخ اندیشــه های ضددینی در حــوزه کامی و 
حکومتداری، موجب شــد عالمان برجســته ای همچون آیــات مصباح، جوادی 
آملی، محمدتقی جعفری، حســن زاده و دیگران به جمع دانشــجویان بیایند و با 
پاسخگویی به شبهات مطرح شده در دانشگاه ها، برای چندی آنها را در برابر افکار 

مسموم واکسینه کنند.
حســن رحیم پور ازغدی به عنوان نســل دوم اندیشــمندان انقاب بــا برپایی 
کرسی  های سخنرانی و نقد در دانشگاه و مدیریت فصلنامه کتاب نقد توانست در 
برابر این هجمه بایســتد اما این تاش ها در برابر آنچه قرار بود چون سیل باشد 

در حکم مسّکن بود.
بااین حــال از نیمه دهه هشــتاد به بعد، همان قدر که رفتــه رفته کتاب ها جای 
خود را به موبایل ها  داد، منابر و صندلی های ســخنرانان و اندیشمندان نیز جای 
خود را به شــومن ها و افرادی داد که تنها با کنــار هم چیدن حرف های جذاب 
 و جنجالی توانســتند خود را به حتی مجامع فکری و تشــکل های دانشــجویی 

قالب کنند.
این ســخنران ها که عمدتاً در هر شــاخه ای از دین و الهیات گرفته تا مشکات 
زیســت محیطی و سیاست و اقتصاد حرف می زنند، نه تنها سواد آکادمیک ندارند 
بلکه صبغه استاد دیدن هم ندارند؛ به خاف سخنرانان نسل اول انقاب که ضمن 
تمرکــز بر یک حوزه مطالعاتی و تعمــق به روی آن، داده ها و اطاعات صحیح به 

به اصطاح پامنبری ها می دهند. 
در این طیف، امثال علی اکبر رائفی پور را می توان از نماد های برجســته ای از سیر 
قهقهرایی اندیشــه دانست، جوانی که از اواخر دهه هشــتاد با سخنرانی درباره 
فراماســونری و فرقه ها شــروع کرد، به مباحث مهدویت ورود کرد و رفته رفته 
درباره اقتصاد، کشاورزی، ازدواج، طبابت و آب وهوا صحبت می کند؛ از پیش بینی 
ترســالی برای کشــور تا ادعاهای عجیب و غریب درباره طب سنتی و یا ساخت 
ســاح در مؤسســه مصاف و یا ادعای دعوت شدن از دانشگاه های لبنان، سوریه 
و عراق و... نموداری اســت که ســاحت فکری این مدل افراد را آشکار می  کند: 

»دعوت به خود؛ در ضدیت با دعوت به تفکر و اندیشه!«
به خاف نسل اول سخنرانان انقابی که رسالت خود را دعوت به تفکر و اندیشیدن 
و فعال کردن قــوه عاقله پامنبری ها و تاش برای معرفی اســام به عنوان دین 
اصیل و برنامه مبارزه می دانســتند اما رائفی پور و یا امثال وی بیشتر تاش دارند 
خود را به عنوان یک متفکر معرفــی کنند تا اینکه بخواهند تفکر را تبلیغ کنند. 
مقصر این فضای پیش آمده در ســالهای اخیر مخاطبان نیستند چراکه مخاطب 
جوان این سخنرانان تشــنه دانستن است بلکه مقصر عاوه بر سخنران های این 
مدلی، بخشــی از سیســتم اســت که فضا را برای طی مدارج شهرت آنها فراهم 
می کند و تریبون در اختیارشــان می گذارد، این که با چــه انگیزه ای؟ درباره آن 

می توان مفصل و جداگانه صحبت کرد.
اگر فضای آزاداندیشــی و تریبون های نقد و نظر مجدداً همچون سالهای پیش از 
انقاب و یا دهه هفتاد رونق بگیرد، نه تنها اذهان عمومی جامعه از اطاعات غلط 
پر نمی شــود، فضا برای فرصت طلبی شومن ها هم بسته می شود و ساحتی برای 

حل مشکات و پاسخ به سؤال های حیطه حکمرانی پیدا خواهد شد.

درباره خطر خودنمایی برخی افراد 

لزوم بازگشت به تبار »ارشاد« و 
»کرامت« در »مصاف« شومن ها


