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هان! مبادا ترس از مردم مانع از 
آن شود که فردى از شما حق را 
ببيند و نگويد. ]که حق گويی[ 
نه اجلی را نزديك می کند و نه 

روزيی را دور می گرداند. 

کنز العّمال : ح ٥٥٧٠

آفتاب پرست، يك پژمان جمشيدى و ديگر هيچ
 اگر سريال آفتاب پرست نتواند با عناصر ساختارى جلو برود باعث آسيب رسيدن 

به ريتم می شود و بعد از چند قسمت ديگر مخاطب نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند

   افشين عليار
برزو نیک نژاد فعالیت سینمایی اش را با دستیاری آغاز كرد و 
چند سریال تلویزیونی و سه فیلم بلند سینمایی و دو سریال 
برای شبکه خانگی ساخته است. ژانر مورد عالقه او كمدی 
اس��ت اما غالباً در كارگردانی نتوانسته مسیر همواری طی 
كند و فیلم     ها و سریال های او همان كمدی های مرسوم بساز 
و بفروشی بوده است. س��ریال آفتاب پرست جدید     ترین اثر 
نیک نژاد است كه چهار قسمت آن از پلتفرم فیلم نت پخش 
شده اس��ت. اثری كه چهره بازیگری كم ندارد و پیش بینی      
می شد بتواند با مخاطب ارتباط خوبی برقرار كند. برگ برنده 
آفتاب پرست تا اینجا پژمان جمشیدی در نقش جمال پورشه 
است. تمركز اصلی نیک نژاد هم ایجاد موقعیت های كمیک 
جمشیدی بوده است و از همین رو آفتاب پرست از تمهیدات 
الزم برای خل��ق یک كمدی فقط یک بازیگ��ر دارد، ضعف 
اساسی در فیلمنامه خود را نشان می دهد. شوخی     ها تکراری 
و دم دستی است. كمدی موقعیت بر اساس جابه جایی جمال 

صورت گرفته است. 
 در یک موقعیت موجه این جابه جایی به كل كلیش��ه است 
كه نیک نژاد نتوانسته از این مناسبات طور دیگری استفاده 
كند یعنی جمال به عنوان یک دزد و خالفکار بنابر اتفاقی در 
مناسباتی قرار می گیرد كه باعث می شود خلق و خوی خود 
را تغییر بدهد، از طرفی دیگر زوج جمال و منوچ نتوانستند 
به خوبی كنار هم قرار بگیرند. بهره گی��ری از دیالوگ های 
پینگ پنگی و استفاده از شوخی های كالمی كه گا     ه زشت 
به نظر می رس��د به كمدی كالمی ربطی ندارد. نیک نژاد با 
استفاده از شوخی های تکراری و سطحی سعی داشته اثری 
عامه پسند بسازد اما آفتاب پرس��ت نگاه ساده انگارانه ای به 
كمدی دارد، به هر قیمتی خنده گرفتن از مخاطب می تواند 
ضربه ای به ساختار باشد. از سوی دیگر موقعیتی كه جمال 
در آن قرار گرفته به ش��دت كلیشه ای است و دیالوگ     هایی 
كه از او می شنویم شباهت به ش��وخی های فضای مجازی 
دارد و اضاف��ه كنید كه میان دیالوگ ه��ای او الفاظ ركیک 
استفاده شده اس��ت و كمدی به معنای درس��ت كلمه در 
میان موقعیت     ها احساس نمی ش��ود و معلوم نیست چطور 
می شود در یک سریالی كه محدودیت س��نی ندارد الفاظ 
ركیک رد و بدل ش��ود، آنچه كه بیش��تر در آفتاب پرست 
اولویت دارد بهره گیری از واكنش های آنی اس��ت به همین 

جهت انگار نوع بازی پژمان جمش��یدی فرقی با نقشش در 
زیرخاكی ندارد. تکه كالم     ها و ری اكش��ن هایش بر اساس 
همان نقش های گذش��ته اش ص��ورت گرفته و از س��وی 
دیگر انگار كمدی در آفتاب پرست رمقی ندارد و این ضعف 
فیلمنامه اس��ت انگارهمه چیز بر اس��اس دیالوگ نویسی 
صورت گرفته و به همین دلی��ل موقعیت پردازی     ها و ایجاد 
فضای كمدی با بازی     ها جلو می رود نه خط روایی! اساساً در 
چنین س��ریال     هایی باید فیلمنامه با ایج��اد فضای كمدی 
بازیگر را جلو بب��رد اما به نظر می رس��د نیک نژاد متکی به 
ایده جابه جایی ش��خصیت جمال بوده و فراموش كرده كه 
فیلمنامه مهم  ترین عنصر است. از طرفی در سریال جایگاه 
زنان نادیده گرفته شده است. بحث و جدل های خواهر منوچ 
و خانم خبرنگار برای دلبری از جم��ال یک طرف و حضور 
خواهر منوچ در نمایشگاه ماش��ین برای رضایت گرفتن و 
مادر جمال كه دائماً به فکر ازدواج است باعث تنزول جایگاه 
زنان شده، برزو نیک نژاد در آفتاب پرست سعی داشته فضای 
كمدی خلق كند و این قابل درك اس��ت اما متکی بودن به 

بازیگر كافی نیست. 
 اگر سریال نتواند با عناصر ساختاری جلو برود باعث آسیب 
رسیدن به ریتم می شود و بعد از چند قسمت دیگر مخاطب 
نمی تواند با س��ریال ارتباط برقرار كند با این حال بازیگران 
تالش خود را كرده اند. به طور مثال جمش��یدی كوش��یده 
مانند نقش های گذشته اش نباشد اما انگار نتوانسته كنترل 
الزم را داشته باش��د با این حال بازی باران كوثری می تواند 
از نکات مثبت سریال باشد چون او برای اولین بار است در 
چنین نقشی ظاهر می ش��ود، تا اینجای كار یعنی قسمت 
چهار معتقدم » آفتاب پرست « از » ساخت ایران 2 « كه برزو 

نیک نژاد ساخته نسبتاً جلوتر است.

    سینما

نويسنده و پژوهشگر ادبيات انقالب و دفاع مقدس عنوان کرد

ظرفيت باالى »ادبيات اسارت« در جلب مخاطب جهانی
دعواى نظارت بر شبکه نمايش خانگی به مرحله آخر رسيد!

اعالم تفاهم ارشاد و صداوسيما بر سر شبکه نمايش خانگی
    محمدصادق عابدينی

صداوسيما و وزارت ارشاد بر سر تفکيك وظايف و تقسيم کار به 
تفاهم رسيده اند، اين به آن معنا است که احتماالً به زودى مشکل 
مسئوليت نظارت بر شبکه نمايش خانگی حل و فصل خواهد شد. 
یک روز پس از نشست محمد مقیسه، معاون رئیس صداوسیما 
و رئیس ساترا، با اصحاب رسانه و تببین برنامه های این سازمان 
برای مدیریت بر فضای ش��بکه نمایش خانگی، این بار یاس��ر 
جاللی، مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی، از ابالغ سند 

تقسیم كار و تفکیک وظایف دو دستگاه فرهنگی خبر داد. 
جاللی با انتشار توئیتی نوشت: »ابهام و اختالف برداشت در مورد 
وظایف و مسئولیت های دو دستگاه فرهنگی با مفاهمه مسئوالن 
این دستگاه     ها روی یک سند تقس��یم كار و تفکیک وظایف، و در 
نهایت تأیید و ابالغ آن تفاهم، به سرانجام رسید. همه ما موظفیم 
كه همت خود را در جهت جاری ش��دن كامل این تدبیر عالی و 
كارآمدی نظامات به كار گیریم.« اگرچه این مقام وزارت ارش��اد، 
هیچ اشاره مستقیمی به اصل ماجرا نکرده است و نامی از دو دستگاه 
فرهنگی هم به میان نیاورده، اما مواضع این روزهای وزیر ارشاد و 
مدیران ساترا، نشان دهنده نزدیک شدن نظرات برای رسیدن به 
یک تفکیک قوا در حوزه نظارت بر ش��بکه نمایش خانگی است.  
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارش��اد، در مراسم بزرگداشت روز 
خبرنگار گفته بود: »وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و سازمان 
صداوسیما نسبت به نظارت بر شبکه نمایش خانگی موضع یکسانی 
داریم و ما تابع قانون هستیم.«  اسماعیلی چندی پیش نیز در یک 
س��خنرانی گفته بود:»در حال حاضر با همیاری رئیس سازمان 

صداوسیما به عنوان برادر، دوست و همکار سابق در صداوسیما به 
دنبال حل و فصل مسائل مرتبط با شبکه نمایش خانگی هستیم و 
وزارت فرهنگ درباره نتایج این جلسات كامالً تابع قوانین است.« 
در هفته های اخیر، اعضای كمیس��یون فرهنگی مجلس نیز در 
موضع گیری های خود تمایل ویژه ای به اداره شبکه نمایش خانگی 
از سوی صداوسیما از خود نشان داده اند و به نظر می رسد در نهایت 
این كار باعث خواهد شد در صورت تفاهم بر سر چگونگی مدیریت 
بر شبکه نمایش خانگی، این س��ازمان صداوسیما خواهد بود كه 
مرجعیت را به دست خواهد آورد.  مس��ئله چگونگی مدیریت و 
نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی و فعالیت تلویزیون های 
اینترنتی و پلتفرم های نمایش خانگی، یکی از بحث    هایی است كه 
در دولت قبل با عقب نشینی وزارت ارشاد وقت از جایگاه نظارتی این 
نهاد بر شبکه نمایش خانگی تقریباً پایان یافته به شمار می رفت، اما 
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، وزارت ارشاد خوستار بازپس گیری 

شبکه نمایش خانگی شد كه جدال با صداوسیما را در پی داشت.

    سيد مرتضی ذاکر
پژوهش�گر ادبيات دفاع مقدس ضمن اش�اره به تعبير مشهور 
»اين جنگ يك گنج است« می گويد بعد فطرى ادبيات اسارت 
داراى ظرفيت بااليی در نيل به زب�ان جهانی براى ارتباط گيرى 
با مخاط�ب غيرهم وطن يا غيرهم زبان يا غيرهم عقيده اس�ت. 
احمد شاكری، نویسنده و پژوهش��گر ادبیات انقالب و دفاع مقدس 
در مورد »ادبیات اس��ارت« به عنوان یک��ی از موقعیت های ممتاز و 
برجسته ادبیات دفاع مقدس به ایبنا می گوید: ادبیات دفاع مقدس 
غنی      ترین گونه ادبی در تاریخ ادبیات پس از پیروزی انقالب اسالمی 
است. تنوع موضوعی، تکثر شخصیتی و استمرار تجربی موجب شده 
تا این گونه در طول چند دهه به حیات خود ادامه داده و تکثیر یابد، به 
نحوی كه باید آن را به عنوان كالن گونه شناسایی كرد كه ریزگونه      ها 
و ضد گونه      هایی را در ضمن و ذیل خود جای داده و تعبیر مشهور »این 
جنگ یک گنج است« عالوه بر قابلیت تطبیق بر ارزش های تجربی 
و مضمونی دفاع مقدس در س��احت ادبیات نیز صادق و قابل اثبات 

است.  شاكری با تاكید بر اینکه اسارت موقعیت شناخته شده ای در 
ادبیات و سینمای جنگ جهان است كه آثار ارزشمند جهانی درباره 
آن نوشته و تولید شده است درباره ویژگی های این ادبیات می افزاید: 
از جمله این ویژگی ها، شروع روایت گری آن پس از ورود اسراست. 
با آغاز ورود آزادگان به كشور در 26 مرداد 1369 ادبیات اسارت كه 
نتیجه روایتگری آزادگان است به صورت رسمی شکل گرفت. ادبیات 
جنگ و دفاع مقدس از شرایطی كه در آن تولید می شود به صورت 
مستقیم تأثیر می پذیرد. به همین سبب در تقسیم بندی كلی می توان 
خصوصیات ادبیات دوره جنگ را از خصوصیات ادبیات دوره پس از 
جنگ تمایز بخشید. ویژگی دوره جنگ و ادبیات آن رعایت مصالح 
عمومی در كاركردهای ادبیات به نفع جنگ و دفاع مقدس است اما 
ادبیات اسارت كه در نتیجه بازگشت اسرا رسمیت و شیوع می یابد 
به دوره ای اختصاص دارد كه قطعنامه 598 پذیرفته شده و شرایط 
متفاوتی برای ظهور ادبیات دفاع مقدس رقم خورده است.  این منتقد 
و پژوهشگر حوزه ادبیات خاطرنشان می كند: اسیر همواره در ذهن 
خود امید به بازگش��ت به وطن را زنده نگاه می دارد و لحظه لحظه 
اسارت با این امید ساخته و پرورده می شود. این مضمون به عنوان 
تجربه ای عمیق و مضمونی ناب در بس��یاری از آثار ادبیات اسارت 
وجود دارد. »ادبیات اسارت« در نیل به زبان جهانی برای ارتباط گیری 
با مخاطب غیرهم وطن یا غیرهم زبان یا غیرهم عقیده دست گشاده تر 
است و ظرفیت های بیشتری دارد، نفس موقعیت اسارت، اثبات كننده 
حقی برای فرد اسیر اس��ت زیرا زندگی عادی از او سلب شده است. 
بنابراین بعد فطری ادبیات اس��ارت می تواند مخاطبان بیشتری را 

جذب و با مضامین این زیرگونه همراه كند.

در گفت وگوى »جوان « با معاون پيشين پژوهشکده باستان شناسی مطرح شد

 مرمت غیراصولی بناهای تاریخی
نتیجه روابط نادرست است

طی دو دهه اخير، تقريباً در تمامی استان ها، تعدادى پيمانکار شناخته شده براى مرمت بناهاى تاريخی وجود دارند 
که غالب قرارداد     ها يا به طورمستقيم با ايشان يا با افرادى که از سوى اين گروه حمايت می شوند، منعقد می شود

مصطفی محمدی     دیده بان

     نمایش خانگی

     نقد سریال

پخش »ساعت صفر « در شبکه امید
شبکه اميد برنامه »ساعت صفر « را که با رويکرد حل دغدغه    ها و 
بازگو کردن مسائل مهم نوجوانان توليد شده روى آنتن می برد. 
شبکه امید در تدارك برنامه ای با رویکرد شنیدن و حل دغدغه    ها و 
مسائل نوجوانان است كه قرار است با نام »ساعت صفر « از 28مرداد، 
جمعه    ها ساعت 12 شب در قالب 13 قسمت یک ساعته تا اواسط 
آبان روی آنتن این شبکه برود. این برنامه تلویزیونی به تهیه كنندگی 
حسین شکیب راد، كارگردانی امیرحسین اكاتی و به سردبیری زهرا 
قربانی تهیه و تولید می شود.  »ساعت صفر « با بازگو كردن مسائل 
مهم نوجوانان در زندگی روزمره مانند ارتباط با والدین، كنکور، دیده 
شدن، پول درآوردن، تفریح و استرس وپای صحبت آنها می نشیند. 
این برنامه هر بار میزبان چهار نوجوان با ش��رایط خاص مرتبط با 
موضوع و هشت نوجوان در جایگاه هیئت منصفه است كه درباره روند 
برنامه و صحبت سوژه های اصلی آن نظر داده یا موافقت و مخالفت 
می كنند. در هر بخش از برنامه موضوع با یک بازی از سمت تسهیل گر 
آغاز شده و چهار نفر اصلی را به چالش می كشد. این برنامه قرار است 
به نوجوانان یاد بدهد كه مسائل و نگرانی های خود را در وهله اول با 

اصالح عملکرد و تفکرات خود حل كنند. 
----------------------------------------------------

 دانشگاه صداوسیما برای تحلیل 
»سالم فرمانده « فراخوان داد

دانشگاه صدا و س�يما براى تحليل سرود »سالم فرمانده « 
فراخوان مقاله داده است. 

در فراخوان مقاله دانش��گاه صداوس��یما به منظور تحلیل سرود 
»سالم فرمانده « آمده اس��ت:»قابل توجه اعضای محترم هیئت 
علمی دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
نظر به اهمیت تحلیل ابعاد متنی و فرامتنی، شکلی و محتوایی و 
بازتاب های اجتماعی، رسانه ای و بین المللی »سرود سالم فرمانده « 
و اهمیت مطالعه استقبال بی نظیر مخاطبان در سطوح محلی، ملی 
و بین المللی از این س��رود، و بازتولید آن در گویش     ها و زبان های 
مختلف، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صدا و سیما در نظر 
دارد با ارائه فراخوان دریافت مقاله در این موضوع، یک ویژه نامه 
نشریه علمی � پژوهشی »مطالعات میان رش��ته ای ارتباطات و 
رسانه« را به این موضوع اختصاص دهد و مقاالت پذیرش شده در 
این موضوعات را به چاپ رسانده و در اختیار مخاطبان دانشگاهی 
و فرهیخته قرار دهد. لذا از كلیه اعض��ای محترم هیئت علمی، 
پژوهشگران و دانش��جویان تحصیالت تکمیلی دعوت می شود 
تا در یکی از محورهای سیزده گانه اعالم ش��ده در این فراخوان، 
نسبت به نگارش مقاله و بارگذاری آن در سامانه نشریه علمی � 
 پژوهشی »مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه« به نشانی

 www. jiscm. iribu. ac. ir اقدام كنند.  
----------------------------------------------------

تشییع پیکر سایه به تعویق افتاد 
فرزند هوشنگ ابتهاج می گويد: به دليل پاره اى از مشکالت 
در آلمان انتقال پيکر پدرش به ايران به تعويق افتاده است. 
درحالی كه اعالم  شده بود پیکر هوشنگ ابتهاج كه در بیمارستان شهر 
كلن آلمان فوت كرده است، عصر چهار   شنبه به ایران منتقل می شود 
و پس از تش��ییع در تهران در روز پنج  شنبه جمعه در رشت به خاك 
سپرده می شود، درنهایت اعالم شد كه این روند به تعویق افتاده است.  
یلدا ابتهاج، دختر این شاعر كه پیش تر اعالم كرده بود اطالعات دقیق 
درباره مراسم تش��ییع و تدفین را مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اعالم می كنند، چهار   شنبه بیست وشش��م مردادماه 14۰1 
در صفحه خود در اینستاگرام اعالم كرد: »با تأسف به اطالع همگان 
می رسانم كه به دالیل پاره ای از مشکالت در آلمان انتقال پدرم به ایران 
به تعویق افتاده است.« وی درباره علت این اتفاق توضیحی نداده است 
اما دو مراسم تشییع و تدفین اعالم ش��ده، با تغییر در زمان برگزاری 
مواجه خواهد شد.  امیرهوشنگ ابتهاج )ه.ا. سایه( كه در تیرماه 14۰1 
به دلیل نارسایی كلیوی در بیمارستانی در شهر كلن آلمان بستری شده 

بود، بامداد چهار   شنبه نوزدهم مردادماه در 94 سالگی درگذشت.

 انتقال ترافيك صف اکران فيلم     ها 
به »هنروتجربه« و پلتفرم ها

ب�ه گفت�ه مدي�رکل عرض�ه و 
س�ينمايی  فيلم ه�اى  نماي�ش 
بي�ش از ٧٠ درص�د فيلم هاى در 
انتظار اکران را می ت�وان در گروه 
»هنروتجربه« يا در بستر پلتفرم      ها 
ب�ه ص�ورت آنالي�ن اک�ران کرد. 
روح اهلل س��هرابی، مدیركل عرضه و 
نمایش فیلم های سینمایی سازمان 
سینمایی درباره سرانجام فیلم های 
مانده در صف اكران به مهر گفت: بیش از 7۰درصد فیلم های در انتظار 
اكران را می توان در گروه »هنروتجربه« یا در بستر پلتفرم      ها به صورت 
آنالین اكران كرد، لذا با توجه به حجم باالی فیلم های اكران نشده و از 
طرفی ورود تولیدات جدید به چرخه تولید و اكران، بدون تردید آثاری 
كه تا پایان امسال به طریقی موفق به اكران نشوند در سال آینده حتی 
برای اكران در گروه »هنروتجربه« نیز دچار مش��کل خواهند بود.  وی 
در ادامه افزود: بنابراین توصیه من به صاحبان آثار این اس��ت كه هرچه 
زودتر ضمن تعیین مسئول پخش و عقد قرارداد سرگروه، نسبت به ثبت 
درخواس��ت خود برای اكران عمومی اقدام كنند تا در چندماه پیش رو 
متحمل خس��ارات حاصل از ترافیک فیلم های آماده نمایش نشوند. با 
توجه به راه اندازی دوباره گروه »هنروتجربه« امکان اكران فیلم      هایی با 
مضامین و فرم های خاص فراهم شده است و از آنجایی كه اتفاقاً تعداد 
قابل توجهی از فیلم های در صف اكران از همین جنس هستند، بنابراین 

فرصت بسیار خوبی برای نمایش آنها در گروه »هنروتجربه« است. 

   مريم اطيابی
براى يك کالبد به هم پيوسته ميراث جهانی  يا 
حتی ملی می بايست نهايت دقت و حساسيت 
را به کار برد و براى هرگونه اقدامات مرمتی، 
عالوه بر ارائه طرح هاى متعدد به يك شوراى 
عالی فنی متشکل از کارشناسان و خبرگان و 
بزرگان شناخته شده حوزه مرمت و معمارى 
س�نتی تراز اول کش�ور، بايد بهترين طرح 
مرمت�ی گزينش ش�ده و س�پس به دس�ت 
ماهر     ترين مرمت گران و معماران مورد تأييد 
ش�وراى عالی فنی به مرحله اجرا گذاش�ته 
ش�ود. در اين باره »جوان« با دکتر سيامك 
سرلك، معاون پژوهشی پيشين پژوهشکده 
باستان شناس�ی گفت وگ�و ک�رده اس�ت.

    
مرمت بدون پشتوانه مطالعاتی و در نظر 
گرفتن ابعاد خاص يك بناى فرهنگی 

چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ 
اینکه مس��ئولیت اجرای چنین طرح های بزرگ و 
حساسی را كه هرگونه خطای احتمالی در اجرای 
آن می تواند تبعات ناگ��واری برای میراث فرهنگی 
و تاریخی كشور داشته باشد ، صرفاً به ظرفیت های 
علمی و اجرایی یک پایگاه و ی��ک اداره كل در یک 
استان محدود كرد، كار اشتباهی است. به اینگونه 
بنا     ها باید نگاه ملی و فراگیرتری وجود داشته باشد. 
غالباً این احتمال وجود دارد كه این دست از اقدامات، 
هم در ابعاد ملی و هم بین المللی تبعات سوء و جبران 
ناپذیری را در پی داشته باشد. مسلماً علل و عوامل 
متعددی وجود دارد كه پرداختن به آنها نشان خواهد 
داد كه نبای��د نوك پیکان هرگونه اته��ام و قصور و 
سهل انگاری را صرفاً متوجه یک بخش خاص كرد. 

ريشه چنين مسائلی را در چه می دانيد؟ 
علل و عوامل این دست مسائل ریشه در یک سری 
مشکالت ساختاری ناشی از ضوابط و قوانین دارد 
كه متأس��فانه بدون انجام مطالع��ات همه جانبه 
و كارشناسی ش��ده، توس��ط قانونگذار مصوب و 
الزم االجرا شده و متأسفانه در مورد تمامی طرح های 
پژوهشی حوزه میراث فرهنگی ) طرح های باستان 

شناس��ی و مرمت آثار( در سراسر كش��ور وجود 
دارد و اجرای ناگزیر ای��ن ضوابط، موانع متعددی 
را به خصوص در مورد جایگاه علمی، مس��ئولیت، 
اهداف و وظای��ف واحد های علمی، پژوهش��ی و 
اجرایی ) از جمله پژوهش��گاه می��راث فرهنگی و 
پژوهشکده های تخصصی آن و پایگاه های ملی و 
جهانی( ایجاد كرده است. طی دو دهه اخیر، تقریباً 
در تمامی اس��تان ها، تعدادی پیمانکار ش��ناخته 
شده وجود دارند كه غالب قرارداد     ها یا مستقیماً با 
ایشان  یا با افرادی كه توسط این گروه از پیمانکاران 

حمایت و معرفی می شوند، منعقد می شود. 
به نظر می رس�د اساس�اً ن�گاه به اين 
پروژه     ها س�ودمحور است و نگاه هاى 
مادى به مس�ائل مل�ی و هنرى غلبه 

دارد، با اين حرف موافقيد؟ 
در بین گروه پیمانکاران، عموماً یک، دو یا چند 
پیمانکار وجود دارند كه از بنیه مالی بسیار قوی 
برخوردارند و به دلیل ارتب��اط عمیق و طوالنی 
مدتی كه با تش��کیالت اداره كل اس��تان دارند، 
تقریباً تمامی پروژه های بزرگ استانی را در انحصار 
خود دارند. در عین حال، عموماً و غالباً در تمامی 
استان ها، پیش از برگزاری مناقصات و طی كردن 
مراحل ش��ركت در مناقصه در سیستم سامانه 
تداركات دولت، برخی از ای��ن گروه پیمانکاران 
قدیمی و شناخته شده در تش��کیالت اداره كل 
استان ها، از مبلغ اعتبار مالی تخصیص یافته به 
طرح عمرانی یا پژوهشی موردنظر آگاهی دقیق 
دارند. این گروه از پیمانکاران، آنچنان ارتباط قوی، 

صمیمی و نزدیکی با تشکیالت اداره كل استان      ها 
برقرار كرده اند كه در برخی موارد حتی پیش از 
آنکه روند عقد قرارداد كامل شود و پیش پرداخت 
آغاز عملیات طرح ب��ه پیمانکار مربوط پرداخت 
شود ، پیشاپیش مبالغ قابل توجه و گاه سنگینی 
را برای اجرای طرح عمرانی هزینه می كنند. این 
گروه از پیمانکاران در خصوص تشکیالت اداره 
كل، به عنوان حالل مش��کالت اداره كل ظاهر 
می ش��وند و به دلیل برقراری نوعی رابطه عمیق 
و دوس��تانه، غالباً در مراحل اجرای��ی پروژه      ها از 
» آزادی عمل غیر متع��ارف«، برخوردارند و در 
بسیاری موارد از این اطمینان برخوردارند یا دچار 
این باور می شوند كه مسئله » نظارت « در خصوص 
پروژه های در دست اجرای ایشان آنگونه كه باید، و 
بر اساس ضوابط و اصول و قوانین الزم االجرا باشد، 

خیلی هم مسئله جدی نیست. 
معتقديد يك س�اختار بروکراتيك 
ريش�ه دار وجود دارد که مانع اصلی 
است؟ براى برون رفت از اين وضعيت 

چه راه حلی وجود دارد؟ 
ش��اید در اینجا برخ��ی عنوان كنند ك��ه به رغم 
این محدودیت ه��ا، می توان ش��رایط، ضوابط و 
دستورالعمل      هایی را تعریف كرد كه پیمانکارانی 
كه از نظر علمی و اجرایی مورد تأیید شوراهای فنی 
ادارات كل ) برای پروژه های عمرانی مرمت بناهای 
تاریخی( یا ش��وراهای پژوهشی ) برای طرح های 
باستان شناس��ی در پژوهشکده باستان شناسی( 
هستند به عنوان مجریان یک چنین طرح      هایی 
در مناقصات انتخاب ش��وند،اما شواهد موجود و 
مصادیق بسیار متعدد و فراوانی وجود دارد كه نشان 
می دهد چنین احتماالتی، درصد بسیار اندكی را 
شامل می شود زیرا اوالً تعداد افرادی كه از منظر 
پیشینه علمی و اجرایی واقعاً مورد تأیید شورا های 
پژوهشی و شورا های فنی باشند خیلی اندكند و 
متقابالً تعداد طرح      ها و پروژه      ها بسیار زیاد است. در 
عین حال همین ضوابط و قوانین مالی – اداری و 
اجرایی مانع آن است كه مجریان مورد تأیید از نظر 
علمی – پژوهشی و اجرایی، بتوانند در طول سال 
چندین پروژه را اجرا كنند. و البته تردیدی نیست 
كه اصوالً انحصار پروژه ها، به هر ش��کلی و به هر 
دلیلی، توسط فرد، افراد یا گرو های خاصی، مورد 
تأیید نیس��ت. با این اوصاف می توان حدس زد و 
احتمال داد كه بخش قابل توجهی از سهل انگاری      ها 
و تخریب      هایی كه چه در حوزه مرمت ابنیه و آثار 
و چه در اجرای پروژه های باستان شناس��ی روی 
می ده��د، محصول اجرای ی��ک چنین ضوابطی 
است. به همین دلیل است كه اكنون و در شرایط 
فعلی، به واقع آن بخشی كه عماًل تصمیم گیرنده 
اصلی چگونگی انجام پروژه های پژوهشی و علمی 
در تشکیالت تخصصی مثل میراث فرهنگی است، 
نه مدیریت های پژوهشی و علمی، كه خواسته یا 
ناخواسته، مدیریت های اداری - مالی تشکیالت 

میراث فرهنگی است.

همی��ن ضواب��ط و قوانی��ن 
مالی– اداری و اجرایی مانع آن 
اس��ت که مجریان مورد تأیید 
از نظ��ر علمی – پژوهش��ی و 
اجرایی، بتوانند در طول سال 
چندین پ��روژه را اج��را کنند

    ادبیات


