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س�ينماي ايران روزه�اي متفاوت�ي را مي گذراند؛ 
تغيي�رات تكنول�وژي س�ريع در ح�وزه س�ينما 
ازيك طرف و مسائل اقتصادي از سوي ديگر باعث 
شد كه همه چيز روي پاش�نه حمايت برگردد. اسم 
بنياد س�ينمايي فارابي مترادف و موازي با حمايت 
معني شده است. عليرضا تابش كه 3 سال است به 
عنوان مديرعامل بنياد س�ينمايي فارابي مشغول 
فعالي�ت اس�ت از تغييراتي ك�ه نياز اي�ن روزهاي 

سينماست، سخن مي گويد. 

  زماني كه اس�م بنياد س�ينمايي فارابي مي آيد 
ناخودآگاه همه تصورات ش�ان به سمت حمايت 
مي رود، مي خواهم بدانم بنياد فارابي جز حمايت 

چه وظيفه ديگري دارد؟
در بررسي اساسنامه بنياد س��ينمايي فارابي مي بينيم 
كه اين بنياد در حوزه س��ينمايي حرفه اي »مرجعيت 
فرهنگي« دارد. عده اي بياين��د از فارابي كمك دريافت 
كنند و فيلم هاي فرهنگي موردعالقه خودشان متناسب 
با نياز مخاطب را بس��ازند؛ از ارايه تجهيزات، پشتيباني 
توليد، توليد فيلم تا مباحث حوزه بين الملل و نقد سينما 
گرفته تا تالش براي ارتقاي س��طح سليقه مخاطبان، 
حمايت از پژوهش هاي سينمايي، انتشار كتب تخصصي 
سينما و برگزاري جشنواره فيلم. اين موضوعات عمده 
فعاليت هايي اس��ت ك��ه بنياد ب��ر اس��اس آن ارزيابي 

مي شود. 
  به نظر مي رس�د كه بعد مادي بنياد س�ينمايي 
فارابي قوي تر ب�ه نظر مي رس�د؛ به عبارت ديگر 
وظيفه اش چ�ه چيزي ب�وده كه در ح�ال حاضر 

حمايتش قوي تر شده است؟
رس��الت بنياد س��ينمايي فارابي، يك رسالت فرهنگي 
و فني و محتوايي براي ارتقاي كل سينما در همه ابعاد 
است. اگر سينماي حرفه اي را به منزله يك پيكره تلقي 
كنيم مي بينيم كه الزم اس��ت هم براي »جسم« و هم 
براي »جان« اين پيكره خوراك داش��ته باشيم. بخش 
فرهنگي س��ينما، به منزله جان س��ينما است، بخش 
تجهيزاتي، تامين مال��ي، فناوري و پش��تيباني توليد 
هم جسم س��ينما محس��وب مي ش��ود، براي هردوي 
اين موضوعات ما بايد در بنياد س��ينمايي فارابي برنامه 
داشته باشيم؛ به تعبيري سينما دوران گذار خود را طي 

مي كند. 
  دوران گذار مي تواند دوران پيچيده و س�ختي 

هم باشد. 
بل��ه. ويژگي ه��اي دوره گذار اين اس��ت. فك��ر، ذائقه، 
ذوق، س��ليقه، اولويت هاي ذهني و فكري  نسل جديد 
سينماگران و مخاطبان س��ينما متفاوت است. از سوي 
ديگر تغيير تكنولوژي هاي س��ينمايي هم بخش��ي از 
ويژگي اين دوره اس��ت؛ سينما دوره آنالوگ را پشت سر 
گذاشت و به دوره ديجيتال پرتاب شد، هم در توليد، هم 
در نمايش و هم در بازاريابي؛ يعني ابزارهاي ديجيتال، 
فناوري اطالعات و ش��بكه هاي اجتماعي و امثالهم به 
مدد س��ينماي حرفه اي آمدند كه س��ينما را در جهان 
مجازي و فض��اي مجازي به ش��يوه ديگ��ري مطرح و 
بازنمايي كنند. اينها همه ويژگي هاي دوره گذار است. 
امروز مديراني كه در بنياد سينمايي فارابي مسووليت 
دارن��د در حقيقت مي��راث دار يك دوره 30 س��اله اند؛ 
دوره اي كه بيشتر ماهيت سينما آنالوگ بوده و آرام آرام 
ديجيتال شده اس��ت و حال دوره گذار را طي مي كند، 
اما ساختارها دست و پاگير هستند، عدم تناسب نيروي 
انساني با ماموريت هاي جديد بنياد، انتظارات در حوزه 
مالي، پشتيباني توليد كه مثل سابق نيست و دوره اش 
تمام شده اس��ت. در اين دوره حسب ضرورت، بخشي از 
خدمات را آرام آرام حذف كرديم و به سمت حمايت هاي 

جديد رفتيم. 
  يعني در دوره مديريت ش�ما با روند جديدي از 

حمايت روبه رو هستيم؟
اگر ش��ما بخواهيد اين دوره را بررس��ي كنيد، همراه با 
تحوالت سينماي آنالوگ و ديجيتال، ناگزير ما بايد  در 
روندها و اولويت ها تغيير ايجاد كنيم و هم بيشتر با اهالي 

سينما مشورت  كنيم. 
  مشورت ها در چه موردي بود؟

اينكه در ادامه اين مس��ير چه بايد كرد، آينده س��ينما 
كجاس��ت و به چه س��متي مي رود، همنشيني با نسل 
نوي س��ينما، تهيه كنندگان جوان، فيلمسازان جوان، 
فيلم اولي ه��ا، فيلم دومي ه��ا باعث مي ش��د كه درك 
درس��تي از ماهيت فكري و تقاضاها و دنياي ذهني آنها 
داشته باش��يم. همه اينها شايد بش��ود گفت اين دوره 
از مديريت را در بنياد س��ينمايي فاراب��ي متفاوت تر از 

دوره هاي پيشين و بعد از اين دوره مي كند. دليلش اين 
است كه ما آرام آرام بعدازاين مطالعه كرديم و دريافتيم 
كه حتم��ا بايد در بنياد س��ينمايي فارابي راه و مس��ير 
ويژه اي براي استعدادهاي نو و خالق به نام فيلم اولي ها 
و فيلم دومي ها داش��ته باش��د كه طي 3 سال گذشته 
فارابي بخش��ي از حمايت هايش را متوجه اين نس��ل از 
سينماگران كرد. بخش��ي از حمايت هاي مان در حوزه 
پش��تيباني را كه در رقابت با بخش خصوصي محسوب 
مي شد )مثل كرايه دوربين، تجهيزات نور، صدا و ادوات 

سينمايي( آن بخش را برون سپاري كرديم. 
  يعن�ي ح�ذف تصدي گ�ري بني�اد در ح�وزه 

پشتيباني توليد؟
بله، به منظ��ور تش��ويق و تضمين س��رمايه گذاري و با 
هدف پايدار ك��ردن فعاليت هاي بخ��ش خصوصي در 
حوزه پشتيباني فني توليد س��ينما )تامين تجهيزات 
فيلمبرداري( بنياد س��ينمايي فاراب��ي در پي اقدامات 
انجام شده طي سال هاي 1394 و 1395 با حذف واحد 
»مديريت توليد« در سازمان اداري خود از ابتداي سال 
1396 رسما به فعاليت در اين حوزه پايان داد و همزمان 
بررسي كرديم كه چه خدماتي جايگزين اين حمايت ها 

بشود. 
   دوره گذار دوره سختي است فرقي نمي كند 
در حوزه فرهنگ يا كار فني باشد، سخت است 
چون با مقاومت ها مواجه مي شويد. مي خواهم 
بدانم چطور توانس�تيد س�ينماگران را راضي 
كني�د و چط�ور توانس�تيد حمايت هاي تان را 

جايگزين كنيد؟
حركت در بخش فرهنگ، ماهيتش ناگهاني نيس��ت. 
آرام آرام و با گفت وگو، جلسات مشاوره و بررسي، اعالم 
شفاف سياس��ت ها حاصل مي ش��ود. اتفاقي كه در اين 
دوره افتاد اين بود كه تا آنجايي كه مي توانيم ش��فافيت 
بيش��تري در حمايت هاي مان داش��ته باش��يم. براي 
اولين بار از سال 92 به بعد بنياد سينمايي فارابي فهرست 

حمايت هايش را در سايت گذاشت و منتشر كرد.
  با ذكر مبلغ حمايت؟

خير؛ اما معلوم شد كه اين سال ها در فارابي چه كساني 
وام گرفتند يا در كارهاي ش��ان مش��اركت شده است؛ 

رويه اي كه پيش تر وجود نداشت. 
  امري كه پيش ازاين هميشه مخفي بود. 

بله. به همين دليل در دوره م��ا داوري درباره فارابي در 
قياس با ساير نهادهاي سينمايي و هنري راحت انجام 
ش��د؛ يعني مي توان همه اطالعات دوره قبل را مقايسه 
كرد و عملكرد بنياد سينمايي فارابي را به بحث گذاشت. 
به همين دليل مي بينيد عده اي دچار نگراني مي شوند 
يا به صورت غيرحرفه اي هياهوهايي در فضاي رسانه اي 

برپا مي كنند. 
   منظورتان فضاي مجازي است؟

بله، ماهيت رسانه هاي جديد و ش��بكه هاي اجتماعي 
اين است كه هر انس��اني مي تواند توليدگر محتوا باشد؛ 
لذا آدم ها با هر نوع فكر و انديش��ه اي مي توانند موضع و 
نيت خود را در پوش��ش يك كانال تلگرامي بيان كنند 
و نقدهايي را به ح��ق يا ناحق متوجه بنياد س��ينمايي 
فارابي يا ساير نهادهاي س��ينمايي بكنند. در اين دوره 
است كه گاه مي بينيد فضاي مجازي، به جاي گفت وگو 
فضاي اتهام زني مي ش��ود دليلش اين اس��ت كه مشي 
بنياد سينمايي فارابي اتفاقا مش��ي شفافي است، دايما 
اطالع رس��اني مي كند، فضاي رس��انه اي را در دس��ت 
خودش مي گيرد و افكار عموم��ي را مطلع مي كند كه 
برنامه هايش چيس��ت و چه ميزان حمايت كرده، از چه 
پروژه هايي حمايت كرده، نس��بت به گذشته جلسات 
هيات امن��اي بنياد س��ينمايي فارابي مرت��ب برگزار و 
اطالع رساني مي شود، مباحث شفاف است. ما در بنياد 
فارابي گفت وگوهاي س��ينمايي را راه انداختيم. فارابي 
از يك مركز صرفا خدماتي به مرك��ز فكري و فرهنگي 
تبديل شده است يعني آن چيزي كه در اساسنامه بنياد 
س��ينمايي فارابي آمده اس��ت و اينجا محل رفت وآمد 
اهالي فكر، فرهنگ و انديشه ش��ده است. اگر كسي هم 
به ناحق بخواهد با فضاسازي در فضاي مجازي به نوعي 
از بنياد باج خواهي كند كامال فضاي رس��انه اي حقيقي 
آن را افشا مي كند و مشخص مي ش��ود كه پشت پرده 
چيز ديگري است مثال فيلمسازي مي آيد چالش ايجاد 
مي كند كه چرا ش��ما از فالن پروژه حمايت كرديد، اگر 
بررسي كنيد مي بينيد كه 20-10 روز قبل يا 2 ماه قبل 
ما حساب هاي مالي اين تهيه كننده يا فيلمساز را بررسي 
كرديم و ميزان بدهي هايش اعالم شده اس��ت و از او در 
فضايي محترمانه خواسته شده تا بدهي هايش را بپردازد، 
اما برخي از اين دوس��تان بي انصافي مي كنند و فضاي 
رسانه اي ناعادالنه اي در مورد فعاليت هاي بنياد درست 
مي كنند كه در حقيقت واكنشي به اقدام قانوني ما براي 

پرداخت بدهي هاي شان به فارابي است. 
   توقع دارند وامي را كه مي گيرند پس ندهند.

متاسفانه عمدتا اين گونه است. 
  اگر اين گونه باش�د كه فارابي اص�ا نمي تواند 
فعاليت كند. پس س�رمايه ش�ما از كج�ا تامين 

مي شود؟
بخشي از س��رمايه  بنياد س��ينمايي فارابي كمك هايي 
است كه س��ازمان س��ينمايي بابت پروژه هاي توليدي 
اختصاص مي دهد. هرس��ال تفاهمنام��ه اي بين بنياد 
سينمايي فارابي و سازمان س��ينمايي منعقد و مبادله 
مي شود و در چارچوب آن تفاهمنامه  وظايفي بر عهده 
فارابي قرار مي گيرد. بخش عم��ده اي از اين تفاهمنامه 

متوجه حمايت از توليد در سينما است. 
   س�والي كه پيش مي آيد به برگش�ت سرمايه 
اوليه ت�ان  ك�ه س�رمايه  زمان�ي  برمي گ�ردد. 
برنمي گ�ردد احتماال به اين دليل اس�ت كه فيلم 
فروش نكرده اس�ت. آي�ا فارابي زم�ان انتخاب 
فيلمنامه به س�ازوكار برگشت س�رمايه و البته 

توليد فيلم ارزشمند فكر نمي كند؟
ماهيت حض��ور فاراب��ي در س��پهر فرهنگي كش��ور 
حمايت از جريانات فكري و فرهنگي در س��ينما است؛ 
در غي��ر اين ص��ورت فيلم هايي با س��رمايه اندك ولي 
مضامين س��طحي و بازاري توليد مي ش��وند و فروش 
بااليي هم مي كنند كه متاس��فانه س��طح ذائقه مردم 
را تنزل و تغيير مي دهند. به اي��ن نكته توجه داريم كه 
سينما سرگرمي اس��ت ولي درعين حال كه ما بايد به 
موضوعات فرهنگي در فيلمنامه ها توجه كنيم، جذابيت 
هم يك عنصر جدي اس��ت كه بايد بنياد س��ينمايي 
فارابي در شوراهايش به آن توجه كند. عمده سياست 
در فارابي اين اس��ت كه ش��وراهايي كه مصوب كننده 
فيلمنامه هاي موردحمايتي ما هس��تند، بايد به عنصر 
جذابيت در كنار آن عناصر فرهنگي و هنري فيلمنامه 
را هم لحاظ كنند و از طرف ديگر فكر بازگشت سرمايه 
فيلم ها هم باشند؛ اما در جواب شما بايد بگويم كه برخي 
از فيلم هاي فروش هم داشتند ولي تهيه كننده به موقع 
وام را برنمي گرداند يا با س��ختي بدهي هايش را تسويه 
مي كند يا ديگر ترجيح مي دهد در توليدات بعدي براي 
كسب حمايت به بنياد سينمايي فارابي مراجعه نكند. 
اينجا هم يك نهاد فرهنگي اس��ت، آن تضمين الزمي 
 كه بايد از افراد گرفته شود نهايتا حقوق نمايش خانگي 

فيلم هاي شان است. 
  در مقابل بودجه اي كه مي دهيد فقط رايت فيلم 

را  محك قرار مي دهيد؟
بله. به جاي چك و س��فته و ضمانتنامه هاي بانكي از آنها 

حقوق نماي��ش خانگي فيل��م دريافت مي ش��ود. نهايتا 
اينها وقتي مي خواهند رايت ويديويي فيلم را بفروش��ند 
ناچار هس��تند كه بيايند رضايت بنياد س��ينمايي فارابي 
را بگيرند كه آنجا اس��ت كه در بخش مال��ي بنياد مذاكره 
با تهيه كنندگان فيلم ها انجام مي ش��ود و بخش��ي از وام 
برمي گردد و بخشي هم تبديل مي ش��ود يعني دارايي ها 
به جاي پول، مثال ما حقوق فرهنگي يا بين الملل فيلم آنها 
را در مقابل مبلغ بدهي يا بخش��ي از آن مبلغ برمي داريم 
و روي آنها كار مي كنيم. متاس��فانه اين ش��يوه كار طي 2 
دهه اخير تكراري و ثابت بوده است، حال تغيير اين شيوه 
سخت است و ما در سال جاري با تغيير سياست هاي مان 
در حمايت هاي بنياد س��ينمايي فارابي سعي كرديم اين 
رفتار را آرام آرام تغيير بدهيم. مقاومت هايي هم شده است. 
تغيير شيوه حمايت هاي بنياد س��ينمايي فارابي در سال 
96 كليد خورده است و ما امس��ال 19 پروژه سينمايي را 
براي اخذ وام به صندوق اعتباري هنر معرفي كرديم كه از 
بين آنها 5-4 پروژه تاكنون وام هاي شان را دريافت كردند 
دليلش اين اس��ت كه آنجا به جاي اخ��ذ ضمانتنامه هاي 

فرهنگي تضمين ملكي مي گيرند. 
  به عبارت ديگر سازوكار را تغيير داديد؟

ما سه نهاد هستيم يعني بنياد سينمايي فارابي، صندوق 
اعتباري هنر و صن��دوق كارآفريني امي��د. تفاهمنامه 
سه جانبه داريم. سينماگران توسط ما معرفي مي شوند 
و پرونده هاي شان تكميل مي ش��ود در فضاي صندوق 
اعتباري هنر مي روند، آنجا پرونده كارهاي كارشناسي 
مالي انجام مي شود. سپس به شعبه صندوق كارآفريني 

اميد ويژه سينماگران معرفي مي شوند. 
  و همه به راحتي وام را مي گيرند؟

بله، عمدتا كس��اني كه موفق نش��دند وام هاي ش��ان را 
دريافت كنند، به دليل اين است كه بايد سند ملكي در 
وثيقه بانك بگذارند. طي شش ماه اخير و در حال حاضر 

5-4 پروژه به راحتي وام گرفته اند. 
  اين روند به اين دليل بوده كه تضمين برگش�ت 

سرمايه باشد؟
بله، از س��وي ديگر افزايش وام هم صورت گرفته يعني 
اگر ما يك ميليارد تومان گذاش��تيم صندوق اعتباري 
هنر يك ميليارد گذاش��ته و صندوق كارآفريني اميد 2 

ميليارد. 
  يعني 4 ميليارد؟

دقيقا؛ يعني در آورده هاي مالي شاهد يك هم افزايي 
هستيم. 

  با اين حس�اب س�ندي ك�ه س�ينماگران بايد 
بگذارند چقدر است؟
يك سند ملكي است. 

  اما ممكن است كسي س�ند به ارزش موردنظر 
صندوق نداشته باشد. 

سينما محل حرفه اي ها اس��ت. حرفه اي ها بايد تضمين 
كنند كه وام را پس مي دهند و فيلم مي فروش��د. اينكه ما 
فيلم هاي شخصي بسازيم يا فيلم هاي مثال خيلي خاص، 

مخاطب خاص با وام صندوق كار آفريني درست نيست. 
  درست كه سرمايه بنياد فارابي بايد برگردد اما 
اگر مرحوم كيارس�تمي زنده بود و مي خواس�ت 
فيلم بسازد، طبعا فيلم او نمي توانست بازگشت 
سرمايه داش�ته باش�د يا بهتر بگويم هنرمندان 

حرفه اي نبايد به بازگشت سرمايه فكر كنند. 
جايي مثل بنياد س��ينمايي فارابي روي اي��ن نوع آثار 
سرمايه گذاري مي كند، سوژه و فيلمساز تعيين كننده 

است. 
  به عنوان مث�ال اگر آق�اي مهرجوي�ي و ناصر 

تقوايي بيايند.
حمايت هاي بنياد سينمايي فارابي بر 3 نوع است. بخش 
اول حمايت ها را توضيح دادم؛ بخش دوم حمايت هاي 
ما، فيلم هايي است كه فارابي از آنها دعوت مي كند و در 

آثارشان مشاركت مي كنيم. 
  در اين صورت آنها ديگر اي�ن روند را نبايد طي 

كنند؟ يا بروند سند بگذارند؟
مشاركت، يعني خود بنياد س��رمايه فيلم را يا بخشي از 

سرمايه فيلم را تقبل مي كند. 
  پس هم در سود و ضرر مشاركت مي كنيد؟

بله. البته نوع سوم حمايت، حمايت  از فيلم هايي است كه 
تشخيص مي دهيم حتما بايد توليد شوند و صفر تا صد 
تامين مالي را خود بنياد سينمايي فارابي انجام مي دهد 
كه تعدادشان محدود هستند؛ مثال »ماجراي نيمروز«، 
»فيلشاه«، »سرو زيرآب« و »نفس« فيلم هايي هستند 
كه خواس��تيم براي س��ينماي ايران توليد ش��وند و در 
توليد آنها مش��اركت كرديم و اكران شدند حاال به قول 
شما هم در سود و هم در ضرر ما شراكت داريم، شراكت 
هم در نمايش خانگي، هم در رايت تلويزيوني، در رايت 
بين الملل است، هرجايي باش��د ما در اين فيلم شريك 

هستيم، هم در سود و هم در زيانش. 
  در ح�ال حاض�ر نهاده�اي م�وازي ب�ا ش�ما 
كار مي كنن�د و البت�ه خيل�ي ق�وي و به راحتي 
س�ينماگران را جذب مي كنند. ش�ما نگران اين 

بخش نيستيد؟
ما نه رقي��ب بخش خصوصي هس��تيم و نه احس��اس 
رقابت با ساير نهادهاي سينمايي داريم، ما در كنار آنها 
قرار گرفته ايم و كار مي كنيم. ادعا و سياس��ت هاي مان 
اين است كه چتري بر سر همه سينماي ايران باشيم و 

هر شاعري مايل است كه شعرش 
خوان��ده و بر افواه جاري ش��ود و 
اصطالحا بر س��ر زبان بيفتد اما 
آنان كه تحت تاثي��ر چهره هاي 
ش��اخص متقدم يا معاصر باقي 
مي مانند و واجد سبك زيستي- 
ش��خصي نمي ش��وند، نه مورد 
اقبال خواص قرار مي گيرند، نه ع��وام؛ زيرا به تعبيري، 
شعر ماهيتا خالقيتي فردي )كار شخصي( است كه به 
قراردادي جمعي )س��رمايه اجتماعي( تبديل مي شود، 
بنابراين شاعراني كه جذب اين چرخه حياتي نمي شوند، 
يا صادقانه كن��ار مي روند، يا س��وداگرانه، به جاي اينكه 
در كار خود بازنگري كنن��د، به تجربه افق هاي نو همت 
گمارند و نوآمدگان را از تاس��ي طوطي وار به متقدمين 
برحذر دارند، س��ايرين را نيز به نوشتن ش��بيه خود و 

شاعران مطبوع شان ترغيب و تشويق مي كنند. 
شاعراني كه احتماال روح دكترين شعر نو را درنيافته اند، 
عمال اس��تنتاخ را به جاي خالقيت، بي معنانويس��ي را 
به جاي بيان ناخودآگاه يا بيان ش��هودي و مش��اعره را 
به جاي شعر مي نشانند؛ طرفه اينكه مدعي گذار از شعر 
نو هستند و خويشتن را مبدا تاريخ در نظر مي گيرند و با 
مفهوم اورجيناليته از سويي و پيشينه پژوهش از سوي 

ديگر غريبه هستند. 
تا اينجاي كار، اگر مس��اله به رابطه اس��تاد- شاگردي 
يا مرش��د- مريدي محدود ش��ود، ضرورتي بر اعتراض 
شخص ثالث نيس��ت اما هنگامي كه اين روند در كتب 
و مجالت، در هيبت تاريخ ن��گاري، عموميت پيدا كند، 
معضل صورت ديگ��ري مي يابد و منطق��ا منتقد را به 

ميدان خواهد آورد. 
اخيرا ش��اهديم كه برخي فعاالن ادبي ب��ا ناقص نگاري 
وقايع و چهره هاي ادبي در دهه هفتاد و ارايه آن به عنوان 
الگويي براي ش��عر امروز، از طريق تهيه مجموعه هايي 
موسوم به آنتولوژي يا جريان شناسي، ضمن دست كم 
گرفتن قضاوت تاريخ و قدرت شفاف س��ازي محققين 
بي طرف، با كتمان حضور و اثرگذاري ديگر شاعران در 
دهه هاي ديگر، بر اثبات كل شعر در قالب يك دهه اصرار 

دارند. 
از آنجا كه هنوز مقال��ه يا كتاب جامع��ي درباره كليت 
شعر، خصوصا در دهه هفتاد منتشرنشده، اطالق لفظ 
جريان به آثار تني چند از فع��االن اين حوزه كه البته بر 
نظريه ادبي واحدي هم توافق نكرده اند و صرفا به ايفاي 
نقش آنتي تز در مقابل ش��به جرياني ديگر، موسوم به 
ساده نويسي دعوت مي ش��وند، چه معنايي و نتيجه اي 
دارد جز اينكه فرديت و ويژگي اين شاعران در يك شبه 

جريان حل و نفي شود؟
گذش��ته از اينكه برخي صاحب نظران اساس��ا قائل به 
تفكيك دهگاني تاريخ ادبيات نيستند، اين وضعيت تا 
چه اندازه مي تواند قابل اغماض باشد؟ آيا فضاي چندپاره 
ادبي، چندصدايي را قرباني تك صدايي كرده است؟ آنكه 
فقط در زمين خودش بازي مي كن��د، چگونه مي تواند 
همزمان داور و مفس��ر نيز باش��د؟ چرا به جاي تعميم 
دادن يك س��ياق و س��ليقه خاص و گرته برداري شده 
به كل يك دوران، ابعاد جريان موردنظر بطور ش��فاف از 
طريق نگارش مانيفس��ت طرح نمي شود؟ دنياي شعر، 
عرصه تجريد و تجرد است و اثر اصيل غيرقابل تقليد؛ آيا 
عاشق ادبيات همانقدر كه شيفته شعر ناب است از شعر 

مشوش نمي گريزد؟
يادداشت پيش رو، اوال، تذكري است به عالقه مندان و 
خوانندگان ش��عر معاصر تا به فهرست هاي مصلحتي 
اكتفا نكرده و مقاالت يا كتب موسوم به جريان شناسي 
ش��عر را بااحتياط مطالعه كنند، س��ليقه اي بودن آنها 
را مدنظر داشته باش��ند و حتما براي اطالع و آگاهي از 
واقعيات تاريخ ادبيات معاصر و چهره هاي تاثيرگذار آن، 

منابع مختلف را با هم مقايسه كنند. 
ثانيا، اين يادداشت، پيشنهاد دلسوزانه دوباره اي است به 
پژوهش��گران و ناقدين هنر و ادبيات براي غور، مداقه و 
هم انديشي در اين مهم و انباشتن خأل موجود از مقاالت 
و كتاب هايي معتبر و آگاهي بخش كه قابل استناد براي 

جويندگان امروز و فردا باشد. 

كت��اب »پيراهن ه��اي هميش��ه )م��ردان فوتب��ال: 
تك نگاري ها( « نوش��ته حميدرضا صدر توس��ط نش��ر 

چشمه منتشر و راهي بازار نشر شد. 
اين كت��اب، پنجاه و يكمي��ن عنوان مجموع��ه »علوم 

انساني« است كه توسط اين ناشر چاپ مي شود. 
»پيراهن هاي هميش��ه« در برگيرن��ده تك نگاري هاي 
ش��اعرانه حميدرضا صدر كارش��ناس فوتب��ال، درباره 
بزرگان تاريخ اين ورزش است؛ چهره هايي مانند جوزپه 
مئاتزا، اريك كانتونا، فرانتس بكن بائر، پله، ديگو مارادونا، 
روبرتو باجو، اليور كان، الكساندرو دل پيه رو، ليونل مسي، 

زين الدين زيدان، كريستينا رونالدو، تيري آنري و... 
بين نام هاي��ي كه ص��در در اين كت��اب، درباره ش��ان 
نوش��ته اس��ت، نام همايون بهزادي و ناص��ر حجازي از 

فوتباليست هاي ايراني هم به چشم مي خورد. 
صدر به عنوان يك رمان نويس و همچنين كارش��ناس 
و عالقه مند به فوتبال، در مطل��ب كوتاهي كه به عنوان 
مقدمه، ابتداي كتاب درج شده، از عشق به فوتبال نوشته 

و مسائلي كه باعث شده اين كتاب را بنويسد. 
عناوين بخش هاي مختلف يا همان چهره هايي كه صدر 
در »پيراهن هاي هميش��ه« درباره ش��ان نوشته، به اين 

ترتيب است: 
اين كتاب با 339 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قيمت 

30 هزار تومان منتشر شده است. مهر

 گنجاندن تاريخ ادبيات
در محدوده دهه هفتاد

تك نگاري هاي شاعرانه و فوتبالي 
حميدرضا صدر كتاب شد

هومن  ربيعي

كتاب

ادامه از صفحه اول

ندا انتظامي

شهروندان هر كشور، به دليل س��رعت تحول در پيشرفت 
علوم و فنون، همواره بايد در شرايط آموزش كارآمد باشند 
تا بتوانند خود را با اين تحول به گونه اي تطيبق دهند كه در 

طول زندگي همواره براي جامعه مفيد باقي بمانند. 
در زمينه آموزش در ايران ذكر مالحظاتي مناس��ب است. 
بر اساس قانون اساسي جمهوري اس��المي ايران، آموزش 
در كشور اجباري است. بنابراين دولت امكانات آموزش را تا 
پيش از دانشگاه براي تمام فرزندان كشور فراهم مي سازد. 
همچنين، شمار دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در 
دهه هاي اخير بسيار توسعه يافته اس��ت و اين امكان براي 
تمام متقاضيان آموزش عالي فراهم ش��ده ك��ه جايي در 

دانشگاه براي ادامه تحصيل بيابند. 
خانواده هاي ايراني به آموزش فرزندان خود اهتمام زيادي 
مي ورزند، زيرا آنها به خوبي واقفند كه يكي از بهترين راه هاي 
تحرك طبقاتي و حركت به سوي طبقه باالتر، بهره گيري 
از آموزش اس��ت. بدين ترتي��ب، خانواده هاي مس��تمند و 
خانواده هايي ك��ه در رده هاي مختلف طبقه متوس��ط جا 
دارند، بخش��ي جدي از اهتمام و امكانات مال��ي خود را به 
اين موضوع اختصاص مي دهن��د. اگر فرزن��دي در ايران، 
خوب تالش كند و آموزش نسبتا مناسبي در اختيار داشته 
باشد، چشم انداز تحرك طبقاتي براي او قطعي خواهد بود. 
اينچنين است كه به دليل نظام آموزش��ي كشور نسلي از 
مهندسان و پزشكان و متخصصان ديگر حوزه ها كه به طبقه 
مستمند تعلق داشته يا در رده هاي پايين و متوسط طبقه 
متوس��ط بوده  اند، اكنون در رده هاي باالي طبقه متوسط و 

حتي در طبقه ثروتمند جا يافته  اند. 
كارنامه جمهوري اسالمي ايران در آموزش از منظر كمي، 

كارنامه اي مثبت است. 
با اين حال مسائلي به طور جدي بايد مورد تامل قرار گيرند. 
نظام آموزشي پيش از دانش��گاه در ايران، نظامي است كه 
سال هاست از عدالت دور گشته است. در ايران ميان امكانات 
مالي خانواده ه��ا و امكانات آموزش فرزن��دان آنها رابطه اي 
محكم ايجاد شده است. ايجاد و توسعه مدارس غيرانتفاعي 
در سراسر كشور س��بب به وجود آمدن نظامي آموزشي با 
دو كيفيت در ايران گش��ته اس��ت. نظام آموزشي مدارس 
غيرانتفاعي كه با شهريه هاي سنگين امكاناتي را براي خود و 
دانش آموزان شان پديد مي آورند كه هرگز در اختيار مدارس 
دولتي و دانش آموزان آنها نيس��ت و نظام آموزشي مدارس 
دولتي كه امكان رقابت ب��ا آنها را ندارن��د. اكنون وضعيت 
شهريه شمار زيادي از مدارس در كش��ور به گونه اي است 
كه تامين آن براي بس��ياري از خانواده هاي ايراني يا ممكن 
نيست يا بسيار دشوار اس��ت. چنين وضعي سبب مي شود 
كه فرزندان خانواده هايي ك��ه از تمكن كافي برخوردارند از 
آموزش بهتري برخوردار شوند و بخت آنها براي دسترسي 
به بهترين دانشگاه هاي كشور بسيار بيشتر شود. اين وضع 
در ش��رايط تحرك طبقاتي تغيير ايجاد مي كند. مدارس 
غيرانتفاعي، مكان بازتوليد شرايط موجود طبقاتي به ضرر 
تحرك طبقاتي از نوعي هس��تند كه در ب��اال ذكر آن رفت. 
مدارس غيرانتفاعي، با ايجاد فضا و امكانات تحصيلي كه به 
قيمت غيرواقعي هزينه آن را از خانواده ها مي گيرند، با جذب 
مس��تعدترين دانش آموزان با به كار گيري بهترين معلم ها 

به دليل پرداخت بس��يار بهتر، مكان هاي اصلي بي عدالتي 
آموزشي در كشور ش��ده اند. با وجود اين مدارس، فرزندان 

كشور در شرايط مساوي رقابت قرار ندارند. 
نويسنده، البته، هرگز بر اين اعتقاد نيست كه آنها كه بيشتر 
دارند نبايد بيش��تر و بهتر صرف فرزندان خود كنند. ما، در 
عين حال معتقديم كه مدارس دولتي در سراس��ر كش��ور 
بايد ح��دي از امكانات را براي دانش آم��وزان ايجاد كنند تا 
امكان رقابت با دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي را داش��ته 
باش��ند. يكي از سياس��تگذاري هاي دولت در اين زمينه، 
ايجاد مدارس مربوط به استعدادهاي درخشان بوده است 
كه شماري از بهترين استعدادهاي كش��ور را جذب كرده 
و امكان پيش��رفت آنها را به طور جدي فراه��م مي آورند. با 
اين حال نس��بت ش��مار ورودي هاي اين مدارس به شمار 
دانش آموزان كشور ناچيز است. نگاه نسبت به آموزش دولتي 
و غيرانتفاعي در دوره دانشگاه كامال معكوس مي شود و اين 
پديده اي كامال ايراني است. در ايران خانواده ها بسيار هزينه 
مي كنند تا فرزندان شان پيش از دانشگاه در آموزش دولتي 
نباشند و در زمان دانشگاه در آموزش دولتي باشند. اقبالي 
كه در ايران براي دانشگاه هاي دولتي وجود دارد، براي هيچ 
دانشگاه غيرانتفاعي در اين كش��ور وجود ندارد. اين پديده 
را با دو علت مي توان در پيوند ق��رار داد؛ اول اينكه بهترين 
دانشگاه ها و اساتيد در بخش دولتي قرار دارند و دوم اينكه 
دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي، بنا به ماهيت وجودي 
خود، براساس ش��هريه اي كه از دانشجويان اخذ مي كنند 

قادر به فعاليت هستند و طبعا اين دو دليل آنها را در جايگاه 
ضعيف تري قرار مي دهد. همانطور كه مدارس دولتي امكان 
رقابت با مدارس غير انتفاعي را ندارند و مدارس اخير در همه 
ابعاد از مدارس دولتي مي توانند برتر باشند، همان طور هم 
هيچ دانشگاه غيرانتفاعي نمي تواند با دانشگاه هاي برجسته 
دولتي رقابتي داشته باشد. به عنوان مثال، در شرايط فعلي 
كشور رقابت دانش��گاهي بخش خصوصي با دانشگاه هاي 

تهران و صنعتي شريف قابل تصور نيست. 
نظام آموزش��ي ايران هم در دوره پيش از دانشگاه و هم در 
دوره دانشگاه، تسهيل كننده شرايط مناسب براي كساني 
است كه به آموزش به منزله وسيله اي براي موفقيت فردي 
نگاه مي كنند. بهترين دانش آموزان كش��ور در رشته هاي 
رياضي و تجربي به تحصيل اش��تغال دارند و مستعدترين 
استعدادها در دانشگاه ها وارد دانشكده هاي فني، مهندسي 
يا علوم پزشكي مي شوند. در ايران رشته هاي علوم انساني 
و علوم اجتماع��ي چه قبل و چه در دانش��گاه در درجه دوم 
اهميت ق��رار دارند. ح��ال آن كه، جاي تربي��ت نيروهاي 
انساني كه به مصالح عمومي و منافع ملي اهتمام دارند، در 
اين رشته هاست. در اين بعد، تفاوتي اساسي ميان كشور ما با 

كشورهاي پيشرفته جهان وجود دارد. 
بهترين استعدادهاي كشور كه با منطق و تربيت موفقيت 
فردي وارد دانش��گاه مي ش��وند، هرگاه امكان حد باالتري 
از موفقي��ت را در خارج از كش��ور ببينند، كش��ور را ترك 
مي كنند و ما اكنون شاهد اين واقعيت هستيم كه بهترين 

فرزندان مان را براي زندگي و خدمت در امريكاي شمالي و 
اروپا تربيت مي كنيم. 

نظام آموزشي ما اگر مي توانس��ت تربيتي را سبب شود كه 
براي ما تقدم با علوم انس��اني و علوم اجتماعي بود و مصالح 
عمومي و منافع ملي بر مصالح شخصي برتري داشت، آن گاه 
كشور شرايطي مي يافت كه تمايل به ترك آن كمتر مي شد. 

نظام آموزشي پيش از دانشگاه كشور، اساسا دانش آموزان 
را با ه��دف موفقيت در دانش��گاه آم��اده مي س��ازد و كار 
آموزش هاي مهمي نظير ورزش، هنر و زبان هاي خارجي را 
به خانواده ها محول مي سازد. آموزش در اين حوزه ها، اساسا، 
در اختيار بخش خصوصي ا ست و طبعا تنها دانش آموزاني 
از آن بهره مي برند كه بتوانند هزينه اش را بپردازند. چنين 
چيزي موجد شرايط مناسب تر س��المت و توزيع سرمايه 

فرهنگي به نفع طبقات باالي اقتصادي، مي گردد. 
نظام آموزشي پيش از دانشگاه ما، همچنين، مانند گذشته 
معلم محور است و در سازمان مدارس ما، چه مدارس دولتي 
و چه مدارس غيرانتفاعي، جايي براي والدين و دانش آموزان 
وجود ندارد. مدارس ايران كه تفاوت��ي با مدارس دهه هاي 
پيش را در بعد س��اختار و نظام آموزشي نشان نمي دهند، 
عرصه هاي مناسبي براي پرورش روح هاي خالق نيستند و 
نظام آموزشي ايران در مجموع عرصه بروز خالقيت فرزندان 
و جوانان ما نيست. خالقيت سرمنش��أ توليد دانش است. 
فرزندان و جوانان ما دانش ه��ا را خوب فرا مي گيرند و مورد 
استفاده قرار مي دهند، اما، در توليد آن سهم چنداني ندارند. 
براي توليد دانش، بهترين اس��تعدادهاي ما كشور را ترك 
مي كنند و كشورهاي ديگر، امكانات بسيار بهتري را براي 

آنان در اين زمينه فراهم مي سازند.

گفت وگوي »اعتماد« با عليرضا تابش 
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