
آنچه فرد از يك كلمه منظور مى كند، داللت بر تجربه 
اى خصوصى ندارد. به ديگر سخن، معنى كلمه تصويرى 
به خودى خود يگانه و مش��خص نيست. كلمه، صور و 
طرق استفاده گوناگون دارد و معنى آن ثابت نيست. معنى 
يك كلمه، شيئيتى نيست كه كلمه در مقابل آن قرار مى 
گيرد. معنى يك كلمه همانا طريقى است كه تحت آن، 
كلمه معنى مى شود. به عبارت ديگر، معنى يك كلمه از 
طريق كاربرد آن و از استفاده آن در متن ناشى مى شود. در 
اين راستا، فراگيرى و كاربرد كلمات، خود عملى اجتماعى 

محسوب مى شوند. 
معنى منظور شده از يك كلمه فقط وقتى قابل كشف و 
استناد است كه به طريق استفاده آن در زمينه و نيز به متن 
و كاربردهاى آن رجوع شود. مفاهيم احساسى همچون 
آرزو و ترس نيز مشمول همين شرايط اند. مفاهيم اهميت 
خود را در معنى مديون آن محيط انسانى هستند كه بدان 
منتسب مى شوند. آنها حاوى معانى خصوصى نيستند. 
بنابراين، احساس، اشراق و تفكر امورى وابسته و ملزم به 

زبان اند و بيرون از زبان حدوث پذير هستند. 
زبان مولود و پديده اى اجتماعى اس��ت. لذا، زبان براى 
ابراز احساسات خصوصى تدارك نشده است. اظهارات و 
بيانات زبانى تحت سيادت قوانين و اصول بالانكار اجتماعى 
قرار دارند. صحت كاربرد كلمات و عبارات منوط به شرايط 
اجتماعى و مناسبت زمينه آن است. بنابراين كاربرد درونى 
زبان، مطابقت عينى با معيارهاى بيرونى ندارد. همانطور كه 
گفته شد: استفاده از كلمات عملى اجتماعى محسوب مى 
شود. آنچه افراد به انجام مى رسانند و نيز آنچه مى گويند؛ 
همه زمينه ساز شرايطى است كه بر مبناى آن؛ عقايد ما 
درباره ديگران به صورت مستدل و منطقى جلوه گر مى 

شوند. 
عالوه بر توضيح اشياء، استفاده هاى گوناگونى از زبان به 
عمل مى آيد. مثالً ما جهت صدور فرمان، اظهار احساسات 
يا براى خبر و هش��دار دادن يا براى ابراز هيجان و يا به 
منظور سئوال كردن، كلمات ودستورات خاص مربوط به 
زبان را مورد اس��تفاده قرار مى دهيم. اين چنين است كه 
ويتگنشتاين معتقد است كه كلماتى كه در يك بازى زبانى 
به كار گرفته مى شوند، مى توانند هر كدام در بازى هاى 

زبانى بسيار متفاوتى مورد استفاده گوناگون قرار گيرند. 
همانطور كه گفته شد: معنى هر گفته )به طريق اولى، 
هر عين اعم از كلمه، شيئى يا عمل( از زمينه تبادالتى و از 
روابط متقابل ميان آحاد حاصل مى شود. معنى سازى از هر 
عمل و يا گفتمان با عطف توجه به زمينه آن رابطه و متن 
صورت مى پذيرد. به عبارت ديگر، معنى سازى بستگى به 

متن و روند تبادالت دارد تا مفاهمه حاصل شود. 
بر مبناى انعطاف و كشش پذيرى زبان، مى توانيم زبان 
را به سوى استفاده هاى جديد متحول سازيم. بازى هاى 
زبانى كه براساس آن كلمات معنى مى گيرند، خود اشكال 
زندگى و طريق فعاليت اجتماعى اند. از اينرو، با تغيير اشكال 
زندگى، زبان نيز دستخوش دگرگونى و تحول مى شود. 
منباب مثال، مى توان رسوم و زندگى برپايه آداب و شئون 
را ب��ه مثابه بازى هاى زبانى قاع��ده مند و در عين حال 
مشمول تغيير و تحول برشمرد. زبان و زندگى در يكديگر 
درآميخته اند. هر يك به مثابه مجموعه اى از بازى ها، از 

يك طرف قاعده مند و از طرف ديگر تغيير پذير است. 
ويتگنشتاين منكر اصالح و تغيير زبان توسط فلسفه مى 

شود. او مى گويد زبان را بايد به حال خود گذاشت. 
چرا كه احتياجات مش��خص كاربران زبان است كه آن 
را تغيير مى دهد و نه تأمالت انتزاعى درباره طبيعت زبان. 
او مى گويد آنچه فلس��فه بايد انجام دهد، تش��ريح زبان 
)آنچنانكه روزمره استفاده مى شود( و نيز روشن گردانيدن 
روش ها و انگاره هاى كاربردى و رايج آن است. به عبارت 
ديگر، فلسفه به عقيده ويتگنشتاين بايد فقط توضيح دهنده 

و يادآور باشد و نه دست اندركار در تئورى بافى. 
ورز دادن زبان يا به عبارت ديگر؛ ايجاد بازى هاى زبانى 
جديد بايد مقيد به مالحظات دستورى و معطوف به سيستم 
عالئم در س��اخت معنى صورت پذيرد. خارج كردن زبان 
از حالت متعارف و از وضعيت موجود، اقدامى دلبخواهى 
نيست كه شاعر و يا نويسنده هر آينه آن را متحول سازد. 
همانند مفاهمات، گسترانيدن بازى هاى زبانى امرى است 
مبتنى بر رويه. بديگر سخن، گسترش دادن هاى زبانى 
امرى است روشمند. ايجاد زبانى نافذ، موجز و در برگيرنده 
مفاهيم جديد همانا امرى اجتماعى و سيستماتيك است كه 
به قول سوس��يور، اجراى آن از حيطه فرد و از معمارگرى 

هاى فردگرايانه خارج است. 
يك جنبش ادبى وقتى روندى پويا و فرهنگ ساز خواهد 
بود كه اصول و مبانى تئوريك آن سالم، فربه و مبتنى بر 
شناخت جريانات )اعم از مدرنيسم و پسامدرنيسم( از يك 
طرف و شناخت از زيباشناسى سنتى )اعم از كالسيسيم و 
رومانتيسيسم( از طرف ديگر استوار باشد. جريان ادبى سازى 
مستلزم آن است كه نظام زيباشناختى موجود حالجى شود 
و كم و كيف آن شناسائى و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
بنابراين، گرته بردارى و يا معناگريزى؛ به صورت بازى با 

الفاظ، نمى تواند راه گشا و جريان ساز واقع شود. 
در اين راستا، آشنائى با شعر روز جهان، شناخت از شرايط 
فرهنگى- اجتماعى و تسلط شاعر به زبان و ساخت شعر، از 

مهمترين الزامات شاعرى مى باشند. شعر همچون همه 
چي��ز دنياى امروز، امرى تخصص��ى و نيازمند آموزش و 
فراگيرى اس��ت. البته شعر عالوه بر التزام به ممارست و 
فراگيرى، داراى خصوصيت شهودى نيز است كه سرايش 

از آن سر منشاء مى گيرد. 
ش��اعر با واژه ها آشنا زدائى مى كند. او كاربرد نوآمدى 
از زبان ايجاد مى كند تا از توصيفات و تشبيهات معمول 
و مس��تعمل عادت زدائى شود. در اين روال، اما، خطراتى 
مهيب در كمين اند كه جريان نوسازى را ميان تهى و از 
صالبت ساقط مى كنند. تقدم فرم بر محتوا و يا بازى هاى 
زبانى صرف از زمره حفره هاى اختناقى اند. معناگريزى و 
آن ذهنيت هاى درونى كه هرگونه جدول ارزشى را انكار 
مى كند، از ديگر دامچاله هائى است كه در مسير جنبش 

جديد ادبى در ايران دهان گشوده است. 
درهم گوئى به اسم تكثرگرائى و يا تأكيد بر نسبيت گرائى 
مطلق؛ يعنى انكار جهانشمولى در هستى شناسى جديد، 
همانا پرتگاه هائى اند فرا راه نوگرائى و نوانديشى جديد. 
اينكه گفته شود: شعر يا متن همانا تصادفى از كلمات است 
كه به صورت اتفاقى به ذهن نويس��نده خطور كرده اند و 
لذا ارجاعات )يعنى معانى( زيادى و از زوايدند يكى ديگر از 

نمونه هاى سقوط در ارتفاعات زيباشناسى جديد است. 
آفرينش هنرى و يا ادبى بايد همت بر آن گمارد كه جهان 
بيرونى را معن��ادار كند و قرائتى موازى و نو از واقعيت به 
دست دهد. هر خوانش خرق عادت و غير منتظره از جهان 
عينى و يا ذهنى مى تواند يك اثر هنرى محسوب شود. 
ناب بودن اثرهنرى و يا ادبى منوط به آن است كه دريچه 
اى نو در برابر بگش��ايد و ما را با نهاد ناآرام جهان آشناتر 

سازد. 
)ادامه دارد(

منصور پويان
فراز و فرود فرهنگ و تمدن 
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حماسه نیويوركى نژاد
ساز اسالمى قرار داشت... . . جالب است كه همه اين 
صحنه ها را به لحاظ مادى، بدخواهان ملت ايران با همه 
امكاناتشان طراحى كرده بودند و آنان تالش كردند يا 
اين ديدار يا حضور در دانشگاه كلمبيا لغو يا اگر برگزار 
ش��د به صحنه محاكمه و تخريب چه��ره ملت ايران 
تبديل شود... . سه شبكه رسانه اى سراسرى در جهان 
از يك هفته پيش به طور مستمر برنامه جنگ روانى و 
تخريبى گسترده به راه انداختند و شخصيت و تاريخ و 
عظمت ملت ايران را نش��انه رفتند و با حرف هائى كه 
خودش��ان شايسته آن بودند متهم كردند... . . آنها يك 
هفته از مخالفان ملت ايران دعوت كردند براى تظاهرات 
و برخورد با نماينده اين ملت بزرگ اجتماع كنند و صحنه 
هم به گونه اى تيره و تار و يكطرفه طر احى شده بود 
و تع��دادى هم براى همراهى با خود جمع كرده بودند 
اما صحنه كامالً معكوس ش��د و برخالف آنچه تصور 
مى كردند كمتر از ۲۰۰ نفر از كش��ورهاى امريكايى و 
اروپايى گرد آوردند كه حتى برخى از آنان نمى دانستند 
براى چه آمده اند... . در اين س��و هزاران انسان فهميده 
آمدن��د وحرف هاى ملت ايران را ش��نيدند و از مواضع 
جمهورى اسالمى ايران حمايت كردند... ... آنها حتى از 
طريق شماره تلفن هائى كه براى اعالم حضور مردم در 
جلس��ه و گرفتن كارت در نظر گرفته بودند وقتى افراد 
تماس مى گرفتند از طريق نوارى عليه ما تهمت هاى 
خود را تكرار مى كردند... . آنان اشتباه بزرگى را مرتكب 
شدند و حيثيت و ادعاى نظام سلطه و دموكراسى مبتنى 
ب��ر مادى گرى را با هم��ه امكانات به صحنه آوردند و 
حيثيت رسانه ها و دانشگاه و مركز علمى را هم قربانى 
كردند و رئيس دانشگاه را تحت فشار قرار دادند تا براى 
تامين منافع صهيونيست ها آن سخنان را بيان كند... . 
پس از اين برنامه در نشست هاى مختلف با ايرانيان، 
آنان بطور يكپارچه به نمايندگى ازبيش از يك ميليون 
ايرانى مقيم امريكابا ساليق گوناگون و سرشار از عشق 
به ايران با ملت ايران اعالم همبستگى و آمادگى خود 
را ب��راى فداكارى در راه آرمان هاى ايران اس��المى به 
اين ملت بزرگ اعالم كردند. در مجموع مدت اقامت در 
نيويورك ۸۰ ساعت به طول انجاميد كه در اين مدت 
۳۳ برنامه برگزار شد كه ۱۸ برنامه آن ديدار با سران و 
مقامات عاليرتبه كشورها بود... . من كارى انجام ندادم و 
اين عظمت، صداقت و حقانيت ملت ايران است كه راه 

خود را پيدا مى كند و پيش مى رود...«
نتيجه گيرى اخالقى: اصوال طنز براى وقتى است كه 
كس��ى سى يا چهل يا پنجاه يا هفتاد درصد واقعيت را 
تغيير مى دهد، در اين صورت مى شود طنز نوشت، در 

غير اين صورت... . . هم بايد طنز نوشت. 
نتيجه گيرى فلسفى: واقعيت چيزى است كه ما دوست 
داريم نشان دهيم، حتى اگر يك هفته از وقوع آن گذشته 

باشد. 
نتيجه گيرى رياضى: حاصل جمع ۱۷۰ سانتريفيوژ 

باضافه ۱۷۰ سانتريفيوژ مى شود ۳۰۰۰ سانتريفيوژ. 
نتيجه گيرى حماسى: ما براى صلح كردن مى رويم، 

اما اگر با ما جنگيدند، قطعا ما مدتهاست پيروز شده ايم

»سیاوش اوستا«
س��ينماى ايران در دوران محمدرضاش��اه همگام با 
پيش��رفت جهان سينما جلو مى رفت و جدا از اين كه 
دوبالژ پارس��ى س��از فيلم هاى خارجى از موقعيت و 
امكانات خوبى برخوردار بود، استوديوهاى فيلمسازى 
بسيارى نيز فعال بودند كه آخرين شاهكار آن شهرك 
سينمائى بود كه با ابتكار على حاتمى ساخته شد و سريال 

هاى اميركبير و هزاردستان در آنجا ساخته شد.
پس از انقالب كه سينماى ايران بيشتر جنگى شده 
بود، در پايان جنگ اي��ران و عراق به بركت دالرهاى 
نفتى و گفتگوهاى انتقادى اروپا با مالها فيلم هاى كم 
خرج و كم بيننده ساخت داخل، روانه خارج و فستيوال 
هاى جهانى ش��د و چون اين فيلم ها را با ده، بيس��ت 
سى هزار دالر مى شد خريد و چند ميليون دالر فروش 
جهانى داش��ت سينماى ايران در دهسال اخير در همه 
جاى جهان از اروپا و اس��رائيل گرفته تا ژاپن و آمريكا 
مطرح بود و اين فيلم هاى آبروريز استعمار شادكن ايرانى 
تحقير كن. هر چند مش��ترى هاى خود را در اين سو 
و آن س��وى جهان دست و پا كرده و تعدادى فيلمساز 
ايرانى شهره جهان شدند، اما جاى و نام فيلمسازان بزرگ 
ايرانى چون على حاتم��ى و داوود ميرباقرى ها در اين 
هياهوى جهانى خالى بود. زيرا كه هم رژيم مالها و هم 
استعمار نوين هرگز مايل نبوده است تا شكوه و عظمت 
ايرانى را در جهان به نمايش درآورد. بلكه بدبختى ها و 
سرشكستگى ها و بى فرهنگى ها را در فيلم ها تبليغ 
كردن همان خواسته جهانى است كه ايرانى را تروريست 

و بى فرهنگ و عقب افتاده معرفى كنند.
اما از سينماگران تبعيدى ما، چهره هاى نازنينى بودند 
كه از همان ابتداى خروج از كشور، تالش كردند تا سينما 
و تئاتر را در خدمت آزادى ايران و روش��نگرى ايرانى و 

جهانيان قرار دهند.
رضا فاضل��ى با همكارى هنرمن��دان نازنينى چون 
منوچهر وثوق، رضا سركوب و مرحوم حسين رحمانى 
و... نخس��تين فيلم هاى انتق��ادى را در رابطه با نظام 
اسالمى حاكم بر ايران ساخت و پرويز صياد نيز با فيلم 
هاى فرستاده، چك يونت و نمايش هاى صمد به جنگ 
مى رود و از جنگ برمى گردد. نقش فعالى در بازسازى 
يك جايگاه تاريخى براى س��ينماى مقاومت ايران در 

خارج از كشور ايفا كردند.
غالمحسين ساعدى ديگر هنرمند متعهدى بود كه در 
همان دوران كوتاه زندگى در تبعيد تا جائى كه توانست 
در جهت افشاى رژيم ماليان از تئاتر و تصوير استفاده 
كرد و اتللو در س��رزمين عجايب او سندى پر افتخار از 

تالش هاى آن انوشه روان بود.

ايرج جنتى عطائى 
كه به عنوان شاعر 
و ترانه سرا شناخته 
بود ني��ز در همين 
دوران سخت تبعيد 
وارد مي��دان تئات��ر 
ش��د و ب��ه عنوان 
نويسنده و كارگردان 
چون  شاهكارهائى 
ديگ��ر  رس��تمى 
و  ديگر  اسفنديارى 
پرومت��ه در اوين و 
پروانه اى در مشت 

و... را ساخت.
به روى صحنه آوردن ايرج ميرزا توسط پرويز كاردان 
و كارهاى مسعود اسداللهى و خانم شهره آغداشلو همه 
و همه تالش هاى متعهدانه اى بود از هنرمندانى كه 
رس��الت تاريخى خود را در نبرد با اهريمن از ياد نبرده 

بودند.
دو سال پيش پرويز صياد در پى كارهائى با خانم ليال 
فروهر و منوچهر حسين پور و على فخرالدين و مارشال 
منش و هوشنگ توزيع و... كارى را به روى صحنه آورد 
كه با تمامى كارهاى پيشين او متفاوت بود »بهار با بنفشه 

مى آيد و نوروز با صمد.«
بنفش��ه دختر پرويز صياد است كه هنرمندى است 
سرشار از هنر در اين نمايش كه بخشى از آن موزيكال 
بود صمدآقا براى نخستين بار روى صحنه مى رقصيد و 
راپ مى خواند. اما نكته بسيار جالب در اين نمايش آن 
بود كه كل اين نمايش بر محور نيكى در پندار و گفتار 

و كردار بود.
اما تازه ترين كار پرويز صياد، افسانه عاشقى و ازدواج 
آفتابه با كوزه مى باش��د و چه خوب بود كه صياد اين 

نمايش را همين عاشقى آفتابه و كوزه مى ناميد. 
هر چند ديالوگ هاى اين نمايش برخالف كارهاى 
پيشين صياد از قدرت باالى كالمى و پيامى برخوردار 
نيس��ت و گفته ها بسيار كودكانه مى باشد، اما مردم با 
دي��دن صمد و نگاه كردن به ق��د و قامت او خندان و 
شادان مى شوند و كالً دادن اميد و يا داشتن اميد صمدآقا 
كه روزى روزگارى به ليال خواهد رسيد و نقد تاريخ ۱۴۰۰ 
ساله مردم سرزمين ما، پيام هائى است مثبت. هر چند 
اگر روى نوشته كارى بيشتر صورت مى گرفت نمايش 

را جدى تر مى نمود.
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درباره آخرين كار پرويز صیاد 

چند نماينده مجلس اي��ران در نامه اى كه در صحن 
علنى مجلس خوانده ش��د، از وزير كشور خواستند مانع 
فعاليت شعبه هاى فروشگاه هاى لباس »بنتون« ايتاليا 
در اي��ران به دليل آنچه آن را ترويج مدهاى غربى ميان 

زنان خواندند، شود. 
به گزارش خبرگزارى ها، پنج نماينده مجلس ازشهرهاى 
تهران، مشهد، اردستان، تفت وبويراحمد با تذكرى به وزير 
كش��ور ايران به افتتاح شعبه فروشگاه بنتون در تهران 

اعتراض كرد ه اند. 
اين نمايندگان خواس��تار پيش��گيرى از آنچه »نفوذ و 
دخالت سرمايه گذار صهيونيست بنتون در حوزه طراحى و 

مد لباس زنانه« خواندند، شدند. 
پنج عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
همچنين با تهيه طرحى، خواس��تار تصويب قانونى در 
مجلس براى تعطيلى شعبه هاى بنتون در تهران شدند. 

اين نمايندگان علت ارائه چنين طرحى را تأثير منفى اين 
فروشگاه بر پوشش زنان عنوان كرده اند. 

نمايندگان مخالف فعاليت بنتون در ايران، لوسيانو بنتون 
صاحب فروشگاه هاى زنجيره اى لباس بنتون را ميلياردى 
»وابسته به شبكه صهيونيستى« خواندند و گفتند كه وى 
به طورعمدى يا غير عمدى به ترويج پوشش هاى غربى 

در ايران مى پردازد. 
بنابرگزارش هاى داخلى، غالمعلى حداد عادل رئيس 
مجلس نيز پس از قرائت تذكر اين نمايندگان گفت: »بنده 
نيز تذكرى را به اين تذكرات اضافه مى كنم كه يكى دو 
مغازه اى كه از اين سرمايه گذار ديدم، ظاهرا از استفاده از 
خط فارسى عار دارد و همه تابلوهايش را با حروف التين 
مى نويسد كه بايد از اين كار نيز طبق قانون جلوگيرى 

شود.«
به گزارش خبرگزارى ها، محمد قاليباف شهردارتهران 
به دليل دعوت از »لوسيانو بنتون« مالك فروشگاه هاى 
زنجيره اى بنتون به ايران و دادن اجازه فعاليت به شعبه اى 
از فروشگاه بنتون در تهران به شدت مورد انتقاد و سرزنش 

اين نمايندگان قرار گرفته است. 
فروشگاه بنتون سال گذشته مجوز رسمى فعاليت خود 

در تهران و ساير شهرهاى ايران را دريافت كرد و با افتتاح 
شعبه هائى در تهران، مشهد و يزد نمونه هاى مشابهى 
از لب��اس هاى خود را كه در اروپا در معرض فروش مى 

گذارد، در ايران عرضه كرده است. 
براساس اطالعاتى كه در وب سايت شركت بنتون درج 
شده، بنتون درميدان كاج سعادت آباد، خيابان ظفر، خيابان 
دولت و خيابان آفريقا در تهران چهار فروشگاه داير كرده 

است. 
بنتون همچنين دو فروش��گاه در بلوار سجاد و خيابان 
احمداباد مشهد و يك فروشگاه در بلوار دانشگاه يزد دارد. 
مديران شعبه ايرانى بنتون مى گويند كه اين فروشگاه 
در ۱۲ ماه گذشته بازدهى بسيار خوبى داشته و توانسته 

است رضايت مشتريان ايرانى خود را جلب كند. 
اگرچه فعاليت فروشگاه بنتون اخيراً موجب تنش ميان 
محافظه كاران سنتى و شهردار اصولگرا تهران شده است، 
اما موضوع نوع پوش��ش زن ها و مردها در ايران مدت 
هاست كه مجلس هفتم و كابينه محمود احمدى نژاد را 

به خود مشغول كرده است. 
دغدغه ها در مورد نوع پوشش شهروندان ايرانى، موجب 
تصويب طرحى در مجلس شوراى اسالمى به نام طرح 

»ساماندهى مد و لباس« در پاييز سال گذشته شد. 
براساس اين طرح همه دستگاه هاى دولتى موظفند 
كه براى كارمندان خود امكان تهيه لباس هائى با الگوى 

ايرانى- اسالمى فراهم آورند. 
پس از تصويب اين طرح، چندين نمايشگاه مد لباس 
ايرانى- اسالمى در تهران و ساير شهرها برگزار شد؛ اما بر 
اساس گزارش ها هنوز الگوى واحدى از لباس ملى براى 

شهروندان ايرانى تهيه نشده است. 
از س��وى ديگر، تالش براى ايجاد الگوى لباس ملى، 
درتابستان سال جارى با محدود كردن پوشش شهروندان 

در قالب طرح ارتقاى امنيت اجتماعى همراه بوده است. 
نيروى انتظامى جمهورى اسالمى در جريان اجراى طرح 
ارتقاى امنيت اجتماعى، شمار زيادى از زنان و مردانى را 
كه آنها را بدحجاب توصيف مى كرد، بازداشت و پس از 

گرفتن تعهد كتبى آزاد كرد.

مجلس ايران خواستار تعطیلى 
فروشگاه هاى بنتون شد


